
Boerderijnummer   5.4.016 

Erfnaam    erve Kippers 

Oudste vermelding   1971 

Huidig adres    Oomsdijk 2 

Historie boerderij 

In het kader van de ruilverkaveling was op deze plek ruimte vrij voor de vestiging van een te verplaatsen 

boerderij. De familie Herman Kippers, tot dan wonend aan de Rijssenseweg (Elsen 5.3.200) maakte gebruik van 

deze gelegenheid en vestigde zich hier in 1971. 

Het melkveebedrijf omvatte in die tijd 24 ha grond. In 2008 was dat uitgegroeid tot 37 ha cultuurgrond en 4 ha 

bos. In 1991 werd voor de uittredende ouders naast de boerderij een tweede woning gebouwd. Sinds het 

overlijden van de ouders in respectievelijk  2003 en 2010 staat deze woning leeg en wordt incidenteel verhuurd. 

 

 

Bewoners: 

 

► Herman Kippers (1925-2003) trouwde in 1955 in Wierden met Frederika Gerritdina Mokkelencate 

(1930-2010). Zij gingen aanvankelijk wonen op de ouderlijke boerderij aan de Rijssenweg (Elsen 5.3.200) waar 

ook hun 4 kinderen werden geboren: 

Mannes (*1957) die in 1982 trouwde met Geertruida J. Elisabeth Vos (*1958 te Nijkerk) en in Wierden ging 

wonen, Frederika (*1959) die in 1983 trouwde met de Rijssenaar Jan Willem Baan (*1957), naar Woerden 

vertrok en inmiddels in Soest woont, Johan Willem (*1962) die de opvolger werd en Jan (*1965) die in Almelo 

ter wereld kwam, in 1995 trouwde met de in Rijssen geboren Gerharda ten Bolscher (*1969) en in Kruisland 

ging wonen. 

 

► Johan Willem Kippers (Johan, *1962) trouwde in 1991 met de Rijssense Hendrika Harmina Dollen 

(Rita, *1971).  

Dit echtpaar kreeg 5 kinderen: Herman (Harmen, *1993), Anne (*1994), Frederika Gerritdina (Frederiek, 

*1997), Gerrit (Gijs, *2003) en Henrike Joanne Ruth (Ruth, *2009). Zij werd op 2 januari ’s morgens om 5 

minuten over zes geboren en was daarmee de eerst geboren baby in het jaar 2009 in de gemeente Hof van 

Twente. Vele middenstanders hadden een steentje bijgedragen om haar een prachtig baby-pakket te kunnen 

overhandigen. De cadeaus varieerden van een slagroomtaart voor 16 personen tot een rammelaar, de eerste 

schoentjes, een spaarbankboekje, babykleding en nog veel meer. 

Woningen bij erve Kippers


