
Lopend onderzoek van bezoekers van Ampt Epe 

 

 

naam e-mail adres doet onderzoek naar 
 

geplaatst 

Jan Paasman 
Rob Versteeg 

paasmanepe@hotmail.com 
 

De heren Jan Paasman en Rob Versteeg doen, voor 
een artikel, onderzoek naar leven en werk van burge-
meester J.L.J.B. baron Sweerts de Landas. 
Informatie en suggesties zijn welkom. 
 

2021-05-20 

Ruud de Ruiter Ruudderuiter@kpnmail.nl Ik ben de familie de Ruiter ,ruiter, ruijter ruijtter aan 
het onderzoeken deze woonden in Oene Epe Hattem. 
Misschien weet iemand meer 

2021-03-27 

Henriette  
Weijtenburg 

hweijtenburg@gmail.com Doet onderzoek naar de in Epe gewoond hebbende 
families Jonker. 

2016-04-15 

Sip Ausma ausmarancap@live.nl Ik ben bezig met een uitgebreid onderzoek naar de 
geslachten Witteveen. De Gelderse Witteveens zijn 
allemaal afkomstig van de Veluwe. Verreweg de groot-
ste familie was afkomstig van 'het Witteveen' te Wes-
tendorp bij Epe.  
Deze stamboom begint al rond 1600. Ik hoop via deze 
weg in contact te komen met mensen die me kunnen 
helpen aan informatie over de Witteveens en over 'het 
Witteveen' te Westendorp (Zuuk). 
 

2015-05-27 

Tijmen Bosch taa.bosch2@gmail.com Ik ben bezig met het stamboomonderzoek van de 
familie Bosch, die vanaf 1717 in Epe woont. De naam 
Bosch is pas genoemd in 1812. Daarvoor was de fami-
lienaam Lamber(t)s. De eerste voorvader Lambert 
Lamber(t)s was afkomstig uit Oldenseel. Hij trouwde in 
1717 in Epe met Stijntje Tijmens uit Wissel. 
Ik heb al heel veel gegevens vanaf ongeveer 1680 tot 
heden. Ik ben uiteraard erg nieuwsgierig of anderen 
ook met dit onderzoek bezig zijn en we elkaar verder 
kunnen helpen. 
 

2015-04-08 

    

Rob Kuenen robkuenen@hotmail.com Voor een publicatie over het verzet, zoek ik info over 
de emblemen met de tekst NBS / EPE .. (Gevolgd door 
een nummer). Ook over de andere verzetsemblemen 
in algemene zin (OD, RVV, LKP, DNB, NBS, POD, stoot-
troepen, BT, SG, etc). 
 

20141210 

Jan Paasman paasmanepe@hotmail.com 
 

Met het oog op publicatie in Ampt Epe probeer ik meer 
informatie te verzamelen over de volgende onderwer-
pen: 

 

  Burgemeester Sweerts de Landas 20140112 

  Familie F.L. van der Vinne, bewoners van landgoed 
Brinkgreve 1900 – 1904. 

20140112 

  Architect / timmerman Peter Jacobus de Bruin 20140112 

  Huis van Manvis / Durand op de Markt 20140112 

  Pension van de weduwe Born aan de Dorpsstraat 20140112 

  Badhuis aan de Burg. Van Walsemlaan 20140112 

  De Hooge Heide 20140112 

  Eureka, voorloper van de VMI 20140112 

  Architecten van beeldbepalende gebouwen in Epe en 
omgeving. 

20140112 

    

 


