


Officieel orgaan van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens 1983. - Dl.3 171 december 1983 vader op in de bakkerij en was tevensveehouder. In 1905 trouwde hij met Ja-coba van Nes (geb. 1881). Zij kregen 3zoons en 4 dochters. Zijn zoon Kees(Cornelis Everardus, geb. 1914), die in1946 trouwde met Johanna WilhelminaVermeij (geb. 1917), kwam na zijn vaderin de bakkerij, aanvankelijk met broerEvert (geb. 1921), die echter later hetveehoudersbedrijf overnam en nu eenboerderij heeft op de Vleuterweideweg.Kees overleed in 1979 en nu voorzienzijn zoons Hans (geb. 1948) en Ben (geb.1949) het dorp van brood en gebak. De wagenmakers/houthandelaren (zie stamboom 3) De middelste van de 15 kinderen vanEvert van Dijk en Cornelia van Schalk-wijk heette ook Evert (Everrardus, geb.1813). In 1845 kocht hij een pand aan de toen-malige Utrechtseweg, later Dorpsstraatgenoemd, recht tegenover de latereSchoolstraat, waar hij een wagenmake-rij begon. Dit pand, waarvan hierbij eenfoto is opgenomen, was daarvoor debakkerij van Jan Hoedemaker terwijlhet in het begin van de 18e eeuw een her-berg was, genaamd &quot;De Frisse Roe-mer&quot;. In 1971 werd het afgebroken omplaats te maken voor enkele nieuwewinkelpanden. Evert trouwde eerst met Maria Steen-man (geb. 1809) uit Muiden, die

kinder-loos bleef en in 1860overleed, en daarnain 1861 met Maria van Wijk uit Mont-foort (geb. 1835). Uit dit huwelijk kreegEvert 8 kinderen, waarvan er 3 in huneerste levensjaar overleden.Van de overblijvende 5 kinderen blevener 4 in de buurt, t.w. 3 in Vleuten en 1 inHarmeien, terwijl de vijfde zich inAmersfoort vestigde.De genoemde vier zijn: zoon Evert (geb.1862), waarover hierna meer, zoonGeert (Gerardus Mathias, geb. 1863),die hierna bij de kasteleins ter sprakekomt, zoon Bertus (Hubertus, geb.1866), waarover hierna meer bij de ex-pediteurs, en dochter Kee (Anna Corne-lia, geb. 1877), die in Vleuten trouwdemet Johannes Baars (geb. 1856) en latermet Theodorus van Kleef (geb. 1880).Oudste zoon Everard (geb. 1862) volgdezijn vader op als wagenmaker en wasook houthandelaar. Hij trouwde in1883 met Greet SpoUu (MargarethaWilhelmina, geb. 1861) uit Alfen (hetlatere Alphen aan de Rijn).In 1892 kocht hij een stuk land aan detoenmalige Kantonnale weg, later Park-weg genoemd, dat hij gebruikte alshoutopslag en waarop hij in 1893 een'loutloods en in 1913 een houtzagerij Utrecht vervoerd en vandaar in vlottendoor de Vleutense wetering naar dehoutzagerij in Vleuten getransporteerd. Zoon Jo (Johannes Franciscus, geb.1900) werkte ook in het Vleutense be-drijf als houthandelaar en bedrijfsleidervan de

houtzagerij. Hij trouwde in 1931met Jo van Gent (Johanna Maria, geb.1908) en zij wonen nu nog steeds aan deStationssstraat nr. 16.Zoon Theo (Theodorus Gerardus (geb.1903) was de boekhouder van de hout-handel. Hij volgde in 1930 zijn vader opals gemeente-ontvanger van Vleuten,welk ambt hij ook bekleedde in de nieu-we gemeente Vleuten-De Meern tot1966. Naast deze twee functies heeft Theo nogvele functies gehad in het Vleutensemaatschappelijk leven, waardoor hij bouwde. Op 16 december 1901 werd Everardbenoemd tot gemeente-ontvanger vanVleuten, waarvoor hij toen een jaarwed-de ontving van f 250,--. Maar dat ambtwas toen nog een nevenbetrekking enzijn kantoor had hij aan huis. Hij bleefgemeente-ontvanger tot hem op 1 juli1930 eervol ontslag werd verleend.Daarnaast was hij ook jarenlang procu-rator van de R. K. Broederschap vanVleuten.Everard was vader van 12 kinderen. Zijn oudste zoon Eef (Everardus Hu-bertus, geb. 1889) werd na zijn vadersdood in 1932 directeur van de Houthan-del E. J. van Dijk N.V.. Als houtkopermaakte hij verschillende reizen naar hetbuitenland om daar bomen te kopen.Die bomen werden per schip naar










