
Walgtsestraat 22 
Op de kaart van 1832 zien we de percelen B 380 t/m B 3838 op de Honds-
winkel.  
Op B380 staat een boerderij met erf.  
De eigenaar op dat moment is Gijsbert  Clement(s), landbouwer 
Hij is dan 41 jaar en in 1823 getrouwd met Anneke van Londen.
Ze hebben meerdere kinderen. 



Gijsbert Clements is dus de eigenaar. In 1863 wordt er een schuur bijgebouwd is er een nieuwe verdeling van 
de percelen. 
Ze krijgen nu de nummers B1617 en B 1618. De boomgaard blijft B 380

In 1865 overlijden Gijsbert (71 jaar) en Anneke (67 jaar) Hun kinderen, waaronder Johannis Clements zijn 
de erfgenamen van de boerderij en alle landgoederen die in bezit zijn.

In 1868 is er weer een nieuwe verdeling. 



Reindert Remmert Clements de zoon van Anneke  en Gijsbert die in 1834 in dit huis geboren werd, is de 
nieuwe eigenaar. Hij is getrouwd met Trijntje Willekes. 
In 1872 is er weer een verbouwing. De boerderij wordt afgebroken en de nieuwe komt een stuk verder van de 
weg af en ook de schuur wordt afgebroken. De 
percelen worden anders verdeeld en hernum-
merd in B1732 en B1731

In 1884 wordt alles verkocht en is er weer een herbouw



Hulptekening en veldtekening uit 1984. De Hooibergschuur wordt afgebroken. 
De nieuwe eigenaar is Willem Wijkniet. Hij is getrouwd met Klazina Hendrika van Zoelen (1865-1926)

In 1907 Overlijdt Willem Wijkniet. Zijn minderjarige kinderen erven zijn bezit



In 1915 verkopen zij alles aan Jan Hendrik de Keijzer (1856-1934). Hij is getrouwd met Berendina van Zuili-
chem (1857-1938).  Van 1915 t/m 1930 zijn er allerlei wijzigingen. De verdeling van de percelen wordt aange-
past, het huis wordt vergroot en er wordt een tweede huis gebouwd naast het oude huis, dat tevens vergroot 
wordt. De percelen worden hernummerd in: B2028 en B2029



Er wordt een nieuw huis naast het be-
staande gebouwd en het bestaande wordt 
vergroot.



Als Jan Hendrik de Keijzer en Berndina van Zuilichem overleden zijn erft hun dochter Roelofje Cornelia de 
Keijzer (1897-1955) en haar man Albert Laponder (1895-1982) de bezittingen in 1942 en 1949 wordt er weer 
gesloopt en in 1950 opnieuw gebouwd.





Veldtekening en hulpkaart uit 1952. We zien dat de huizen gesloopt zijn en dat links een nieuw huis is ge-
bouwd en rechts een verbinding naar de nieuwe schuur is gemaakt. Verder een bakhuis en meerdere schuren.
Het was een gemengd bedrijf met fruitbomen en koeien. Vandaar de vele schuren.

Sinds 1961 runt de zoon van Albert Laponder: Cornelis Laponder de boerderij.  

Later bouwt de zoon van Cor een boerderij in de Weiweg voor melkvee.
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