
 

Kleine Veerweg Nr. 22 

Voor 1947 was het adres Oldeneel B 186 

 

Situatie 2019 

 

1832 - 1872 

In dat jaar was Roelof van Dijk, landbouwer, eigenaar van deze kleine boerenbehuizing. 

Gerrit van Dijk te Zwollerkerspel en overige erfgenamen werden eigenaar van het perceel. 

 

1886 - 1892 

In dat jaar kocht mevrouw Francoise Albertina Emmerance Dwars – Mollinger de boerderij. 

Zij is weduwe van de steen fabrikant Gerrit Dwars. 

Mevrouw Dwars – Mollinger heeft de boerenbehuizing in 1892 verkocht aan de erven van Frederik Antonie 

van der Kolk [1819 -1887]. Het was heel aannemelijk dat Frederik Antonie na zijn huwelijk in 1854 met 

Susanna Jeurink er waren gaan wonen als huurders. Frederik Anthonie was geboren aan de Oldeneelweg 6, 

in de boerderij “Achter de Kolk”. Zijn ouders waren Anthonij van der Kolk [1790 – 1851] en Johanna 

Vilsterman [1779 – 1851]. 

 

1904 – 1907 

Johannes Franciscus van der Kolk (1868 – 1919) zoon van Johannes en Susanna, geboren op nr. 22 kon in  

1904 de boerenbehuizing overnemen van zijn moeder Susanna Jeurink of van de erven.   

Johannes Franciscus huwde in 1907 met Gerritdina Brinkhof (1878 – 1959) geboren te Wijhe, zij bleven  

wonen in de boerderij op nr. 22. 



Kinderen: 

Frederikus Hermannes Maria, [Frederik of Frits] van der Kolk (1908 – 1983). Hij huwde in 1933 met 

Hendrica J. Schabbink (1911 – 1987). Hij ging na zijn huwelijk aan de Oldeneelweg 20 wonen.  

Gerhardus [Gerrit] van der Kolk, ? 

Hermannus Franciscus van der Kolk, geb. 1909. 

Johannes Anthonius Maria [Jan]van der Kolk, geb.1913, overl. 1939. 

Gerritdina Susanna Maria [Dina] van der Kolk (1914 – 1996) 

 

 
Anton Blankvoort en buurman Anton Kappert.                                      Een oude schuur, 19? 

1940 

 

Gerritdina [Dina] Susanna Maria huwt in 1940, met Antonius [Anton] Blankvoort, geb. 1900. 

Zij gaan in de boerderij nr. 22 wonen. 

Naast boer is Anton ook melkrijder, hij haalt de melkbussen op in Harculo voor de melkfabriek “Hoop op 

Zegen”, tot 1950.  

Ook is hij los arbeider bij verschillende boeren in de buurt, dit vanwege de omvang van hun eigen bedrijf. 

Bij Jan Logtenberg, Kleine veerweg 19, mocht hij de paarden stal uitmesten, want dat durfden ze zelf niet 

omdat het paard wel eens wilde slaan. 

  

Anton en Dina krijgen 4 kinderen. 

Marietje, Diny, Rieki en Jan.  

 

 
Twee jonge dames Blankvoort.   Het oude toegangspad naar nr. 22. 



1965 - 1970 

 

De familie Blankvoort- van der Kolk, besluit in 1965 de boerderij en grond te verkopen. 

Dit vanwege de omvang van de boerderij en het moeten groeien in de landbouw, Anton kon werk krijgen 

bij de A.B.T.B. [Aartsdiocesane Boeren en Tuinders Bond], veevoer fabriek aan de Thorbeckegracht. 

Anton en Dina gingen aan de van Ittersumstraat wonen. 

 

De boerderij werd 1n 1965 verkocht aan de familie Massee, zijn familie had een bedrijf in verkoop van  

trekkers en landbouwmachines. 

De heer Massee zelf handelde in antiek en curiosa dat hij voor een deel ook uit het buitenland haalde, 

vooral Frankrijk. 

 

De familie Massee besluit begin jaren ’70 de boerderij te verkopen en vinden in de familie de Boer een  

koper. 

De heer de Boer is architect bij de gemeente Zwolle. 

Zij wonen hier vele jaren, mevrouw de Boer blijft er wonen na het overlijden van de heer de Boer. Als 

mevrouw de Boer naar het verzorgingshuis in Wijhe verhuist staat de woning enige tijd leeg. 

 

20?? 

 

De schoonzoon Sietse Reitsma en dochter Therèse de Boer besluiten de woning uit de familie boedel te  

kopen en er te gaan wonen. Dit doen ze door uit hun woonboerderij in Wijhe te vertrekken. Zij willen  

“Wijhe” verkopen. 

 

2019 

 

Sietse en Therèse Reitsma – de Boer besluiten de boerderij te verkopen aan  Lieuwe Noordam en Hedwig  

Leijten.  

Sietse en Therèse gaan terug naar hun woonboerderij in Wijhe. 

 

Lieuwe Noordam en Hedwig Leijten, gaan nog het e.e.a. verbouwen te beginnen met wat bijgebouwen.  

Per 1 oktober 2019 gaan zij er wonen. 

 

 
Situatie 2019 

Bron: Collectie Overijssel, fam. Blankvoort, fam. Noordam. Samensteller: M. Dijk. 


