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Schellerdijk 8 

 

Situatie 2019 

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”.  
 
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. 
 
1938 
Omstreeks 1938 huren Wiechert en Floortje van Tongeren deze woning van broer en zus Blankenheim. Het  
echtpaar van Tongeren heeft 2 dochters en een zoon. 
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Wiechert is boeren arbeider in en na de oorlog bij de fam. Dijk-Logtenberg aan de Kleine Veerweg 5. 
Later gaat hij werken bij de familie Kok op de boerderij de Roskam aan de Hollewandsweg. 
Nog weer later krijgt hij een baan bij de Rijks Waterstaat. 

 
1954 - 1962 
In 1954 moet de fam. van Tongeren de woning verlaten, omdat de dochter Manni, van buurman  
Noordman, die inmiddels eigenaar is van de woning, gaat trouwen. Manni Klomp – Noordman zal er met  
haar man Ben, tot 1962 blijven wonen en vertrekken dan naar Westenholte. 
 

 
Floortje en Wiechert van Tongeren,       19 ? 

 
De woning wordt in 1962 verkocht aan de familie A. Ulderink. Zij zullen hier slechts enkele jaren wonen. A.  
Ulderink heeft een tuinderij op de Assendorper Lure. 
 
196? 
De woning wordt over gedragen aan de broer van A. Ulderink, de fam. P. Ulderink - de Ruiter. 
 
1976 
Nr. 8 wordt verkocht aan de familie Smit. Arie Smit krijgt werk bij de gem. Zwolle en dan behoor je ook  
binnen de gemeentegrens te wonen. Bekenden van de familie Smit vragen zich af wat je zover achteraf te  
zoeken hebt.  
Zijn echtgenote Trijnie heeft veel liefhebberij aan tuinieren. Later als de kinderen wat groter zijn gaat ze 
cursussen bloemschikken geven. 
De enkele keer hoogwater geeft wel de nodige overlast. 

 

 
 De jaren ’70 – ‘80     hoogwater 1980 
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  19??       2019 
 

1982 - 1986   
Zij bouwen een garage en later komen er nog diverse verbouwingen in en aan de woning, zoals een kamer 
achter bij de woning aan. 
Ook wordt in die periode het erf meerdere malen uitgebreid en opgehoogd. 
 
2003 - 2014 
De familie Smit verkoopt  in 2003 de woning aan de familie van der Kamp. 
De familie van der Kamp gaat de woning verder uitbouwen aan de achterkant. 
Tevens wordt de schuur verbeterd. 
 
In het kader van Ruimte voor de Rivier wordt in de periode 2012 – 2014 het terrein achter de woning 
opgehoogd.  
 
De familie van der Kamp verkoopt in 2014 de woning aan de familie Weistra- Keuper, die tot dan toe in  
Zwolle – Zuid wonen. 
 
2015 - 2019 
Gerrit Weistra en Berrie Keuper betrekken de woning en zien hiermee hun harte wens om ooit nog eens op  
het platteland te wonen, in vervulling gaan.  
Hun werkzame leven hebben beiden doorgebracht op de Hoge school Windesheim. 
Berry houdt van tuinieren en dat is inmiddels te zien.   

 
Bron: HCO, fam. van Tongeren, fam. Klomp – Noordman, fam. Smit, fam. Weistra – Keuper 
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