
Boerderijnummer   5.3.271 

Erfnaam    erve de Veerboer 

Oudste vermelding   1926 

Huidig adres    Enterbroekweg 4 

 

Historie boerderij 

 

Deze boerderij is in 1926 op ruim een halve ha grond in 

gesticht door de familie Nijland van de naastgelegen 

boerderij JanBaas (5.3.270). Dochter Hendrika Johanna 

Nijland van JanBaas en haar man werden de eerste 

bewoners. Er werd een halve ha rietland bijgekocht van 

de familie Vinkers. De totale omvang werd en bleef 

daardoor 1¼ ha. De beboerde grond werd voor het 

merendeel gehuurd. Bij het huis was vroeger een 

rosmolen, die met behulp van paardenkracht werd 

aangedreven. In 1953 was zoon Gerrit Hendrik (Hendrik) 

Huiskes de eigenaar. 

Vanaf ca. 1957 kwam familie Koops bij deze ongehuwde 

Hendrik inwonen. Deze familie woonde hiervoor in een 

recreatiewoning van de familie Voortman van de steenfabriek. 

Zoon Geert Koops is op de Veerboer in 1975 een vloerenbedrijf begonnen. Na de dood van Hendrik Huiskes in 

1992 kocht Geert Koops het huis van de erfgename Gerritdina Johanna Huiskes en breidde hij zijn bedrijf uit. In 

2005 werd het oude woonhuis vervangen door nieuwbouw. 

 

Bewoners: 

 

► Eerste bewoners van dit erf waren Hendrika Johanna Nijland (1895-1936) van het naastgelegen JanBaas 

(5.3.270) en Gerrit Jan Huiskes (1895-1961) die “van het Veer” uit Rijssen kwam. Hierdoor kreeg de boerderij 

de naam de Veer(n)boer. Johanna en Gerrit Jan 

trouwden in 1926. Zij kregen 2 kinderen: Gerritdina 

Johanna Huiskes (*1927) die in 1952 te Wierden 

trouwde met Evert Jan Denekamp en Gerrit Hendrik 

Huiskes (1929-1992) die ongehuwd op erve de 

Veerboer bleef wonen. Opmerkelijk: Hendrika 

Johanna Huiskes-Nijland overleed 1 week nadat 

haar moeder (wonende op het naastgelegen 

JanBaas) was overleden. 

 

► Omstreeks 1957 kwam de familie Koops 

bij de vrijgezelle Gerrit Hendrik Huiskes inwonen. 

Harm Koops (†1989) en zijn vrouw Anke Sandman 

kwamen oorspronkelijk uit Emmer Compascuum en 

woonden daarna in een recreatiehuisje van 

steenfabrikant Voortman; Harm was bij de fabriek in dienst als stoker. Harm en Anke brachten 3 kinderen mee, 

die allen in Drenthe waren geboren. De oudste, Henk (*1944), overleed in 1971 na een noodlottig ongeval. Geert 

(*1947) trouwde in 1970 met Harmina Kramer (*1954) uit Rijssen en keerde, na respectievelijk in Enter, 

Markelo en Rijssen te hebben gewoond, in 1992 terug naar de Veerboer. Dochter Lammie (*1949) trouwde met 

Jan Boerman en verhuisde naar Rijssen. 

 

► Geert Koops (*1947) was al in 1975 op de Veerboer zijn vloerenbedrijf “Koops” gestart. Toen hij en 

echtgenote Harmina Kramer in 1992 terugkeerden naar dit erf waren hun 2 kinderen al opgegroeid. Dochter 

Irene (*1970) trouwde in 1990 met Anton Heinen in Nijverdal en zoon Richard (*1971) huwde in 1993 Jolanda 

Nieuwenhuis in Rijssen. 

 

 

 

 

 

 



Op Veerboer was vroeger nog een door een paard aangedreven rosmolen; hier met knecht Gerrit Hendrik Neihof 

(*1928). 

 


