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Van het bestuur 
Bij dit Periodiek ontvangt u ook de uitnodiging voor onze Algemene Le-
denvergadering. 
Na afloop van deze vergadering zal de heer W. J. Kozijn - de laatste bur-
gemeester van de voormalige gemeente 's-Graveland - een lezing houden, 
over het kerkgebouw van de PKN Hervormde Gemeente aan het Noorder-
einde in 's-Graveland.Het gebouw - naar ontwerp van Daniel Stalpaert - 
bestaat al meer driehonderdvijftig jaar en het is de heer Kozijn gegeven 
daar leerzaam en zeer onderhoudend over te vertellen. 

In het kader van het Jaar van de Historische Buitenplaats willen wij in de 
zomer een tentoonstelling organiseren, die is verbonden aan een wande-
ling over normaal niet openbare delen van onze 's-Gravelandse buiten-
plaatsen. De deelname zal beperkt zijn en onze leden hebben voorrang. 
De organisatie is in voorbereiding, dus wij moeten nog een voorbehoud 
maken, maar wij zijn enthousiast en blij dat wij onze leden zo'n mooi 
aanbod kunnen doen. 

In het najaar organiseren wij ook nog een tentoonstelling over het vereni-
gingsleven in Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef en het is dus goed 
om lid te zijn van onze Historische Kring. 
Nog beter is het als u anderen lid maakt van onze kring. 
Wij doen veel, maar onze kring is niet groot en om onze doelstellingen te 
kunnen realiseren is uitbreiding van ons ledenaantal zeer gewenst. 
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij het bestuur, maar ook op onze 
Algemene Ledenvergadering, op dinsdag 20 maart 2012 om 20.00 uur in 
Het Achterom, (achter de R.K. Kerk) aan de Kerklaan in Kortenhoef. 

Van de redactie 

In het kader van opfrissing van onze Periodiek wordt gedacht aan een ei-
gen naam van ons blad. Heeft u een suggestie? Wij houden ons aanbevo-

len! Onze redactieleden zijn tevens voorzitter en secretaris van onze vere-
niging en hun gegevens staan op de laatste bladzijde van dit blad. 
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De historische kring is in het bezit van een bundel met hand geschreven 
gedichten van wijlen Piet Windsma. In vervolg op het gedicht uit de 
periodiek van najaar 2011 volgt hier een ode aan de nieuwe Smidsbrug: 

De gevoelens van de nieuwe brug 

0, wat lig ik hier toch prachtig, 
bij het randje van het Gooi. 

En mijn breedte die is prachtig, 
ja mijn leuningen zijn mooi. 

0, wat zal men mij toch prijzen, 
nu ik ben kant en klaar. 

Wat zal ik een dienst bewijzen, 
aan heel de menschenschaar. 

Want die oude brug dat was een last, 
vooral voor oude menschen. 
Dat staat onomstotelijk vast, 

die konden haar hoogte wel verwenschen. 

Nu loopt of fietst men met plezier, 
al over mijne rug. 

Om mijn hoogte geeft men vast geen zier, 
men loopt nu niet zoo stug. 

En dan wat een verbetering voor 't snelverkeer, 
men prijst mij hemels hoog. 

Men leeft in een heel andre sfeer, 
als bij een brug gelijk een boog. 

Men stelt mij plechtig open, 
met heel veel eerbetoon. 

Wat zal 'k nu meer noch hopen, 
't is allemaal zoo schoon. 
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Vooral 't natuurschoon om mij heen, 
de sloten en de `s-Gravelandsche vaart. 

Je voelt je dan niet zoo alleen, 
he 't is de moeite waard. 

'k Ben met mijzelf wel ingenomen, 
en 'k geloof dat u dat ook wel zijt. 

Verdere verbeteringen zullen nog wel komen, 
maar ja besprekingen die kosten tijd. 

De opening van de nieuwe Smidsbrug in 1951 gebouwd door firma De 
Geus uit Nederhorst den Berg. De echtgenote van 's-Gravelands burge-
meester, G. Graaf-Schimmelpenninck, verrichtte de symbolische opening 
door het doorknippen van een lint. 
Voor het verkeer betekent deze nieuwe brug een grote verbetering. Aan 
het oude, romantische dorpsschoon moest echter weer een offer worden 
gebracht. 
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's-Gravelandse schetsjes 

Vervolg op het artikel uit de periodiek van najaar 2011 van de hand van 
de heer Wim Fecken. Het betreft enkele stukjes waarin in 1893 een 
's-Gravelander aandacht besteedde aan een vluchtige geschiedschrijving 
van zijn woonplaats. 

Hier volgt nu deel 2 uit de schetsjes: 

Om een indruk te krijgen hoe 's-Graveland er toen uitzag ziet u hierboven 
een kaartje van de verkaveling uit 1636 in 27 kavels. 
De NH kerk werd gebouwd op de zuidelijke helft van kavel 13 van An-
thonis Oetgens van Waveren heer van Waveren en oud-burgemeester van 
Amsterdam . Hij was ook eigenaar van de kavels 14 t/m 17 waarop resp. 
Hilverbeek(kavels 14 en 15), Spiegelrust(kavel 16 aan de Leeuwenlaan) 
en Dubbelhoven(kavel 17 aan het Zuidereinde 7 en 9 ) op gevestigd zijn. 
Spiegelrust is genoemd naar de echtgenote van Anthonis Oetgens van 
Waveren Anna Spiegel.(Red.) 
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"Hier is de wandelstreek van Amsterdamsche Heeren 
Wethouders en Raad, bekommerd met regeeren 

En deftig staetsge spreek 
De koopman luistert hier 

Naer luchten uit de zee en zamelt uit papier 
De zin der letteren, van overal geschreven 

Dan valt, dan rijst de merckt.... 
Dan groeit het koopmanshart, nu zeker en gerust 

In zijn bekommering en dankt 
Gods weér en winden 

En wateren, die bij storm zoo menig schip verslinden 
De rijcke zee is nu niet rijcker als de man 

Die met dees blijde maer zijn zolders laden kan, 
Verkwikken zijne hoef en groene 's-Gravelanden 

En Beemster,.klaverrijck, 
Vol vee en vol waranden."(waranden, wandelbossen Fk.) 

"Treden wij juist vijfentwintig jaren later (1661) wederom 's-Graveland 
binnen. 
Wat is er in die korte spanne tijds veel veranderd! Een bloeiende streek, 
met tal van plantagien en korenrijke velden bedekt, ontrolt zich voor ons 
oog. Tusschen het groene lover van het jonge geboomte ontwaren wij tal-
rijke landhuizen die, al mogen zij minder aanzienlijk wezen dan de lust-
paleizen aan de Vecht en al bestaan zij meerendeels nog slechts uit een 
eenvoudig woonhuis, waarachter wij het rieten dak eener bouwmanswo-
ning zien wegschuilen, toch in de zomermaanden de rijkste en aanzien-
lijkste geslachten van Amsterdam binnen hunne wanden herbergen, door 
het schoone jaargetijde naar buiten gelokt. 
Zoo zien wij, om slechts enkele te noemen, "Schaep en Burch" verrijzen, 
het landhuis van den Amsterdamschen Burgemeester Dr. Gerard Schaep, 
heer van Kortenhoef en diens echtgenoote Maria Spiegel. Ginds 
"Sperwershof', aangelegd door den welgestelden Amsterdamsche koop-
man, Adriaan Sperwer. Nog verder "Hlverbeek", waar de familie Oetgens 
van Waveren woont en eindelijk het door den luitenant-admiraal Cornelis 
Tromp gebouwde "Trompenburch". 
Maar voor heden vraagt het nette kerkje meer bepaald onze aandacht dat 
drie jaar geleden (1658) geopend, zich in de kom van het dorp verheft. 
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Op grootschheid maakt het gebouw weliswaar geen aanspraak, maar toch 
levert het met de zandstenen leeuwen op 't inrijdhek, die de wapenschil-

den van Holland en van 's-Graveland tor-
schen, met zijne beschilderde kerkramen 
en de aangrenzende pastorie (gebouwd in 
1660 herbouwd 1764) een flink geheel op. 
Laat ons zachtkens de zijdeur ingaan, want 
het mag wel reeds een kwartier geleden 
zijn, dat wij de tonen der kerkklok verna-
men, die de gemeente ter bidstond riep. 

Juist leest de schoolmeester, Jan Franse, die sedert 1652 hier ter plaatse 
niet slechts de jeugd onderwijst (De school staat nog steeds op de oude 
plek. (afgebroken in het begin van de jaren zeventig van de twintigste 
eeuw Fk.) Voor het tegenwoordige gebouw heeft onze welbekende letter-
kundige Hendrik Jan Schimmel, zoon van de 's-Gravelandschen schout en 
notaris, Hendrik Poeraet Schimmel, in 1826 de eerste steen gelegd) maar 
des Zondags ook de functien van koster en voorzanger waarneemt, tegen 
de voorzekere matige vergoeding van drie gulden 's jaars, den text van 
den aanstonds aan te heffen psalm voor. Laten wij inmiddels met een en-
kelen oogopslag het inwendige van het gebouw en de schare, die daar in 
stille aandacht neerzit, opnemen. Een orgel versiert de kerk nog niet; en er 
zal nog ruim anderhalve eeuw moeten verloopen (tot 1824) alvorens het 
daarop bogen mag. Gij ziet dus dat de voorzanger hier nog volstrekt niet 
overbodig is en Mr. Franse, behalve in 't hanteeren van de roé, ook goed 
op de hoogte mag wezen van het lezen van muzieknoten. Een veelarmige 
koperen kroonluchter, een fraai werkstuk van een Sint loijen-
Gildebroeder, is door ijzeren staven aan de boogvormig gewelfde zolde-
ring opgehangen; de boogramen prijken met den gouden leeuw op het 
roode veld ter eenre (Holland) en den gekroonde trapgans op het veld van 
zilver (verleend op 13-07-1641) ( 's-Graveland) ter andere zijde, om-
kransd door de schilden der Hoofd-Ingelanden en bazuinvoerende enge-
len figuren; terwijl talrijke wapenborden van andere hier gevestigde ge-
slachten herinneren aan de eendrachtige samenwerking tot het stichten 
van dit gebouw. 
In de bank naast den preekstoel zien wij de kerkmeester-hoofdingeland, 
Joan van Helmond, zitten te zamen met den kerkeraad. Daartegenover de 
familiën Bicker, Codde, Schaep, Oetgens van Waveren, Irgens, Spiegel, 
Colijn, De Waal, Tromp, Pauw en anderen. Andries Aertszn. De diender 
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houdt de wacht bij de hoofddeur, bij 
de bank waarin de veerschipper op 
Amsterdam Joost Janszoon neerzit 
naast Theunis Jacobszoon Hennip-
man, die uit Loosdrecht kwam aan-
gewandeld, "om ook 'reis de nuawe 
domenei te heuren". 
En indien wij aan den een of ander 
dier in hun zondagspak gestoken 
lieden, die in het middenruim de 
stoelplaatsen bezetten naar hun 
naam vroegen dan zouden, temidden 
van vele Jan Adriaanszoons en Jan-
neke Adriaansdochters, wij toch 
ook reeds de nog voortlevende na-
men van Hagen, Otten, Mol, Mooij, 
Ploos, Pos, Van Portengen, Majoor 
of Schouten kunnen vernemen. 

Maar eene ons reeds bekende figuur missen wij, namelijk den heer Bene-
dictus Schaeck en dit wordt ons eerst duidelijk als wij straks Dominus 
Cornelis van Midlum, in het voorgebed het treffend verlies hooren her-
denken, dat in de afgeloopen week de gemeente trof, door het overlijden 
van den heer van Ankeveen, die niet alleen als secretaris, maar ook sedert 
Dr. Bicker's dood, als Schout zich zozeer verdienstelijk heeft gemaakt 
jegens 's-Graveland. En wij stemmen ten volle met den waardigen voor-
ganger in als hij hieraan de schoone woorden van "Vondel" toevoegt: 

"De stam, die voor 't algemeene best 
zich zelven uitdeelt bij zijn leven 
wort noch, gelijk van outs, bevest 
En in zijn tacken hoogh verheven 
Want, schoon 't gebeent ten ,grave vaert 
De deught blijft eeuwigh en vermaert." 
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Tot ijsvermaeck aller tijden. 

Een bijdrage van Jan Veenman 

Waar lag nou precies die mooie Ankeveense ijsbaan tijdens de oprichting 
van de Ankeveense ijsclub op 27 januari 1887? Aanvankelijk dacht men 
dat de toenmalige ijsbaan lag achter de bakkerij en café, in de volksmond 
genoemd 'het koffiehuis' van de oprichter van de IJsclub de heer Willem 
van Bree. Op de straatweg vóór het café, wat midden in het dorp lag en de 
naam droeg "t Centrum', was vanaf maart t/m oktober ongeveer van alles 
te beleven. Er waren Oranjefeesten, er was kermis, een jaarmarkt en met 
de bonte stoet van passanten die allerlei diensten aanboden of in het kof-
fiehuis wat kwamen gebruiken vierde de gezelligheid hoogtij. Op het mo-
ment dat regen en wind de winterdag aankondigde en de stoffige zandweg 
veranderde in een modderpoel werd het stil en waren het slecht de inwo-
ners van het dorp en enkele passanten die nog het café bezochten. De op-
richting van de Ankeveense IJsclub op 27 januari 1887 droeg bij om ook 
in de winterdag de gezelligheid en daarbij ook de inkomsten van "t Ce-
ntrum' enigszins te kunnen continueren. De talrijke georganiseerde 
schaatswedstrijden trokken immers tal van bezoekers naar het dorp en dat 
was voor menigeen een welkome onderbreking in de meest donkere peri-
ode van het jaar. Een juiste ligging van de ijsbaan direct na de oprichting 
van de Ankeveense IJsclub bleef echter onduidelijk tot een verslag in het 
dagblad 'De Gooi- en Eemlander' van 16 december 1892 ons op het 
spoor bracht. Voor de hardrijderij op 14 december 1892 hadden zich bij 
Van Bree 30 personen laten inschrijven. 'Met deze uitgelezen schaar van 
strijders trok het bestuur der ijsclub met de muzikanten voorop, vanaf het 
koffiehuis van Van Bree, naar de prachtige rijk met vlaggen versierde 
ijsbaan' deelt de verslaggever van genoemd dagblad ons mee. "Zo'n op-
tocht trekt dan toch niet naar een ijsbaan wat achter het koffiehuis ligt 
maar waarschijnlijk wel naar een baan zoals wij die anno 2012 nog steeds 
kennen' was onze voorzichtige conclusie na het lezen van het krantenbe-
richt. Helemaal overtuigd waren we echter nog niet. Een bevestiging met 
betrekking tot de ligging van de ijsbaan in het jaar van de oprichting von-
den we tenslotte op de eerste kadasterkaart van het dorp waarop de tekst 
luidt: 'Gemeente Ankeveen, Sectie A genaamd HET DORP.Tweede blad. 
Opgemeten onder de Fransche Administratie. Terminee, Le 25 Juillet 
1812'. Op deze kaart geeft kavel 447 ons nauwkeurig de ligging en de 
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omtrek van de Ankeveense ijsbaan aan zoals wij die anno 2012 nog 
steeds kennen. Bij nadere bestudering geeft de oude kaart ons nog een 
ander geheim prijs. Opvallend was de onderbreking in de bebouwing aan 
de westzijde van het Stichts End evenals de onderbreking in de volgorde 
van de langgerekte legakkers en petgaten achter de bebouwing. Goed be-
studeerd is er sinds 1812 aan het landschap ten westen van het dorp nau-
welijks iets gewijzigd. Precies op het punt van de onderbreking ligt de 
Ankeveense ijsbaan. Toevallig?. Neen, dat kan beslist geen toeval zijn. In 
het verlengde van de ijsbaan lag immers precies, aan de oostzijde van het 
Stichts End (op de plaats van de tegenwoordige St.Martinuskerk), de 
voormalige buitenplaats, genaamd 'Het Huys te Ankeveen' wat laatstelijk 
bewoond werd door de ambachtsvrouwe Maria Elisabeth de Walé (t 
1753). De ligging van de buitenplaats gebood een onbelemmerd uitzicht 
naar het westen. In dat beeld paste geen legakkers of petgaten maar alleen 
een prachtige open, brede watergang die in de winter gebruikt werd 'tot 
ijsvermaeck aller tijden'. De oprichters van de Ankeveense IJsclub had-
den er geen behoefde meer aan een ijsbaan aan te leggen, dat hadden im-
mers de voorouders al ruim 250 jaar eerder gedaan. 
JV. 
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Ankeveense IJsclub 

125 jaar Ankeveense IJsclub 

Kris kras door de geschiedenis. 
Een bijdrage van Jan Veenman 

De geschiedenis van de Ankeveense IJsclub is er een van hoogte-
en dieptepunten, van diep verdriet tot grote vreugde, van succes-
sen en teleurstellingen, van strenge vorst en kwakkelweer, van val-
len, opstaan en verder gaan. Het is de geschiedenis van gewone 
mensen die veelal in Ankeveen werden geboren, naar school en de 
kerk gingen, trouwden en er kinderen kregen. Zij bleven er hun 
leven lang wonen zodat zo'n beetje iedereen, iedereen kende. Tij-
dens hun begrafenis liep het halve dorp plechtig in de rouwstoet 
mee want gekend hebben ze hem of haar immers allemaal. Op het 
kerkhof vindt je hun grafzerk nog vaak terug. Zij waren allemaal 
gehecht aan het dorp en soms meer dan 50 jaar lid van de Anke-
veense Ijsclub. Ongetwijfeld zult u personen herinneren die in dit 
kort historisch verslag van 125 jaar Ankeveense Ijsclub 
niet worden genoemd of dat hun daden onvoldoende worden be-
licht. Misschien waren zij zelfs wel de pijlers die de ijsclub over-
brachten van de oude naar de nieuwe tijd. Bedenk dan echter wel 
dat de samenstellers van dit verslag ook maar gewone mensen zijn 
maar dat juist de gezamenlijkheid van al die ijsclubwerkers de An-
keveense ijsclub tot grote bekendheid heeft gebracht. 

Het begon allemaal zo vanaf het midden van de 19de eeuw. De 
bloeiperiode als vervenersdorp was al lang verleden tijd gewor-
den en van de grote economische en technische veranderingen 
was nog maar weinig te merken. De meesten moesten zich met 
hard werken een bestaan veroveren en waren bij ziektes vaak aan 
chronische armoede overgeleverd. Voor velen was de winterdag 
een schrikbeeld. De kleding voldeed niet altijd aan de eisen die de 
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vaak stormachtige en vinnig koude dagen stelden. De huisvrouwen 
in het dorp hadden het moeilijk, vooral omdat de meeste gezinnen 
groot waren. En dan te bedenken zonder waterleiding gas of elek-
triciteit, maar wel met stofmakende kolen- of houtkachels met kle-
verige soms walmende oliestellen. Geen stofzuigers, maar stoffer-
en blik, geen koelkast, maar een primitieve kelder. Geen groenten 
in blik of glas, maar de winterprovisie in het zout. Over de wegen 
valt echter weinig te vertellen, ze lagen er bij zoals ze er al dui-
zend jaar lagen. Het waren de paarden en de mensen die voor het 
transport zorgden. Het zou echter onjuist zijn hun tijd te vergelij-
ken met alles wat we nu hebben. Armoede en erg hard werken, 
klein behuisd zijn en een groot gezin betekende in hun tijd dan ook 
niet dat er geen gezelligheid of plezier was. Als er iets te vieren 
was waren de Ankeveners er als de kippen bij. De meeste keken er 
soms al maanden met verlangen naar uit. De verjaardag van Wil-
lem III op 19 februari, de herdenking van de Slag bij Waterloo op 
18 juni en dan niet te vergeten de jaarlijkse kermis en de jaar-
markt, rond het café en de bakkerij van Willem van Bree, in het 
hartje van het oude dorp. Wanneer het ijs sterk genoeg was werd 
er geschaatst. Soms werden er hele tochten ondernomen. Er wa-
ren dan koek- en zoopie tentjes op het ijs met warme chocolade-
melk, anijsmelk of andere versnaperingen om de tocht te kunnen 
vervolgen. De 19de eeuw wordt ook wel eens 'de eeuw van de ijscl-
ubs ' genoemd Al rond het midden van de eeuw bestonden er ijs-
clubs in Friesland Wat later volgde de grote steden en tegen de 
tachtiger jaren waren het de omliggende dorpen waar een ijsclub 
werd opgericht. Bakker van Bree, een gezien man in het dorp en 
een enthousiast promotor van de jaarlijkse kermis werd zowel bij 
het brood bezorgen als in zijn eigen café voortdurend aangespro-
ken om met een aantal dorpsgenoten over te gaan tot het oprichten 
van een eigen ijsclub. Er werd over gediscuteerd en geaarzeld 
Willem van Bree kende echter zijn dorpsgenoten precies en merkte 
dan ook op, wanneer men hem weer eens naar de stand van zaken 
vroeg: 'Och, naarmate de temperatuur daalt, neemt vanzelf de 
schaatskoorts in Ankeveen toe'. Hij kreeg gelijk. 

Plotseling was het zover. Voorzichtig volgen we hun spoor. Jaar 
najaar. Eenhonderd en viffentwintig jaar lang 
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1887 15 januari. Advertentie in 'De Gooi- en Eemlander'. Wilhelmus 
Franciscus (genoemd: Willem) van Bree, eigenaar van het café / 
koffiehuis "t Centrum', tevens broodbakker, boer en wethouder 
van de gemeente Ankeveen 'doet een beroep op allen die als lid 
zouden willen toetreden, van eene op te richten ijsclub tot het hou-
den eener vergadering te zijner huize op Do. 20 januari des avonds 
7 ure ten einde de zaak te bespreken' 

1887- 27 januari. Oprichting Ankeveense IJsclub in het café / koffie-
huis van W.F. van Bree, gelegen aan het Stichts End in Anke-
veen. 

1887 21 januari. Advertentie in 'De Gooi- en Eemlander'. 'Dewijl er 
zoveel deelnemers werden gevonden en men nog niet tot een be-
sluit kon komen is met algemeene stemmen besloten Donderdag 
27 Januari over te gaan tot het kiezen van een Bestuur' 	• 

1899 31 december. Oudejaarsavond. Een daverende knal. Enkele joe-
lende jongens hadden met carbid een deksel van een melkbus van 
Abraham Portengen in de lucht laten vliegen. Knetterend rolt het 
tegenover het café van Willem van Bree over de straat. Heel in de 
verte een lichtflits en weer een knal. Kennelijk heeft iemand in de 
buurt van 'de twaalf huizen' een jachtgeweer afgeschoten. In het 
café, in het dorp ook wel koffiehuis genoemd, is het in het sche-
merlicht van de olielampen nog een drukte van belang. De hele 
avond werd er al gesproken over de Ankeveense IJsclub die op 
deze bijna heilige grond voor ongeveer 12'/2 jaar geleden door de 
eigenaar van het café werd opgericht. Nog even werd de nieuwe 
contributieregel aangehaald die het bestuur op 15 november had 
vastgesteld. En dan was er ook nog de ringrijderij op 20 december 
die veel bezoekers had getrokken. Natuurlijk waren er nog veel 
meer verenigingen en clubs in het dorp. Er was een hervormde 
zangvereniging, een katholieke voetbalclub, een hervormde bor-
duurvereniging, een katholieke dansgroep, een katholieke jonge-
lingen vereniging enzovoort. De Ankeveense IJsclub had toch wel 
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een heel bijzonder karakter. Daar voelt iedereen zich thuis: jong en 
oud, protestant en katholiek, rijk en arm. Hier gold immers één 
motto: saamhorigheid. Samen bouwen aan een succesvolle Anke-
veense IJsclub. En nu staan we dan op de grens van een nieuwe 
tijd. De twintigste eeuw. Het is druk op deze oudejaarsavond bij 
Van Bree. Bijna alle leden van de IJsclub zijn aanwezig. Plotse-
ling begint de kerkklok van het oude middeleeuwse kerkje tegen-
over het koffiehuis te luiden. Twaalf plechtige slagen. 'Veel heil 
en zegen' roept iedereen elkaar toe. En met het glas omhoog rich-
ting Willem Van Bree 'Lang leven de Ankeveense IJsclub'.. 

Ankeveensehe 
IJ e eu. Weder dienende 

Algemeene Hardrijderij, 
op te inigteren fl‹,or Mnxi,,,k, op 
Woensdag 10 Januari, dee 
middags te 12 aren. 
Prijzen : 40, 20 en 10 gulden. 

Ingehrij •Ving voor Leden srd en 
voor Vreemdelingen tegen (1. om 
11 uur bij W. F. VN BltrE, tø 
~IEIkt BeUgar. 

*re /0-,k4vig}»briome 

1917 4 februari. We zitten middenin een van de woeligste periodes 
sinds de oprichting van de Ankeveense IJsclub. Er was van alles 
aan de hand. Extreme koude, brandstof- en voedseltekort, Elfste- 
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dentocht, een alles verwoestende oorlog bij onze zuiderburen, re-
volutie in Rusland, de hele wereld in rep en roer. In café "t Cent-
rum' van Willem van Bree kwamen ze er niet over uitgepraat. 
Willem die de respectabele leeftijd van 71 jaar had bereikt had in-
middels zijn zaak overgedragen aan zijn dochter Cornelia Helena 
die getrouwd was met Gerardus Johannes Veenman. Ondanks alle 
nationale- en internationale spanningen was er toch feest vanwege 
het 30 jarig bestaan van de IJsclub. Op een feestelijk versierde ijs-
baan werden diverse wedstrijden gehouden waarbij meer dan 1200 
entree bewijzen verkocht werden. De penningmeester kon op het 
eind van de dag de boeken afsluiten met een batig saldo van fl. 
402,21'/2 

1917 21 februari. In verband met de oorlog is er geen kolenaanvoer 
meer vanuit België, Duitsland en Frankrijk. De kolenmijnen in 
Zuid Limburg kunnen de grote vraag nauwelijks verwerken. Het 
gevolg is dat er in Ankeveen bij vele gezinnen ernstige kolennood 
heerst. Gelukkig kwam er gisteren op het station in Hilversum, 
dankzij de inzet van enkele gemeenteambtenaren, voor de inwo-
ners van ons dorp weer een nieuwe wagon met kolen aan en is een 
tweede onderweg. Ook arriveerde er voor de gemeente Ankeveen, 
een wagon aardappelen, vet, gort enz. 

1918 31 december Nauwelijks was het drama van de Eerste Wereldoor-
log ten einde toen plotseling een afschuwelijke griepepidemie zich 
aankondigde. Hoewel ons land neutraal bleef tijdens de afgelopen 
oorlog was de economische situatie door allerlei blokkades zo 
slecht geworden dat er in het hele land hongersnood dreigde. Het 
voedsel dat er was, was op de bon en daarbij ook nog eens van 
slechte kwaliteit. Het broodrantsoen werd in december verlaagd 
van 250 naar 200 gram. En dan nog: het brood wat je kreeg werd 
niet met melk gebakken (het was ten strengste verboden) maar met 
water. Het levert voor bakker Willem van Bree grote problemen 
op. En dan heerst er ook nog grote werkloosheid. Meer dan de 
helft van de Ankeveense mannen zit zonder werk. En toen gebeur-
de het plotseling. Een onschuldig griepje was niet zo onschuldig 
als het leek. De z.g. Spaanse Griep greep genadeloos om zich 
heen. Om besmetting te voorkomen werd, voor enige weken gel-
den, de Ankeveense openbare school gesloten. Wanneer de school 
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weer open gaat is onbekend. Van ijsplezier is geen sprake meer. 
De jaarlijkse algemene vergadering werd afgelast. Bestuursleden 
van de Ankeveense IJsclub buigen, binnen enkele maanden, diep 
het hoofd tijdens de begrafenissen van 4 van haar leden. Precies 
op het middennachtelijk uur luidt de klok van de nieuwe Hervorm-
de kerk deftig haar twaalf slagen. Het café van Willem van Bree 
blijft deze oudejaarsavond gesloten. 

1921- Op 75 jarige leeftijd overlijdt de oprichter van de Ankeveense IJs-

club Wilhelmus Franciscus van Bree Hij werd geboren in 1846 te Naar-

den en trouwde op 25 juni 1875 met Elisabeth Hagen (dochter van de wa-

termolenaar Jacob Hagen), geboren in 1849 te Weesperkarspel. 

IJsclub van Ankeveen 14-02-1930. V.l.n.r. Piet Jan Otten, Jan Ketelaar, 
Jan Welle, Jan Wiggers, Westerweel, Piet Koster, Cees Hagen, Jan Mees-
ter, Jan Brouwer, Jan Otten en Henk Koster. 
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1945 14 januari. Lichte tot matige vorst. Het sneeuwde eigenlijk al van 
af half december. Hier en daar had het zich wat opgehoogd en voor 
al in de rietvelden op de polder gevormd tot kleine sneeuwduinen. 
Plotseling was er die mensonterende razzia. Enkele dagen eerder 
hadden alle mannen tussen 16 en 40 jaar zich moeten aanmelden 
voor tewerkstelling in dienst van de Duitse oorlogsvoering. Toen de 
vrijwillige aanmelding op een mislukking uitliep volgde de klop 
jacht. De Ankeveense pastoor W. F. Pelgrim schrijft ondermeer 
hierover in zijn gedenkboek: 'Er is vreselijk door de Duitsers ge 
schoten op de mannen die zich in het riet en onder de sneeuw in de 
Hollandse- en Stichtse polders verborgen hielden'. Enkele grote 
rietvelden worden door de Duitsers in brand gestoken om de man 
nen uit hun schuilplaatsen te jagen. Tenslotte werden 20 mannen 
opgepakt. Na een smeekbede van zijn moeder mocht de al opgepak-
te Jan Torsing (Hzn.) naar huis omdat hij te jong was. Het dorp bleef 
ontreddend achter. 
Pastoor Pelgrim schreef in zijn gedenkboek Moge de goede God 
geven dat de arme weggevoerde slachtoffers sterkte en steun moge 
krijgen in de zware beproeving'. Nadat enkele mannen uit de trein 
wisten te springen in het Naardermeer kwamen alle overige man 
nen, na een lange treinreis door een verwoest Duitsland, tenslotte in 
het frontgebied bij Wenen terecht waar zij te werk werden gesteld 
op een spoorwegemplacement. 

1945 6 maart. Tijdens een gewapende overval komt oud secretaris van 
de Ankeveense IJsclub J.W. Brouwer om het leven. Voorzitter van 
de ijsclub J. Otten en tevens bestuurslid van de Hervormde Kerk in 
Ankeveen noteert in zijn verslag over de Vergadering van Kerk 
voogden en Notabelen dd. 5 april 1945: 'J. Brouwer werd Dinsdag 
6 Maart, 's avonds ± 8 uur in zijn woning doodgeschoten door 
onbekende personen, die zijn rogge weg wilde halen'. 

1945 20 november. De eerste algemene ledenvergadering na de oorlog. 
De laatste vergadering vond plaats op 21 oktober 1942. Er viel dui-
delijk wat te bespreken na die 5 verschrikkelijke jaren. In zijn ope-
ningswoord herdacht voorzitter J. Otten het overlijden van de be-
schermheer van de ijsclub en oud-burgemeester van Ankeveen, Mr. 
Baron D. J. A. van Harinxma thoe Slooten en de 'zo noodlottig om 
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het leven gekomen' oud 
secretaris van de ijsclub 
J.W. Brouwer. 'Er moet 
veel opgebouwd en geor-
ganiseerd worden om de 
IJsclub weer het elan van 
voor de oorlog terug te 
geven. Om dit te kunnen 
bereiken wil ik na 31 jaar 
mijn functie overdragen 
aan een jongere kracht' 
deelde de voorzitter ver-
volgens mede. Om de 
daad bij het woord te voe-
gen werd direct al beslo-
ten het aantal bestuursle-
den van negen naar elf te 
brengen. 

Mr. Baron D. J A. van Harinxma thoe Slooten 

 

1968 15 november. Alg. Ledenvergadering. De zaal van 'Het Wapen 
van Ankeveen' zat vol. De opkomst was groot. Het leek wel of 
iedereen wist dat er iets ging gebeuren. Na de opening door de 
voorzitter, het verslag van de secretaris en de penningmeester 
kwam de kascommissie aan bod. Een schenking van fl. 1500,00 
kwam niet in de boeken voor en woordvoerder Wim de Kwant 
weigerde voor akkoord te tekenen. Na veel geharrewar kwam alles 
toch weer op z'n pootjes terecht doch voorzitter Portengen trad af 
en Co Bos werd 'voorlopig voor 1 jaar' de nieuwe voorzitter. Jan 
Portengen werd erevoorzitter. 

1972 30 januari. Negen man door het ijs gezakt. Voorlopig geen grote 
tochten maar het schaatsen beperken tot de ijsbaan tegenover de 
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kerk. 'Ik kan er niets aandoen als er toch van die gekken zijn die 
de polder opgaan. Het is echt levensgevaarlijk' aldus voorzitter Co 
Bos in het dagblad 'De Telegraaf' van 31 januari 1972.. Het be-
stuur stelt de ijsbaan 2 dagen open. 

1986 12-13 en 14 februari. Natuurijsklassieker. V' Driedaagse van 
Ankeveen. Grote initiatiefnemer van dit bijzondere evenement is 
sportjournalist Ron Couwenhoven die dagelijks met veel enthousi-
asme verslag doet van de gebeurtenissen in het dagblad 'De Te-
legraaf'. De Driedaagse van Ankeveen wordt gereden op een baan 
met een lengte van 5 
kilometer. Op deze baan 
worden alle wedstrijden 
gehouden. De etappes 
zijn als volgt. 1 ste dag: 5 
km individuele proloog 
en 80 km. marathon. 2de 
dag: 20 km. ploegentijd-
rit en 60 km. marathon. 
3de  dag: 100 km. mara-
thon. Er wordt gereden 
op tijd en met ploegen 
van 4 man. Winnaar bij 
de mannen: 1.) Evert 
van Bentum uit Sint 
Jansklooster (tijd: 
7:50.01) 2.) Jan Kooi-
man 3.) Robert Vunde-
rink. De Ankevener An-
dy van der Pauw werd 
zevende. 

Evert van Benthem als eerste over de finish. 

1987 14-15-16-17 mei. Feest 100 jarig bestaan van de Ankeveense IJs-
club. Ruim 18 maanden werd er in opdracht van de Ankeveense 
IJsclub door het 'Comité 100 jaar Ankeveense IJsclub' onder 
voorzitterschap van Wim de Kwant (Sr.) gewerkt om het feest te 
organiseren. Er verschijnt een speciale krant onder de naam '100 
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jaar Ankeveens Wintermaeck'. In het voorwoord van deze specia- 
le editie schrijft voorzitter Co Bos ondermeer 	jaren '70 zijn 
voor mij de mooiste jaren geweest. Een ijsclub met alleen een stel 
handschuiven groeide uit tot een ijsclub met een goede verlichting 
machines, licht, water en gas. Teveel om het allemaal op te noe-
men. Kortom; alles wat een ijsclub nodig heeft. Dat dit allemaal 
tot stand is gekomen, is mede te danken aan het feit dat naast het 
bestuur een groep medewerkers is ontstaan die duizenden uren 
gratis heeft gewerkt aan de opbouw van de ijsclub'. 

Ook Wim de Kwant liet zich niet onbetuigd zijn grote waardering 
voor de Ankeveense IJsclub tot uiting te brengen terwijl hij 
schrijft: 'Als ooit een klein dorp groot genoemd mag worden, dan 
is het Ankeveen met zijn ijsclub. Ik denk dat velen het met deze uit-
spraak eens zullen zijn. Zeker als men zich er in verdiept wat de 
ijsclub voor Ankeveen heeft betekend In de eeuw dat zij in het 
dorp bestaat, komt men tot de conclusie dat bovengenoemde leus 
meer dan waar is. Van Willem van Bree tot en met Co Bos zijn er 
veel goede dingen gebeurd, die een stempel op het dorp hebben 
gedrukt.' 

Na de opening door burgemeester W. J. Kozijn, voorzitter van de 
IJsclub C. Bos en voorzitter van het feestcomité W. De Kwant 
(Sr.) volgden 4 dagen lang een grandioos feest in een grote feest-
tent op het terrein aan de noordzijde van de Sint Martinuskerk aan 
het Stichts End, waarbij tal van nationaal en internationaal beken-
de orkesten en artiesten optraden. Onder het motto 'De hemel is 
ons podium' werd het feest op de vierde dag beëindigd met een 
spectaculair vuurwerk. 

2001 15 december. Opening van het nieuw clubgebouw door burge-
meester W.J. Kozijn. Het gebouw staat centraal naast de rechte 
ijsbaan en op de kop van de 400 meter baan. Het is bij wedstrijden 
een prachtige plek om de jury te huisvesten, bij toertochten om de 
medailles uit te delen en een stop voor de duizenden schaatsers 
voor een bekertje warme chocolademelk of een bakje heerlijke 
erwtensoep. Het gebouw biedt ruime opslag voor de diverse ma-
chines, heeft een bijzondere EHBO ruimte en is met haar fameuze 
uitzicht op het Ankeveense plassen uniek in Nederland. 
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2011 Geen ijs om er op te kunnen schaatsen. Het ijs is ongeveer 4 tot 6 
cm. dik en de sneeuwlaag op het ijs 10 tot 12 cm. De ijsmeester: 
'het ijs broeit en groeit niet door'. 

We zijn 125 jaar onderweg Er was eens ... ... ...er is nu. De ge-
schiedenis verbindt die twee: dat wat er was met dat wat gewor-
den is. In het flakkerend licht van de olielampen werd in het oude 
koffiehuis van Willem van Bree op 27 januari 1887 de Ankeveense 
IJsclub opgericht. Eenhonderd en vijfentwintig jaar later versprei-
den zich binnen enkele seconden, televisiebeelden van schaats-
wedstrijden uit Ankeveen naar alle delen van de wereld. 

De Ankeveense IJsclub staat met de nieuwste ijsmachinerieën, 
met zijn bijzondere ligging, zijn unieke gebouw maar vooral met 
zijn vele enthousiaste medewerk(st)ers klaar voor de toekomst. 

(het betreft hier slechts een kleine greep uit het zeer uitgebreide 
overzicht van dhr. Jan Veenman. Het volledige overzicht vindt u 
in het onlangs verschenen boekje 125 jaar Ankeveense IJsclub 
Red,) 
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Uit de oudheidkamer 

Op de bovenverdieping bij de HK zijn veel voorwerpen verzameld welke 
een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis van onze dorpen. 
Het lijkt ons leuk om een aantal voorwerpen in de periodiek te bespreken. 
Hier en stukje over de "Noord" 

Waar de benaming "Noord" vandaan kwam 
weet ik niet, maar in Kortenhoef was dit de 
gangbare benaming van het werktuig dat el-
ders veelal "de snit" of "rietsnit" werd ge-
noemd. (Is er een lezer die weet waar de be-
naming vandaan komt?) De Noord werd ge-
bruikt voor het snijden van riet wat veelvul-
dig in de polder voor kwam. Rietsnijder is 
een beroepsbezigheid in het winterseizoen. 

Tegenwoordig is het riet snijden vooral ge-
mechaniseerd, maar vroeger was het puur 
handwerk. Het riet werd gebruikt voor daken 

maar er werden ook rietmatten van gemaakt. Het riet werd naar de afne-
mers vervoerd per praam. Wat was er heerlijker dan als kleine jongen mee 
te varen bovenop een lading riet tijdens het vervoer door de Kortenhoefse 
vaart richting Loosdrecht. 

Toen de teelt van de bloembollen een grote vlucht ging nemen zocht men 
naar materiaal om de bollen tegen de vorst af te schermen. Daarvoor was 
het zgn. "Ruigt" uit de Kortenhoefse polder uiterst geschikt. Dit ruigt, wat 
bestond uit diverse grassoorten en moerasplanten en riet, groeide veelal 
op de vele legakkers waarop in het verleden de turf te drogen lag. 
De inkomsten uit dit ruigt waren zweer welkom voor de over het alge-
meen arme bevolking uit Kortenhoef. Er waren vele rietsnijders in Kor-
tenhoef die allemaal een graantje probeerde mee te pikken en dankzij "de 
Noord een goede boterham hadden. Omdat dit handwerk echter te duur 
werd is dit beroep nagenoeg uitgestorven. 

Koos Voorn 
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Bijzondere 17e eeuwse bodemvondsten uit 
's Graveland 

(Een onverwachte relatie met New York) 

Geschreven door Anton Cruysheer, 

Toen de heide/bospercelen te 's-Graveland vanaf eind 16e en begin 17e 
eeuw in cultuur werden gebracht werden er duizenden vrachten zand af-
gegraven en naar Amsterdam vervoerd. Dit leverde geld op omdat in 
Amsterdam, ten behoeve van de aanleg van de grachtengordel 
(werelderfgoed) zand nodig was voor de vele nieuwe huizen die werden 
gebouwd. De scheepjes kwamen echter niet leeg terug, maar werden vol-
geladen met bagger uit de grachten en huisafval uit Amsterdam. Door de-
ze 'bemesting' werd de grond te 's-Graveland bijzonder vruchtbaar. De 
aardappelschillen zijn inmiddels verteerd, maar vondsten uit die tijd wor-
den nog altijd gedaan in de vorm van bijvoorbeeld pijpenkoppen, aarde-
werkscherven, muntjes en glazen kralen. Omdat de bemesting over een 
periode van slechts enkele tientallen jaren heeft plaatsgevonden, vormen 
de vondsten een soort tijdscapsule uit het leven van het 17e eeuwse 
Amsterdam. Interessant, omdat tegenwoordig veel materiaal uit deze tijd 
niet of weinig wordt gevonden bij archeologisch onderzoek te 
Amsterdam. 

De relatie 's-Graveland - New York 
Erg bijzonder is ook dat de vondsten grote overeenkomsten hebben met 
de vondsten die gedaan worden te New York in Amerika. Hiervoor moe-
ten we een korte terugblik maken: Nieuw Amsterdam was destijds de 
naam van de 17e eeuwse versterkte nederzetting in de provincie Nieuw-
Nederland. Deze is inmiddels uitgegroeid tot de welbekende stad New 
York. De provincie Nieuw Nederland met het Fort Oranje op de zuidelij-
ke punt van het eiland Manhattan, is in het jaar 1624 en 1625 gesticht op 
gezag van de Staten Generaal onder het bestuur van de West Indische 
Compagnie (WIC). Nieuw Amsterdam vormde de hoofdzetel van de Ne-
derlandse kolonisten die voor de WIC actief waren in de lucratieve bont-
handel (vooral bevervellen) in met name de Hudson vallei. De kolonie 
Nieuw Amsterdam groeide, vooral na de verlening van stadsrechten in 
1653, uit tot de grootste Nederlandse koloniale nederzetting in Noord 
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Amerika. Dit bleef zij tot november 1674, toen de nederzetting bij het on-
dertekenen van de Vrede van Westminster werd afgestaan aan de Engel-
sen (in ruil voor Suriname). 

De vondsten die de New Yorkse archeologen de afgelopen tientallen jaren 
hebben gedaan zijn (vooral) afkomstig uit Amsterdam en vertonen grote 
overeenkomsten met het vondstcomplex uit 's-Graveland! Interessant zijn 
bijvoorbeeld de gevonden glazen kralen. Deze zijn gefabriceerd door 
Venetiaanse glasblazers die speciaal ten behoeve van de (bont)handel in 
Nieuw Amsterdam naar ('oud') Amsterdam overkwamen om daar deze 

kralen - die gebruikt werden als ruil- 
middel met de Indianen - te maken. 

Foto 1: Kleine selectie van diverse 
vondstgroepen uit de periode ca. 
1590-1650, afkomstig uit Amsterdam 
en gevonden bij het bezoekerscen-
trum van Natuurmonumenten te 's-
Graveland in ca. 1978-1986. Collec-
tie: R. de Haan. Foto: auteur. 

Ook de merkjes van de 17e eeuwse pijpenkopjes die te 's-Graveland en 
New York worden gevonden - en die 
herleid kunnen worden naar de Amster-
damse pijpmakers - vormen een dankba-
re vondstcategorie voor wetenschappe-
lijk onderzoek. Onder de New Yorkse 
archeologen zijn het bezoekerscentrum 
van Natuurmonumenten en de vondsten 
uit 's Graveland dan ook zeer bekend! 

Foto 2: Overzichtsfoto van een hoeveel 
diverse glaskralen uit ca. 1625-1660, 
gevonden bij het bezoekerscentrum van 
Natuurmonumenten te 's-Graveland in 
ca. 1978-1986. De kralen zijn gemaakt 
door Venetiaanse glasblazers die werk-
zaam waren te Amsterdam. 
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Nieuwe postzegels met buitenplaatsen in 2012 

In de eerste helft van 2012 zal PostNL in het kader van het Jaar van de 

Historische Buitenplaats 2012 een serie postzegels uitgeven over bijzon-

dere buitenplaatsen in een serie Mooi Nederland. Op 30 januari verschij-

nen de zegels met daarop de buitenplaatsen Mattemburgh en Amstenrade, 

op 27 februari Trompenburg en Vollenhoven en op 21 mei Middachten 

en het verzamelvel met de genoemde buitenplaatsen bij elkaar op één vel. 

De Mooi Nederland series zijn alleen verkrijgbaar in de genoemde plaat-

sen. Het verzamelvel zal worden opgenomen in de Jaarcollectie Neder-

landse Postzegels 2012. De keuze voor de buitenplaatsen is gemaakt door 

PostNL in samenwerking met de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. 

Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum 
Grote uitbreiding van de online fotocollectie 

Het Streekarchief Gooi en Vechtstreek publiceert vanaf woensdag 21 de-
cember een grote hoeveelheid foto's op www.gooienvechthistorisch.nl. 
Op de website vond u tot voor kort vele beschrijvingen van foto's zonder 
het bijbehorende beeld. Nu zijn ze allemaal online te bekijken en koste-
loos voor privégebruik te downloaden. 

Het gaat om bijna 4.000 beelden van diverse plaatsen in het Gooi en de 
Vechtstreek maar vooral om foto's uit de collecties van de gemeente Hil-
versum, zoals van Publieke Werken, de Stedenbouwkundige Dienst en 
het politiekorps. Die foto's laten zien waar de gemeente zich zoal mee 
bezig hield. Zo vindt u foto's van huizenbouw, sloop, bestrating, aanleg 
van riolering, plantsoenen en parken, wantoestanden in huisvesting, veel 
straatbeelden, scholen en winkels. U kunt bijvoorbeeld de grootschalige 
afbraak van het Achterom en omgeving in de jaren zestig en zeventig van 
de vorige eeuw volgen. 
In totaal kunt u nu ruim 17.000 afbeeldingen uit de collecties van het 
Streekarchief op de website bewonderen. 
www.gooienvechthistorisch.n1 is de gezamenlijke website van de drie 
archiefdiensten in de regio. 
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Bericht n.a.v. opgave "uit het archief'van periodiek 2 

Het antwoord op de vraag m.b.t. de man tussen de twee agenten is beant-
woord door mevrouw Elly Dijkhuizen-Ebbink . Zij gaf aan dat het hier 
haar opa de heer Cees van Oostenrijk betreft. Ook haar moeder, zij is de 
dochter van deze man, mevr. H Ebbink-van Oostenrijk, 91 jaar kwam tot 
dezelfde conclusie. 

Van dhr. Andreas Schelthout ontvingen we op 11-12-2011 echter het vol-
gende bericht: 
Wat grappig dat mevrouw Elly Dijkhuizen-Ebbink in de man tussen twee 
veldwachters haar grootvader herkent. Maar het gaat hier toch echt om 
Johannes Hendrik Hillen, de foto zit in het album dat ik sinds de dood van 
mijn ouders bewaar. Ik kan me niet voorstellen dat mijn familie de foto 
van een volstrekt vreemde man in een album plakt. 

Met vriendelijke groet, 
Andreas Schelfhout 

Wie heeft er nu gelijk? Reacties naar de redactie 
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Uit het archief 

De nieuwe opgave betreft een jongeman voor de Zuidersluis tussen het 
Zuidereinde en de Emmaweg met op de achtergrond de wasserij van Re-
ijmerink. Wie is dit? 
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De oudheidkamer van In de Gloriosa' 

Bent u al bekend met onze verzameling in de oudheidkamer? De kring 

bezit een groot aantal voorwerpen welke in 

de loop der jaren ingebracht zijn door onze 

leden. Op bijgaande foto's ziet u een kleine 

selectie uit de verzameling welke te be-
zichtigen is in ons verenigingsgebouw. 

Voorwerpen waar een geschiedenis aan 

vast zit. Voorwerpen welke gebruikt zijn 

door de voorvaderen uit onze gemeentes en 

waar menige zweetdruppel mee verwekt is. 

Ook uiteenlopende bodemvondsten kunt u 

daar vinden zoals de bekende pijpenkoppen 

van porselein en vele scherven van huis-
houdelijke aard. Sommige voorwerpen zijn 

honderden jaren oud. 

Dit alles is te bezichtigen iedere woensdagavond en iedere laatste zater-
dag in de maan in ons verenigingsgebouw aan de Kerklaan. Kom gerust 

eens binnenlopen. Onze medewerkers kunnen vaak wel wat vertellen over 
de herkomst of gebruik. Ook kunt u inmiddels een groot gedeelte van on-

ze verzameling foto's en knipsels inzien op onze website waar u ook be-

stellingen kan doen. 

Wilt u deel uitmaken 

van onze fijne groep 
vrijwilligers? Kom 
dan vrijblijvend eens 
praten over de taken 

welke wij verrichten 
en of u daar iets in 
kan betekenen. 



Hierbij meld ik mij aan als lid van de Historische Kring "In de Gloriosa" 

Naam: 	  

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Geb. datum: 

Tfn. Nummer: 	  

E-mailadres: 	  

Giro/Bankrekening: 	  

Machtigt de Historische Kring tot wederopzegging jaarlijks C 	  

Van zijn/haar rekening automatisch af te boeken. 	Ja / Nee 

(Een automatische incasso kan tot 30 dagen worden teruggeboekt) 

Handtekening: 

Datum: 

Welkomstpakket ontvangen: 	Ja / Nee 

Lidmaatschap minimaal C 15,- per jaar incl. 3-maandelijks periodiek. 

Postbezorging van de periodiek buiten de regio: €6,00 extra per jaar. 
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Schenkingen 

Wij hebben meerdere schenkingen ontvangen. 

Onze hartelijke dank aan: 

A. Schouten van de Velden 2 oude strijkbouten en antieke trekzaag. 

Mevrouw Neijsen-de Vink Tijdschrift knipsels. 

Wim van Loenen 	Plattegrond 't Gooi in kleur. 

Jan Willemsen 	 Diverse porseleinen doppen voor electra. 

Loes Schriek 	 wapen van 's/Graveland ingelijst. 

Van Huize Bruchelen 	Beker en 3 boeken. 

Lodewijk van de Velden 	Kaart van 't Gooi. 

Henny Smit 	 Diverse pennen met opschrift. 

Familie Bedet 	 Diverse oude foto's en kaarten. (erg mooi) 

Dhr. Van de Velden 	39 dia's en 3 boekjes 

Familie Langelaar 	Folder van Bertus Heij 
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voorzitter: Dhr. F.J. van Giessen, Reigerlaan 31, 1241 EB Kortenhoef 

035 656 2390 	giessen.f@online.n1 

secretaris: Dhr. K. Voorn, Hugo de Grootstraat 38, 1215 EA Hilversum 

035 621 1536 	koosvoorn@telfort.n1 

penningmeester en ledenadministratie: 

Dhr. J. Vermeulen, Kikkerbeet 19, 1241 VG Kortenhoef 

035 656 2410 hk-ledenadm@kpnmail.n1  

leden: 	Dhr. J. Immerzeel, Kortenhoefsedijk 69, 1241 LR Kortenhoef 

Dhr. J. Schriek , C. de Wijsstraat 17, 1241 BW Kortenhoef 

Dhr. H. B. C. Verhagen, Suikerpot 2, 1241 HK Kortenhoef 

Dhr. B. Wallenburg, Noordereinde 145, 

1243 JM 's-Graveland 

ereleden: Dhr. D. Buitenhuis, Dhr M. van Ee, Dhr J.C. Immerzeel, 

Dhr S.F.C. Kessel, Mw. C. van den Velden-de Groot, 

Dhr A.D. Wumkest. 

leden van verdienste: Dhr. J.B. Koster, Dhr. J. Schriek, 

Mw. M.A. Boeve-Bant, Mw. V. van Vliet 

bezoek— en postadres: Kerklaan 89, 1241 CL Kortenhoef 

bezoekuren: iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur en iedere 

laatste zaterdag van de maand van 13.00 uur tot 16.00 uur 

telefoon: 06 1044 8502 

mail: 	hkgloriosa@hetnet.n1 

website: www.hk-kortenhoef.n1 

bank: 	Rabo 149.386.419 
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