
Boerderijnummer   5.4.070 

Erfnaam    erve Kiefhorst-de Kiefte 

Oudste vermelding   ca 1760 

Huidig adres    Plasdijk 21 

Historie boerderij 

 

Aan de hand van de volkstellingen is af te leiden dat deze boerderij omstreeks 1760 moet zijn gesticht. Uit de 

aantekeningen in het markeboek blijkt dat op de holting van 2-7-1772 door de setters wordt gerapporteerd dat 

Gerrit Jan Reeff, geboortig van Reef en later boerend op de Koopman (Elsen 5.3.130), het huis van Kijfhorst 

voor het grootste deel op de gemeente (gemeenschappelijke markegrond) gezet heeft. 

In 1774 lenen Gerrit Jan Reeff en Johanna Keysers f. 240,- van de weduwe Hendrikjen Lohuys met als 

onderpand het hun toebehorende plaatsje Kiefhorst. Tevens leent Gerrit Jan f. 255,- van Jannes Wolters met als 

onderpand een groenland gelegen achter Scholen gaarden aan de Lokerdijk. 

In 1776 verkopen Gerrit Jan Reef en Janna Keisers uit noodzaak voor f. 505,- aan Jannes Wolters en Geesken 

Heegeman, boerend op Wolters, de katerstede de Kijfhorst gelegen in het Elsener Broek. 

Jannes en Geesken lenen daarom f. 1250,- van Gerrit Coster Gerritszn. met als onderpand de “Kijfhorst en 8 

dagwerk hooylandt, de Hendertink Maate genaamd, liggende tusschen de gemeente en Haaykers Mate”. 

Hendrina Wolters die trouwde met Gerrit Jan Assink, boerend op Assink (Elsen 5.3.250), erfde het van haar 

ouders. Zij verhuurden de Kiefte van 

1812 tot 1818 toen ze het met ongeveer 

1½ ha grond voor f. 650,- verkochten aan 

de nieuwe bewoner Wolter Hoevink. 

Omtrent die tijd bestond de veestapel uit 

2 koeien en 2 kalveren.  

Door een flinke toedeling bij de 

verdeling der gemeenschappelijke 

markegronden groeide de 

bedrijfsomvang tot bijna 5 ha. Door 

geregelde aankopen, eerst door de 

familie Hoevink later door de familie 

Jansen, was de omvang per 1944, mede 

door de erfenis van de Veldhorst 

(5.4.020), gestegen tot ruim 17 ha.  

Bij de boedelverdeling in 1992 werd een 

deel van de grond verkocht en het 

grootste deel van het overige onroerend 

goed toebedeeld aan de kinderen. 

 

Bewoners: 

 

► De eerste bewoner Garrit Kijfhorst (ca. 1734-1806) trouwde in 1761 met Maria Wilgerink (1725-1813) 

afkomstig van de boerderij Willink (Elsen 5.3.020). Het echtpaar kreeg 2 kinderen: 

Jan Kijfhorst (*1761) die de opvolger werd en Gerrridina (*1769) die in 1794 trouwde met de weduwnaar Gerrit 

Bullener in Enter. 

 

► Jan Kijfhorst (1761-1836) trouwde omstreeks 1800 met Janna Clandermans. 

Hun 2 dochters waren: Maria Kijfhorst (1804-1826) die dienstmeid werd in Ambt Delden en Willemine 

Kijfhorst (1807-1850) die in Goor trouwde met Derk te Vaanholt. 

In 1799 is er een proces vanwege het feit dat Berend ten Donkelaar uit Goor alias Schippers Berend, soldaat, die 

verdacht wordt van mishandeling van Jan Kijfhorst uit Elsenerbroek. 

Mogelijk is in 1812 de weduwnaar Jan Kijfhorst vertrokken van de Kiefhorst en toen bij de Schiphorst (5.4.270) 

gaan inwonen, want tussen 1812 en 1818 was de Kiefhorst verhuurd voor 35 gulden per jaar aan de familie 

Hoszbes. 

 

► Wolter Hoevink (1785-1837) geboortig van de Plegt (Hericke 3.2.060) trouwde in 1818 met Elisabeth 

Schorfhaar (1788-1837) afkomstig van Groot Vrielink (Hericke 3.3.010). Zij vestigden zich op dat moment op 

het door hen aangekochte Kiefhorst en kregen er 6 kinderen: 

Jan Hendrik Hoevink (1819-1822) die slechts 3 jaar werd, Jenneken (1822-1853) die als ongehuwde naaister 

overleed ten huize van haar oom op Ovink in de Achterhoek, Arend Jan Hoevink (*1825) die de opvolger werd, 

Willem Janssen met op de achtergrond Hendrik Janssen 



Dirk Hoevink (1828-1828) die in z’n geboortejaar overleed, Dirk Hoevink (1829-1830) die slechts 1 jaar oud 

werd en Jan Hendrik Hoevink (1831-1833) die de leeftijd van slechts 2 jaar bereikte. 

De ouders Wolter en Jenneken overleden beide in 1837 waarna de nog in leven zijnde kinderen (Jenneken en 

Arend Jan) werden ondergebracht bij hun ooms respectievelijk op Ovink in de Achterhoek en in Stokkum. 

 

► Tijdelijk werd de boerderij toen 

verpacht aan de familie Gerrit Nijenhuis en 

Jenneken Potman. Deze familie vertrok in 

1858 naar de boerderij de Welle (Hericke 

3.2.128) dat vanaf toen ook de Kiefte werd 

genoemd. 

 

► Arend Jan Hoevink (1825-1877) 

kwam weer terug op z’n ouderlijk huis en 

trouwde in 1856 met z’n nicht Janna 

Schorfhaar (1837-1927) afkomstig van 

ChrisJan (Marckelo 1.2.160). Arend Jan en 

Janna kregen 6 kinderen: 

Willem Hoevink (1857-1921) die ongehuwd 

bleef, Gerritdina Hoevink (*1860) die de 

opvolgster werd, Jan Hendrik Hoevink 

(1864-1955) die in 1902 trouwde met 

Johanna Willemina Goorman uit het Markelosebroek en een nieuwe boerderij stichtte genaamd ChrisJans Jan 

Hendrik aan de Hogedijk, Christiaan Hoevink (1867-1925) die in 1912 trouwde met Jenneken Eertink (1879-

1961) en op het Zeldam ging wonen (Tolhuis), Arendina Hoevink (1871-1943) die in 1901 trouwde met Jan 

Hendrik Senkeldam (1868-1909) en toen het boerderijtje de Meene (5.4.265) stichtte; zij hertrouwde in 1913 met 

Jan Hendrik Bolink (1884-1977) uit Holten en Leentje Hoevink (1876-1941) die in 1905 trouwde met de 

weduwnaar Hermannus Roelofsen (1864-1926) die wagenmaker was in Goor. 

 

► Na het overlijden van haar  man in 1877 hertrouwde Janna in hetzelfde jaar nog met haar buurman de 

weduwnaar Jan Janssen (1822-1889), eerder getrouwd geweest met Jenneken Assink. Janssen woonde tot dan op 

de Schiphorst (5.4.270). 

Uit het huwelijk van Jan en Janna werd 1 zoon geboren: Jan Janssen (1878-1956) die in 1896 naar Enschede 

vertrok en daar in 1905 trouwde met de in Markelo op Dijkjans (Markelo 1.4.090) geboren Geertruida Peters 

(1884-1943). 

 

► Opvolger Jan Willem Janssen 

(1857-1932), zoon uit het eerste huwelijk 

van Jan en landbouwer/klompenmaker van 

beroep, trouwde in 1892 met z’n stiefzuster  

Gerritdina Hoevink (1860-1951). Samen 

kregen ze 4 kinderen: 

Arendina (1893-1980) die in 1916 trouwde 

met de voerman Gerrit Willem Roesink uit 

Gelselaar, Jan (*1895) die de opvolger werd, 

Johanna (1898-1905) die slechts 7 jaar oud 

werd en Jan Hendrik die ongehuwd op de 

Kiefhorst bleef wonen (1899-1984). 

 

► Jan Janssen (1895-1978), 

landbouwer/huisslachter van beroep trouwde 

in 1918 met Gerharda Willemina Sloot 

(1896-1945) uit Diepenheim.  

Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren: 

Jan Willem Janssen (*1918) die de opvolger 

werd, Reintje Gerritdina Janssen (1920-

2004) die in 1943 trouwde met Jan Hendrik 

Klein Twennaar en ging wonen op de Meene 

(5.4.265), Gerritdina Johanna Janssen (1924-2014) die in 1947 trouwde met Gerrit Johan Wibbelink op het nabij 

gelegen JenteBoer (5.4.080), Gerrit Jan Janssen (*1929) die in 1956 trouwde met Geertruida Greven (*1930) van 

In het midden Gerritdina Hoevink en Jan Willem Janssen. Links 

zoon Jan Janssen en Gerharda Wilhelmina Sloot met de kinderen 

Reintje en Willem 

Huisslachter Jan Janssen (*1895) 



de Plecht in de Pothoek, Johan Willem Janssen (1932-1999), pluimveehouder van beroep, die in 1955 trouwde 

met Vroukje ter Kulve in de Deldeneres, Gerharda Willemina Johanna Janssen (1934-1940) die als 6-jarige 

overleed en Willemina Janssen (*1936) die in 1959 trouwde met Herman Oldemenger (*1934) in Diepenheim. 

 

► Jan Willem Janssen (1918-

1990) trouwde in 1945 met Hendrika 

Brinkmans (1923-2014) afkomstig van 

Brinkmans (Hericke 3.1.040). Dit 

echtpaar kreeg 3 kinderen: 

Gerhardus Jan Janssen (*1945) die in 

1969 trouwde met Egberdina Johanna 

Ikkink (*1946) op BeltTeunis 

(Stockum 2.3.166), Johanna Gerritdina 

(*1952) die in 1973 trouwde met 

Johan Zendman en in Goor ging 

wonen en Willemina J. Janssen 

(*1955) die uiteindelijk de opvolgster 

werd. 

Gedurende de periode 1948-1953 

woonde Johanna Keyzers-Slots 

(*1887), een kleindochter van Jan 

Janssen (*1822), in op de Kiefte. 

 

► Willemina J. Janssen (Willemien,*1955) trouwde in 1974 met Gerrit J.H. Tjoink (Henrie, *1949) van de 

Oude Rijssenseweg. Zij woonden eerst in het dorp maar betrokken in 1992 de Kiefte.  

Uit dit huwelijk werd 2 kinderen geboren. Dochter Bianca (*1974) die in 2007 trouwde met Marc Aerts (*1969) 

uit Siegen (Duitsland) en in Goor woont en zoon Ronnie (*1976) die met Angelique thuis woont. 


