Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Afgebroken

5.4.020
erve Veldhorst
ca 1872
1889, was gelegen nabij de Oomsdijk

Historie boerderij

Dit boerderijtje moet gestaan hebben tussen Velt en
Peddemors aan de noordelijke rand van het bos ter plaatse.
Burgemeester Götte verkreeg bij de verdeling der
gemeenschappelijke markegronden hier een groot stuk grond.
In 1872 verkocht hij daar een deel van aan Christiaan
Schorfhaar van Chrisjan (Marckelo 1.2.160). Deze liet er ten
behoeve van z’n dochter Hermina Schorfhaar een huisje
bouwen. Schorfhaar deed in 1887 het huisje met ruim 5 ha
grond over aan z’n kleinzoon de vrijgezel Willem Hoevink
van de Kiefhorst (5.4.070). Deze moest wel een kleine
financiële vergoeding betalen aan z’n tante, Hermina
Schorfhaar, de oorspronkelijke bewoonster, die toen vertrok
van de Veldhorst. Het boerderijtje zelf werd in 1889
gesloopt.
Willem Hoevink breidde dit grondbezit uit tot uiteindelijk
bijna 7 ha en vererfde het vervolgens aan z’n neef Jan
Janssen (JWzn.) op de Kiefhorst.
Voetballen op de Veldhorst: achter Albert de
Wilde, Gerrit Brinckate, Johan Boswinkel, Albert
Reef en Jan Smit. Midden Joop Wolters, Hendrik
Blumink, Gerrit Mensink en Frederik Boswinkel.
Voor Hendrik Harmsel en Hendrik Brinkmans

Bewoners:
►
Gerrit Hendrik Beltman (1819-1878) afkomstig van ’t Lintel/Knibbeljannes (5.4.150), waardoor deze
boerderij ook wel Knibbelari’je werd genoemd, trouwde in 1861 met Hermina Schorfhaar (1840-1906) dochter
van Christiaan Schorfhaar op Chrisjan (Marckelo 1.2.160). Zij woonden tot 1864 op KnibbelJannes en daarna
nog even, tot 1872, op Chrisjan. Hermina was de zuster van Janna Schorfhaar op de Kiefhorst (5.4.070).
Het echtpaar kreeg 6 kinderen:
Geesken (*1862) die in 1884 trouwde met de landbouwer Jan Hendrik Kalenkamp in Enter; haar moeder trok
later bij haar in, Christiaan (1865-1868) die op 3-jarige leeftijd overleed, Jenneken (1867-1936) die trouwde met
Arend Jan Sligman op de Kuper (Dorpsgeschiedenis 1.1.010), Christiaan (1872-1960) die in 1898 trouwde met
Geertruid Bouwhuis op Bekken Bouwhoes (Marckelo 1.2.140), Arendina (*1875) die in 1900 trouwde met de
Rijssense fabrieksarbeider Gerrit Hofman en Gerritdina (1878-1880) die slechts 2 jaar oud werd.
►
Na het overlijden van haar man hertrouwde Hermina in 1882 met de in het Stokkumerbroek geboren
Jan Hendrik Hesselink, die in 1877 weduwnaar was geworden van Hendrika Drieses op ’n Top (Marckelo
1.6.190). Hesselink overleed 2 jaar later waarna Hermina in 1885 voor de derde keer trouwde nu met Jan
Wolthuis (1841-1886) van Hoge Slag (Elsen 5.3.290). Wolthuis overleed na 1 jaar huwelijk waarna Hermina
vertrok naar haar dochter in Enter; zij overleed in 1906 bij haar andere dochter in Rijssen.
Na het vertrek van de weduwe Hermina Schorfhaar is het boerderijtje afgebroken, waarna de gebinten werden
hergebruikt bij de bouw van een schuur bij JanGait (5.4.078).

