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1847 -1859 

In 1847 verkoopt “De Markte Oldeneel” veel van haar bezittingen, ruim 30 ha.  Gerrit Dwars [1811 – 1882],  
Steenfabrikant, koopt tijdens veiling een perceel weiland gelegen aan de IJsseldijk. Gerrit Dwars is een  
zoon van Gerrit Willem Dwars [1776 – 1838] en Willemina Wijtenhorst [1781 – 1859] 
 
Gerrit Dwars laat in 1859 aan de dijk, aan de Scheller kant, een twee onder één kap dijkhuisje bouwen. Dit  
voor verhuur, mogelijk voor medewerkers van zijn Steenfabriek “Reigershagen”. 
 
1882 - 1888 
Gerrit Dwars overlijdt op 14 april van dit jaar. 
Zijn zoon Frans Rudolf Dwars [1857 – 1931] koopt of erft uit de boedel in 1883 de nodige gronden en de  
dijkhuisjes. 
Frans Rudolf verkoopt in 1888 gronden en dijkhuisjes aan Johannes Bernardus Helmich. 
Frans Rudolf scheidt in 1887 van zijn vrouw en hertrouwd in Amsterdam. 
Hij staat daar te boek als stalhouder. 
Johannes Bernardus Helmich [1857 – 1925] is de zoon van Gerhardus Anthonius Helmich en Engelbertha  
Maria Bernadina Alouisa Augusta van Middagten. Zij wonen op “Huize Oldeneel”.  
 
1900 
Begin 1900 heeft de familie Bredewout de dijkwoning een aantal jaren gehuurd. J. W. Bredewout dient in 

1906 een bouwaanvraag in bij de gem. Zwollerkerspel voor een steltenberg, [hooiberg met bergruimte 

eronder]. Deze wordt verleent. Hoe lang de familie Bredewout blijft wonen is niet bekend. 

 
1908/’09   
Vanwege een scheiding van de bezittingen van Johannes Bernardus Helmich krijgen 2 kinderen van zijn 
zuster Louisa Engelbertha Maria Helmich [1876 – 1915] 11/20 deel van 11 ha. grond en de dijkhuisjes. 
Mogelijk verkrijgen zij beiden later door vererving de overige delen. 
Louisa is getrouwd met Paulus Maria Blankenheim, hun 2 kinderen die het bezit krijgen zijn: Maria Gerarda  
Paulina Louisa Blankenheim [1898 – 1950] zij staat later te boek als Religieuze. [is ingetreden] 
Gerardus Arnoldus Blankenheim [1899 – 1952], hij wordt priester en later Pastoor in Apeldoorn. 
 
 



 
 
Hoe lang de familie Bredewout blijft huren is niet bekend. 
 

 
Foto, waarschijnlijk jaren ’60 want er is tv, maar het uiterlijk zou ook jaren ’30 of ’40 kunnen zijn. 

 
1929 
De woning wordt gehuurd door het pas getrouwde stel, Johannes Hermanus [Jans] Noordman en Dini  
Bootsveld. Zij kwamen uit Spoolde waar hun woning was afgebrand. 
Er werden 7 kinderen geboren waarvan er 1 vroegtijdig komt te overlijden. 
Jans Noordman was voor de oorlog melkventer voor de Zwolse melkfabriek de Eendracht, in Hattem. 
Toen aan het begin van de oorlog de IJsselbrug opgeblazen was kon hij niet naar Hattem.  
Er is op enig moment wel een kippenhok gebouwd. 

 

 
 

1951 - 1954  
Na het overlijden van Maria Gerarda Paulina Louisa Blankenheim in 1950 kan het echtpaar Noordman –  
Bootsveld in 1951, nr. 8 en nr. 10 kopen. 



Er vindt in 1952 een gedeeltelijke herbouw plaats. 
Dochter Mani Noordman huwt in 1954 met Ben Klomp en kopen nr. 8. 
 
1972  
Na het vertrek van de ouders Noordman naar het bejaarden tehuis De Nieuwe Haven, 
blijft hun zoon Jan Noordman (geb. in 1935) in het huis Schellerdijk nr. 10 wonen. 
 

 
 

 
Hoogwater waarschijnlijk 1995, met buurjongens.  

1989  
Na zijn overlijden wordt de woning verkocht aan de huidige bewoners. 
Er worden nog diverse aanpassingen aan de woning uitgevoerd, dit mede ter voorkoming van natte voeten 
bij hoog water. 
Ten tijde van het project “Ruimte voor de Rivier” wordt het erf opgehoogd.  
De huidige bewoners wonen er anno 2019 nog. 
 
Bron: H.C.O. , mevr. Klomp-Noordman, huidige bewoner. 
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