
Boerderijnummer   3.3.240 
Erfnaam    Erve Koelers-Vastert 
Oudste vermelding   ca 1765 
Huidig adres Potkamp 2 
 
Historie boerderij 
 

Op deze plek werd omstreeks 1765 op een 
kleine hectare grond een boerderijtje gesticht 
door Jan Koelers, afkomstig van Koelert 
(3.3.150), zodat het de naam Koelers kreeg.  
In 1782 verkochten, volgens een bewaard 
gebleven acte, de toenmalige bewoners Garrit 
Coelman en Geertjen Bruil hun plaatsje voor 
609 gulden aan Jan Meyer en Hendrina van den 
Boom in Elsen.  
Het omvat tevens een mudde land bij het huis 
tusschen de landen van Mannes Coelman en 
Wolter Look, een stuk land in den Harker Esch 
tusschen de landen van Immink en Vrijlink, het 
Grooten Stuk genaamd, groot een mudde 
gesaay, een stukjen land groot een schepel 
tusschen de landen van Look en Worsink, alles 
tiendbaar aan het Capittel Lebuine van 
Deventer. Voorts een stukjen groot 6 spint 

tusschen de landen van Bekker en Worsink en een hooyland groot 2 dagwerk gelegen in het Markeler Broek. 
Zelfs de inboedel en het vee en het gewas werd voor 100 gulden verkocht. En toch bleven ze er, blijkbaar 
gepacht, wonen. 
In 1811 bestaat de veestapel uit 2 koeien. 
Er behoorde aanvankelijk nog geen hectare grond bij; dat werd anders bij de verdeling der markegronden toen de 
totale oppervlakte ruim 3 hectare werd; later groeide het uit tot ongeveer 6 hectare. In 1935 werd er in de 
nabijheid een werkplaats gesticht die in 1942 op naam kwam van zoon Johan Nijmeyer die ter plekke een 
fietsenzaak begon (3.3.245). 
De boerderij Vastert is in 1941 verbouwd, terwijl het woongedeelte in 1952 is verbouwd. Tegenwoordig is het 
hele pand een woonboerderij.  
Eric Bloemendal is in 1992 gestart met tuinonderhoud en -aanleg, dat later uitgebreid werd met verkoop van 
planten en bloemen. 
 
Bewoners: 
 

► Jan Koelers (ca1734-ca1769) was geboren op Koelert (3.3.150) en 
in 1765 getrouwd met Geertje Bruil (*1741) uit Kerspel Goor. Ze vertrokken 
op dat moment van Koelert en stichtten op deze plek een nieuw boerderijtje 
dat aanvankelijk ook de naam Koelers kreeg. Jan overleed echter al na enkele 
jaren, waarna Geertje in 1770 hertrouwde met Garrit Plasman (*ca1743), ook 
wel genaamd Potman (omdat hij op de Pot was geboren) en later Koelers. 
Garrit en Geertje kregen 6 kinderen die allen met de familie-naam Koelers 
werden ingeschreven: oudste zoon Jan (1771-1829) trouwde in 1812 met de 
weduwe Wilmina Meengs en werd daardoor boer op Meengs (3.3.160), 
Berendina (1772-1829) trouwde in 1800 met Berend Lodeweges op de 
Potsche (Markelo buitengebied 1.4.040), Harmina (*1777) vertrok naar 
Goor, Arend (*1780) en Aaltjen (*1783) zijn waarschijnlijk beide jong 
overleden of naar elders vertrokken en Jan Hendrik (*1775) werd de 
opvolger. 
 
► Jan Hendrik Koelers (1775-1842), dagloner van beroep, trouwde in 
1798 met Janna Altena (1775-1833) van ’t Altena in het Markelosebroek  
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(Markelo buitengebied 1.6.210). Dit echtpaar kreeg 8 kinderen: Wilm (1798-1826) overleed op 24-jarige leeftijd, 
Jenneken (1800-1825) overleed ook op 24-jarige leeftijd; haar onechte dochter Berendina (1823-1877) trouwde 
in 1849 met Jan Hendrik Assink in Elsen, Jan Hermen (1803-1862) trouwde in 1835 met Hendrika ten Dam op 
Potplas (3.3.320) en in 1838 met haar zuster Jenneken, Geertruid (1805-1869) trouwde in 1853 met de 
weduwnaar Arend Jan Lodeweges op de Rojan (Markelo buitengebied 1.5.170), Gerrit (1810-1812) werd slechts 
1 jaar oud, Gerhardina (1813-1867) trouwde in 1835 met Hendrikus Snellink op Leetink (Stokkum 2.2.120), 
Janna (1816-1870) trouwde in 1851 met de weduwnaar Hendrik Hubert (Markelo buitengebied 1.5.250); haar 
onechte zoon Jan Hendrik (*1848) overleed in 1872 op 24-jarige leeftijd en Willemina (*1808) werd de 
opvolgster. 
 
► Willemina Koelers (1808-1864) trouwde in 1830 met Hendrik Jan Hoevink  (1803-1833) van 
Flierhoevink (Stokkum 2.2.320). Hendrik Jan overleed in 1833 waarna z’n weduwe in 1834 hertrouwde met 
Arend Jan Vasters (1806-1886). Arend Jan was geboren op Scholten (Dorpsgeschiedenis 1.0.510). Uit het eerste 
huwelijk van Willemina werd Willem Hoevink (1831-1892) geboren, die in 1861 trouwde met Hendrika 
Zendman op Klein Vrielink (3.3.060).  
Uit het huwelijk van Willemina met Arend Jan Vasters werden geboren: Hendrik Jan (1837-1850), Jenneken 
(1840-1843), Jan Hendrik (1844-1927) die in 1878 trouwde met Willemina Waanders in Goor, echter in 1914 als 

weduwnaar terug kwam en toen in de kost ging bij 
De Kruusweg, Geertrui (1848-1878) die in 1875 
trouwde met Jan Roelof Leeftink op Roolf aan de 
Potdijk (3.3.280) en oudste zoon Egbert (*1835) 
die de opvolger werd. 
 
► Egbert Vasters (1835-1907) trouwde in 
1872 met Willemina Eeftink (1847-1878) van 
Bonten (3.3.310). Nadat Willemina was overleden 
trouwde Egbert twee maand later met Dieka 
Kempers (1855-1931) van Kempers aan de 
Stoevelaarsweg  (3.1.390). Er werden uit beide 
huwelijken in totaal 10 kinderen geboren, waarvan 
er 6 op jeugdige leeftijd overleden. Arendina 
(1874-1931) trouwde in 1895 met de molenaar 
weduwnaar Willem Frederik Looman 
(Dorpsgeschiedenis 1.1.060), Willemina Johanna 
(*1883) trouwde in 1905 met Jan Willem 

Lammertink op de Goordam (Stokkum 2.3.125), Johanna (1884-1944) trouwde in 1909 met Willem Wolthuis op 
Dikkers (3.2.030) en dochter Geertrui (*1878) uit het eerste huwelijk werd de opvolgster. 
 
► Geertrui Vasters (1878-1979) bereikte de leeftijd van 100 jaar. Zij was in 1901 getrouwd met 
Hermannus Nijmeyer (1873-1941) uit Laren. Samen kregen ze 6 kinderen: Hendrika Willemina (*1902) trouwde 
in 1921 met Albert Teela (Stokkum 2.1.085), Egberdina Johanna (*1904) trouwde in 1925 met Jannes Zandjans 
(Stokkum 2.2.330), Dika (*1909) trouwde in 1930 met Hendrik Jan Wibbelink afkomstig van ’n Denger 
(Stokkum 2.2.300), Jan Willem (*1913) trouwde in 1936 met Gerritdina Johanna Snellink, Johan (*1916) 
trouwde met Hermina Aaftink en stichtte naast het ouderlijk huis een fietsenzaak (3.3.245) en oudste zoon 
Egbert Jan (*1906) werd de opvolger op Vastert. 
 
► Egbert Jan Nijmeyer (1906-1984) trouwde in 1931 met Gerritdina Sligman (1910-1996) van Deel’n aan 
de Rouwelaarsdijk. Er werden 3 kinderen geboren: Herman (*1931) die in 1961 trouwde met Hendrika Johanna 
Knopers en aan Rijssenseweg 41 ging wonen, Dika (*1934) die de opvolgster werd en in 1962 trouwde met 
Hendrik Jan Bloemendal uit Elsen en Gerda (*1941) die trouwde Gerrit Potman in Goor. 
 
► Hendrik Jan Bloemendal (1926-2007) en z’n vrouw kregen 2 kinderen: Ina (*1964) die in 1988 trouwde 
met Jan Knoop en in de woonwijk de Koekoek woont en Eric (*1971) die trouwde met Yvonne M. Bruitsman 
(*1971) en het ouderlijk boerenbedrijf omturnde tot een tuinderij / bloemisterij.  
 
► Eric en z’n vrouw kregen 3 kinderen: Ilona (*2000), Mark (*2003) en Sylvia (*2005).  
 
 
 
 

Kinderen Nijmeyer te paard: Geertruida Gerritdina (*1941), 
Herman (*1931) en Hendrika Geertruida (*1934) 



  
Grootmoeder Geertrui Nijmeyer-Vasters (1878-1979) op haar 90e verjaardag temidden van al haar kleinkinderen:  
Staand: Jan Teela (*1934), Herman Wibbelink (*1933), Gerrit Nijmeyer (*1939), Gerrit Teela (*1922), Jopie Nijmeyer (*1946), 
Herman Teela (*1928), Hendrik Wibbelink, Herman Nijmeyer (*1943), Mina Krabbenbos-Zandjans (*1927), Herman Nijmeyer 
(*1931), Gerrie Eelderink-Zandjans (*1937), Herman Nijmeyer (*1942). Zittend: Dineke Eertink-Zandjans (*1933), Gerda 
Sanderman-Nijmeyer (*1941), Hanna Lodeweges-Zandjans (*1929), Dika Bloemendal-Nijmeyer (*1934), de jarige, Gerda Potman-
Nijmeyer (*1937), Gerda Pardijs-Wibbelink (*1944) en Dina Beld-Wibbelink (*1930) 


