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Oldeneelweg 7 

Deze boerderij heeft van 1839 tot 1910 het huisnummer Oldeneel 16. 
Van 1910 tot 1930 is de adresaanduiding Oldeneel B144. Van 1930 tot 1949 Oldeneel B 172.  
Daarna Steenweteringweg 7. 
Na 1959 Oldeneelweg 7. 
 

 
Situatie 2019 

 

 

1697 – 1832 
Deze boerderij staat op een plek die al in 1600 bewoond was. 
De vroege bewoning is uitgezocht en opgeschreven door Henri Wolf.  
 
26-07-1697 ging 1/3 van Erve Vreemans in bezit van de erven Gesina Schaffers , weduwe Algers, naar Anna 
Sophia de Pottre, de andere 2/3 was reeds van haar.  
08-09-1750 is de erve Vreemans en goed in bezit van de erve Jan Adriaan Sloet.  
21-02-1799 gaat 1/18 deel van de erve over van wijlen Everdina Carolina Jacoba Sloet tot Oije naar haar 
erven. 
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23-10-1800 de erve Vreemans bestaat uit: 2 morgen de Whee, [1 morgen is iets minder dan 1 ha. vaak 
wisselend per streek], 1,5 morgen de Wikkenkamp, 3 morgen de Witte Dries, 2 morgen Kostverloren met 
het Zielstukje en 2 morgen de Tichelkoele, dat overgaat van M. G. Brouwer, A G. Sloet en J.Z. Sloet tot 
Grimberg naar A.W.W. Sloet en A J. van Hoevel. 
24-06-1801 de erve wordt bewoond door Jan Cornelis van den Berg en gaat in eigendom over van R.A.J.B. 
Sloet tot Westerholt naar A.W.W. Sloet en A.J. van de Hoevel. 
05-10-1801 Huis, berg en schuur Vreemans met de drift op de Meente, het recht op de Markte, met recht 
van 3 koeweiden op de Weerd, aan de Markte te betalen met het land en houtgewas van A.W.W. Sloet tot 
Diepenbroek. 
29-05-1802 de erve Vreemans van Jan, Herm en Gerrit van den Berg. 
 
1832 – 1905 
In 1832 werd het gebied Steenweteringslanden genoemd. 
Voor 1947 was het adres Oldeneel B 172, en tot 1959 Steenweteringweg 7, daarna Oldeneelweg 7. 
 
Begin 1800 begint in Nederland de burgerlijke stand en het Kadaster. 
De boerderij was in 1832 nog steeds in bezit van de familie van den Berg. De naam Erve Vreeman werd in 
die tijd niet meer gebruikt. Op het erf staat ook een Caterstede [keuter] boerderijtje voor de arbeider. 
Eigenaar was Jan van den Berg die getrouwd was met Aaltje Jans. Aaltje kwam uit Emmen bij Dalfsen. 
De kadastrale aanduiding was toen gem. Zwollerkerspel sectie M, perceel 366. 
Jan en Aaltje kregen op 22-02-1811 in Oldeneel een dochter, Johanna [1811 – 1843]. Of er meer kinderen 
waren is niet bekend. 
Op 18-05-1833 trouwde Johanna met Teunis Albers Teunissen [1798 – 1881] uit Dieze. 
Teunis verkrijgt in 1837 de boerderij bij het kadaster op naam, samen met mede eigenaren of financiers. 
Er werden 5 zonen geboren. 
 

 

In 1861 vernummerden de percelen van nr. 366 naar nr. 935. 
 

In 1879 is er een akte van scheiding en krijgt zoon Warner, [1839 – 1905] samen met broer Hendrik, de 
boerderij. 
Warner of Werner is in 1883 getrouwd met Janna Horstman. 
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Gegraveerde steen gelegd in 1867, in het boerderijtje van de arbeider. 

Wie G. T. is, is onbekend, mogelijk een Teunissen. 
Deze steen kwam tevoorschijn toen de schuur tot paardenstal werd verbouwd +/- 1970. 

 
 

 

In 1888 vindt er bijbouw plaats en wordt perceel nr. 935 vernummerd naar 1665 en 1666. 
De jaartallen lopen bij het kadaster altijd één jaar achter. 

 
Na het overlijden van Werner Teunissen in 1905 wordt de boerderij verkocht aan Gerhardus Jozephus Dijks 
[1861 – 1934]. 
Gerhardus is op 30-01-1890 te Zwolle getrouwd met Johanna Neijensteijn [1864 – 1900] er worden 5 
kinderen geboren, waarvan een tweeling vroeg komt te overlijden.  
Ruim een maand na Johanna haar laatste kraambed komt zij op 05-02-1900 te overlijden. 
 
Gerhardus trouwt, als weduwnaar met jonge kinderen, op 10-05-1900 met Everdina Johanna Schokker 
[1867 – 1933].  
Gerhardus gaat dus in 1905 met Everdina Johanna Schokker en zijn kinderen aan de Oldeneelweg 7 wonen. 
Zij zetten het boeren bedrijf door. 
 
In 1925 koopt Gerhardus de woning aan de Schellerbergweg 2, en verhuurt hij de boerderij aan E. Dijks, 
mogelijk zijn zoon Everhardus en het andere deel aan W. Rozendaal mogelijk zijn schoonzoon die is 
getrouwd met zijn dochter Hendrika Antonia Maria. En de arbeiders woning aan, W. Nijenhuis. Zie kaart 
hieronder. 
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Bewoners kaart in de periode 1925 tot +/- 1930 

 
1929 – 1964 
In 1929 wordt Johannes Hermanus [Jans] Neijensteijn geb. 1902, de nieuwe eigenaar.  
Hij is een neef van de eerste vrouw van Gerhardus Jozephus Dijks, Johanna Neijensteijn.  
Johannes Hermanus [Jans] zijn ouders zijn: Jacobus Neijensteijn en Maria van Dijk. 
Jans is op 20-01-1902 getrouwd met Maria Gerritdina Jutten uit Dalfsen. 
 

 
Johannes Hermanus en Maria Gerritdina Neijensteijn – Jutten. 

 

 
De boerderij nog in oude staat. 
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1964 – 2021 
In 1964 wordt het bedrijf verkocht aan Antonie Bisschop [1911 – 2004] geb. te Dalfsen. 
Hij is in 1934 getrouwd met Aaltje Binnendijk [1912 – 2001].  
Er zijn 7 kinderen waarvan er 4 mee verhuizen vanaf de Hogenkampsweg in Dieze, naar Oldeneel. 
In Dieze begint de gemeente Zwolle met woningbouw. 
Antonie is naast melkveehouder ook paardenhandelaar, wat wel een beetje zijn passie is. 
Zijn dochter Willy heeft die passie voortgezet. 
 

 
Zo vader zo dochter links Antonie met een paard van Willy. 

Rechts Willy met 2 paarden, moeder en dochter voor haar menwagen. 
 

In 1985 vonden Antonie en zijn vrouw Aaltje het welletjes en verhuisden naar de Schellerweg. 
Dochter Willy nam de boerderij over en kon haar liefhebberij met de paarden voortzetten. 
In 1993 heeft Willy met haar partner Jan Stuijfbergen de boerderij afgebroken en op de oude fundering 
weer opgebouwd. 
 

 
Links de afbraak en rechts de in oude luister en steil opgebouwde boerderij.  
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60 jarig huwelijk van Antonie en Aaltje in 1996, op de boerderij in Oldeneel. 

 
Die schuur met paardenstallen zijn in 2006 door Willy en Jan afgebroken en in de zelfde stijl weer 
opgebouwd. 
 
In 2017 is Jan Stuijfbergen overleden. 
Willy hoopt nog lang op deze plek te blijven wonen. 
 

 
De mooi gerestaureerde boerderij met bakhuis, anno 2021. 

 
Bron: Collectie Overijssel, W. Stuijfbergen – Bisschop. Samensteller: M, Dijk. 
 

 
 

 

 


