
Herkomst afbeeldingen 
 

Prentbriefkaarten in volgorde website 
Horsterweg     Uitg. J. Eisenga de Ermelose Bijenkorf 1961 

Straatweg langs het spoor  K. Lettinga 1916 

Hoogstede en Riethorst   vermoedelijk Wuestman Harderwijk ca. 1902 

Heidepark Horsterweg   idem 

Horsterweg Ermelo   De Ermelosche Boekhandel 1926 

Kruising zandweg   K. Lettinga 1918 

Directeurswoning ’s Heerenloo  Uitg. H. Zwakenberg, Ermelo ca. 1909  

 

Alle prentbriefkaarten uit collectie auteur 

Knipsel afkomstig uit de Geldersche Kerkbode 1896 (coll. Auteur) 

Foto aanleg Horsterweg. Fotograaf onbekend (Coll. Auteur) 

 

Trivia 
 

Hoogstede 

De Villa Hoogstede is in 1896 gebouwd in opdracht van Pieter Jongeneel, destijds eigenaar en 
bewoner van Oud Groevenbeek dat toen nog een klein oud landhuisje was. Jongeneel was door zijn 
huwelijk met een vermogende dame De Heus in staat om het leven van een rentenier te leiden. 
Hoogstede was bestemd voor zijn dochter en zijn schoonzoon Floris Vos. De laatste exploiteerde daar 
een handel in veevoer etc. die rond 1907 failliet ging en werd voortgezet door de heer s’ Jacob van 
Staverden. 

In een jaarverslag of periodiek van Veldwijk is ooit een anekdote verteld dat Floris Vos steeds bij 
Ermelo aan de noodrem van de trein zou hebben getrokken om voor zijn huis te kunnen uitstappen 
en niet te hoeven doorreizen naar Harderwijk of Putten. Het is een aardig verhaal dat wel bij zijn 
persoon past maar het kan niet waar zijn. Ermelo had al sinds 1882 een eigen spoorweghalte. 

De laatste foto van de webpagina is gemaakt ter hoogte van de boerderij van Aart van Wilgenburg 
(Horsterweg 204) Deze boerderij is gebouwd door Floris vos en dat had te maken met zijn 
voeragehandel. 

 

Heidepark 



Veldwijk bouwde na 1900 enkele dubbele woningen voor personeelsleden. Twee ervan staan 
afgebeeld op de prentbriefkaart. Een ander pand stond verder van de weg en was óf nog niet 
aanwezig óf door die afstand niet zichtbaar. 

De wel zichtbare huizen noemden wij thuis ‘de groene huisjes’. Dat had waarschijnlijk te maken met 
de opvallende kleur van de luiken. In 1910 werd een van deze huizen bewoond door de verpleger 
J(acob) Tempel. Deze kreeg o.m. twee zoons die Jacob en Arie heetten. Jacob kreeg een tweeling, 
twee jongens die de namen Jacob en Arie kregen. Arie kreeg een zoon die Arie heet. Het vierde 
geslacht van deze familie viert binnenkort het 100-jarig bestaan van Tempel optiek. 


