
Boerderijnummer   5.3.158 

Erfnaam    erve Sandvoort 

Oudste vermelding   1965 

Huidig adres    Rijssenseweg 46  

 
Historie boerderij 

 

 

Het in 1965 gereedgekomen “Nieje hoes” bij Bloomert 

werd toen betrokken door de op Bloomert (5.3.150) 

geboren eigenaar, de weduwnaar Jan Hendrik Sandvoort. 

Na zijn overlijden in 1978 werd de woning verhuurd.  

In 1995 kocht Arjan Nijland, afkomstig van 

EsJan/Fort’nHendrik (5.3.195) het huis om hier met zijn 

gezin te gaan wonen. 

 

 

 

 

 

 

Bewoners: 

 

► Vanaf 1965 tot zijn overlijden woonde hier de eigenaar Jan Hendrik Sandvoort. Jan Hendrik (1893-

1978) was geboren op Bloomert (5.3.150) en in 1918 getrouwd met Gerritje Johanna Capelle op de boerderij 

Mensink in Stokkum (Stockum 2.2.100). Aldaar verkreeg hij zijn bijnaam 

“Kwatta”: hij had bij de bevrijding in 1945 vaak naar de schoolkinderen 

geroepen: ”Jongs, he’j a Kwatta had?” (de Canadese bevrijders gaven de 

kinderen in die tijd wel eens chocoladereepjes). 

Het huwelijk van Jan Hendrik en Gerritje was kinderloos en na het overlijden 

van zijn vrouw in 1958 woonde Jan Hendrik op diverse adressen, o.a. bij 

“Tibbert” aan de Leusmanweg en aan de Stationsstraat in Markelo.  In 1965 

betrok hij zijn nieuwe woning. 

 

► Vanaf 1978 werd de woning aan de Rijssenseweg verhuurd. Eerste 

huurders waren het pas getrouwde paar Jan van der Stouw en Rikie Assink, 

welke laatste afkomstig was van ScholenGait (5.3.040); in 1982 gingen zij aan 

de Oomsdwarsdijk (Enterveen) wonen. 

Hierna huurden Arie en Hettie Preuter uit Rijssen de woning Sandvoort. De 

familie Preuter werd in 1987 opgevolgd door de uit Almelo afkomstige Tonnie 

Wittenaar met echtgenote Henny. Zij kregen op Sandvoort in 1987 zoon Daniel. 

Omstreeks 1993 vertrok de familie naar Daarlerveen. 

 

► Volgende bewoner, omstreeks 1996 werd de nieuwe eigenaar Arend 

Jan Nijland (Arjan,*1964) afkomstig van het nabijgelegen EsJan (5.3.195). Hij 

was in 1989 getrouwd met Erna Nijhuis (*1965) uit kern Stokkum en woonde eerst enkele jaren op het 

naastgelegen Van Munster (5.3.160, eigendom van Arjan’s ouders). Arjan en Erna kregen 2 kinderen: Bart 

(*1992) en Ilse (*1995). 

Jan Hendrik Sandvoort (*1893)


