
Aanvulling van Hein van Dijk wonend op wat nu dedemsvaartseweg noord 44 is.

Hierbij enkele aanvullingen op het verhaal van Judith Gouwe betreffende Hilligje 
Heuvelman.

Ook ik heb herinneringen aan Hilligje Heuvelman. Bij ons thuis, op nr. 44, hadden we aan 
de zijkant van het huis een erker. Mijn vader had daarin een vaste zitbank getimmerd. 
Het was voor ons een geliefde plek van waaruit wij uitzicht hadden op het huis van Dr., 
Gouwe, de straatweg en het huis van Nust met de wijk richting Rheezerven. In de verte 
konden wij het boerderijtje zien van Hilligje Heuvelman. Ik weet ook nog goed hoe Hilligje 
zondags naar Nust liep en van daaruit met de fiets naar de kerk ging.

Even wat feiten:

 Hilligje is op 16-07-1886 geboren in Ruinen.
 Haar zus Woltertje, geboortenaam Woltertien, is geboren op 10-01-1884 in Ruinen
 Haar vader was de landbouwer Arend Heuvelman en overleed op 06-05-1929 op 85-

jarige leeftijd en is in Lutten begraven.
 Haar moeder was Jentje Kuik en overleed op 05-01-1933 op 75-jarige leeftijd en is 

ook in Lutten begraven.
 Toen haar moeder overleed was Hilligje dus 46 jaar.

De leeftijd van Hilligje in mei 1946 was dus 59 jaar, dus een paar ouder dan in de 
beleving van Judith. 

Ten aanzien van de overval op haar voeg ik hierbij een paar krantenknipsels toe met een 
ruime beschrijving van haar toestand in 1950.

Met vr. gr. Hein van Dijk.







Hilligje Heuvelman woonde destijds op het adres P 299. Haar naaste buren was B. Tonnis die 
meer westelijk woonde aan de linkerkant van de Fabriekswijk op het adres P300. Bij B. Tonnis 
was een vonder over de Fabriekswijk waar men aan de rechterzijde van Fabriekswijk een 
overpad had richting het kanaal de Dedemsvaart. (De huisnummers P 292 t/m P 300 woonden 
meer zuidelijk vanaf het kanaal gezien en behoorden destijds tot de huidige Gouwebuurt.)

Hilligje Heuvelman overleed op 26-08-1957 in Ermelo. Ter informatie voeg ik de 
overlijdensakte van haar hierbij.
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