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De inhoud van het 
familieregister (met 
rook- en waterschade).
Alleen Willem staat er in, 
de andere drie kinderen 
kwamen in een duplicaat.
(Coll. W. Mooij)

“Je wiegje schroeide al”, hoorde Willem
Mooij van zijn moeder. Op 21 september
1931, toen hij nog geen twee maanden
oud was, legde een uitslaande brand het
huis op de hoek van de Dorpsstraat en
Bredestraat in de as. Gelukkig wist het jon-
ge gezin Mooij aan dit inferno te ontko-
men, gewaarschuwd door de overbuur-
vrouw, de vrouw van slager Bosch. De
Loenense brandweer stond er die avond al-
leen voor, want het lukte niet telefonisch
assistentie te vragen aan Nieuwersluis. 
Vader Frank Mooij woonde sinds twee jaar
in het woon- en winkelhuis met erf op de
hoek van de Dorpsstraat en de Breesteeg,
gemerkt wijk B, nr 6, (het huidige Dorps-
straat 37). Op 30 augustus 1929 werd het
huurcontract opgemaakt bij notaris J. M.
C. van Kempen te Loenen a.d. Vecht.
Verhuurder was Evert van Roemburg,
brood-, koek-, en banketbakker te Oud-
Over. Huurder was Frank Mooij, behanger
en stoffeerder aldaar. Zijn verloofde was
Marretje (Map) Tollenaar. Het stel 1) trouw-
de op 8 october 1930. De kleine Willem,
die later de zaak van zijn vader zou over-
nemen, werd op 2 augustus 1931 geboren. 
Hij staat heel alleen in het trouwboekje
van zijn ouders vermeld, hoewel na hem
nog drie kinderen geboren zijn. Die wer-
den echter in een duplicaat bijgeschreven,
want het originele familieregister was
niet meer bruikbaar. Het werd met rook
en waterschade teruggevonden in het
puin van de afgebrande woning.

Behanger-stoffeerder
Voor zijn trouwen werkte Frank Mooij
reeds als zelfstandige vanuit zijn ouder-
lijk huis op Oud Over. Nadat hij in 1929
het hoekhuis in Loenen had gehuurd,
schreef hij op 18 november een brief 2) aan
Edelachtbare Heeren Burgemeester en
Wethouders. Hij ondertekende met Uw
dnwdn (=dienstwillige dienaar) Frank

Mooij, Behanger - Stoffeerder, Dorpsstraat
B6, Loenen. In de brief verzocht hij beleefd
als ingezetene der gemeente in aanmer-
king te komen voor leveranties en te ver-
richten werkzaamheden voor gemeente-
rekening. Voor het dienstjaar 1930 kreeg
hij inderdaad enkele gemeentelijke op-
drachten. Dat gebeurde vervolgens om
het jaar, want ook Teunis Tober kreeg
werk van de gemeente. 
Het huurcontract werd aangegaan voor 3
jaar. De huur bedroeg het eerste jaar 6 gul-
den per week, het tweede en derde jaar 7
en 8 gulden per week. Daarna had hij de
mogelijkheid een optie te nemen op nog
drie jaar, mits de verhuurder dan niet was
overleden. Overeengekomen werd dat de
huurder het huis ‘als een goed huisvader
zou bewonen, het voortdurend van vol-
doende meubelen en huisraad zou voor-
zien en onderhouden’. Bij het eindigen
der huur zou het glasdicht en slotvast
moeten worden opgeleverd.
Helaas was het huis twee jaar later een ro-
kende puinhoop. Een nog groter ramp
werd voorkomen door de vrouw van slager

“Je wiegje schroeide al”
UITSLAANDE BRAND IN LOENEN EN EEN HAPERENDE TELEFOON



Evert Bosch. Terwijl het hele dorp tegen
elf uur al in diepe rust was, keek ze die
maandagavond nog even naar buiten en
ontdekte het begin van de brand aan de
overkant. De familie Mooij werd gewaar-
schuwd en vervolgens rende ze naar de
woning van brandweercommandant
Herman de Ruiter 3) in de Brugstraat 4).
“Het was doodeng,” vertelde mevrouw
Mooij later. “Frank was in paniek en de vlam-
metjes kropen langs het plafond.” Waarschijn-
lijk waren dat de elektriciteitsleidingen.
Als mogelijke oorzaak van de brand werd,
na onderzoek, kortsluiting genoemd.

Keukendeur
Moeder en kind vonden onderdak bij
buurvrouw Bosch, terwijl op straat de
brandweerlieden hun uiterste best deden
de schade zoveel mogelijk te beperken. Ze
waren opgeroepen door een soort “mond-
tot-mond alarm”. Beginnend bij de com-
mandant had ieder de plicht weer een an-
der te (laten) waarschuwen. Herman de
Ruiter, de commandant van de Vrijwillige
Brandweervereeniging Loenen, schreef de
volgende dag in zijn rapport 5) aan de bur-
gemeester: “Om elf uur en vijf minuten werd ik
uit mijn slaap gewekt door de huisbel. Op straat
stond mej. C. R. Bosch-geb. Flink, die mij toeriep:
“Brand bij Mooij.”
Onmiddellijk begaf De Ruiter zich naar de
brandweergarage. Die was toen in de

Spinnerie. Met de oprichting van de
Vrijwillige brandweer in 1924 was een
nieuw gebouw neergezet. Met een brand-
weergarage, een gevangenhuis met twee
cellen 6) en een woning voor gemeentear-
beider Leendert Appel 7) (het huidige Spin-
nerie 6). Naast de Paalsteeg is nog de gevel
te zien met het jaartal 19 - 24 aan weers-
kanten naast de deur 8). 
Geholpen door vijf leden van de vrijwilli-
ge brandweer werd de brandspuit over het
erf van de heer J. Pos Dirkzn naar de Vecht
gebracht 9). Daar kon met de motorpomp
water worden ingenomen. Door andere
brandweerlieden werd de aansluiting op
de waterleiding in orde gemaakt. Dit ge-
beurde door een standpijp op een van de
putjes aan te sluiten, die op verschillende
plaatsen in het dorp in het wegdek zaten.
Via de standpijp konden twee slangen van
leidingwater worden voorzien.
Het was gebruikelijk dat bij een brand in
het dorp de brandspuit met mankracht
naar de waterwinplaats werd gereden.
Buiten de bebouwde kom werd de kraan-
wagen van Adriaan Brouwer gebruikt of
een paard. Was dat laatste het geval dan
werd een van de paarden gehaald, die ver-
schillende eigenaars op ‘t Kampje 10) lieten
grazen. 
Commandant De Ruiter constateerde dat
er een zeer ernstige brand woedde en ging
naar de garage van Brouwer 11), waar de
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Velen kwamen de 
volgende dag een 

kijkje nemen bij het 
uitgebrande pand. 

(Coll. W. Mooij)



doorverbind-telefoon gevestigd was. Daar
bleek dat gemeenteontvanger G. J. Dok-
kum al telefonisch contact had gehad met
burgemeester Van de Velde. De Ruiter ver-
zocht Dokkum om via de telefoon namens
hem hulp te vragen aan de brandweer
Nieuwersluis. 
“Weder bij den brand waren de brandweerlie-
den juist gereed om water te geven. Ik gaf order
met één straal de pui van het perceel van de fir-
ma Albert Heijn te bespuiten en twee stralen op
het brandende perceel te richten.” Op dat mo-
ment vroeg de commandant aan de heer
Pos Dzn naar de juiste tijd en deze ant-
woordde: “Het is of het zal kwart over elf
slaan.” 
Hierna trachtte commandant De Ruiter
de oorzaak van de brand vast te stellen. De
grote hitte verhinderde hem echter het
perceel dicht te naderen. Hij constateerde
dat de brand het felst woedde in de win-
kel, maar dat ook de bovenverdiepingen
door het vuur waren aangetast. De uitbrei-
ding van de brand ging buitengewoon
snel. De Ruiter: “Ik heb vervolgens de keuken-
deur met den sleutel, die in het slot zat, gesloten
en den sleutel den volgenden dag den heer
Majoor van den Rijksveldwacht Van Rijn ter
hand gesteld.”
Omstreeks 1 uur haalden brandweerlie-
den de muren, voorzover nodig, om en
werd aangenomen dat ze de brand mees-
ter waren. Om half drie liet De Ruiter de
motorspuit inrukken. Daarna zorgden
drie brandweermannen de rest van de
nacht voor nablussing. De dag er op, dins-
dag 22 september, plaatste de brandweer-
commandant overdag een wacht bij het
perceel. En, tot geruststelling van de om-
wonenden, twee personen van ‘s avonds 8
tot woensdagochtend 8 uur. Daarna wer-
den de standpijp en slangen opgeborgen.

Oploop 
De ravage zorgde de volgende dagen voor
een oploop. Het hoekpand kon als verlo-
ren beschouwd worden en de winkelpui
van Albert Heijn, aan de overkant van de
straat, was zwaar beschadigd. Niet alleen
Loenenaren kwamen kijken. De brand
trok landelijk belangstelling. Er werden
foto’s gepubliceerd in kranten en tijd-
schriften. De grootste commotie werd

niet door de brand zelf veroorzaakt, maar
door het feit dat de brandweer van
Nieuwersluis (behorend tot de gemeente
Loenen) niet ter assistentie was gekomen. 
Veldwachter L. de Jong stelde een onder-
zoek in, dat hij op 31 september afsloot
met een rapport “naar aanleiding van een
vermoedelijke storing in de telefonische verbin-
ding tusschen Loenen en omliggende Gemeenten
in den nacht van 21 op 22 September 1931.”
Omdat dit rapport van begin tot eind le-
zenswaardig is, volgt hier de letterlijke
tekst. “In den avond van 21 september omst-
reeks elf uur, ontstond brand in perceel B6 be-
woond door F. Mooij te Loenen. Dit huis is gele-
gen in de bebouwde kom der Gemeente, zoodat
gemeen (dwz algemeen, red.) gevaar voor goede-
ren en levensgevaar te duchten was. Door den
Opperbrand-meester den heer H. de Ruiter werd
last gegeven met de motorspuit en brandkraan
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Foto waarop het winkel/
woonhuis nog op de hoek
te zien is. Rechts in de
deuropening slager Evert
Bosch, wiens vrouw de
brand ontdekte en meldde. 
(Coll. W. Mooij)



dezen brand aan te tasten en te blussen. Op
diens verzoek werd eveneens door den heer
Dokkum, den Heer burgemeester van Loenen
met de brand in kennis gesteld. Dit gesprek ge-
schiedde per doorverbinding vanuit Garage
Brouwer tel.nr. 19 te Loenen. Door den heer
Dokkum werd de Burgemeester op tel.nr. 3 be-
reikt 12). De heer Burgemeester trachtte nu verbin-
ding te krijgen met Breukelen en Nieuwersluis,
doch dit bleef zonder resultaat, aangezien de
H.H. (=heren) Dokkum en Burgemeester elkaar
telkens weer op de lijn ontmoetten.
De Burgemeester heeft zich toen aangekleed en
verzocht aan Dokkum om verder verbinding
trachten te krijgen met Breukelen tel. 16 en
Nieuwersluis nr. 501. Door den heer Dokkum
werd echter alleen gesproken met iemand van
wien hij dacht dat het den heer Ingenhoest was
van nr. 501 te Nieuwersluis. Aan deze vroeg hij
om de brandweer te waarschuwen dat er brand
was in Loenen, waarop hij ten antwoord kreeg
“Wat is dat toch voor een gebel” en “Ja, dat we-
ten we allang.” Verbinding met Breukelen tel.16
is daarna niet verkregen.
De bewoners van het gemeentehuis te Breukelen
verklaarden mij dat op de bewusten avond de te-
lefoon niet is gegaan. De bewoners van het
Gemeentehuis Ruwiel en Loenersloot, doorver-
binding nr. 506, beweerden eveneens dat dien
avond de telefoon niet is gegaan.

De heer Ingenhoest, bewoner van het Hotel De
Kampioen te Nieuwersluis, tel nr. 501, verklaart
eveneens dat op de bewusten avond de telefoon
te zijner huize niet is gegaan en dat hij niet met
iemand per telefoon over de brand heeft gespro-
ken. Hij verklaarde steeds bereid te zijn om
nacht en dag dergelijke berichten te steunen en
hulp te verleenen.
De brand was intusschen, nadat een huis in de
asch was gelegd en enige anderen brandschade
hadden gekregen, door de vrijwillige brandweer
van Loenen geblust.” Tot zover het rapport
van de veldwachter. 

Interlokale telefonist
Uit gegevens van het Museum voor
Communicatie in Den Haag blijkt dat de
verbindingen in 1931 nog liepen via een
telefoniste. De telefooncentrale in Loenen
was nog niet geautomatiseerd. Dat ge-
beurde pas op 30 september 1952. Willem
Mooij herinnert zich nog uit zijn jeugd
dat in het postkantoor in de ruimte achter
de loketten iemand te zien was die stek-
kertjes verplaatste. Vader Frank Mooij had
toen telefoonnummer 33. In 1931 telde
Loenen a/d Vecht minder dan 50 telefoon-
abonnees. Buiten de diensturen waren
acht abonnees bereikbaar, waaronder de
burgemeester. In Nieuwersluis kon buiten
diensturen alleen gebeld worden met: de
brugwachter van de Vechtbrug, het ge-
meentehuis van Ruwiel en Loenersloot te
Ter Aa en Hotel de Kampioen van C.
Ingenhoes. In kleine plaatsen kon alleen
worden getelefoneerd tijdens de openstel-
lingsuren van het postkantoor 13). 
In Loenen aan de Vecht was dat van 8.00-
21.00 uur; zon- en feestdagen 8.00-9.00
uur, in Nieuwersluis: 8.00-13.00 uur,
14.00-16.30 uur, 18.00-19.30 uur; zon- en
feestdagen 8.00-9.00 uur.
De acht abonnees, zoals J.J.G. Vorder Hake
(burgemeester van Loenersloot en Ruwiel
met no. 43), E.A.H.A. Velde (burgemeester
van Loenen a/d Vecht met nr. 3) en G.
Brouwer (rijwiel- en autoverhuur met no.
19), die dag en nacht over hun aansluiting
moesten kunnen beschikken, werden dan
doorgeschakeld naar een grotere centrale,
die dag en nacht openbleef. Tot aan de
Tweede Wereldoorlog waren vrouwen van
dit nachtwerk vrijgesteld, mannelijke col-
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Zicht op het nieuwe 
winkel-woonhuis dat 

Van Roemburg in 1932 
liet bouwen.

(Coll. W. Mooij)
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De vernieuwde pui van
Albert Heijn na het herstel
van de brandschade. In de
deuropening filiaalhouder
Gijs Smit en zijn vrouw
Melia Kraaijenbrink. 
(Coll. W. Mooij)

lega’s namen in de avond de dienst over.
Loenen a/d Vecht had een kleine centrale,
waar alleen lokaal verkeer afgehandeld
werd. Aanvragen voor interlokaal verkeer
werden door de telefoniste doorgeven aan
haar collega in een groter net in de buurt.
Deze aanvragen kwamen terecht op wat
veelbetekenend ‘de boerenpost’ werd ge-
noemd. Daar meldde de Loenense telefo-
niste ‘s avonds ook dat zij ging sluiten.
Naar die post werden dan de acht
Loenense abonnees doorgeschakeld die ‘s
nachts bereikbaar wilden blijven. De be-
zetter van de ‘boerenpost’ moest in de re-
gel hard aanpakken, verbindingen met
tientallen kleine netten kwamen er op uit.
Deze interlokale telefonist verzorgde het
gesprek in zijn totaliteit. Op een gesprek-
kenbriefjes tekende hij de begin- en eind-
tijd van het gesprek aan. Er zal destijds
dus een aantekening gemaakt moeten
zijn van de gelukte verbinding vanaf de
garage van Brouwer met E.A.H.A. Velde
(burgemeester met tel.nr. 3, Loenen a/d
Vecht). Maar ook van de niet gelukte ver-
bindingen vanuit nr. 3 en nr. 19 naar: - het
Gemeentehuis van Ruwiel en Loenersloot
te ter Aa (Nieuwersluis tel.nr. 506) - C.
Ingenhoes van Hotel de Kampioen
(Nieuwersluis. Tel.nr. 501) en - Gemeente-
huis (te Breukelen, tel. nr. 16). Zeker met
de commotie rond de brand zullen die ge-
sprekkenbriefjes destijds bewijsmateriaal
zijn geweest dat een verbinding al dan
niet heeft plaatsgevonden. Of die briefjes
zijn opgevraagd is niet bekend.

Brandweerbond
Op 28 september schreef de voorzitter van
de Utrechtschen Provincialen Brandweer-
bond vanuit Groenekan een nogal gepi-
keerd briefje aan de burgemeester van
Loenen. Hij had uit de kranten moeten
vernemen over de brand en de problemen
met de telefoon. “Het zou mij aangenaam zijn
geweest, indien u mij in kennis had gesteld van
de oorzaak, opdat maatregelen konden geno-
men worden om zulks in het vervolg te voorko-
men.” Het rapport van veldwachter De
Jong werd hem toegestuurd en de zaak
werd in behandeling genomen.
De verbindingsproblemen waren ook
voor de Vrijwillige Brandweer Nieuwer-
sluis aanleiding om een brief aan de bur-
gemeester te sturen. Deze werd onderte-
kend door voorzitter Chr. den Hertog 14) en
secretaris Jac. de Jager15). In hun jaarverga-
dering waren “de verwijten besproken, die

De door de brand
geblakerde pui van 
het Albert Heyn filliaal
tegenover het afgebrande
pand. (Coll. W. Mooij)  



tijdens en na de brand gebezigd zijn”. Ze bena-
drukten zich van geen nalatigheid bewust
te zijn en vroegen wat het onderzoek
(door veldwachter De Jong) had geopen-
baard. Zodat “voor de goede verstandhouding
over deze onverkwikkelijke zaak eenig licht
wordt verstrekt.” Op 21 januari 1932 liet de
burgemeester schriftelijk weten dat
Nieuwersluis “geen blaam treft, doch dat we-
gens defect der telefoon de vereeniging niet is
kunnen gewaarschuwd worden.”

Nieuwbouw
In Loenen was men inmiddels begonnen
met herstelwerkzaamheden. Albert Heijn
diende heel voortvarend al op 13 oktober
een tekening in tweevoud in en verzocht
“Met verschuldigde eerbied” om vergunning
tot het herstellen van de pui. “Dit zal be-
staan uit het wegbreken van alle betimmering,
het betegelen van de muurvlakte, het lager ma-
ken van de puiramen, het voorzien van bovenra-
men en het vervangen van de dubbele deur door
een enkele deur met zijlichten.”
Voor het jonge gezin Mooij, dat door de
brand dakloos was, lag de oplossing geluk-
kig naast de deur. In de Bredesteeg, in de
volksmond Postkantoorstraat, was men
bezig met de bouw van twee winkelwoon-
huizen onder een kap. Daar werd extra

vaart achter gezet en Frank Mooij kon dat-
zelfde jaar zijn bedrijf voortzetten in het
pand waar later de schoenmakerij van
Henk Vroon gevestigd was. Daar is nu op-
ticien Oogcontact. 
Op de plaats van het afgebrande pand liet
Evert van Roemburg in 1932 een winkel-
woonhuis en bakkerij bouwen voor zijn
zoon Gerrit van Roemburg16). Het ontwerp
was van architect H. M. Vlug uit Breuke-
len. Gerrit van Roemburg (1898-1972) be-
gon 18 augustus 1932 in het nieuwe pand.
In 1935 schreef hij een verzoek aan B&W
“om hem in aanmerking te willen doen komen
voor levering van brood aan armlastigen en
doortrekkende.” B&W beschikten gunstig.
Net als bij de stoffeerders rouleerde dat
per jaar. Hij werd op de lijst van bakkers
geplaatst en mocht in 1937 leveren.
In1934 verhuisde de familie Mooij naar
het Cremerhuis in de Dorpsstraat. Van
1938 tot 1996 was woninginrichting
Mooij gevestigd in het pand Grutterstraat
5-7, waar Willem nog vaak zijn moeder
over die dramatische avond hoorde vertel-
len. 

Mieke Kennis
Willem Mooij
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De motorbrandspuit die
werd gebruikt bij het blus-
sen van de brand bij Frank
Mooij. De motor was een
benzinemotor, die met de

hand moest worden aange-
slingerd. De spuit werd
aangeschaft in 1925 en

werd geleverd door
J&H.W. van der Ploeg,

Apeldoorn. Fabricagejaar
1923, nummer 163, mo-

tornummer 6621. Het was
een model met vier wielen

en een centrifugaalpomp
en de aanschafprijs was

2760 gulden. Daarbij werd
o.a. geleverd 200 meter

hennepslang, 8 stel Störz-
koppelingen, een meter

zuigbuis, een zuigmandje
met voetklep en kurk, 1

straalpijp, 2 mondstukken,
lantaarn, watertrechter,

benzinetrechter, oliekanne-
tje, stukje vetpakking, ben-

zinespuit, bus motorolie,
tas gereedschap, meter

gummislang voor wateraf-
voer, assleutel voor de

wielnaaf, doosje sproeiers
en een gummiring voor de
Störz-koppeling. De maxi-
male wateropbrengst per
minuut was 800 liter. De

foto is gemaakt tijdens een
optocht ter gelegenheid

van het 1000-jarig bestaan
van Loenen in 1953. Op de
bok rechts: Gerrit Kruiswijk

(1928-1987), brandwacht
2e klasse. Hij stelde het

paard beschikbaar. Naast
hem Dirk Houtman (1896-
1960), brandmeester van
1926-1957. Achter op de

treeplank Antoon Flink
(1898-1974) chef-machi-
nist-magazijnmeester van

1936 tot 1958. 
(Coll. W. Mooij)
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Gedicht dat in november
1931 gemaakt werd door
Nico de Kruijff (1897-
1991), toen wonende 
in het huidige pand
Dorpsstraat 28 in Loenen.

Toen de Sint een poos geleden
‘t Spaansche ochtendblad inkeek
Kon hij de oogen niet geloven
Was van schrik geheel van streek

Bij de buitenlandsch berichten 
Stond daar duidelijk dik en echt
Brand bij Mooij! Complete meubelen
Holland. Loenen a.d. Vecht

Sint telefoneert direct aan Pieter
Die kwam hijgend aangesneld
En zei: wat strop van ‘t jaar in Loenen
Nu die zaak is neergeveld

Sint hield opperbest de krant bij
Las: Hulde brandweer door burgerij
En zei: Piet doe voor die menschen
Er een extra suikerbeestje bij

Eindelijk dan blijde tijding
Piet las ‘t stuk met vreugde voor
Heden opent Mooij een winkel
Tegenover ‘t Postkantoor

Opgetogen ging ‘t naar Holland
Sint kwam in de winkel aan
Ziet zijn oude oogen glinst’ren
Van die cadeaus die hij ziet staan

Kijk eens voor die winkelruiten
Ziet eens wat een menschen daar
Piet gaat stil achter hen luist’ren
Wat ze smoezen met elkaar

‘t Verloofde paartje staat te turen
Zij lispelt van een kleedje fijn
Hij heeft oogen voor de etsen
En Piet weet wat ‘t van ‘t jaar zal zijn

Moeder, Vader staan te fluist’ren
Over spiegel, tafel daar
Piet lacht met zijn hele tronie
En noteert het ook zowaar

En dan die corpulente opoe
Opa ook niet minder zoo!
Staan plagend, schertsend schuin te kijken
Naar die prachtige litsjemeaux

Kortom ieder die voorbij moet
Blijft nieuwsgierig even staan
En komt tot de overtuiging
‘n Mensch kan ‘t best naar Mooij toe gaan

Zoo spreekt ook die goede Sinter
Vooral in deez’ malaise tijd
Kunt gij allen er op rekenen
Dat ik vast geen prullen rijd

Luistert beste Loenenaren
‘k reis altijd de wereld rond
Maar zelden zag ik eenen winkel
Waar ‘k zoo’n groot sortering vond

En nu geachte dorpsgenoten
Mijn laatste raad als oude man
Ga nooit in steden halen
Wat gij ook hier koopen kan !

NOTEN:
1. Frank Mooij (4.10.1903-13.9.1974) geb. te Loos-

drecht (Oud Over), zoon van Jan Mooij en Aletta Maria
Manten. Marretje Tollenaar (16.09.1909 - 3.01.2003),
geboren te ‘s Graveland, dochter van Willem Tollenaar
en Catharina van de Velden.

2. Archief gem. Loenen, ingekomen 18 dec. 1929, no.
1/385.De naam wordt in meerdere documenten ge-
speld als Mooy, maar het is officieel Mooij.

3. Geb. 1-8-1884, overleden 16-12-1969.
4. Woning B 43, het huidige Brugstraat 8.
5. Bron: gem. Loenen 1819-1943 nr 246.
6. Het uitbouwtje met deur in de Paalsteeg. 
7. Zijn vrouw, G.E. Appel geb. van Empelen kreeg met in-

gang van 1 juni 1925 een vergoeding van een gulden
per week voor het schoonhouden van het gevangen-
huis en het buitenwerk van de garage-brandspuit. In
haar verzoek meldde zij dat ze “nooit enige vergoeding
had gehad voor het oude gevangenhuis, omdat dit niet
zooveel werk was.”

8. Het brandspuithuisje dat tegen de toren stond, werd in
1925 opgeruimd.

9. Dit is het pand tussen de winkel van Albert Heijn en sla-
ger Bosch, het huidige Dorpsstraat 40. Het huis heet-
te in de volksmond De Platte Stoep. Pos had een ver-
venersbedrijf in de Loenderveense polder.

10. Op deze plaats staat nu woonzorgcentrum ‘t Kampje.
11. Later zat in dit pand garage Booij, het huidige

Rijksstraatweg 110
12. Burgemeester E.A.H.A. van de Velde woonde in het

herenhuis Sunny Home, (met Eigen Haard nu
Rijksstraatweg 73-75) te Loenen.

13. Informatie van Museum voor Communicatie, Den Haag.
14. Chris(tiaan) den Hertog, geb. 30 oktober 1865, poelier

(hij werd Kippe-Kris genoemd), wonend Rijksstraat-
weg 43, Nieuwersluis.

15. Jac(obus) de Jager, geb. 23 april 1882, timmer-
man/aannemer wonend Stationsweg 14-16, Nieuwer-
sluis.

16. Geb. 18-4-1898, overl. 26-8-1972.


