Geboren in Betondorp in 1929, als jongste van een gezin met vier kinderen. Het gezin kwam
in Duivendrecht wonen op de Rijksstraatweg 7 T (oude nummering), in het blok tussen de
Burgemeester van Damstraat en de Plataanstraat. Later woonde Eep Windgassen op de
Rijksstraatweg 42 D (oude nummering), een blokje huizen aan de Rijksstraatweg 42 A – F
precies tegenover De Kleine Kerk, nu de huisnummers 118 – 128. Deze huizen zijn gebouwd
op de fundamenten van het Pax - gebouw, voorheen de openbare lagere school.
Eep heeft in de woning nog geverfde balken aangetroffen in de kleuren van het oude gebouw.

Archief Stichting Oud-Duivendrecht

De O.L.S. in Duivendrecht aan de Rijksstraatweg. Deze opname dateert uit 1900.
Sinds 1925 gebouw “Pax” van de R.K. Welstandsbond. Het gebouw is in 1930 gesloopt.

Door juffrouw Bruinisse van de Christelijke School werd Eep Eef genoemd. Meester Elfrink
was het schoolhoofd in die tijd. Een andere onderwijzeres was juffrouw van Ee (eerste klas)
en de meesters waren Kok en Grimme. Op Koninginnedag, 31 augustus, gingen de
schoolkinderen gezamenlijk naar achteren in het dorp. In een stal bij de katholieken was het
koekhappen en zaklopen op de feestweide. Alle kinderen mochten langs bij mijnheer pastoor:
die deelde chocoladereepjes uit. De generatie van Eep heeft door de oorlogstijd de schoolreis
aan het eind van de lagere school gemist.
De klassenfoto met Eep Windgassen in de achterste rij in het midden, links naast hem Ko
Visser uit de Korenbloemstraat. Uiterst rechts meester Grimme. Uiterst links Bram van der
Steen van de Bijlmerringkade. Het eerste meisje links op de onderste rij is Marry van der
Vaart van de melkzaak.

In december 1958 is Eep Windgassen getrouwd met een onderwijzeres van de christelijke
school: Ans Bakker. Het echtpaar verhuisde na hun huwelijk naar Amstelveen, woonde ruim
13 jaar in Zeewolde en zijn nu weer in Amstelveen terug.

