
Lammers, Teunis. Makelaar, taxateur, aannemer en
architect. - Geb. 23 Sept. 1879 te Deventer, uit het h u w. v.
Hendrik L., aannemer, geb. 16 April 18/53 te Deventer, en
Hendrika Gorredina Koldewijn, geb. 16 April 1854 te

Deventer. Geh.
op 27 Mei 1908
te Amsterdam
m. Maria Jo-
hanna Catha-
rina Ströer,
geb. 23 April
1877 te Am-
sterdam. Uit
deze echtver-
biiitenis zijn
vier kinderen
geb.,t.w.21Juni
1909 Hendrik,
ingenieur B.L,
21 Jan. 1911
Cato Hendrika
Maria, Make-
laar, geh. met
Dirk Stelling,
architect te Am-
sterdam, 2 Juni
1915 Maria Jo-
hanna Cathari-
na en 26 Apr.
1918. - Teunis
L. bcz. te De-

venter de lagere school en daarna de avondschool en de
ambachtsschool aldaar. Vervolgens vertrok hij naar
Amsterdam, waar hij drie jaar de rijksnormaalschool voor
teekenonder wij s bez., om er zich voor teekenonderwijzer te
bekwamen. In Sept. 1902 verwierf hij de acte M.O. bouw-
kundig teekenen. Van 1902 tot 1903 was hij leeraar in
bouwkunde a. d. avondschool te Hoorn, van 1904 tot 1915
leeraar a.d. avondteekenscholen te Amsterdam. Overdag
werkte hij op het architectenbureau v. Ed. Cuypers, later
b.d. Gemeentetclefoon als opzichter-teekenaar b.d. voor-
bereiding der uitbreiding v. d. Centrale-Noord en in 1904
b. d. firma Deenik & Zn. Sinds Oct. 1906 was hij werk-
zaam b. H. Ströer, aannemer en makelaar te Amsterdam.
In Sept. 1911 trad hij als compagnon tot de zaak toe, die
daarna onder den naam H. Ströer & Co. werd voortgezet.
Toen in 1918 Ströer uittrad werd de naam gewijzigd
in T. Lammers v/h H. Ströer & Co. - L. is vice-voorz.
v. d. Amsterdamsche ver. v. experts, voorz. v. h. welda-
digheidsfonds v. d. Mij. v. d. werkenden stand, lid v. h.
hoofdbest. dezer mij. en van diverse comm., w.o. de comm.
v. d. makelaardij-ex. - Koninginneweg 170, Amsterdam.


