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1. Vooraf
De eerste twee nummers van het Verenigingsblad verschenen in
maart 2014 en 2015, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur wil vanaf nu ook een nummer laten
verschijnen aan het begin van het nieuwe activiteitenseizoen; een
meer inhoudelijk nummer, waarin de geschiedenis van het dorp en
de dorpelingen centraal staat. Janneke Hilgeman legt uit dat
Dorpstraat met één s niet duidt op geringe taalkennis van onze
voorouders. Ineke Grootegoed behandelt een aspect van het
Linschotens dialect. Hans Knijff wandelt met ons door een deel van
de Dorpstraat vanaf de brug over de Vliet tot aan de brug bij de
bakker. De huizen en (voormalige) winkels staan er al een tijdje.
U kunt er met dit blad in de hand rondlopen en de geschiedenis van
dit deel van het dorp ervaren.
Daarnaast leest u in dit blad informatie over de plannen in het
nieuwe seizoen. Er komen allerlei activiteiten waarbij we u graag
ontmoeten.
Dick van As
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2. Verhuizing
De oude Timotheüsschool waarvan we een jaar gebruik mochten
maken, is inmiddels gesloopt. Gelukkig staat het meer dan een eeuw
oude gedeelte van het gebouw er nog. Op initiatief van Piet Severs,
die de noodzaak van een vaste werkplek voor Vereniging OudLinschoten inzag, werd in overeenstemming met de eigenaar van het
schoolcomplex een huurcontract afgesloten. Zo konden wij twee
klaslokalen voor een jaar huren en ook gebruik maken van de
centrale hal. We hadden er heerlijk de ruimte voor onze activiteiten.
Dank aan Piet!
Met ingang van 1 juni 2015 moesten we de school leeg opleveren.
Ons was inmiddels toegezegd dat we per 1augustus ruimte zouden
krijgen in De Brede Vaart. Maar waar laat je in de tussentijd alle
spullen? Gelukkig mochten we die parkeren in de lege fysiotherapieruimte bij De Brede Vaart van Hajo van de Berg. Op 27 mei brachten
we onze boedel over. Alweer een fantastische oplossing, waarvoor
veel dank aan Hajo!
Nadat de lokalen in de grote
vakantie waren schoongemaakt,
konden wij eind juli onze spullen
plaatsen in lege lokalen in De
Brede Vaart.

Na de vakantieperiode gaan we
het daar inrichten en op de
tweede zaterdag in oktober, onze
traditionele inloop-ochtend, kunt
u allen kijken hoe het geworden
is.
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Ook deze huisvesting is weer tijdelijk; per jaar zal bekeken worden
of ons verblijf verlengd kan worden. Daarom blijven we zoeken naar
een permanent ‘thuis’ voor onze vereniging.
3. Financiële meevallers
Bij zijn afscheid wenste oud-burgemeester Jansen geen cadeau, maar
een bijdrage voor drie initiatieven waaronder onze vereniging.
Vanwege zijn interesse in de plaatselijke geschiedenis en omdat hij
de VOL een warm hart toedraagt, gunde hij ook de Linschotense
historische vereniging zoals hij dat verwoordde “een steuntje in de
rug”. Iedereen kon iets overmaken en aangeven naar welke
organisatie zijn gift moest gaan. In de raadszaal van het Monfoortse
Stadkantoor werden op 9 juni na een kop koffie met gebak de
waarde-cheques overhandigd. De Vereniging Oud-Linschoten
kreeg een cheque ter waarde van
€ 395,-.
U begrijpt dat we hier enorm blij
mee zijn; niet alleen vanwege het
bedrag, maar ook vanwege de
waardering die eruit spreekt.

Onze vereniging heeft dit jaar
meegedaan met de clubkas actie
van de Rabobank. De VOL moest
opgeven wat er met het te
ontvangen bedrag gedaan zou
worden. Wij kozen voor de
aanschaf van een draadloze
Foto Paul v.d. Dungen
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loop-microfoon om te gebruiken bij onze presentaties. Via internet
kunnen leden van de Rabobank jaarlijks hun stem uitbrengen voor
hun favoriete club. Het aantal stemmen aan een stichting/vereniging
bepaalt de hoogte van de uiteindelijke Rabodonatie. De VOL kreeg
70 stemmen en eindigden op de 81ste plaats. Dankzij deze actie
ontvingen wij op 3 juni het mooie bedrag van € 359,80. Bedankt
Rabobank en alle sympathisanten die via internet op ons hebben
gestemd! Binnenkort kunnen we de microfoon op onze zaterdagse
bijeenkomsten gaan gebruiken.
4. Activiteiten in de komende periode
Net als in de oude school kunt u in het komende seizoen op elke
tweede zaterdag van de maand een activiteit verwachten van de
VOL, waarvoor wij u hier alvast van harte uitnodigen.
Op 12 september verlenen we, zoals voorgaande jaren, onze
medewerking aan Stichting Open Monumentendag Montfoort/
Linschoten tijdens de Nationale Open Monumentendag. Het thema
dit jaar is: ‘Ambachten en kunst’. Wij richten ons dit jaar op het oude
ambacht van dakpannen en stenen bakken. Flink wat Linschotenaren
hebben in vroeger tijden gewerkt in een steen- of dakpannenfabriek
in de regio. Anderen verdienden hun geld met het afgraven en
vervoeren van uit deze regio afkomstige klei.
In de grote zaal van het Wapen van Linschoten & Snelrewaard kunt u
tussen 10 en 16 uur het volgende zien:
 Geregeld draait er een film van ruim 10 minuten over
kleivletters.
 Er worden oude werkmaterialen geëxposeerd die gebruikt
werden door dakpannen- en steenbakkers.
 Met medewerking van Restauratie Materialen, Gebr. Jan en
Herman Tuls, wordt een assortiment van in de regio
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Montfoort/Woerden vervaardigde dakpannen en bakstenen
geëxposeerd.
Na onderzoek in diverse archieven en een gesprek met ouddirecteur Drs. D. van Beek van de Woerdense Dakpannen- en
Steenfabriek (Wodast), is een presentatie gemaakt over de
werkzaamheden van steen- en pannenbakkers.
De VOL geeft drie rondleidingen door het dorp.
Van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden mag de
VOL op deze dag een oude kleivlet lenen. Met een ervaren
schipper kunt u vanaf de 5 decemberkade een tochtje maken
over de Linschoten en/of de Montfoortse Vaart. We maken
de vlet uiteraard tevoren schoon, maar uw zondagse kleding
kunt u beter op het knaapje laten hangen…

Dit alles volgens het volgende rooster: (onder enig voorbehoud)
10.00 uur aanvang OMD
10.30 uur rondwandeling met gids door het dorp
11.30 uur presentatie pannenbakkerij
12.00 uur film kleivletters
12.30 uur rondwandeling met gids door het dorp
13.30 uur film kleivletters
14.00 uur rondwandeling met gids door het dorp
14.00 uur presentatie pannenbakkerij
15.00 uur film kleivletters
16.00 uur afsluiting OMD
Heeft u zelf nog iets in huis wat te maken heeft met het ambacht van
pannen en stenen bakken dan willen we dat ook graag laten zien.
Bel even met Pim van ’t Woud, onze secretaris. Tel: 0348 415 890.
Op zaterdag 10 oktober nodigen wij u uit in ons lokaal in De Brede
Vaart. We zitten boven, maar voor wie slecht ter been is, kan dat
geen belemmering zijn, want er is een lift in het gebouw.
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Het thema van deze zaterdag leest u in de nieuwsbrief die in
september verschijnt.
Koffie, thee en voor de kinderen limonade staan altijd klaar.
Zaterdag 14 november wordt een heel bijzondere dag.
Wij laten u dan de film zien die gemaakt is ter gelegenheid van het
afscheid van burgemeester L.W.H. de Geus op 30 april 1977. Na het
overlijden van mevrouw De Geus (d.d. 14 januari 2015) is deze film
door de dochters De Geus aan onze vereniging overhandigd, waar we
erg blij mee zijn. De film is inmiddels door sponsoring gedigitaliseerd.
Plaats en tijd hoort u van ons in oktober.
5.

Het Linschotens dialect

Door Ineke Grootegoed

Het onderzoek naar een dialect kan zich richten op de uitspraak of
het accent waarmee woorden worden uitgesproken (fonologie), op
de zinsbouw (syntaxis) en op de woordvorming (morfologie). Met dit
laatste wordt bijvoorbeeld bedoeld hoe een werkwoord wordt
vervoegd of hoe verkleinwoorden of meervoudsvormen worden
gebruikt. Daarnaast zijn er natuurlijk kenmerkende verschillen in het
woordgebruik om voorwerpen aan te duiden of in uitdrukkingen en
spreekwoorden die typisch zijn voor een dialect.
In het vorige nummer van dit blad is het Meertens Instituut in
Amsterdam genoemd dat naast veel andere activiteiten op het
gebied van dialecten een database heeft van 613 dialecten in
Nederland, Vlaanderen en Frans-Vlaanderen. De onderzoekers van
dit instituut passen in hun veldwerk de methode toe waarbij de
geïnterviewde zinnen en woorden in het standaard-Nederlands
voorgeschoteld krijgt die de persoon dan in zijn of haar dialect moet
naspreken. Per dialect hebben ze over het algemeen één persoon
gebruikt, meestal van het mannelijk geslacht. De man moet nietmobiel zijn, ouder dan zestig en liefst ook nog in ruraal gebied
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wonen. Kennelijk is dit profiel traditioneel voor dialectsprekende
personen. Mij lijkt dit nogal eenzijdig en kunnen vrouwen net zo goed
waardevol materiaal verschaffen, mits zij geboren en getogen zijn in
Linschoten.
Uit de bestaande database van het Meertens Instituut heb ik
interviews van drie vrouwen uit Montfoort kunnen vergelijken met
het materiaal dat ik heb verzameld op basis van een opname die ik
heb gemaakt van het dialect van een oudere vrouw uit Linschoten.
Een diepgaande vergelijking is echter heel arbeidsintensief.
Bovendien zou ik graag nog een of twee mensen dezelfde zinnen en
woorden willen voorleggen om een betrouwbaar beeld te krijgen van
de verschillen tussen het Montfoorts en Linschotens. Zover ben ik
nog niet, maar een paar verschillen vielen onmiddellijk op en die zal
ik hier kort beschrijven.
In het Utrechts wordt de korte [a] meestal als een lange [aa]
uitgesproken. Die aa-klank wordt een beetje achter in de keel
uitgesproken, zoals mijn Utrechtse oom vaak overdreven zei:
“aachetaachtig aalemaachtig”. Ook wordt vaak geen -t aan het eind
van een woord uitgesproken. Een van de zinnen die in dialect
gesproken moet worden, is: 'Hij bracht een bos bloemen voor haar
mee.'
Zowel in het Linschotens als het Montfoorts wordt 'bracht' zonder -t
uitgesproken, maar een verschil is dat in het Linschotens 'bracht'
meer klinkt als [broch] en in het Montfoorts juist de aa-klank meer
bewaard blijft, dus [braach] en daardoor dichter tegen het Utrechts
aanleunt.
Een tweede opvallend verschil betreft de ee-klank in 'steen' en
'been'. In het Montfoorts klinken deze woorden als [stejin] en [bejin],
terwijl in het Linschotens deze woorden net als in het standaardNederlands worden uitgesproken.
Ten slotte valt op dat de ui-klank in het Montfoorts als een [oi] klinkt
en in het Linschotens de [ui] bewaard blijft. In de zin 'Hij struikelde
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over een steen', klonk dit in het Montfoorts: 'Hij stroikelde over een
stejin.'
De besproken klanken zijn nog maar het topje van een ijsberg en ik
hoop de volgende keer nog meer typische verschillen van het
Montfoorts en het Linschotens te beschrijven.
6. Dorpstraat Door Janneke Hilgeman
Dorpstraat of gewoon Dorpsstraat
Af en toe laait in het Linschotense de
discussie weer op: Wordt de
hoofdstraat in de oude dorpskern met
één of dubbel s geschreven. Volgens het
Groene Boekje behoort die straatnaam
met twee s’en geschreven te worden,
maar de straatnaambordjes in de oude dorpskern van Linschoten zijn
voorzien van de korte versie. Oude uitspraken van voorouders hoe
het honderd jaar geleden zou zijn geschreven, zijn ongeldig
bewijsmateriaal. “Alleen ooit door raadsbesluiten of in het verleden
officieel geregistreerde straatnamen zijn geldig”, legt RHC-archivaris
Frank van Rooijen uit. Niet alleen in het Utrechtse Linschoten heeft
men moeite met spelling van de naam Dorpstraat. “Bij de invoering
van de huisnummering per straat in 1947 in de Gemeente Nieuw
Ginneken is de naam Dorpstraat bevestigd”, schrijft ene Arie W.
Jansen. De Dorpstraat in de voormalige gemeente Ulvenhout is
volgens deze onderzoeker/auteur waarschijnlijk de enige in
Nederland die gespeld wordt met één s. Maar wat onderzoek in 2015
wijst uit dat er in Nederland meer Dorpstraten zijn dan die ene in het
Noord-Brabantse dorp.
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Over de Vlietbrug begint de bestrate Dorpstraat

Opmerkelijk
Bijna elk dorp in Nederland is een Dorpsstraat rijk. Bij het gros van
deze straten staan die namen, zoals het officieel hoort, geregistreerd
met dubbel s, maar kennelijk bevestigen uitzonderingen de regel.
Verspreid over Nederland land kom je meer Dorpstraten tegen.
Minstens 35 dorpen in Nederland (die meestal later werden
samengevoegd tot een groter geheel) hebben een Dorpstraat. Om er
wat te noemen: Baexum, Buchten, Echt, Dreumel, Guttehoven,
Groessen, Gendt, Geffen, Oosterwijtwerd en Spaubeek. Opvallend
veel wordt de Dorpstraat met slechts één s in Limburg en Gelderland
gebruikt. In de provincie Utrecht komen Dorpstraten sporadisch voor.
De gemeente Lopik heeft er ook een. Het is daarom niet uniek maar
wel bijzonder te noemen dat Linschoten een Dorpstraat rijk is.
Grappig is dat je er door wat onderzoek achter komt dat niet
iedereen weet dat er ook Dorpstraten zijn die met één s geschreven
worden. In Heijthuysen heeft de Aldi een supermarkt aan Dorpstraat
22, terwijl de Jumbo haar winkel in dezelfde straat heeft en dat met
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dubbel s schrijft. Op de Gemeentewebsite van Leudal wordt een
omgevingsvergunning verleend aan Dorpstraat 1 en worden de
Dorpsstraat en het Kerkepad afgesloten in verband met de kermis.
Linschoten
Wijk B
In 1840 had elk huis een nummer. Straten hadden geen naam.
Te beginnen met Huis te Linschoten met huisnummer 1. Hoewel er
verzet werd geboden door de toenmalige zelfstandige gemeenten
Wulverhorst en Achthoven, werden deze in 1857 samengevoegd bij
Linschoten waardoor ook de nummering van de huizen in het
Linschotense veranderde. Later kregen ook de wegen een cijfer.

De Engherzandweg is nog een kleiweg

Geen rapportcijfer om aan te geven in welke staat de weg verkeerde,
maar een getal in plaats van een naam. De huidige Dorpstraat had,
voordat er een naam aan was gegeven, nummer 8 en later 16.
De straat liep vanaf de huidige Nieuwe Zandweg tot aan de Korte
Linschoterzandweg, de huidige Korte Linschoten Oostzijde.
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Twintigste eeuw
Tot in de jaren dertig van de twintigste eeuw was Linschoten
ingedeeld in wijken. De Dorpstraat bevond zich net zoals de
Polanerzandweg, Lage Kade, Korte Linschoten Oostzijde, Vaartkade
Noord- en Zuidzijde en het schoolplein in Wijk B. Het adres van
bijvoorbeeld ‘Het Wapen van Linschoten en Snelrewaard’ was Wijk B
89. Omdat in deze uitgestrekte wijken veel dorpelingen woonden
met dezelfde naam werden de personen voorzien van een bijnaam.
Zo waren bijvoorbeeld de nichtjes Veenis die naar dezelfde
grootmoeder Trijntje waren vernoemd, toch te onderscheiden.
Trijntje, de wat trage dochter van Gerrit, kreeg de naam Boemeltrein
en Trijntje, de vlotte dochter van Dirk Veenis, werd Sneltrein
genoemd.
Totdat de straatnaamgeving officieel werd vastgelegd was de straat
in het dorpshart hetzelfde lot beschoren in notarisakten. Zo kreeg de
straat de namen Voorstraat, Hoofdstraat of zelfs Kalverstraat.
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Officieel
De uiteindelijke naam van de plaatselijke hoofdstraat wordt in de
officiële Legger der Wegen in de gemeente Linschoten van 1881 voor
het eerst opgeschreven. In deze legger worden wegen omschreven,
het karakter ervan (klei- of zandweg), wie de eigenaar is, maar ook
wie van de ‘LENGTE van slag’ de onderhoudsplichtige is. De ‘AARD
des wegs’ van het Linschoter wegennet bestaat in die tijd uit klei,
grind of zand. Alleen bij de Dorpstraat wordt bestrating vermeld. In
de kolom ‘NAAM en WOONPLAATS van de onderhoudsplichtige
besturen of personen’ staat de Gemeente Linschoten vermeld.
De ‘lengte van het slag’ bedraagt op 7 juli van 1881 in totaal 172
meter.
De Legger wordt op ’Den
7e Juli 1881 vastgesteld
door burgemeester
P.H.Knook en definitief
vastgesteld door
Gedeputeerde Staten van
Utrecht den 6e October
1881’.
Omdat deze Legger het
eerste officiële document
is waarin de Dorpstraat
wordt geregistreerd en
daarna consequent met
één s wordt gebruikt, ligt
de naam volgens
archivaris Van Rooijen
daarmee officieel vast.
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7. De Dorpstraat in Linschoten tot aan de jaren ‘90
Door Hans Knijff
De Dorpstraat in Linschoten is tot aan de jaren ‘90 van de vorige
eeuw een bedrijvig straatje geweest. Op het hoogtepunt, rond 1960,
zijn er meer dan 50 winkeltjes te vinden. In ons clubblad willen we in
een aantal delen een beeld geven van de panden in de Dorpstraat en
hun bestemmingen. Wat voor winkeltjes waren er bijvoorbeeld in
gevestigd?
Deel I: “Tot aan de brug bij de bakker”
Dorpstraat nummer 1: In “De Kleine Werf” is nooit een winkel
gevestigd geweest. Het huis is gebouwd tussen 1850 en 1860 in
opdracht van Houthandel de Goederen en was bedoeld als woning
voor enkele van haar werknemers.
Nummer 9 en 11: Langhuisboerderij op de hoek Dorpstraat/Jacob
Barneveldstraat. Het bouwjaar 1678 is op de gevel aangebracht.
Het pand heeft tot ongeveer 1968 als boerenbedrijf dienst gedaan;
sindsdien heeft het een volledige woonfunctie.
Nummer 4 en 6: Dorpstraat 4, 6, en 8 zijn in 1821 als één pand
gebouwd. Door wie is onbekend en tot 1837 zijn geen nadere
gegevens bekend over dit pand. In 1837 koopt de dan 26 jaar oude
Driebrugse koopman Hillebrand Dirk de Bruijn het pand. Het pand
4 en 6 wordt kaaspakhuis. Dorpstraat 4-6 wordt na 1890 aan diverse
particulieren verhuurd. In 1911 komt Dorpstraat 4-6 in bezit van de
familie Hilgeman. Het pand doet geruime tijd dienst als hoefsmederij.
In 1948 wordt het volledig gerestaureerd en krijgt het een volledige
woonfunctie. Op de algemene begraafplaats te Linschoten is het
familiegraf van de Bruijn nog prominent aanwezig.
Nummer 8: gebouwd in 1821 in opdracht van Coenraad Willem van
Dam, broer van de toenmalige burgemeester Anthony van Dam.
Naast de regenpijp is een gevelsteentje te zien waarin hieraan wordt
gerefereerd. In dit pand woont van 1837 tot 1890 Hillebrand Dirk de
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Bruijn. Zoon Dirk Hillebrand woont er van 1894 tot 1909. Het huis
wordt eigendom van Johannes van Dijk die het zelf bewoont, maar
ook regelmatig verhuurt. In 1922 koopt Jacob Blonk het huis en krijgt
het pand een bedrijfseconomische bestemming. Het pand is onder
andere gebruikt door: kruidenier Aart Bloemheuvel van 1925 tot
1930, slagerij Ultee van 1930 tot 1932, een opvangcentrum voor
werklozen van 1932 tot 1934, sigarenwinkel Johannes Thomas de
Jong van 1934 tot 1936, kruidenier Coljé van 1936 tot 1956 en
schildersbedrijf Van Varik van 1956 tot 1986. In 1987 komt het in
handen van J.G. Witteveen die het pand na 60 jaar weer een
volledige woonfunctie heeft gegeven.

Nummer 10: Dorpstraat 10 bestaat uit twee gedeelten. Het hoge
gedeelte van Dorpstraat 10 is tegelijk of kort na nummer 8 gebouwd
in 1821. Het lage gedeelte is gebouwd in 1876. Het huis heeft altijd
een woonfunctie gehad. In 1873 trouwt de dochter van H.D. de
Bruijn met Pieter Hendrik Knook. Knook werkt zich snel in de
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gemeente omhoog en wordt in 1875 benoemd tot burgemeester.
Het echtpaar Knook woont van 1875 tot 1890 in dit huis. In 1890
komt het huis in bezit van de familie Margadant. W.F.C. Margadant is
getrouwd met de andere dochter van H.D. de Bruijn. Zij bewonen het
pand tot 1924. In januari 1924 overlijden drie erfgenamen van H.D.
de Bruijn, hierdoor komt het huis in bezit van de familie de
Goederen. Hendrik de Goederen is eigenaar van de houthandel op de
Korte Linschoten. De Goederen bezit het huis tot 1979. De meeste
tijd wordt het huis verhuurd, waaronder van 1940 tot 1979 aan de
familie Knook, nazaten van de oud-burgemeester. De uit Twente
afkomstige echtgenote van Hillebrand Dirk Knook geeft het huis de
naam 't Oale Hoes'. In 1979 wordt het huis door de familie de
Goederen verkocht. Begin jaren ‘80 heeft Inge Sikking er ongeveer
5 jaar lang een schoonheidssalon. Daarna, tot heden, heeft het weer
een volledige woonfunctie.
Nummer 12: Dorpstraat 12 is een van de oudere panden in de
historische dorpskern. Het is gebouwd in 1771 zoals de muurankers
op de tuit boven de zijmuur aangeven. Het pand heeft een woon/
winkel functie. Tussen 1840/1850 en 1884 woont en werkt
kleermaker Wernhard Johannes Zilver er. Tussen 1884 en 1902 heeft
Hendrika Hoogendoorn er een winkeltje. Van 1902 tot 1951 is er een
kruideniers- en petroleumwinkel gevestigd. Van 1902 tot 12 mei
1917 woont en werkt Dirk van As (afkomstig uit Jaarsveld) er met zijn
vrouw Ingje Schouten en hun gezin. Zijn broer Jacobus (Koos) van As
trouwt met Hendrikje Cornelia Schlingmann (dochter van
klompenmaker Johannes Schlingmann en Annigje Boot). Na hun
trouwen wonen zij op de Vaartkade ZZ 11. Koos gaat echter op
13 maart 1916 op het Braassemermeer met zijn schuit ten onder.
Weduwe Hendrikje kan het allemaal niet meer betalen en ruilt van
woning met zwager Dirk van As en zet daar de winkel voort. In 1951
overlijdt Hendrikje van As op 75 jarige leeftijd. De familie van Dijk die
op Dorpstraat nummer 17 een smederij/plaatwerkerij heeft, betrekt
dan tijdelijk het pand. Het pand krijgt in de loop der jaren nog
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verschillende eigenaren/bewoners, maar de winkel verdwijnt met
het overlijden van Hendrikje van As.
Nummer 17: Bouwjaar 1876, als één pand samen met nummer 19.
In 1896 start Arie Barneveld er een smederij. De smederij/
plaatwerkerij is in bedrijf tot begin jaren '70 van de 20e eeuw. Arie
Barneveld wordt al snel opgevolgd door diens zoon Jacob Barneveld.

In 1948 neemt Jaap van Dijk, samen met diens zwager Henk Verweij,
het bedrijf over. 12,5 Jaar later gaan beiden hun eigen weg. Van Dijk
legt zich steeds meer toe op de staalplaatbewerking. Verweij begint
een loodgieters bedrijf en elektriciteitswinkel op nummer 19. Als in
1972 de Jacob Barneveldstraat wordt gerealiseerd en de smederij
moet verdwijnen, verhuist het bedrijf van Van Dijk naar de Korte
Linschoten OZ en wordt omgedoopt tot Van Dijks apparatenfabriek.
Heden ten dagen heeft het huis een woonbestemming.
Nummer 19: gebouwd in 1876 als één pand met nummer 17 als
woonhuis/winkel. Aan de zijkant is er vanaf het begin een uitbouw
waarin een fietsenwinkeltje is gevestigd van Bart Barneveld. In 1960
begint Henk Verweij er een loodgietersbedrijf en elektriciteitswinkel.
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De twee zes-ruits ramen rechts worden vervangen door een grote
winkelruit. In 1979 stopt Verweij met zijn bedrijf en winkel en krijgt
het pand een volledige woonfunctie. Bij de renovatie en ombouw
naar woonhuis worden de ramen weer teruggebracht in de oude
situatie. De uitbouw is halverwege de jaren '70 gesloopt.
Nummer 23: gebouwd in opdracht van smid A. Barneveld in
1916/1917. Het ontwerp van architect en bouwer C. Boot trekt veel
aandacht in het kleine dorp.

Nummer 25: gebouwd omstreeks 1800. Al vanaf 1803 doet het pand
dienst als bakkerij/winkel/woonhuis. Het achterste gedeelte op de
Vaartkade NZ, waar nu de bakkerij is, is halverwege de 20e eeuw
aangebouwd. In 1840 is Huig Boot de bakker. Zoon Hendrik is dan 21
jaar; hij neemt later de zaak over. De volgende bakkers zorgen er
voor brood: Tot 1885 Hendrik Boot, 1885-1901 zoon Hendrik van
Hendrik Boot, 1901-1904 Johannes van Beek, 1904-1908 Lubertus
Reneman, 1908-1948 Teun Boot, 1948-1989 J.P. Verweij, 1984-1989
J.P. Verweij samen met zoon Harry Verweij en vanaf 1989 tot heden
is Harry Verweij de dorpsbakker.
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