
Boerderijnummer   3.3.040 
Erfnaam    Erve de Peuscher 
Oudste vermelding   ca 1852 
Huidig adres Worsinkweg 10 
 
Historie boerderij 
 
De boerderij de Peuscher is omstreeks 1852 op markegrond gesticht door Gerrit Jan Peusschers uit Stokkum, die 
in 1845 was gehuwd met de weduwe Janna Kappert, voordien wonende op Baars (3.3.070). Gerrit Jan werd in 
1862 via de markescheiding bezitter van de grond. Ca 1866 werd Jan Hendrik Nijenhuis de eigenaar van het erve  
inclusief ca 1,9 hectare grond. Ongeveer in 1898 werd het huis nieuw gebouwd. Zoon Arend Jan Nijenhuis werd 
naderhand eigenaar. Nadat hij in 1909 weduwnaar was geworden, trok zijn halfbroer Jan Hendrik er bij in, zodat 
omstreeks 1911 de beide broers elk voor de helft eigenaar waren.  
In 1925 werd de landbouwerswoning weer compleet vernieuwd.  

 
Na het overlijden van Arend Jan Nijenhuis in 1933, ging de 
boerderij eerst over naar Jan Hendrik en vanaf ca 1938 voor de 
helft ook naar Jan Hendrik’s dochter Hermina Fredrica, 
gehuwd met Jan Hendrik Hoevink. Het bezit had toen een 
omvang van ca 8 hectare. 
In 1950 werd de boerderij verbouwd. Bij ingang in de 
ruilverkaveling omstreeks 1966 behoorde ongeveer 7,1 hectare 
grond tot de boerderij. 
Omstreeks 1967 werd Gerrit Krijgsman de eigenaar. Hij 
beëindigde het bedrijf in 1990. In 1996 volgde de ombouw tot 
woonboerderij geschikt voor bewoning door twee gezinnen. 
 
Bewoners: 
 
► De eerste bewoner op de Peuscher was omstreeks 
1852 Gerrit Jan Peusschers. Hij werd geboren in 1808 op 
Löppink in Stokkum (2.1.300) en was met zijn ouders 
verhuisd naar boerderij Oldenhof in de Achterhoek (Markelo 
buitengebied 1.3.030).  
Hij trouwde in 1845 met Janna Kappert (1803-1864) geboren 
op Kappert op de Borkeld en weduwe van Arend Jan Eppink 
op het nabijgelegen de Baars (3.3.070). Janna bracht uit haar 
eerste huwelijk 4 kinderen (van haar 6 kinderen) mee naar het 
nieuw gestichte de Peuscher: Jenneken (1827-1875) die 
opvolgster op de Peuscher werd; Gerritdina (1832-1862) die 
ongehuwd bleef; Gerrit Jan (1837-1861) boerwerker en Mina 
(1840-1910). Na het overlijden van Janna vertrok Gerrit Jan 

Boerderij de Peuscher in 1935 

25-02-1925  
Bij de gehouden publieke 
aanbesteding van een 
landbouwerswoning voor rekening 
van de Gebr. Nijenhuis te Herike zijn 
de volgende biljetten ingeleverd: 
Metselwerk: 
Olthuis te Goor   f 1025,- 
(bleek naderhand niet waar te zijn) 
J. Krabbenbos  f   999,- 
Timmerwerk: 
G.J. Kooijmans  f 1500,-
 (begrooting) 
Schilderwerk: 
Dreteler te Delden f 212,- 
Nijholt te Goor  f 165,- 
Van der Kruijf te Enter  f 164,- 
Gegund aan de laagste inschrijvers. 

Wilhelmina Frederika Nijenhuis-Moshage 
(*1842), Arend Jan Nijenhuis (*1870) en 
Gerrit Jan Nijenhuis (*1867) 



Peusschers in 1864 naar Rijssen. Uit het huwelijk van Gerrit Jan en Janna werden geen kinderen geboren. 
 
► Opvolgster Jenneken Eppink trouwde in 1864 met Jan Hendrik Nijenhuis (1840-1913) afkomstig van de 
Kiefte op de Haa (3.1.050) en geboren op Krommendam in Elsenerbroek. Jenneken had hiervoor al een dochter 
gekregen, deze overleed 1 jaar na geboorte in 1854. Jan Hendrik Nijenhuis en Jenneken kregen 3 kinderen 
waarvan de eerste zoon in het jaar van geboorte 1866 overleed. De tweede zoon Gerrit Jan werd geboren in 
1867; hij vertrok in 1888 naar Lonneker alwaar hij in 1895 trouwde met Enneken Breukers uit Haaksbergen. 
Zoon Arend Jan Nijenhuis (1870-1936) bleef wonen op de Peuscher. Nadat Jenneken in 1875 was overleden 
hertrouwde Jan Hendrik in hetzelfde jaar met Wilhelmina Fredrica Moshage (1842-1888); zij was geboren in 
Amsterdam als dochter van Friedrich Moshage en Vroutje Vos. Jan Hendrik en Wilhelmina Fredrica kregen 4 
kinderen, waarvan het eerste jong overleed (1876) en het laatste levenloos werd geboren (1885). Dochter 
Willemina Johanna (1877-1916) trouwde in 1909 met de arbeider Jan Hegeman, zoon van Gerrit Hendrik 
Hegeman en Janna Kempers (3.1.395). Zoon Jan Hendrik (1882-1957) huwde in 1906 Hermina Kooijmans 
(1883-1948) van Kooijman (3.2.220). Zij woonden vanaf 1907 op ’n Tip aan de Herikerweg (3.1.225) en gingen 
in 1909, na het overlijden van “half-schoonzuster” Jenneken Hegeman, terug naar de Peuscher. Voor het vertrek 
van ’n Tip was er aldaar een openbare verkoping van diverse roerende goederen van Jan Hendrik Nijenhuis.  

 
► Arend Jan Nijenhuis (1870-1936), zoon uit het 
eerste huwelijk van Jan Hendrik sr., trouwde in 1907 
met Jenneken Hegeman (1879-1909), dochter van 
Gerhardus Hegeman en Geertrui Paalman van de 
Potsche op de Borkeld (Markelo buitengebied 1.4.040). 
Zij kregen zoon Jan Hendrik geboren in 1909, overleden 
in 1992. Jan Hendrik (PeuschersJan), timmerman, 
trouwde in 1937 met Fenna Aleida Schorfhaar geboren 
in 1913 op de Fokker (Dorpsgeschiedenis 1.1.030). Het 
paar ging wonen op Huiskes / Capelle / PeuschersJan 
(3.3.020). 

 
Jan Hendrik Nijenhuis (1882-1957), zoon uit het 2e huwelijk van Jan Hendrik sr., kreeg samen met echtgenote 
Hermina Kooijmans in 1906 dochter Hermina Fredrica Nijenhuis; zij trouwde in 1926 met Jan Hendrik Hoevink 
(1901-1973) van Hoevink aan de Holterweg  en bleef op de Peuscher wonen alwaar zij in 1969 overleed. 

 
► Hermina Fredrica en Jan Hendrik 
Hoevink kregen 2 kinderen: Jan Hendrik 
(Hendrik) Hoevink (*1926) die in 1956 trouwde 
met Rieky te Velthuis (*1922) uit Borculo, eerst 
naar Rijssen verhuisde en uiteindelijk in Groenlo 
ging wonen en Dina Hermina (Dina) Hoevink 
(1933-1999) die op de Peuscher bleef. 
 
► Dina Hoevink trouwde in 1953 met 
Gerrit Krijgsman (*1930) van Brookman aan de 
Larenseweg. Zij kregen 2 kinderen: Jan Hendrik 
(Henk), geboren in 1953 en Hermina Fredrica 
(Erna) geboren in 1959. 
Henk trouwde in 1977 met Joke Holsbrink 
(*1950) uit Almelo; zij gingen wonen in Hengelo, 
later in Hengevelde. 
 
► Erna Krijgsman trouwde in 1994 met 
Hendrikus Bernardus (Hennie) te Wierik (*1969) 

uit Hengelo. Erna en Hennie woonden eerst in Hengelo voordat zij in 1996 op de Peuscher gingen wonen. Zij 
kregen zij 2 kinderen: Jurian (*1995) geboren in Hengelo en Rutger (*1997) geboren op de Peuscher. 

Jan Hendrik Hoevink (*1901) en Hermina Fredrica 
Nijenhuis (*1906) 

21-4-1907 
Maandagmiddag had de landbouwer J.H.N. te Herike, 
op een boerenwagen gezeten het ongeluk met zijn 
klomp tussen de spaken van een der wielen te geraken, 
zodanig, dat hij van de wagen werd getrokken en 
daaronder terecht kwam. (Hoe ’t in zijn werk is gegaan 
weet de ongelukkige, die alleen was, zelf niet). 
De opgeloopen kwetsuren aan hoofd en borst zijn  van 
zoodanige aard, dat heelkundige hulp 
hoogstnoodzakelijk was. We vernemen, dat de toestand 
nog verre van gunstig is. 


