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Rond 1832 ging het om de percelen B190 en B191.
De eigenaar toen was Jonas Werner geboren in 1766, kleermaker, was getrouwd met Lammerje de Mars (1784-
1830).



Op de verpondingskaart van 1809 zien we dat er nog geen huis naast is gebouwd..

In 1869 wordt alles verkocht en de nieuwe eigenaar is Johannes Werner, landbouwer.



In dienstjaar 1875 wordt er nieuw gebouwd.

Het oude perceel B190 wordt ver-
deeld in B1773 met huis en 
B1772 de kamer. Zie regel 5 en 6.



In dienstjaar 1881 verkoopt hij de boel weer.

Herman van de Water koopt het geheel en na 8 jaar verkoopt hij het weer in dienstjaar 1889



De nieuwe eigenaar is Roeland Marinus van Empel  (geb. 1839) eerst landbouwer en toen secretaris en tevens 
burgemeester. Getrouwd met Engeltje Vermeulen (geb. 1846 in Heerewaarden) 
Mede-eigenaar en bewoner is Johanna Maria Zegerina Brouwers, nicht van Roeland van Empel. 
En verder Cornelis Johannes Mathijs Brouwers die ook in het huis woonde. Toen Molenstraat A70

In dienstjaar 1890 worden de percelen B1772 en B1773 verenigd samen met B191 en het wordt nu B1867. 
In dienstjaar 1911 wordt het weer verkocht.

Cornelis Brouwers koopt het en Burgemeester van Empel mag het vruchtgebruik hebben samen met zijn 
vrouw Engeltje Vermeulen. Op 28 februari 1928 sterft Engeltje en Roeland sterft op 1 februari 1929. 
 
In dienstjaar 1912 wordt er weer gebouwd en in 1932 is er een herbouw en samenvoeging en in 1934 is er weer 
een verbouwing. 
Hierna krijgt het een nieuw perceelsnummer: B2081 
 
Cornelis Brouwers volgt Van Empel op als burgemeester.  
Van Empel van 1894-1918 en Brouwers van 1918-1949



Het huis zoals het in 1911 uitziet.

Een hulpkaart met de situatie in 1934

Een veldwerkkaart uit 1933, hierop zien we dat de 
uitbouw aan de noordkant is toegevoegd

Het huis rond 1918 Als Brouwers burgemeester is



Het huis wordt verkocht aan Anton van Aalst uit Wassenaar. Hij had hier meerder boomgaarden en weilanden.

Hij verkoopt het huis weer in 1963 aan Geurt Hendrik van Aalst, landbouwer en getrouwd met Gijsberta Wil-
helmina Wildemans.

Maar ook hij verkoopt het gelijk weer door in 1963 aan Johannes Hendrikus Uytenbogaardt en zijn vrouw Jaco-
ba Jacobs.
Zij wonen daar tot 1967 en verkopen dan het huis aan de huidige bewoner.



Rond 1950

rond 1965



2005 (foto Cor Clements)

2010



2019


