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bewoond. Deze boerderij is in 1924-1925 afgebroken. Mijn vader, die graag
fotografeerde, heeft in juli en augustus 1924 een zevental foto's gemaakt
van de betreffende boerderij met bijgebouwen. Het besluit tot afbraak was
toen juist genomen.

'AMPT EPE'
HISTORISCHE VERENIGING IN DE GEMEENTE EPE
De vereniging stelt zich onder meer tot doel:
het opwekken en versterken van de belangstelling voor de
geschiedenis van de Gemeente Epe
Lidmaatschap
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De boerderij werd in 1814 gebouwd door Jacob van Essen Brouwer,
geboren in 1787. In 1897 werd deze boerderij gekocht door Annes
Johannes Brouwer, geboren in 1855 en een kleinzoon van genoemde
Jacob. In 1925 werd tot afbraak van de boerderij overgegaan door de zoon
van Annes Johannes, Aart Brouwer. Deze laatste liet op die plaats de
woning (later dubbele woning) bouwen genaamd "Neustrink" . Dit huis werd
door Aart Brouwer bewoond tot aan zijn dood in 1969.
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In de eerste uitgave van het Mededelingenblad "Ampt Epe" van de
Historische Vereniging in de gemeente Epe staat op de bladzijden 15 tot en
met 18 een artikel van de hand van mijn vader A. J. van Lohuizen (18931971). Mijn vader schreef dat artikel in 1962 op grond van gesprekken met
zijn zwager Aart Brouwer (1886-1969). Aart Brouwer bewoonde met zijn
vrouw, J. P. van Lohuizen (1888-1963), oudste zuster van mijn vader, het
huis genaamd "Neustrink" . Dit woonhuis staat aan de Zuukerweg hoek
Kweekweg (Zuuker kant) in Epe. Het is in 1925 gebouwd op de zelfde
plaats, waar voordien een boerderij stond, die door de familie Brouwer werd
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Aan de hand van de eerder genoemde foto's heb ik een rekonstruktie
gemaakt van de boerderij. Ik kan niet instaan voor de exacte afmetingen van
het gebouw, maar de verhoudingen kloppen in ieder geval wel.
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Genealogie van de familie Brouwer
IV
Aart Riicksen, geboren omstreeks 1550
Uit zijn eerste huwelijk
Rijck Aarts, geboren circa 1590
Zie V-a

('
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Uit zijn tweede huwelijk
Gerrits Aarts, geboren 22 maart 1619
Zie V-b
V-a (van IV)
Riick Aarts, geboren circa 1590
Is Olderman van het Sint Antoniegilde, hij koopt in 1615 de boerderij
"De Wildforst"
V-b (van IV)
Gerrit Aarts, geboren 22 maart 1619
Wordt omstreeks 1640 brouwer in Oesterink en wordt daarom Gerrit

Westgevel en zuidgevel.

Aarts de Brouwer genoemd, dit wordt naderhand Gerrit Brouwer hij
trouwt in juli 1667 met
Jent je Hendriks uit dit huwelijk
Aart Gerrit, geboren circa 1668
Zie VI

(
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VI (van V-b)
Aart Gerrit Brouwer, geboren circa 1668, overleden in 1742
Zet omstreeks 1700 de brouwerij en boerderij voort
Hij trouwt circa 1721 met
Anna Claassen Boeve van Kolthoorn in Heerde
uit dit huwelijk
Gerrit, geboren 31 mei 1722
Zie VII

Westgevel gezien vanuit het zuidwesten.
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VII (van VI)
Gerrit Brouwer in den Oesterik, geboren 31 mei 1722 gaat op 30
januari in ondertrouwen trouwt op 22 februari 1778 met
(trouw)
Hendrikie van Essen uit Gortel, geboren in 1756 in Gortel, overleden
op 9 februari 1810 in Den Oosterenk en op 12 februari 1810
begraven
(sterf 2)
Uit dit huwelijk
Aart, geboren op 10 januari 1779
Zie VIII-a
Anna, geboren
Zie VIlI-b

)
)
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Jacob, geboren op 7 februari 1787
Zie VIII-c

IX-a (van VIlI-c)
Johannes Brouwer, geboren te Vaassen op 29 maart 1818, overleden?

VIII-a (van VII)
Aart Brouwer, geboren op 10 januari 1779, overleden 2 januari 1846.
Volgt zijn vader op als brouwer omstreeks 1800. Hij trouwt 9 mei
1813 met

Zoon van Jacob van Essen Brouwer en Dirkjen de Goeijen (van de
Jonas te Vaassen - herberg - . Zie Concept Beschrijving Epe
bladzijde 28.
Trouwt in Vaassen met

Elisabeth Poll, geboren op 29 augustus, gedoopt op 2 september
1781, overleden 18 januari 1819 dochter van Hendrikus Poll (dit is de
grootvader van Maria Jonker, de vrouw van Jan van Lohuizen - zie
VIII-d van de Lostam) er zijn geen kinderen. Omstreeks 1830 bezit
Aart ongeveer 4 ha bouwland voornamelijk in Zuuk. Aart is gemeenteraadslid van 11-7-1823 tot zijn dood op 2-1-1846.
VIII-b (van VII)

c

Anna Brouwer, geboren?, overleden op 25 november 1788 (77) te (
Epe trouwt met
Lammert van Gervink, uit dit huwelijk
Lubbertus.
In 1877 verkoopt Lammert van Gervink de brouwerij aan de heer
Bake, die twee jaar later inspekteur wordt bij de Hollandsche Spoor.
In 1879 verkoopt Bake de brouwerij aan de heer Van Leeuwen die
op zijn beurt de zaak reeds op 25 juni 1879 doorverkoopt aan Annes
Johannes Brouwer (Zie X-a), kleinzoon van Jacob van Essen Brouwer.
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VIII-c (van VII)
Jacob van Essen Brouwer, geboren op 7 februari 1787, overleden.
Zijn eerste huwelijk is met
Johanna Overbosch (van de Ham)
Jacob laat in 1814 een boerderij bouwen in de Oosterenk aan de
Zuukerweg, hoek Kweekweg (Zuuker kant) zie ook X-a. Jacob gaat
door voor een "grote" boer want hij bezit veel grond, bij de kadastrale
opmetingen van 1830 wordt hij genoteerd voor ruim 68 ha in Epe,
bouw-, weiland en bos en bijna 35 ha in Zuuk.
Zijn tweede huwelijk sluit hij met
Derkie de Goeiien, uit dit huwelijk
Johannes, geboren 29 april 1818
Zie IX-a

Anna van Lohuizen (lX-a van Lostam) geboren te Epe op 4 augustus
1818, overleden te Epe op 2 januari 1885, dochter van Goossen
Peters van Lohuizen (G. P. is VIII-c van de Lostam) en Fennetje
Bijsterbosch.
Uit dit huwelijk
Jacob
Zie X-b
Annes Johannes, geboren 12-5-1855 te Vaassen
Zie X-a

)
i

)

Het echtpaar heeft gewoond in de Jonas te Vaassen en later op de
hoek van de Haverkampsweg en de Gildeweg. De echtelieden laten
op 12 augustus 1873 hun testament opmaken ten gunste van hun
zonen, zie daartoe aktes no. 412 en 413 van 1873, (notarieel archief

RM).
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X-a (van IX-a)
Annes Johannes Brouwer, geboren 12 mei 1855, overleden?
Trouwt met

Annes is rond de eeuwwisseling gedurende vier jaren diaken en
vervolgens een zelfde periode ouderling van de Ned. Hervormde
Gemeente Epe. Ook is hij administrateur der goederen van de Grote
of Sint Catharina Vicary.

Hendrika Heering, geboren te Vaassen op 10 maart 1854, overleden

?
Kinderen uit dit huwelijk
Aart, geboren te Epe 26-1-1886
Zie XI-a
Fennetje, geboren te Epe 26-1-1886
Zie XI-b
Johanna, geboren?
Zie XI-c

(,

o
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Annes Johannes wordt ook brouwer, maar heft de brouwerij in 1891
op. Hij blijft wel boer en is daarnaast onder andere agent voor
landbouw- en zuivelbereidingswerktuigen voor de firl'T1aBoeke en
Huidekoper. In 1893 wordt de brouwerij verhuurd aan de melkfabriek "Onze Fabriek", de eerste coöperatieve melkfabriek in Gelder land en Overijssel. De oprichter is J. J. L. ten Kate, die "de Brinkgreve" (later Rozenhof) bewoont. Annes Johannes koopt in 1897 de
boerderij die door Jacob van Essen Brouwer in 1814 is gebouwd aan
de Zuukerweg hoek Kweekweg (zieook V-c) en gaat deze bewonen.
In 1904 is Annes administrateur van de Ned. Hervormde Gemeente
te Epe (zie akte notaris Verkouteren no. 4666 d.d. 2-7 en 4671 d.d.
9-7 -1904) en verkoopt regelmatig "percelen gras op stam staand"
mede comparanten zijn G. S. van Lohuizen, winkelier (DO-XI) en Aart
van Lohuizen, organist rNA-XI). Dergelijke verkopingen komen vaker
voor, ook van afbraakmaterialen. Volgens akte notaris Verkouteren
no. 5006 van 1 september 1905 leent Annes f 1.000,- aan Hendrik
van Tongeren Lammertszoon , landbouwer te Epe tegen 4% met als
onderpand: huis en erf in de Oosterenk onder Epe met land, kadaster
Epe en Oene, Sectie L. no. 88 (bouwland), 1576 (huis) 1577 (land),
1575 en 1549 (weiland), 69 (hakhout). In 1913 worden de gebouwen
van de brouwerij afgebroken. Annes Johannes laat op die plaats een
woonhuis bouwen genaamd "de Oosterenk". In 1962 herinneren
twee grote lindebomen - bijna midden op de weg - en wat restanten
van kelders aan de overkant van de Zuukerweg hoek Kweekweg
(dorpskant) nog aan de brouwerij "Het Anker".
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X-b (van IX-a)
Jacob Brouwer, geboren, overleden.
Hij adverteert in 1905 met zijn roomboterfabriek
Vaassen.

"De Jonas" in

XI-a (van X-a)
Aart Brouwer, geboren te Epe op 26 januari 1886 (helft van een
tweeling, zie XI-b), overleden in rusthuis "Rustwijck" te Lochem op 27
juli 1969 (Ampt Epe No. 66, bladzijde 31), begraven op 31 juli op de
Algemene Begraafplaats aan de Tongerenseweg te Epe.
Trouwt op 31 augustus 1916 te Epe in algehele gemeenschap van
goederen met
Johanna Pieternella van Lohuizen, geboren te Zwollerkerspel op 24
september 1888, begraven op 6 maart 1963 op de Algemene
Begraafplaats te Epe.
Het echtpaar dat geen kinderen heeft woont aanvankelijk op de
ouderlijke boerderij aan de Zuukerweg. Op 29 juli 1924 is er een
aantal foto's van deze boerderij gemaakt door A. L. van Lohuizen
rNa-XI-c). In 1925 wordt de boerderij afgebroken en Aart laat daar
het woonhuis "Neustrink" bouwen. Later wordt er aan de Zuukerkant
een stuk aangebouwd, waarna het huis in tweeën wordt bewoond
door Aart en Anna aan de Zuukerkant en door zijn zuster Fennetje (zie
XI-b) aan de dorps kant.
Als tijdens de slag om Arnhem in 1944 de stad ontruimd moet
worden, ontfermen Aart en Anna zich over het gezin Toorneman.
Weduwe Toorneman is Everdina van Lohuizen (1890-1968), de
jongere zuster van Anna. Haar drie kinderen zijn inmiddels volwassen. Everdina blijft tot haar dood in 1968 op de "Neustrink"
(in)wonen.
Op 30 april 1959 ontvangt Aart de eremedaille in zilver van de Orde
van Oranje Nassau in verband met talrijke funkties die hij vervult heeft
voor de dorpsgemeenschap, onder andere van 1929 tot 1933
15

diaken en van 1933 tot 1939 ouderling bij de Ned. Hervormde
Gemeente, van 1923 tot 1959 administrateur van de kerkvoogdij der
Ned. Hervormde Gemeente, van 1924 tot 1963 lid (olderman) van
het college van het Sint Antoniegilde, secretaris van de protestantse
gezinsverpleging (sinds 1948 opgegaan in het Groene Kruis), vanaf
1935 bestuurslid van de Eper Spaarbank, van 1923 tot 1969
secretaris-penningmeester van het Onderlinge Veefonds en van
1922 tot 1967 secretaris van de Dorpspolder Epe-Emst. Zijn deskundigheid als oudheidkundige wordt erkend.
XI-b (van X-a)

Onderzoek naar de geschiedenis van het pand
Vlijtweg 31 en zijn bewoners
Volgens gegevens van voor 1971 .
I
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Fennetie Brouwer, geboren te Epe op 26 januari 1886 (helft van
tweeling, Zie XI-a), overleden vóór juli 1969.
Zij is ongetrouwd gebleven en woont onder één dak met haar broer
Aart op de "Neustrink" .
XI-c (van X-a)
Johanna Brouwer, geboren te Epe, overleden na december 1971.
Trouwt met
Brink.
Het echtpaar woont op de grote boerderij in 't Nijbroek en heeft
waarschijnlijk geen kinderen.
N.B. de naam "Neustrink" is afgeleid van "Den Oosterink". Zie daartoe
bladzijde 68 van de uitgave van uw vereniging "Concept beschrijving des
Ampts Epe" -1968.
De foto van het huis "Neustrink" in aanbouw werd op 8 augustus 1925
gemaakt.
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Het verhaal

11 Kadastrale gegevens
111 Bewoners
I Het huis aan de Vlijtweg
Het huis aan de Vlijtweg dateert al van vóór 1886; brand is waarschijnlijk de
oorzaak, dat er geen kadastrale gegevens van vóór dat jaar bekend zijn. Of
de oorspronkelijke bewoners de land- en/of tuinbouw als hoofdbedrijf
hebben uitgeoefend is niet te zeggen: een 2600 m2 grond lijkt nauwelijks
voldoende. Vast staat dat in deze eeuw de bewoners een ander beroep
uitoefenden. Omtrent de eeuwwisseling had de bewoner een bierbottelarij
en een limonade"fabriek". Het bier kwam van de Amstelbrouwerij in
Amsterdam in vaten. De beugelflesjes werden met een slang uit het vat, dat
onder koolzuurdruk stond, gevuld. De flesjes werden bezorgd met de
handkar of in een kistje op de fiets, ook wel lopend in een mandje. De pils
kostte 5 centen per flesje, het donker 6 centen. Het begrip statiegeld was
nog niet uitgevonden, de lege flesjes werden na verloop van enige tijd weer
opgehaald.
Buiten het huis was een bierkelder, ongeveer een meter diep en zes meter
lang, met een stenen toegangstrap en er boven twee horizontale in het
maaiveld met liggende flapdeuren. Later is de kelder met zand dichtgegooid.
De bewoners - wij spreken nog steeds over de eerste 10-15 jaar van deze
eeuw - produceerden ook limonade; deze werd van echte suiker gemaakt,
die in een zak van twaalf pond bij de kruidenier werd gehaald. Er was een
koolzuurcilinder met manometer en daarmee kon men 180 flesjes vullen,
dat waren de thans uitgestorven kogelflesjes; zij hadden in de hals een
kogeltje dat onder de druk van het koolzuur hetflesje gesloten hield; met een
houten pen werd het kogeltje voor het gebruik naar beneden gedrukt totdat
de druk binnen en buiten in evenwicht was.
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Voor het schoonmaken van de kogelflesjes waren er twee wastobbes
water, de eerste voor het inwendig schoonmaken met een borsteltje, de
tweede voor het naspoelen.
Naast de bier- en limonadehandel deed de bewoner ook in brandstoffen;
er stond toen een kolenloods op hetterrein. Er was nog wel ruimte over voor
een kippenhok en voor het kweken van groenten en aardappelen. De
kinderen waren nauw bij het werk en bij de distributie betrokken en voor het
vullen en spoelen van de limonadeflesjes werd een jongen in dienst
genomen, die dat van zijn 12e tot zijn 16e jaar deed. 's Avonds gingen de

C

meisjes naar de naaischool in het gebouw in de punt bij het Weertspark; het
was voor de jongens dan een sport in de ramen te klimmen en naar binnen

o

was toen dat de jongens probeerden een avond van te voren de houtmijt
voortijdig te ontsteken.
Het was allesbehalve vetpot in die dagen; erwtensoep gekookt van een
varkensoor is daar een voorbeeld van. Omstreeks het einde van de
mobilisatie (1914-1918) verhuisden onze bier-limonade-brandstof-vrienden naar een ander pand, dichtbij waar hetzelfde bedrijf werd uitgeoefend.
De volgende bewoner had het agentschap van Van Gend & Loos (het pand
was sinds 1892 eigendom van de Spoorwegen) en had als hoofdberoep
dus de kruierij; hij bezorgde per fiets en met paard en wagen, de toen
gebruikelijke spoorwegkruierspet dragend met in koperen letters "kruier"
erop.Het vrachtgoed dat per spoor werd aangevoerd werd dan bezorgd bij
winkeliers en andere geadresseerden. 's Zomers was het erg druk met het

zomers wel geplukt en bij de villa's geruild voor aardbeien, die je dan zelf
eerst moest plukken. Bruine bonen werden als zij rijp waren, met loof en al

r\

ontvangen
bezorgen
van tijd
de om
bagage
van
en "dan was er en
soms
nauwelijks
te eten
ende
konvele
de vakantiegangers;
jeugd, belust op een
fooitje, meehelpen. De bagagekruierij werd voor eigen rekening uitgeoefend

een kribbe voor een baby. Kribbe heette ook de verplaatsbare houten
voertrog voor het paard. Er was een groententuin en grasland voor het
paard; er werd nog land bijgehuurd waarop aardappels werden verbouwd.
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peperkorrels, die had iedereen wel in huis voor het bereiden van zuurkool.
Er werd hout en kolen gestookt. Dat hout werd veelal op veilingen gekocht
waar uitgedund hout - in percelen verdeeld - ten overstaan van de notaris
werd verkocht. De zondagen waren echt wel aparte dagen. 's Winters werd
dan in de grote kamer de kachel aangemaakt. De meisjes droegen een witte
schort, een witte onderjurk met kant en een witte onderbroek met kant, hoe
meer kant hoe mooier en zwarte kousen (alszij uit school kwamen moesten
de meisjes altijd eerst 12 naaldjes breien - wij schrijven anno 1924) en
zwarte schoenen. Na de kerk gingen de schoenen uit, alleen de zoontjes
van de burgemeester en de dokter droegen door de week schoenen, de
klompen weer gauw aan en werd er gewandeld, door de jongens geknikkerd en 's avonds werden er thuis spelletjes gedaan. Er was dan ook koffie
met koek, andere dagen dronken de kinderen alleen melk. Begrip voor
vitaminen was er nog niet: toen een broertje Engelse ziekte had zei de
dokter: laat hem maar veel room en melk drinken. Bosbessen werden 's

te gluren. De gordijnen werden dan ook altijd gesloten gehouden.
Kort achter het huis, over de spoorbaan, was een weiland - het is er nog - .
en daar werd jaarlijks het Paasvuur ontstoken; een vorm van kattekwaad

en van de verdiensten van de zomer moest wel het nodige apart gelegd
worden voor de wintertijd want dan kon het wel erg stil wezen, en het was
een groot gezin, acht kinderen. Er waren twee bedsteden in de grote kamer
en een bedstee in het op kamertje. In elke bedstee sliepen twee, als zij jong
waren drie kinderen. Dwars aan het voeteneinde van de ouderbedstee was

Appelbomen stonden er ook in de tuin, waaronder 's zomers wel werd
gegeten. De broodmaaltijden bestonden uit roggebrood met suiker en een
sneetje wit toe. Een twaalfponds roggebrood werd door de kinderen met
de kruiwagen bij de bakker gehaald. Als je zelf rogge verbouwd had bracht
je die naar molenaar Mulder; daar werd het op de graanzolder los gestort
opgeslagen, 10-12 cm dik; het moest elke week omgezet worden. Minder
welgestelden aten roggebrood met reuzel of kaantjes en als warme maaltijd
aardappelen met jonge voederknollen. Kaantjes werden ook gebruikt bij de
bereiding van balkenbrei: meel met kaantjes en kruiden; als kruiden meestal

O

werden
in een zak
bonen
gedaan
en afval
en daarop
vervolgens
werd gescheiden.
met een stok geslagen; aldus gedorst
Behalve kruier was de bewoner ook omroeper: dit werk deed hij zowel voor
de gemeente als voor partikulieren. Met een bel ging hij dan op de fiets rond
om den volke kond te doen dat er ergens een noodslachting zou plaats
vinden, dat er ergens een zending vis zou worden uitgepond, bij overlijden
en dergelijke.
Met oudjaar werd er gebakken: oliebollen maar die noemde men poffertjes
of öliekrappen. Zij werden in raapolie gebakken waarin een stuk roggebrood
om de traansmaak weg te krijgen.
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1,1;

Onze vorige vriend de bier- en limonadebottelaar ging het blijkbaar wel
goed: de overlevering vermeld tenminste dat hij nu ook een paard had, dat

11Kadastrale gegevens

op een nacht door een laat thuiskomende zoon te drinken werd gegeven
uit een emmer die geen water maar suikerwater voor de limonade bevatte;
het is in de buik van het arme dier gaan gisten en de volgende dag was het
dood; dat gaf veel opschudding bij iedereen. Er was veel meer saamhorigheidsgevoel dan nu en iedereen leefde mee met het verlies.

Deze beginnen bij 1886; bij telefonische navraag aan Arnhem en Zwolle
werd bericht, dat voorgaande gegevens niet aanwezig waren.
Art. 2109

Onze vriend de kruier moest nu tijdelijk het bier rondbrengen; bij elke klant
kreeg hij - noch steeds de overlevering - een borreltje en hij moet in zeer
opgewekte stemming thuisgekomen zijn.
In 1934 overleed onze kruier-omroeper; één van zijn zoons heeft het
kruiersbedrijf voortgezet, de andere kinderen gingen in betrekking en
konden zo mede de weduwe bijstaan die er tot 12 juli 1945 is blijven wonen.
Op 7 oktober 1950 werd de personentrein-verbinding met Epe opgeheven,
maar de kleinzoon van onze vriend is nog vertegenwoordiger van Van Gend
& Loos, neen, niet met paard en kar maar met een truckbestelwagen die er
wezen mag.

(

nart.

sectie U 1082 (= huis) Joh. Frederik Boekholt en zijn
vrouw, vroeger glasblazer te Delft, nu zonder beroep in
Epe, in 1886 bebouwd verkocht aan

4396

Jan Gerritsz. Witteveen, dagloner te Epe voor '/2 en 4
andere Witteveens (waaronder Egbartha Johanna Witteveen, echtgenote van Frederik Gerrit Das, koopman)
ieder voor 1/8, bouwland en huis in 1892 verkocht aan
de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij. Hier
wordt gesproken over 2610 m2•

art. 7131

H.IJ.S.M., Amsterdam in 1917 verkocht aan de Konin-

Na 1945 hebben nog een viertal gezinnen in ons huis aan de Vlijtweg, elk
voor korte tijd, gewoond; de laatste verliet het op 27 september 1968.

klijke Nederlandsche Locaal Spoorwegen Apeldoorn.
art. 4470
volg.nr. 98

Deze verkoopt in 1921 aan de Nederlandsche
Spoorwegen in Utrecht. Volgens andere gegevens op
23.2.23 door N.S. gekocht.

Op 9 januari 1952 koopt de Gemeente Epe 2995 m2 grond van de
Nederlandsche Spoorwegen voor f 4000,-. Daar is dan wel bij art. 7658,
volg.nr. 54, kado 121702610 m2•

Oi
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Op 7 augustus 1968 verkoopt de Gemeente Epe aan de Stichting Behoud
(sectie U 5863, 1260 m2, bebouwd 37 m2).
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Werkschema voor de archivaris van het
Streekarchivariaat Noord-Veluwe
27 december 1993 - 24 juni 1994

111Bewoners van het pand Vlijtweg 31
Gegevens van vóór 1911 zijn niet beschikbaar.
Het oude huisnummer was C 64.

Witteveen heeft er eerst gewoond, daarna Frederik Gerrit Das, geboren 8
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Hattem is in principe meestal open. In Heerde kunnen genealogen die
F. G. Das (Freek) had vier kinderen; één daarvan Grietje Das, geboren 6
november 1900 (waarschijnlijk niet aan de Vlijtweg) is getrouwd met Hendrik
de Graaf, gepensioneerd zetter bij drukkerij Hooiberg, wonende Klinkenburg 10, Epe. F. G. Das zou eerder op de Wachtelenberg gewoond hebben.
Een broer van voornoemde Hendrik de Graaf, namelijk Jacob de Graaf,
geboren 11 december 1908, wonende Koepad, Epe heeft van zijn 12e tot
zijn 16e jaar bij Freek Das gewerkt om flesjes te spoelen, maar dat was niet
meer aan de Vlijtweg.
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Het ligt dus niet vast van wanneer tot wanneer F. G. Das aan de Vlijtweg 31
heeft gewoond.
Vast staat dat daarna Bartus Dijkgraaf er is komen wonen; hij werd geboren
op 14 januari 1879 en overleed op 2 mei 1934. Hij kwam uit Apeldoorn naar
Epe, maar heeft vermoedelijk eerst ergens anders gewoond, vermoedelijk
op Lohuizen. Hij had acht kinderen.
Zijn weduwe Aaltje Dijkgraaf, geboren Mulder heeft er tot 12 juli 1945
gewoond. Zoon Gijs Dijkgraaf heeft het bedrijf van zijn vader voortgezet.
Deze is omstreeks 1962 overleden. Zijn weduwe is hertrouwd en heet
mevrouw W. J. Holtkamp-v. d. Ploeg, Joost de Moorstraat 44, Vlissingen.
01-08-1969 koopt Stichting Behoud het pand voor het symbolische bedrag
van 1 gulden. Het huisje krijgt de naam ,,'t Hemeltje".
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Naschrift:
In de nummers 25, 27 en 32 van Mededelingenblad wordt een stukje
vervolg gegeven op de geschiedenis van ,,'t Hemeltje" na 1969.
Graag willen wij nadere gegevens van u ontvangen op dit door de heer C.
H. van Looy in 1971 gemaakte artikel.
D. te Riele-ter Laak.
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