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Ruim honderd jaar betrokken en 

dichtbij in uw regio. Dat is het idee.  

Ook de Rabobank is al ruim 100 jaar actief in uw regio. Destijds werden in het zuiden van Nederland de 

eerste Coöperatieve Boerenleenbanken opgericht. In de afgelopen eeuw is er veel veranderd. Niet alleen 

in onze maatschappij maar ook op het gebied van bankieren. Rabobank is uitgegroeid tot één van de 

grootste financiële dienstverleners van Nederland en virtueel bankieren heeft een vlucht genomen. Vanuit 

onze coöperatieve grondslag blijven we betrokken en dichtbij. Door mensen met elkaar te verbinden en 

samen kennis te delen bereik je meer dan alleen. Zo versterken we de regio waarin onze klanten wonen 

en werken.  
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Van het bestuur en de redactie 

 

De vorige periodiek was onze eerste uitgave in kleur en gewijzigde vorm. Het 

leverde ons veel positieve reacties op. De punten ter verbetering bespraken wij 

met onze adviseurs, de heren Koen van Wijk en Wietse Bakker. Wij danken u en 

hen voor de positieve kritiek en wij zullen de suggesties zoveel mogelijk verwer-

ken. Gelukkig hebben wij nog enkele bedrijven bereid gevonden ons te onder-

steunen, door middel van een advertentie. De opbrengst is ter bestrijding van 

onze extra kosten. 

 

Inmiddels hielden wij onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering met aanslui-

tend een gewaardeerde diavoorstelling. En bij het jubileum van de brandweer 

verzorgden wij een tentoonstelling, die veel bezoekers trok. 

Onze volgende activiteit is een fietstocht, die speciaal voor de leden van onze 

kring wordt georganiseerd. U kunt er alles over lezen op de volgende bladzij-

den. 

Ook vragen wij u aandacht voor het artikel "Beleef Wijdemeren", een project 

waaraan o.a. de gezamenlijke Historische kringen van Wijdemeren hebben 

meegewerkt. 

Mede door onze schrijvers Wim Fecken en Jan Veenman is het weer een mooi 

gevulde periodiek geworden. 

 

Wij vragen lezers van ons blad om hun email adres kenbaar te maken. Zo willen 

wij u de mogelijkheid geven om nieuws te ontvangen en, indien u dit op prijs  

stelt, de periodiek ook via mail te ontvangen 

Maak u email adres kenbaar via hk-ledenadm@kpnmail.nl indien u nieuws wil 

ontvangen over activiteiten van ons en de Historische Kringen uit onze omge-
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Meenthof 40 1241 CZ Kortenhoef  

Tel: 035-6560548  

info@oogzorg-briljant.nl   
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De architect van de in 1658 gebouwde kerk en pastorie aan het  

Noordereinde in ’s-Graveland is Daniël Stalpaert. Naar hem is een stichting ver-

noemd die geld inzamelt voor het onderhoud van deze bijzondere gebouwen 

(beide Rijksmonument). 

 

SCHITTERENDE FIETSTOCHT  
Tegen gereduceerde prijs 

VOOR LEDEN VAN DE HISTORISCHE KRING  

 

Onze historische Kring onderhoudt al jaren goede contacten met de stichting. 
Samen hebben wij besloten tot een speciale fietstocht, die exclusief toeganke-

lijk is voor onze leden met introducé, tegen een gereduceerde prijs. 

 
De tocht wordt gereden op zaterdag 15 juni 2013. 
Het dagprogramma ziet er als volgt uit:  
10.45 uur welkom, met een kopje koffie of thee, op het landgoed  
  Sperwershof, aan het Noordereinde 52 in ’s-Graveland  
11.00 uur vertrek (per eigen fiets), richting de Noordersluis  
12.30 uur een uitgebreide en heerlijke lunch op het landgoed Sperwershof 
13.30 uur voortzetting van de fietstocht in zuidelijke richting  
15.30 uur dagsluiting, onder het genot van een drankje op Sperwershof  
 
Het maximaal aantal deelnemers is ongeveer 20 het minimum is 15 personen.  

De gereduceerde kosten voor de leden van onze kring en introducé zijn  

€ 18,50 per persoon.  
De netto opbrengst is voor het onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie.  
 
Leden van onze Kring kunnen zich aanmelden via Frans van Giessen  
(035) 656 2390 of giessen.f@ziggo.nl 
Niet leden van onze Kring kunnen zich aanmelden via Marinus Aalberts  
(035) 656 1307 of m.l.aalberts@hetnet.nl 
Uw aanmelding wordt definitief bevestigd door uw betaling op rekening num-

mer 2600 70688 ten name van Stichting Daniël Stalpaert te ’s-Graveland. 

 

‘s - G r a v e l a n d 
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Op zaterdag 25 mei vindt in Ankeveen de aftrap plaats van acht aantrekkelijke 

fiets- wandel- en kanoroutes die zijn voorzien van 108 punten met QR-codes. 

Onder het motto ‘Beleef Wijdemeren’ valt er op deze dag langs alle routes van 

alles te zien en te beleven. Restaurants bieden speciale menu’'s aan, kunstate-

liers en historische kringen openen hun deuren, er zijn vele kinderactiviteiten 

en een speciale vaartocht. 

 

 

BELEEF WIJDEMEREN  

W ij d e m e r e n 

De acht nieuwe routes leiden langs 
diverse bijzonderheden van de  
Wijdemeerse kernen ’'s-Graveland, 
Loosdrecht, Kortenhoef, Ankeveen en 
Nederhorst den Berg. De QR-codes 
zijn te scannen met een smartphone 
en geven informatie over landschap, 
water, historie, monumenten, kunst-
schilders, streekproducten en kinder-
activiteiten. 
Parallel aan de QR-routes brengt  
Wijdemeren ook een nieuw, mooi 

geïllustreerd routeboekje uit met 

fietskaart en informatie over bijna 
100 historische bezienswaardigheden. 

De routes geven ook informatie over 
horeca, streekproducten winkels en 
aanbieders van toeristische activitei-
ten. 
Opening 
Om 11.00 uur vindt de opening plaats 
op de wekelijkse streekmarkt 
in Ankeveen. Wethouder van Cultuur 
Joost Boermans zal de eerste QR-
route op ludieke wijze in gebruik ne-
men. Ook zal de wethouder het eer-
ste historische routeboekje in ont-
vangst nemen. 
Voor deze gelegenheid is de  
Ankeveense weekmarkt uitgebreid 
met informatiestands van Natuurmo-
numenten, Fietsmandje.nl, 
aanbieders van streekproducten, het 
VVV, Plassenschap en Gooise Kids. 
 
Culinair 
Diverse restaurants langs de routes 
bieden speciale hapjes en drankjes 
aan. Ankeveen: De Veensche Plas, Het 
Wapen van Ankeveen, Restaurant 
Lekr, Het Regthuis, De Colonie en De 



 

2013  2  blad 9 

Drie Dorpen; Nederhorst den Berg: 
Het Spiegelhuys; Loosdrecht: barbi-
stro Het Bruggetje; ’'s-Graveland: Res-
taurant Vlaar. 
 
De QR vaarroute 
Speciaal voor deze dag is er een vaar-
tocht over de Ankeveense 
Plassen georganiseerd door Natuur-
monumenten. Deze start om 13.30 
uur vanaf de IJsclub in Ankeveen. 
Vanaf Jachthaven Het Anker in  
Oud-Loosdrecht start er speciaal voor 
deze gelegenheid een kanotocht en 
sloepentocht.  

Beide routes voeren over de Drecht 
naar de Loosdrechtse Plassen.  
 
Kinderactiviteiten 
Voor kinderen is van alles te doen op 
de volgende locaties: 
Beachclub Ottenhome in Kortenhoef; 
Jachthaven het Anker, Imkerij ’ 
’`t Schuurtje, De Shetlanderij, De IJs-
boerderij van Herk en Manege 
Hallinckveld in Loosdrecht. 
Historie 
De historische fietsroutes, in elk dorp 

één, zijn tot stand gekomen dankzij 

de historische kringen. Zij openen hun 
deuren voor ‘Beleef Wijdemeren’, 
vanaf 12.00 uur. Hier kunt u meer 
informatie krijgen en vele oude 
voorwerpen bezichtigen. 
Kortenhoef: historische kring In de 
Gloriosa, Kerklaan 89; Historische 
kring Nederhorst den Berg, cultureel 
centrum aan de Blijklaan, Historische 
kring Loosdrecht in het Drieluik, Aca-
ciastraat Nieuw-Loosdrecht. 
 
Kunst en Cultuur 
In Loosdrecht, Kortenhoef en 
's-Graveland zijn de ateliers Will Kel-
lerman, De Oude School, Atelier Flip 
Hamers, Art to Join Ingrid Jansen 
open voor een creatief programma. 
Ook zijn er voor deze gelegenheid 
exposities van schilderijen uit de peri-
ode rond 1900 en van nieuwe kunste-
naars, bij De Oude School 
(Kortenhoef), Imkerij ’t Schuurtje 
(Loosdrecht), Will Kellerman, Atelier 
Flip Hamers en Ingrid Jansen. 
 
Vlaggen 
De activiteiten langs de routes zijn 
herkenbaar aan een speciale ‘Beleef 
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Glas in loodatelier 

Piet Hendriks 

Verkoop en restauratie 

van  glas in lood 

Tijm 3 Huizen 

Tel 035 5258682 

www. piethendriks.nl 
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Kort nieuws 

Open Monumentendag 2013  

De Open Monumentendag zal in 2013 plaatsvinden in het weekend van 14 en 

15 september en heeft als thema Macht & Pracht. Bij Macht & Pracht zal aan-

dacht zijn voor verschillende soorten macht, en de pracht die daar in Nederland 

uit voortkwam, en ons nog steeds omringt. Te denken valt bijvoorbeeld aan 

politieke macht, economische macht, rechterlijke macht of kerkelijke macht. De 

rijkdom, schoonheid en grootsheid die macht kon voortbrengen is overal om 

ons heen in gebouwen terug te vinden: kastelen en paleizen, grachtenpanden 

en patriciershuizen of buitenplaatsen en landgoederen. Maar denk ook aan de 

grootsheid en luister van de gebouwen die de verschillende kerkgenootschap-

pen voortbrachten, of de rijk gedecoreerde handels- en kantoorgebouwen en 

de gebouwen van rechtspraak en openbaar bestuur.  

Algemene ledenvergadering 25 maart 2013 

Op de ledenvergadering waren, naast het voltallige bestuur, 23 leden aanwezig. 

Het huidige bestuur bestaat uit: 

Frans van Giessen(Voorzitter), Johan Vermeulen(Penningmeester), Koos Voorn

(Secretaris), Henk Verhagen(2e secretaris), Jan Schriek, Jan Immerzeel en Bruin 

Wallenburg. 

 

De notulen van 20 maart 2012, het jaarverslag 2012 alsmede het financieel ver-

slag 2012 en de begroting 2014 werden zonder opmerkingen van de leden 

goedgekeurd. De kascommissie, bestaande uit de heren A. Pot en D. van Essen 

verzochten dan ook om de penningmeester decharge te verlenen wat de verga-

dering dan ook deed. 

De heren Jan Immerzeel, Jan Schriek en Frans van Giessen werden herkozen, er 

hadden zich geen tegenkandidaten aangemeld.. 

 

Na de pauze werd er door Jan Schriek een prachtige diapresentatie gegeven 
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Tijdens het onderzoek op het terrein 
van de voormalig Nederlands Her-
vormde Kerk in Ankeveen zijn in drie 
proefsleuven op verschillende niveaus 

16 oost- west georiënteerde graven 

aangetroffen. Hoewel er door de aan-
wezigheid van deze graven niet ver-
der de diepte in kon worden gegaan 
zijn met zekerheid vier la-
gen begravingen waargenomen. De 
datering moet nog gebeuren aan de 
hand van een aantal aardewerkfrag-
menten, gevonden in een van de 
hoogste graven. Geschat wordt dat de 
graven ergens tussen de Late Middel-
eeuwen en de Nieuwe tijd gedateerd 

gaan worden.  
Een groot deel van de aangetroffen 
graven direct ten zuiden van de huidi-
ge kerk lijken van kinderen geweest te 
zijn. Het botmateriaal was klein en de 
groeischijven waren nog los van de 
pijpbeenderen. De conservering van 
de skeletten is gezien de aanwezig-
heid van veen in het gebied uitzon-
derlijk te noemen. In veen gebied zou 
men verwachten dat door de zure 
aard van veen het botmateriaal al 
vergaan zou zijn. 
 
Tevens is aan de westzijde een zware 
bakstenen fundering gevonden van 
de voorganger van de huidige kerk. 

Archeologisch onderzoek aan het Stichts End heeft mogelijk een oud kerkhof 

blootgelegd. Uit verschillende proefsleuven blijkt dat naast de Hervormde kerk 

mogelijk drie tot vier lagen diep begravingen zijn gedaan.  

Opgravingen in Ankeveen 

Ouder kerkhof onder “De Dillewijn” 

A n k e v e e n 
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Deze fundering ligt eveneens oost-

west georiënteerd. De fundering be-

stond uit zachte grote bakstenen die 
in halfsteens verband waren gelegd 
en werd gesteund op liggende houten 
balken. 

Daarnaast zijn twee waterputten aan-

getroffen. Eén recente mogelijk twin-

tigste-eeuwse en één behorende bij 

de middeleeuwse kerk. 

De omvang van het voormalige kerk-
hof kon tijdens het onderzoek niet 
worden vastgesteld maar loopt waar-
schijnlijk over het gehele onderzoeks-
gebied. 

Geschiedenis: 
De huidige hervormde (PKN) kerk is in 
1907 gebouwd op de plek waar in de 

16e eeuw al een hervormde kerk 
heeft gestaan, dat evenwel al in 1835 
was afgebroken, maar nog wel op een 
gravure van De Beijer uit 1749 te zien 
is. Het slopen van de kerk werd nood-
zakelijk als gevolg van het verlagen 
van de waterstand in 1882, waardoor 
de paalfundering boven het grondwa-
ter kwam en de kerk ging verzakken. 
De kerk werd gebouwd door de  
Hilversumse architect J. van Dillewijn  
 
Tussendoor is er in de 19e eeuw nog 
een 'waterstaatskerk' geweest. De 
kerk is in 2006 buiten gebruik gesteld. 
De kerkelijke gemeente is gefuseerd 
met de voorheen GKN in  
's-Graveland Zuidereinde. Er zijn plan-
nen om de kerk te restaureren en te 
herbestemmen als cultureel centrum 
voor o.a. toneel- en muziekuitvoerin-
gen. Inmiddels het zover dat 
het Theaterkerkje Ankeveen in 2013 
van start zal gaan. Het orgel is geres-
taureerd en in 2009 herplaatst in de 
protestantse kerk van Lage Vuursche. 
Ook de kansel is naar deze kerk ver-
huisd. 
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Voor ik mijn verhaal doe, wijs ik op 
een tweetal artikelen in "Eigen Perk" 
het periodiek van de Hilversumse His-
torische Kring jaargang 1998 pag. 162
-172 en jaargang 1999 pag. 68-78. Een 
tweetal artikelen van de hand van 
Peter W.A. Verdonk werkzaam als 
ambtenaar bij de gemeente Hilver-
sum en met het onderwerp goed be-
kend. 
 
Op 9 juni 1911 en ik citeer hier Ver-
donk zond het provinciaal bestuur van 
Noord-Holland een exemplaar eener 
circulaire van den Minister van Justi-
tie, betreffende voorbereiding eener 
wet op woonwagens en woonsche-
pen. Deze circulaire bevatte een aan-
tal vragen over het aantal zooge-
naamde woonwagens, de toestand en 
inrichting qua woon- en slaapgelegen-
heid, de bewoning door meerderjarig 
mannelijke en vrouwelijke personen, 
de middelen van bestaan, het ver-
moeden van bedelarij of andere 

strafbare feiten, alcoholgebruik en 
echtelijke twisten. Tot slot werd nog 
gevraagd of er overlast wordt bezorgd 
en of de opvoeding en het onderwijs 
der kinderen goed verzorgd is. 
Verder in het eerste artikel staat dat 
het militair gezag bij verordening van 
28 augustus 1916 een verbod had 
uitgevaardigd over het verblijven van 
woonwagens in o.a. Kortenhoef, La-
ren, Blaricum, Naarden, 's-Graveland, 
Loosdrecht, Huizen en Baarn. De ge-
meentelijke APV en deze militaire ver-
ordening brachten de commissaris 
van politie in een verschrikkelijk di-
lemma. Immers waar moest men de 
woonwagens laten? 
Op 22 november 1912 werd een 
wetsontwerp ingediend door de Mi-
nister van Justitie en Binnenlandse 
zaken, waarmee de woonwagenzorg 
tot Rijkszorg werd verheven en plaat-
selijke verordeningen vervallen wer-
den verklaard. Doel van het wetsont-
werp was een einde te maken aan het 

‘ 

Een woonwagenkamp is niet iets wat we heden ten dagen nog associëren met 

onze gemeentes. Deze bijdrage van de heer Wim Fecken vertelt de geschiede-
nis van het woonwagenkamp van ‘'s-Graveland welke in het verleden gevestigd 
was aan de Berensteinseweg. 

 

Woonwagens in 's-

‘s - G r a v e l a n d 
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willekeurige gemeentelijke beleid, dat 
er meestal op gericht was bewoners 
van woon- en kermiswagens zo snel 
mogelijk te verjagen. 
Op 15 oktober 1919 trad de Wet op 
woonwagens en woonschepen 1918 
in werking, die onder meer beoogde 
inperking van het euvel der woonwa-
gens en van het rondtrekken der reizi-
gers. De gemeenten werden verplicht 
standplaatsen in te richten. 
 
In 1911 leefden er in Nederland een 
aantal van 2800 personen in woonwa-
gens waarbij geen onderscheid werd 
gemaakt tussen zigeuners, kermisrei-
zigers en andere reizigers. 
In Hilversum is er vanaf het begin van 
de twintigste eeuw op diverse locaties 

sprake geweest van standplaatsen 
voor woonwagens. Vaak leidde dit tot 
overlast voor de buurt. In 1924, zo is 
in een der artikelen te lezen, is er 

nogal geëmotioneerd gediscussieerd 

in de Hilversumse gemeenteraad over 
de noodzaak van verplaatsing van het 
kamp aan de Liebergerweg naar het 
Oosteinde. Ook aan de Bo-
demanstraat in Hilversum waar tot 
1936 een  woonwagenkampje is ge-
weest. Dit als nieuw standplaats na-
dat het kamp aan de Liebergerweg 
werd opgedoekt. Tot zover de citaten 
van Verdonk. 
 
En dan... in 1924 komt ook "De Ste-
nenbrug" aan de Gooische Vaart ter 
sprake, zo'n beetje op de grens van 's-

Kinderen op kamp Beresteinseweg 1941. In de loop van 1943 werden 
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Graveland. 
Uit Hilversumse en 's-Gravelandse 
gegevens wist schrijver dat er aan het 
begin van 1920 ter dien plaatse een 
woonwagenstandplaats bestond. Een 
gedoogde woonwagenstandplaats 
van beide gemeenten. De omgeving 
Stenenbrug was nu niet de geijkte 
plaats voor woonwagens. Het blijkt 
onder andere als we het geschrevene 
van Verdonk en de teksten in de no-
tulen van diverse vergaderingen van 
het college van B. en W. van 's-
Graveland lezen. 
In 1936 kwam het nieuwe woonwa-
genkamp aan de Egelshoek gereed.      
De woonwagenbewoners uit Hilver-
sum werden daarheen verwezen. Ook 
de wagens die bij de Stenenbrug aan 
de Beresteinseweg stonden. Vaak 
onder protest want zij vonden dat zij 
op hun nieuwe standplaats wel erg 
ver van de bewoonde wereld kwamen 
te staan. Nee, de nieuwe bestemming 
voelde alles behalve goed. In 1938 
werd notabene ook nog eens een 
trekverbod afgekondigd en een vaste 
standplaats was een feit. 
 
De tweede wereldoorlog echter 
maakte dat de Duitse weermacht het 
vliegveld in bezit nam. Direct na de 
capitulatie van Nederland in 1940 
moest het nieuwe kamp Egelshoek 
alweer ontruimd worden want de 
bezetter had de grond nodig voor uit-
breiding van het vliegveld. Dat zorgde 
ervoor dat het kamp toen is opgehe-
ven. Maar waar moesten de woonwa-

gens heen? Voor een deel kwamen 
die in de omliggende gemeenten te-
recht maar ook verder zoals in Amers-
foort en Utrecht. Anderen hadden 
nog herinneringen aan hun oude stek 
bij de Stenenbrug en keerden daar 
stilletjes terug in welke nabijheid ook 
de woonschepen ligplaats hadden. De 
aanwezigheid van het kamp daar 
heeft vanaf het begin, dus vanaf ca. 
1920 en na 1940 herhaaldelijk aanlei-
ding gegeven tot ernstige klachten 
over vernielingen van afscheidingen 
en houtroof uit de bossen. De be-
zetter concentreerde de kampers eind 
1943 in speciale kampen. Voor de 
woonwagenbewoners echter die in 
de nabijheid van de Stenenbrug ver-
bleven gold een tijdelijke vrijstelling 
want de gemeente Hilversum gaf aan 
dat die woonwagenbewoners werk-
zaam waren in het vervaardigen van 
stoelenmatten voor Duitsland. 
 
We weten nu dat bij de Stenenbrug al 
heel lang een woonwagenkamp(je) is 
geweest. Om precies te zijn was het 
gesitueerd komende vanaf het huidi-
ge Kininelaantje aan het begin van de 
Nieuwe Havenweg nog net op Hilver-
sums grondgebied. Het Kininelaantje 
heeft zijn naam gekregen ten tijde 
van de inmiddels verdwenen Kininefa-
briek "Algasani" 1930-1956. Voor 
1930 sprak men, als het over het on-
derwerp woonwagens ging, in de no-
tulen eenvoudig over de  
Beresteinseweg en Stenenbrug. 
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In notulenboeken van de gehouden 
vergaderingen van het college van 
Burgemeester en Wethouders van de 
voormalige gemeente 's-Graveland 
vond ik enige gegevens aangaande de 
woonwagens en bewoners. 
Inv. 43. In de vergadering van het col-
lege van B. en W. d.d. 16 april 1920 
Standplaats woonwagens. "Een schrij-
ven van B.J. Brundel te Hilversum d.d. 
5 maart, houdende verzoek een ande-
re standplaats aan te wijzen voor 
woonwagens, omdat deze wagens te 
veel plaats wegnemen op de 
Beresteinseweg zodat het passeren 
voor rijtuigen gevaar oplevert. De 
voorzitter zegt daarop dat het terrein 
wel niet gunstig is voor standplaats, 
doch er is geen andere geschikte 
plaats." 
 
In de vergadering van het college op 4 
augustus van hetzelfde jaar. "De inge-
komen missives (brieven) omtrent de 
verordening regelende de standplaats 
van woonwagens en de begraaf-
plaatsuitbreiding worden aangehou-
den." 
Inderdaad is de algemene begraaf-
plaats enige keren vergroot zo is te 
lezen in de notulenboeken van de 
gemeente 's-Graveland. 
 
1 september 1920 staat de kwestie 
weer op de rol van het college. 
"Verordening standplaats woonwa-
gens. Naar aanleiding eener opmer-
king van Gedeputeerde Staten is het 
advies der gezondheidscommissie in 

verband met artikel vier der verorde-
ning gevraagd. De Raad zal worden 
voorgesteld de verordening opnieuw 
vast te stellen met weglating van arti-
kel vijf dat afzonderlijk moet worden 
geregeld." 1) 
 
Inv. 44. We gaan naar 1921 en lezen 
de notulen van het college van 25 mei 
onder onderwerp 14. "Standplaats 
woonwagens". Een schrijven van het 
Gemeentebestuur van Hilversum 
waarbij wordt verzocht een andere 
standplaats voor woonwagens in de 
gemeente aan te wijzen om de in het 
schrijven genoemde redenen. Aange-
zien zulks niet mogelijk is wordt het 
schrijven voor kennisgeving aangeno-
men." Let wel het gaat hier steeds om 
de notulen van de gehouden vergade-
ringen. De inhoud van de geschreven 
brieven blijft onbekend. Hooguit 
wordt eens een passage aangehaald. 
 
Op 13 juli 1921 is het college weer bij 
elkaar en lezen we onder punt 7, 
"Brief van het Gemeentebestuur van 
Hilversum houdende mededeling dat 
geen toestemming kan worden gege-
ven om een standplaats voor woon-
wagens vanwege 's-Graveland aan te 
wijzen onder Hilversum. Wordt voor 
kennisgeving aangenomen. In ver-
band hiermee deelt de voorzitter mee 
dat de palen op de Bersteinseweg 
welke daar op last van de heer F.R. 
Blaauw waren geplaatst, zijn wegge-
ruimd, op last van B. en W. Deze 
maatregel wordt goedgekeurd. " 
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Mij is niet bekend geworden waar of 
die palen stonden en wat of hun func-
tiewas. 
In ieder geval zien we hier dat Hilver-
sum niet gaat meewerken om een 
andere standplaats voor de woonwa-
gens aan te wijzen en nog wel op haar 
grondgebied! En daar kan  
's-Graveland het mee doen. Goede 
raad is geboden. 
's-Gravelands burgemeester weet van 
het Hilversumse idee een terrein on-
der Bussum te verwerven ten einde 
de woonwagenpopulatie daar onder 
te brengen. Echter dat is van de ver-
eniging van Stad en Lande van Gooi-
land. 
We gaan nu naar de vergadering van 
het 's-Gravelands college gehouden 
op 26 augustus 1921. Aan de orde 
wordt gesteld: een brief van Stad en 
Lande van Gooiland waarbij wordt 

meegedeeld dat geen stuk grond aan 
het "Luie Gat" kan worden gehuurd. 
Het Luie gat ligt aan de noordzijde 
van 's-Graveland terzijde van de hui-
dige Franse Kampweg. Nu de vereni-
ging Stad en Lande afwijzend hebben 
gereageerd op het verzoek van 's-
Graveland schijnt het dat de vroede 
vaderen een terreintje in 's-Graveland 
hebben gevonden voor de woonwa-
gens. Huur grond voor woonwagens, 
zo luidt de aanhef van het genotuleer-
de op 26 augustus 1921. "De voor-
zitter zegt thans een ander terreintje 
voor de standplaats van woonwagens 
op het oog te hebben en wel aan het 
Zuidereinde bij A. Meijer. Het wordt 
voor kennisgeving aangenomen." 
Als je dit zo leest dan is het of het 

één en ander nog niet in kannen en 

kruiken is. Ook zal de gemeente eerst 
nog met Meijer in gesprek moeten 
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gaan. Het is goed mogelijk dat de bur-
gemeester het voormalige scheeps-
werfje, direct links aan het eind van 
het Zuidereinde, als nieuwe stand-
plaats voor de woonwagens op het 
oog heeft. 
 
Het blijft een tijdlang stil maar dan op 
30 mei van 1922 blijkt dat er een brief 
op tafel ligt van het college van B. en 
W. van 's-Graveland." Ingekomen is 
een schrijven van de heer F.E. Blaauw, 
waarbij deze een terreintje in huur 
aanbied á f. 1,- per jaar. Dit terrein 
ligt aan de overzijde van de vaart, ka-
dastraal bekend onder sectie B, no. 
338. Besloten wordt de Raad voor te 
stellen dit terrein te aanvaarden en 
het aan te wijzen als staanplaats voor 
woonwagens. Als ligplaats voor 
woonschepen zal dan worden voorge-
steld de westzijde van de 's-
Gravelandsevaart tussen de Gooische 
vaart en Zuidersluis."2) 
Ja, Blaauw had er alle belang bij dat 
de woonwagenstandplaats bij de Ste-
nenbrug opgeheven zou worden want 
hij was het goed zat dat er telkens 
weer houtroof en andere zaken ver-
dwenen en vernield werd van zijn be-
zit. En dat gold eveneens voor Na-
tuurmonumenten. Het was een goede 
zet van Blaauw de woonwagens naar 
de overzijde van de  
's-Gravelandsevaart te doen verplaat-
sen. Het zou rust geven op zijn do-
mein, het buiten Gooilust en Corver-
bosch. 
Op een kadastrale kaart ligt dat recht-

hoekige stukje terrein met het kadas-
trale no. 338 direct ten zuiden van het 
huidige zeskante houten schuurtje 
aan de Emmaweg en tegenover de 
ingang van de Gooische vaart. Een 
lichte ophoging van de grond aldaar is 
als bewijs nog te zien. (Hieronder de-
tail van de kaart.) 
In de notulen van het college van 16 
augustus van hetzelfde jaar wordt   
enkel vermeld "Als voren d.d. 19 juli 
1922 houdende bericht van ontvangst  
van de verordening tot wijziging der 
verordening betreffende de plaats  
door woonwagens en woonschepen 
in te nemen." Zie bijgevoegde veror-
dening op de volgende pagina. 
 
Inv. 49. Uit de vergadering van het 
college van B. en W. van  
's-Graveland gehouden op 8 maart 
1946. De notulen spreken over 
"woonwagenkamp Hilversum." De 
burgemeester wordt machtiging ver-
leend zich met de waarnemend bur-
gemeester van Hilversum in verbin-
ding te stellen om het verzoek aan 
Hilversum te doen het woonwagen-
kamp aan de "Beresteinscheweg" te 
verplaatsen. Dit woonwagenkamp 
zich thans bevindende tegenover de 
algemene begraafplaats van  
's-Graveland verstoort in ernstige ma-
te de rust die op en om de begraaf-
plaats behoort te zijn. 3) 
Uit bovenstaande blijkt dat de woon-
wagens die in 1940 naar de Stenen-
brug waren teruggekeerd er nog altijd 
staan. 
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De algemene begraafplaats van  
's-Graveland aan de Beresteinseweg 
dateert van 1830. Aanvankelijk lag de 
begraafplaats op Hilversums grondge-
bied maar na een grenswijziging met 
die gemeente in 1979 ligt de begraaf-
plaats nu binnen de gemeentegrens 
van 's-Graveland. 
 
De gemeentegrens tussen Hilversum 
en 's-Graveland liep vanouds in een 
rechte lijn noord-zuid even ten wes-
ten van "In d' Lonsvaerder" en in 
rechte lijn door over de Gooische 
vaart heen. De begraafplaats lag op 
Hilversums grondgebied en zoals 
staat beschreven in de notulen van 
het college van B. en W. van 's-
Graveland betekende het dat de 
woonwagens op Hilversums gebied 
stonden aan de overzijde van de 
Gooische vaart bij de Stenenbrug en 
min of meer tegenover het huis "In 
d'Lonsvaerder". Deze situatie werd 
lang gedoogd door Hilversum totdat 
de klachten zo ernstig werden dat 
Hilversum een correspondentie in 
gang zette om de wagens daar weg te 
krijgen. Schrijver wordt daarin ge-
staafd door de stelselmatige uitdruk-
king van de gemeente Hilversum 
"woonwagenkamp aan de Berestein-
scheweg." Het is typerend dat de ge-
meente 's-Graveland zich bekommert 
om de rust van de begraafplaats op 
grond van zijn buurgemeente Hilver-
sum. 
 

Hilversum bereidde na afloop van de 
oorlog het plan voor om de woonwa-
gens weer naar het nieuw aangelegde 
woonwagenkamp Egelshoek te laten 
verhuizen. Nadat het kamp Egelshoek 
weer in orde was gemaakt verhuisden 
inderdaad veel woonwagens met het 
nodige protest weer naar hun nieuwe 
plaats. Enkelen vertrokken naar ande-
re bestemmingen. Maar bij de Ste-
nenbrug bleven er hardnekkig ca. vijf 
woonwagens hun standplaats hou-
den. 
Heel lang blijft het nadien stil in de 
notulenboeken van de gemeente  
's-Graveland aangaande de problema-
tiek woonwagenstandplaats. 
 
Inv. 48. Pas in de vergadering van het 
college van B. en W. van 16 juli 1936 
blijkt dat er een circulaire d.d. 23 juni 
j.l. is ingekomen van de Minister van 
Binnenlandse zaken betreffende het 
inrichten van woonwagenkampen 
langs rijksverkeerswegen.4) Daarin 
schrijft de minister. "Het vestigen van 
woonwagenkampen in de onmiddel-
lijke nabijheid van Rijks- en andere 
hoofdwegen is in beginsel zeer onge-
wenscht en zal derhalve zoo mogelijk 
moeten worden tegengegaan. (…...) 
In den regel zal het wenschelijk zijn, 
dat deze kampen van den weg wor-
den gescheiden door een zware en 
stevige afrastering of door aarden 
wallen, danwel door een singel of 
breede beplante strook, welke het 
kamp onttrekt." 
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Kenmerkend in deze is dat woonwa-
genkampen altijd gesitueerd zijn aan 
de rand van stad en dorp. Men wilde 
woonwagenbewoners het liefst zo ver 
mogelijk wegstoppen. 
Hoe groter de afstand van een woon-
wagenkamp tot de bebouwde kom of 
doorgaande hoofdwegen dus was, 
hoe beter de ligging door de rijksover-
heid werd beoordeeld. 
Voorbeelden uit de omgeving waren 
er te over. Naarden vanouds langs de 
Amsterdamsestraatweg richting Mui-
derberg en ruim twee km. buiten de 
vesting. Laren op de gemeentegrens 
van Eemnes, 1 km. buiten de kern van 
het dorp. Tot ca. 1968 waren dit allen 
kleine woonwagenkampjes. Vanaf die 
tijd kenterde het tij en ontstonden de 
grote regionale woonwagenkampen 
door de inwerkingtreding van de 
nieuwe woonwagenwet. In 1978 wer-
den de kampers gedwongen in centra 
te wonen. Het kan verkeren maar de 
regering kwam enkele decenia later 
op zijn schreden terug het einde van 
de grote regionale kampen was een 
gepasseerd station. Het liefst zag de 
regering nu dat de kampers zich assi-
mileerden met de normale bevolking. 
Het resulteerde in 1998 in de af-
schaffing van de woonwagenwet. 
 
In het Gooi probeerden men al eerder 
tot een intergemeentelijke samen-
werking te komen gezien het navol-
gende bericht. 
De Gooi- en Eemlander berichtte op 
13 augustus 1988 's-Graveland krijgt 

twee woonwagens. 
"De in gang zijnde opheffing van het 
regionale woonwagenkamp Egelhoek, 
achter het vliegveld Hilversum, heeft 
tot gevolg dat ook 's-Graveland woon-
wagenbewoners binnen zijn grenzen 
krijgt. Het gemeentebestuur is naar-
stig op zoek naar een plaats die ge-
schikt is voor twee woonwagens. 
 
De voorschriften staan niet toe dat de 
woonwagens in een uithoek, ver weg 
van de bewoonde wereld worden 
weggestopt. De opheffing van de gro-
te kampen moet er juist toe leiden 
dat de woonwagens bewoners meer 
deel gaan uitmaken van van de meer-
derheid van de bevolking. Wethouder 
Torsing van Ruimtelijke Ordening be-
toonde zich deze week redelijk opti-
mistisch: "het zal niet al te veel moei-
te kosten een aanvaardbare plaats te 
vinden". In geen van de  
's-Gravelandse bestemmingsplannen 
is tot nu toe echter rekening gehou-
den met het bestaan van woonwa-
gens." 
Schrijver graaft nu even in z'n herin-
nering: als mogelijke plaats voor twee 
woonwagens. Toentertijd werd ge-
noemd; hoek Kininelaantje-
Zuidereinde. Er is in die jaren nog heel 
wat afgesteggeld over een mogelijke 
standplaats maar tot een daadwerke-
lijke aanwijzing is het nooit gekomen. 
Overigens vraag ik me af of de ge-
meente zich toen nog bewust was van 
een standplaats voor woonwagens 
aan de Emmaweg op het stukje grond 
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sectie B, kadastraal no. 338. 
 
Ik wil nog twee informanten aan het 
woord laten. Eerst gaan we nog even 
terug naar de Stenenbrug aan de Be-
resteinseweg. Tot in de beginjaren 
vijftig stonden er circa vier woonwa-
gens waar nu het industrieterrein aan 
de Nieuwe Havenweg in Hilversum 
begint. Op last van de brandweer 
moesten die vijf meter van elkaar af 

staan. De eerste informant heeft in 
zijn jonge jaren nog gespeeld met de 
woonwagenkinderen aldaar. De fami-
lies behoorden tot het betere soort 
(vreemde uitdrukking? Fk.) De heer 
des huizes was messenslijper onder 
andere voor machines. Het was be-
slist geen ordinaire scharensliep want 
meneer bezocht ook bedrijven waar 
hij zijn klandizie vandaan haalde. Een 
andere was ketelbouwer. Het schijnt 

Stoelen matten voor “Duitsland” op het kamp bij de Stenenbrug in 1942. Op de 

achtergrond de Gooise Vaart met links de boerderij "In d' Lonsvaerder" aan de 
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Vandaag, 22 juni 2007, bezocht ik in 
‘Oudergaard Zorgcentrum’ te Korten-
hoef Cornelia (Kee) Meester-
Hageman om haar te feliciteren met 
haar 90- ste verjaardag op 21 juni 
2007 (gisteren dus). Kee bewoonde in 
het ‘zorgcentrum’ een kleine kamer 
met uitzicht op de nabij gelegen Park-
laan. Af en toe gaat het mis met haar 
gezondheid maar van zielig doen 

heeft zij nog nooit gehoord en weet 
zich dan ook steeds weer te herstel-
len. Ik had voor haar verjaardag een 
tekening (voorzien van lijst) meegeno-
men voorstellende: Ankeveen in het 
jaar 1930 gezien richting noord vanaf 
(ongeveer) het Bergse Pad. Bij de te-
kening voegde ik een kort verhaal 
over het dorpse leven in 1930. Zij her-
kende ogenblikkelijk de plaats van de 
tekening en tevens de inhoud van het 
bijgevoegde verhaal. ‘Wat een mooie 
tekening is dat en…het  verhaal wat je 
er bij hebt geschreven, nou dat klopt 
precies hoor’ merkte zij op. Tijdens 
het bekijken van de tekening kwam 
plotseling een mevrouw de kamer 
binnen gelopen met de vraag: 
‘Mevrouw Meester ……wilt u koffie, 
thee of iets anders drinken?’ ‘Nou 
geef mij maar thee hoor en misschien 
heb je voor die meneer ook wel wat 
te drinken’ antwoordde zij rap er aan 
toevoegend ‘moet U eens kijken’, en 
wijzend op de tekening, ‘daar in dat 
huis heb ik drie jaar gewoond. Daar 
tegenover woonde Piet Holdinga, dat 
was een tuinder en daar, achter die 

 
Jan Veenman in gesprek met Cornelia (Kee) Meester-Hageman (21-06-1917- 
29-01-2010) op 22 juni 2007 in zorgcentrum "Oudergaard" te Kortenhoef. 

 

LEVENSLIJN 
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bomen …woonde de klompenmaker 
Gerard van Laere. Dat heeft die me-

neer getekend. Mooi hé.’` Ik glunder-

de met enige trots over het compli-
ment maar was tevens blij dat de keu-
ze om een tekening te geven bij gele-
genheid van haar 90-ste verjaardag 
goed gekozen was.  
 
Nadat de vrouw vertrokken was volg-
de een bijzonder gesprek over het 

leven in het oude dorp van vóór de 

Tweede Wereldoorlog. ‘Wat fijn dat ik 
geen bezoek verwacht want dan kan 
ik even gezellig met je over vroeger 
praten’ merkte zij bij herhaling op. 
Mijn vragen aan haar waren er velen 
en voortdurend was ik verbaasd over 
haar herinneringsvermogen. Het ge-
beurde immers allemaal ongeveer 
zestig, zeventig en soms tachtig jaar 
geleden! Bijna onvoorstelbaar toch!  
 
‘Ik ben op 21 juni 1917 geboren op 
het Hollands End in de woning die 
voor enige jaren geleden door Mees 
Leurs werd gesloopt’ (Hollands End 
95) vertelde Cornelia (Kee) Meester-
Hageman mij. En omdat ik kennelijk 
de indruk maakte dat ik de locatie 
niet goed kon bepalen voegde zij er 
aan toe; "Jan, dat huis dat pal tegen 
de weg aan stond, tegenover de wo-
ning van Rijk Koster’". Ik knikte beves-
tigend. Zij vertelde geboeid, zonder 
enige aarzeling en met een snelheid 
alsof zij al haar herinneringen in een 
kwartier wilde samenvatten Haar ou-
derlijke woning gelegen op het noor-

delijk deel van het Hollands End was 
in haar jonge jaren nog niet voorzien 
van elektrisch licht en kende ook geen 
waterleiding. In de huiskamer was 
een olielamp en een blaker was goed 
om in het donker de slaapkamer 
(tenminste wat voor slaapkamer 
doorging) op te zoeken. Haar vader 
was eigenaar van een zogenaamde 
‘droge wasserij’ (omdat hij nog niet 
aangesloten was op het leidingwater-
net) wat betekende dat alles gedaan 
werd behalve het wassen zelf. Het 
halen bij de klant, sorteren, ‘stijven’, 
strijken en weer bezorgen van het 
wasgoed werd door haar vader ge-
daan. Het was hard werken maar hij 
verdiende er toch een redelijke boter-
ham mee. Het drinkwater werd uit de 
sloot voor het huis gehaald en vervol-
gens door haar vader gefilterd. We 
leerden al heel jong om zuinig met 
water om te gaan. Wanneer het 
drinkwater op was moest er gewacht 
worden tot er weer ‘nieuw’ water 
door haar vader werd gefilterd. Zo 
maar uit de sloot of uit de polder 
drinken mocht immers niet van haar 
vader. ‘Daar word je ziek van‘ merkte 
hij dan op. Alle overige activiteiten 
gebeurde gewoon met polderwater.  
 
Even voorbij haar ouderlijk huis 
(richting noord) lag aan de Loodijk 
(toen nog een zandweg) het oude 
‘Polderhuis’. Het linker deel van het 
pand was het woonhuis en het rech-

ter deel het café. Rechts van het café 
(gezien vanaf de Loodijk) was de stal 
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waar de paarden stonden die de 
schuiten moesten trekken. De kamer 
boven het woonhuis (op de eerste 
etage) was de ‘polderkamer’ waar 
uitsluitend de leden van het polder-
bestuur, de zogenaamde 
‘poldermeesters’, mochten komen. 
De eigenaar van het pand was in mijn 
jonge jaren Jaap Kaarsgaren. Op het 
eind van de twintigerjaren werd Piet 
van Schie 
de nieuwe eigenaar.  
                          
Recht tegenover het ‘Polderhuis’ lag 
de ‘loswal’, een halteplaats voor de 
passerende trekschuiten en tevens de 
plaats voor het in- en uitladen van 
goederen. Vooral de ‘wasbazen’ in 
het dorp maakte hier veel gebruik 
van. De beurtschipper zorgde er dan 
weer voor dat het wasgoed op de 
aangewezen adressen kwam. De 
meeste wasserijen in het dorp ver-
voerden het wasgoed van of naar de 
‘loswal’ met een grote kruiwagen. Als 
het regende had je het probleem: 
‘hoe houd ik de zaak droog’. Vaak 
moest er gewacht worden tot de 
schuit aanmeerde. In die tussentijd 
vermaakten de mannen zich in de 
gelagkamer van het ‘Polderhuis’. 
Soms werd er teveel gedronken en 
was de schuit alweer vertrokken voor 
dat ze het in de gaten hadden. Je kon 
dan weer met de hele handel op huis 
aan gaan. Wanneer het een knecht 
betrof kreeg hij na zo’n voorval ogen-
blikkelijk ontslag. Kee: ‘Wij gingen 
graag naar het ‘Polderhuis’. Het was 

er altijd gezellig en er was altijd wat te 
beleven. De meeste schepen die het 
‘polderhuis’ passeerden werden ge-
trokken door paarden maar soms ge-
beurde het ook wel dat een man met 
zijn kinderen het schip trokken terwijl 
de vrouw dan aan het stuur stond.  
 
‘Mijn vader’, vervolgde Kee na een 
korte pauze waarbij zij een frisdrankje 
aanbood‘, was de tweede in het dorp 
die een auto bezat’. Hij kocht de auto 
voor het vervoer van het wasgoed, 
niet alleen voor zichzelf maar ook 
voor anderen. ‘Met een auto kun je 
geld verdienen’ merkte hij (Antoon 
Hageman - 1877-1948 -) op. Hij had 
het goed gezien. Toen in het begin 
van de dertigerjaren de Loodijk een 
totale verandering onderging, het 
oude ‘Polderhuis’ gesloopt en her-
bouwd werd tot een modern restau-
rant en vervolgens de ‘loswal’ een 
paar honderd meter naar het westen 
werd verplaatst, was hij met zijn auto-
vervoer de tijd ver vooruit. In 1930 
verhuisde het hele gezin Hageman 
naar de woning: hoek Stichtse Kade-
Hollands End. Kee was toen 13 jaar. In 
het ‘nieuwe’ huis was stromend wa-
ter en elektrisch licht. Voor het eerst 
maakte Kee in het eigen huis kennis 
met deze bijzondere luxe. Geen water 
meer uit de sloot of uit de polder 
maar gewoon uit een kraan. En het 
hoefde niet eens gefilterd te worden 
om het te kunnen drinken. En dan die 
elektriciteit. Een wonder van techniek 
toch! Natuurlijk kende zij het gebruik 
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er al lang van. Maar nu was het ge-
woon bij je thuis. Niet meer met een 
blaker met zo’'n walmende kaars naar 
bed maar gewoon even een knopje 
omdraaien en…..ineens was de hele 
kamer uitbundig verlicht. ‘Waar gaat 
dat naar toe, vroeg iedereen zich in 
het begin van de dertiger jaren af. Er 
waren al apparaten waarmede je op 
grote afstand gewoon met elkaar kon 
praten en in Amerika waren zelfs heu-
se was- en droogmachines, stond er 
in het weekblad ‘De Katholieke Illu-
stratie’ te lezen.  
 

Ik heb het hier in Oudergaard erg 
naar mijn zin, vertelde Kee mij. Ik 
word hier goed verzorgd en mijn kin-
deren en kleinkinderen komen regel-
matig op bezoek. Er wordt hier veel 
georganiseerd en met mij zitten er 
nog een aantal mensen uit  
Ankeveen in dit huis. Tijdens het 
avondeten in de grote zaal beneden 
zitten we allemaal aan de Ankeveense 
tafel. Iedereen heeft z’n eigen plekje, 
heel gezellig hoor! We praten dan 
honderd uit over en gezamenlijk wan-
delen we meer het dorp door dan ik 
zelf ooit gedaan heb. Maar ja… vroe-
ger had ik daar immers ook geen tijd 

Ankeveen in het jaar 1930 gezien vanaf het Bergse pad richting noord  
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Als we het toch over historie hebben…… 

Albert Heijn Landwaart al méér dan  

90 jaar uw kruidenier in Kortenhoef e.o. 

AH Landwaart Kortenhoef  

Meenthof 37 1241 CZ Kortenhoef   

Telefoon: 035-6561967 
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Het archief van de historische kring bevat vele historische foto’s van inmiddels 

verdwenen dorpsgezichten. In deze rubriek ziet u de invloed van de tand des 

tijd in onze dorpen. 

 

Toen en nu 

 

Hotel "Ruimzicht", het 

latere "De Oude Her-

berg", speelde vroeger 

een belangrijke rol in het 

verenigingsleven van 

Kortenhoef. Of het nu 

een muziekvereniging 

was, een sportvereniging 

of zangkoor, allen kwa-

men ze wel voor een 

feest of uitvoering naar dit welbekende gebouw. 

Met de sloop ervan is een stuk dorpsgeschiedenis verdwenen. En wat er tegen-

woordig op die plaats aan de Kerklaan is gebouwd houdt de gemoederen nog 

steeds wel bezig. Het 

appartementencomplex 

dat nu op die plek geves-

tigd is, is een zeer mo-

dern gebouw waaraan 

niets doet terugdenken 

aan het prachtige histori-

sche pand uit het verle-

den. Bestaande oude 

gebouwen kunnen niet 

altijd blijven bestaan 

maar het is jammer dat 

K o r t e n h o e f 
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De zolder van ons verenigingsgebouw is een rijk gevulde schatkamer vol met 

voorwerpen, door de jaren heen geschonken door inwoners uit onze dorpen. 

Deze ‘oudheidkamer’ herbergt talloze verhalen over ons verleden. 

Historie op zolder 
In de laatste periodiek stond een afbeelding 

van enkele noodkacheltjes uit de Tweede 

wereldoorlog. Achteraf blijkt dit niet geheel 

juist. Het kacheltje uit bovenstaande 

afbeelding is een veldkacheltje dat gebruikt 

werd door de Fransen tijdens de Franse 

overheersing. 

Deze keer hebben we ook voorwerpen 

welke in de tweede wereldoorlog ge-

bruikt werden. Dit zijn enkele voorbeel-

den van een aantal "Roggemolens" wel-

ke de historische kring in de oudheidka-

mer tentoon heeft gesteld. 

Rechthoekige bak met bovenaan schuin 

opstaand bakje waar het te 

malen graan in kan. Binnenin 

zit een maalmechanisme welke 

te stellen is door middel van 

een stelmoer aan de voorkant  
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 In ons archief bevinden zich vele foto’s waar weinig of niets van bekend is. 

Meestal betreft het namen van personen. In deze rubriek tonen wij foto’s waar-

van wij hopen dat u~ 

Uit het ar-

chief 

De foto uit de vorige periodiek 

heeft helaas weer geen reactie op-

geleverd. Waarschijnlijk is de foto 

toch te oud waardoor niemand 

daar nog iets in herkent. 

Daarom deze keer een foto van wat recentere datum welke hopelijk bij u een 

herkenning oplevert. Wie zijn deze leuke kinderen en waar en wanneer is de 

foto gemaakt? 
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Hierbij meld ik mij aan als lid van de Historische Kring 
 

 
Naam:_________________________________________________________ 
 
 
Adres:_________________________________________________________ 
 
 
Postcode/Woonplaats:____________________________________________ 
 
 
Geb. datum:____________________________________________________ 
 
 
Telefoonnummer:________________________________________________ 
 
 
E-mailadres:_____________________________________________________ 
 
 
Giro/Bankrekening:_______________________________________________ 
 
 
machtigt de Historische Kring tot wederopzegging jaarlijks €__________ 
 
 
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 
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 Regelmatig ontvangen wij schenkingen van onze leden in de vorm van foto-

materiaal, knipsels, oude gereedschappen en verschillende voorwerpen.  

Schenkingen  

Wij hebben weer meerdere schenkingen ontvangen.  

Onze dank gaat naar: 

Familie van Kooten, 3 

albums met foto’`s van 

‘`s-Graveland, Anke-

veen, kortenhoef, Hil-

versum en Gooi en Vechtstreek. 

Marcel Veenman,  

2 smidstangen 

en een weegtoestel 

 

Gerrie Boomkens, een fotoboek 

"Kortenhoef in de sneeuw" 

 

Historische Kring Loosdrecht, een boek over de middenstand 

van Loosdrecht 

 

K. Veenman, een boek over de Joodsche gemeen-

schap 

 

P. Hafkamp, tijdschrift "De Prins" 1927 

aanzien van de eeuw 1856-1956 en diver-

se nota’s o.a. van de vroegere dorpssmid 

Ruth Spek. 
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Colofon 

Historische Kring Ankeveen-s-Graveland-Kortenhoef 

 

CIP-gegevens: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, ISSN: 027-829X 

 

Doel: De Historische Kring heeft tot doel voorwerpen, afbeeldingen en archiva-

lia betreffende de historie van de dorpen Ankeveen, ‘s-Graveland en Korten-

hoef te verzamelen, te archiveren en ten toon te stellen en de belangstelling 

daarvoor te bevorderen. 

Realisatie: Er is veel uit te zoeken, te verzamelen, te rangschikken en te publi-

ceren. Bij al deze arbeid is uw hulp nodig, het zij door het verstrekken van infor-

matie en/of materiaal en/of financiële steun. 

Lidmaatschap: De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per kalenderjaar  

Postbezorging van het periodiek buiten de regio kost € 6,00 extra en 

losse nummers zijn verkrijgbaar voor € 4,00. 

 
Redactie: Koos Voorn, Hugo de Grootstraat 38, 1215 EA Hilversum        

035 6211536 e-mail: koosvoorn@kpnmail.nl 

  Frans van Giessen, Reigerlaan 31, 1241 EB Kortenhoef  

  035 6562390 email: giessen.f@ziggo.nl 

 

Auteursrecht voorbehouden; gehele of gedeeltelijke overname of reproductie 

van de inhoud van deze uitgave, op welke wijze ook, is zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende verboden, behoudens 

beperkingen bij de Wet gesteld. 
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Hotel & Partycentrum 

"De Drie Dorpen"  

Cannenburgerweg 51  

1244 RG Ankeveen 

T +31 (0) 35 656 11 87 

F +31 (0) 35 656 23 56 

Wijdemeren Tours 
                  Voor al uw touringcar vervoer 

Wijdemeren Tours 

Cannenburgerweg 51 

1244 RG Ankeveen 

T +31 (0) 35 655 01 75 

F +31 (0) 35 656 23 56 

info@wijdemerentours.nl  


