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Van het bestuur en de redactie 

 

De redactie komt hier ook nog even terug op het artikel uit de periodiek van 

zomer 2014 nr.3 over het Hilversums kanaal. Na het verschijnen van deze 

periodiek werd de redactie door de Historische Kring Albertus Perk uit  

Hilversum er op gewezen, dat een groot gedeelte van het artikel overgeno-

men was uit hun blad, waardoor een bronvermelding wel erg summier was. 

In dit geval had er zeker toestemming gevraagd moeten worden aan de schrij-

ver van het artikel de heer Jan E. Lamme. De redactie vond deze kritiek zeer 

terecht en heeft, weliswaar achteraf, contact op genomen met dhr. Lamme en 

verontschuldiging hiervoor aangeboden. De heer Lamme, en ook de secretaris 

van  

Albertus Perk, hebben dit heel sportief opgevat en de heer Lamme heeft 

alsnog zijn toestemming gegeven waarvoor wij hem hartelijk danken. 

Vanzelfsprekend dat wij in de toekomst zorgvuldiger zullen omgaan met arti-

kelen waarvan passages worden overgenomen, door vooraf contact met de 

schrijver op te nemen.  

Deze periodiek is gedeeltelijk gewijd aan de tweede wereldoorlog waarvan de 

bevrijding op 5 mei 2015 70 jaar geleden was. Een oorlog welke nog steeds 

niet vergeten is, maar ook niet vergeten mag worden.  

In de vorige periodiek is een oproep gedaan aan onze leden om een stukje 

over de tweede wereldoorlog aan te leveren. Niet al het aangeleverde materi-

aal bleek bruikbaar voor plaatsing in het periodiek. Gelukkig is Jan Hendriks 

bereid gevonden om een artikel te schrijven over de gebroeders Ben en Henk 

Goedemans die tijdens de tweede wereldoorlog te werk waren gesteld in 

Duitsland. 

Ook in deze periodiek een artikel van Wim Fecken over de bewaarschool in 

‘`s-Graveland. Dit stuk en meer over de geschiedenis van de scholen in ‘ 

`s-Graveland  is te lezen in zijn nieuwe boek 'Drie eeuwen onderwijs in  

's-Graveland'. Belangstellenden kunnen intekenen voor het boek. Het boek 

kost € 27,95 en is verkrijgbaar bij de heer Wim Fecken. Telefoon 035-

6560226 of e-mail wimfecken@hotmail.com. 

 

Rest ons nog u veel leesplezier te wensen. 

 



 

2015 2  blad 5 



 

2015  2  blad 6 

Oproep aan onze lezers 

 
Op verzoek van schrijver/journalistTialda Hoogeveen de volgende oproep: 

Voor de Gooi- en Eemlander schrijft zij een serie artikelen over verdwenen 

en vergeten beroepen in Gooi en Eemland. Daartoe wil zij enerzijds iemand 

spreken die het beroep heeft uitgeoefend. Diegene zal intussen flink op leef-

tijd zijn. Anderzijds wil zij de archieven induiken voor de feiten omtrent het 

beroep. 

Zij is in ons dorp op zoek naar een specifiek iemand die:  

 - bij een wasserij heeft gewerkt (liefst een vrouw, omdat de meeste portret-

ten gaan over mannen, aangezien zij het meest werkten vroeger )  

 - iemand die als veenarbeider heeft gewerkt (en liefst ook stroper was daar-

bij) 

 - melkrijder / Melkvaarder 

 - iemand die als tuinman of anderszins heeft gewerkt op de landgoederen. 

Bent u zo’`n iemand of weet u iemand, neemt u dan contact met haar op 

Tialda Hoogeveen 

Schrijver - Journalist 

M 06 23 51 01 31 

www.tialdahoogeveen.nl  

Nogmaals een oproep aan onze lezers 
 

Dan hebben we nog een verzoek gekregen van Carmen Heijstee. 

Zij is bezig met een project om de vrouwenmuts van Kortenhoef te recon-

strueren en een modern patroon daar van te maken. Nu vraagt zij zich af of 

er bij iemand van onze leden in de collectie een vrouwenmuts is en of zij 

die zou mogen bekijken? Haar familie komt oorspronkelijk uit Kortenhoef, al 

woont zij zelf nu in Den Haag, zij voelt zich  toch nog steeds aangetrokken 

tot de geschiedenis van Kortenhoef.  

Heeft u zo’`n muts of weet u iemand die deze in bezit heeft, neemt u dan 

contact met haar op E-mail: juffrouw.twiddel@gmail.com  
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Op het eerste gezicht lijkt er op een 

briefkaart vaak niet meer dan een 

kattebelletje te staan. Meestal gaat 

het om een afspraak, een mededeling 

of informatie over een gestelde vraag. 

Hierdoor verdwijnen ze al vrij snel, 

in tegenstelling tot een ansichtkaart, 

bij het oud papier. Maar soms valt er 

bij het opruimen van een kast, ge-

heel onverwachts uit een stapeltje 

papier, een vergeelde briefkaart die 

je aandacht trekt. Zo eentje waaruit 

in één oogopslag duidelijk is, dat 

achter die paar regels met woorden 

een heel verhaal schuilgaat. Dat is 

ook het geval bij de briefkaart die 

W. Wissels op 9 juni 1944 schreef 

aan Ben Goedemans in kamp Flieger-

horst Hopsten, een vliegbasis in  

Nordrhein-Westfalen. 

De familie Goedemans woonde in 

het Zuidereinde van `s-Graveland 

vlakbij de Zuidersluis, tegenover was-

serij Reijmerink. In ’`s-Graveland wa-

‘s - G r a v e n l a n d 

Dit verhaal gaat over de gebroeders Henk en Ben Goedemans, beide tewerk-

gesteld in Duisland tijdens de tweede wereldoorlog, opgetekend door Jan Hen-

driks. 

 

Een vergeelde briefkaart 
 

Twee broers tewerkgesteld in WOII 

Wasserij Reijmerink aan het  Zuidereind hoek Emmaweg.  
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ren de wasserijen de grootste werkge-

vers en dus een goede plek om je 

toekomstige man of vrouw te treffen. 

Vanwege de lage lonen werkten er 

namelijk veel jonge ongehuwde man-

nen en vrouwen. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat A.H. Goedemans 

(1890-1970) bij wasserij Reijmerink 

zijn latere vrouw J.M. de Ruig (1890-

1979) heeft leren kennen; Arie was 

er stoker en Jans waarschijnlijk strijk-

ster. Het echtpaar trouwde in 1918 in 

Hilversum en kreeg acht kinderen, 

waaronder Henk en Ben. 

Hendricus Bernardus Goedemans 

(Henk) was geboren op 23 maart 

1922 in ’s-Graveland. Hij was er één 

van een tweeling, zijn tweelingbroer 

was Jacob. Zijn jeugd heeft zich 

hoofdzakelijk afgespeeld rondom de 

Zuidersluis en de vele wasserijen in 

dit gedeelte van ’`s-Graveland. De 

katholieke lagere school en de St. 

Antoniuskerk stonden aan de Kerk-

laan in Kortenhoef, dus dat was iede-

re dag een heel eind lopen. Van zijn 

leven na de lagere school is weinig 

bekend, alleen dat hij knecht was bij 

een expeditiebedrijf. 

Waarschijnlijk heeft Henk zich in 

1943 gemeld voor de tewerkstelling 

in Duitsland, dit naar aanleiding van 

een oproep in de Gooi en Eemlander 

van 8 mei 1943. ‘"Verplichting tot 

aanmelding voor den arbeidsinzet’", 

stond er in vette letters boven de 

oproep. Alle mannen van 18 tot 35 

jaar moesten zich aanmelden bij het 

gewestelijk arbeidsbureau in  

Hilversum. De reden voor deze op-

roep was het tekort aan arbeidskrach-

ten in de Duitse fabrieken. Vanwege 

de zware verliezen van het Duitse 

leger in Rusland, werden er in  

Duitsland namelijk steeds meer man-

nen voor het leger opgeroepen. In 

het begin kon dit tekort nog door de 

Duitse bevolking en vrijwilligers wor-

den opgevangen, maar uiteindelijk 

wordt vanaf april 1942 een begin 

gemaakt met gedwongen tewerkstel-

ling in Duitsland. Na mei 1943 wor-

den hiervoor in Nederland alle man-

nen van 18 tot 35 jaar opgeroepen. 

De arbeidsbureaus spelen hierin een 

belangrijke rol, net als de gegevens 

van de bevolkingsregisters waaruit de 

mannen persoonlijk kunnen worden 

H.B. Goedemans 1922-1944 
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aangeschreven. Overal in Europa dui-

ken mannen onder om aan de te-

werkstelling in Duitsland te ontko-

men, zo ook in Nederland. Voor wei-

geraars en/of onderduikers wordt van-

af dat moment het werken in de ei-

gen omgeving bijna onmogelijk. Zij 

lopen namelijk het gevaar om ieder 

moment te worden opgepakt.  

Henk wordt tewerkgesteld bij de Fir-

ma Anton Piller, Abgünstrasse 5 in 

Osterode am Harz. In de fabriek 

worden generatoren, elektromotoren 

en onderdelen voor elektrische ma-

chines gemaakt. Osterode am Harz is 

een plaats in de Duitse deelstaat Ne-

dersaksen en ligt in die tijd aan de 

voor de Duitsers zeer belangrijke 

spoorlijn van Oost-Pruissen naar  

Berlijn. In de Tweede Wereldoorlog 

speelde het bergachtige gebied Harz 

een belangrijke rol in de wapenindu-

strie. Van oudsher bevonden zich 

hier namelijk smelterijen en gieterij-

en, waar tijdens de oorlog vele dui-

zenden dwangarbeiders te werk wer-

den gesteld. Om al deze arbeiders te 

kunnen onderbrengen waren er in de 

wijde omgeving vele dwangarbeiders- 

en concentratiekampen opgericht, 

waarvan Mittelbau-Dora bij  

Nordhausen de bekendste was. In 

kamp Dora werden bijvoorbeeld on-

derdelen gemaakt voor de beruchte 

V1- en V2-raketten. In het Harz-

gebergte waren door de dwangarbei-

ders hiervoor tunnels en gangen 

‘uitgehakt’ om de productie tegen de 

luchtaanvallen van de geallieerden te 

beschermen. Het is dan ook te be-

grijpen dat bovengenoemde spoorlijn 

met dorpen als Allenstein, Deutsch 

Eylau en Osterode zwaar versterkte 

vestingen waren. 

Bij de Firma Piller werkten zo’n 450 

dwangarbeiders, die gehuisvest waren 

in een aantal barakken ten zuiden 

van het bedrijfsterrein. Voor de con-

tacten met de Nederlanders in dit 

kamp was er een verbindingsman 

aanwezig, namelijk W. Wissels. Die 

schreef op 9 juni 1944 een briefkaart 

aan Ben Goedemans, die in kamp 

Fliegerhorst Hopsten zat. Uit zijn 

schrijven is op te maken dat Ben via 

een briefkaart aan zijn broer Henk 

heeft willen laten weten, dat ook hij 

inmiddels in Duitsland te werk was 

gesteld. Echter, de briefkaart bereikte 

Henk te laat. Wissels laat Ben name-

lijk weten dat zijn broer op 22 april 

was overleden. Dat was kort nadat 

Ben in Hopsten was gearriveerd, 

waarover later meer. 

In ’`s-Graveland is de familie Goede-

mans waarschijnlijk de volgende dag 

al over het overlijden van hun zoon 

ingelicht. Na overleg besloot me-

vrouw Goedemans direct naar  

Osterode af te reizen om de begrafe-

nis van haar zoon bij te wonen. Uit 

het schrijven van Wissels aan Ben 

blijkt dat zij een dag na de begrafe-

nis arriveerde. Hij schrijft: ‘Op 26 

april is hij (Henk) hier op een keuri-

ge nette wijze begraven. Uw moeder 

kwam jammer genoeg een dag te 

laat.’ Het is aannemelijk dat Ben, 

voordat de briefkaart van Wissels 
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hem bereikte, al door zijn ouders op 

de hoogte was gebracht van het 

overlijden van Henk. Gezien de on-

zekere postbezorging – het duurde 

soms weken voordat een brief(kaart) 

aankwam - stuurde Wissels hem voor 

de zekerheid toch maar deze trieste 

mededeling. Tevens laat Wissels aan 

Ben weten dat Henk vanwege ernsti-

ge maagklachten op doktersadvies 

was opgenomen in het ziekenhuis. 

Hier constateerde men een niervergif-

tiging, waaraan Henk na acht dagen 

kwam te overlijden. 

Uit de paar regels die Wissels op de 

briefkaart schrijft, lijkt door te sche-

meren dat de (dwang)arbeiders bij de 

Firma Piller redelijk werden behan-

deld. Zo kon men een beroep doen 

op een dokter, die bij ernstige geval-

len een arbeider kon doorverwijzen 

naar het ziekenhuis. Ook het feit dat 

Henk ‘op een keurige nette wijze was 

begraven’, wijst op respect. En de 

regel: ‘Uw moeder kwam jammer ge-

noeg een dag te laat’, toont oprecht 

medeleven. Verder bewijzen de foto’`s 

die tijdens de begrafenis zijn ge-

maakt, dat men voor de familie het 

een en ander heeft willen laten vast-

leggen. Rond het graf op de plaatse-

lijke katholieke begraafplaats staan 

een twintigtal mensen, keurig gekleed 

en duidelijk de tijd nemend voor dit 

moment. Verder zijn er dragers en 

een pastoor die de overledene naar 

zijn laatste rustplaats brengt. Later, 

nadat de grafsteen was geplaatst, 

werd nogmaals een foto gemaakt. 

Het zijn kostbare herinneringen aan 

een dierbare, achtergebleven in het 

verre oosten. Op het bidprentje dat 

zijn ouders hebben laten maken staat 

te lezen: 

Smartvol is het, dat hij, zo jong nog 

en zo ver van zijn dierbaren, zonder 

een woord van troost en liefde van 

hun lippen te vernemen of tot hen te 

richten, is heengegaan. Maar troostvol 

is het te bedenken, dat hij uit een 

wereld vol haat en liefdeloosheid en 

verleiding is overgegaan naar het Rijk 

der levenden, waar liefde woont en 

eeuwige vrede. 

Na de oorlog ontfermde de Oorlogs-

gravenstichting zich over de graven 

van de Nederlandse oorlogsslachtof-

fers. Zij inventariseerde menig kerk-

hof, zo ook in het oostelijke deel 

van de deelstaat Nedersaksen, waar 

in Osterode het graf van Henk was 

gelegen. Uit eerbetoon werd besloten 

om de graven van hen die in deze 

omgeving waren omgekomen bijeen 

te brengen op een speciaal daartoe 

ingericht Nederlands ereveld, op het 

Friedhof an der Seelhorst in  

Hannover. Hier werden uiteindelijk 

417 Nederlandse oorlogsslachtoffers 

herbegraven. Door de graven samen 

te brengen, kon de stichting de gra-

ven beter onderhouden en was er de 

zekerheid voor de nabestaanden dat 

hun dierbare een waardige laatste 

rustplaats had. Vak H nr.41 kwam 

toe aan Henk Goedemans. Later heeft 

Ben samen met zijn zus Marie het 

graf op de erebegraafplaats nog eens 

bezocht. 
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Hoe was het inmiddels met Ben ver-

gaan? De op 8 februari 1924 geboren 

Bernardus Goedemans werd op 13 

maart 1944 opgepakt op de  

Gijsbrecht van Amstelstraat in  

Hilversum. Na zijn werk bij boter-

grossier Lock was hij op weg naar 

type-les toen hij staande werd gehou-

den door een agent van de Feldgen-

darmerie, de militaire politie. Die 

vroeg hem naar zijn ausweis, een 

soort werkvergunning voor wie tijdens 

de avondklok (spertijd) moest werken. 

Qua legitimatie moest men altijd een 

persoonsbewijs bij zich hebben en 

wie vrijstelling had voor de tewerk-

stelling in Duitsland moest ook dat 

kunnen aantonen. Ben had alleen 

een persoonsbewijs en een 

(distributie)stamkaart met een illegaal 

verkregen stempel. Dat laatste wekte 

argwaan, waardoor hij werd overge-

bracht naar het politiebureau in de 

Langestraat in Hilversum. De volgen-

de dag moest hij zich voor zijn 

stamkaart verantwoorden. De Duitse 

overheid was namelijk erg gebrand 

op het oppakken van de vervalvers 

van de stamkaarten. Dat zat zo. 

Nadat de Duitse overheid arbeiders 

was gaan oproepen voor tewerkstel-

ling in Duitsland, werd tegelijkertijd 

een nieuwe stamkaart ingevoerd. 

Hiervoor moest men zich bij de 

overheid melden. Mannen tussen de 

18 en 35 jaar liepen zodoende het 

risico om direct op transport naar 

Duitsland te worden gezet. Degene 

die zich niet meldde kon dus niet op 

een legale manier aan een stamkaart 

komen, waardoor hij verstoken bleef 

van bijvoorbeeld voedselbonnen en 

andere goederen. Mede hierdoor wa-

ren er veel valse stamkaarten in om-

loop, tot grote ergernis van de Duitse 

overheid. 

Op het in bezit hebben van een ille-

gaal verkregen stamkaart of persoons-

bewijs stonden zware straffen. Zo ook 

voor Ben, die na eerst twee weken 

in de gevangenis in Amsterdam te 

hebben doorgebracht, op 29 maart 

werd overgebracht naar Kamp  

Amersfoort. In dit beruchte doorgangs

- en strafkamp zaten niet alleen on-

derduikers en/of werkweigeraars, maar 

ook geestelijken, zwart handelaars, 

politieke gevangenen en mensen die 

B. Goedemans 1924-1982 
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bijvoorbeeld hun radio niet hadden 

ingeleverd. Kortom, een divers gezel-

schap. De gevangenen werden inge-

zet voor allerlei werkzaamheden in 

en rond het kamp. Zo kon men wor-

den ingezet bij administratieve taken, 

maar bijvoorbeeld ook bij het verbe-

teren en onderhouden van het kamp. 

Een groep van vijftig man, waaronder 

Ben, werd tewerkgesteld bij de cava-

leriekazerne in Amersfoort, waar men 

puin moest opruimen. Later werd hij 

ingezet bij werkzaamheden aan de 

schietbaan. En na drie weken werd 

hij op 20 april met nog vijfhonderd 

man op transport gezet naar  

Fliegerhorst Hopsten über Rheine, 

Nordrhein-Westfalen.  

Na een dag in de trein te hebben 

gezeten kwam men via Deventer en 

Bentheim laat in de middag bij de 

vliegbasis aan. Vervolgens moest men 

nog een uur lopen voordat de barak 

werd bereikt. Hier kreeg men wat 

waterige soep te eten en werd mee-

gedeeld dat iedereen twee briefkaar-

ten naar huis mocht schrijven. Het is 

aannemelijk dat Ben er één naar huis 

stuurde en de andere naar zijn broer 

Henk, om te laten weten waar hij 

zat. Henk zou de briefkaart echter 

nooit onder ogen krijgen, hij kwam 

op 22 april te overlijden. 

De ongunstige ligging van vliegbasis 

Hopsten ten opzichte van het oor-

logsgeweld, maakte het voor de geal-

lieerden oninteressant om hem gedu-

rende de oorlog vaak te bombarde-

ren. Echter, toen halverwege 1944 

het Duitse leger zich terugtrok uit 

Rusland en de geallieerden oprukten, 

kwam de vliegbasis in het hart van 

de militaire operaties te liggen. Hier-

door moesten in allerijl de bomkra-

ters in de start- en landingsbaan wor-

den gedicht. Bij aankomst hadden de 

mannen al gezien dat deze zwaar 

beschadigd was. De volgende dag en 

dagen werden ze eerst aan het werk 

gezet bij het lossen van de treinwa-

gons met steenslag, teersplit en ande-

re soorten basalt. Later werden hier-

mee de bomkraters gedicht, een werk 

dat zeker twee maanden in beslag 

nam. Daarna richtte de arbeid zich 

op het aanleggen van een startbaan 

voor de V1-raketten. Ondertussen 

kwam de vliegbasis zwaar onder vuur 

te liggen door de luchtaanvallen van 

de geallieerden. Voor de dwangarbei-

ders betekende dit, dat zij om de 

schade te herstellen ook ’`s nachts 

moesten werken. Zware arbeid, slecht 

eten en weinig rust eiste zijn tol. Ben 

werd ziek, doodziek. Werken ging op 

het laatst niet meer. Iedere dag moest 

hij naar de dokter, waarna men in-

zag dat hij geen arbeid meer kon 

verrichten. Hij werd afgekeurd en 

mocht naar huis. En zo kwam Ben 

op 5 augustus 1944, na vijf maanden 

van intense gevangenschap, verzwakt 

maar opgelucht naar huis. 

In januari 1945 werd Osterode door 

de Russen ingenomen. De geallieer-

den veroverden in april vervolgens 

vliegbasis Hopsten. En in mei vierde 

de bevolking van Kortenhoef, ’ 
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`s-Graveland en Ankeveen uitbundig 

de bevrijding. Zo ook Ben Goede-

mans die, zittende op een feestelijk 

versierde wagen, deelnam aan de 

optocht door het dorp.  

 

2015 Jan Hendriks 

Ben Goedemans (links) op de bok van een praalwagen 

De bevrijdingsoptocht op de Koninginneweg ter hoogte van de zeepfa-

briek  Dullaart, de latere bakelietfabriek. 
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Met enige regelmaat, zeker tegen de tijd van Bevrijdingsdag, het verhaal 

boven over de V1 (of was het nou V2) welke is neergestort bij Hilverbeek 

en daar ontplofte. Tot ver in de omtrek is dit te horen geweest. Over deze 

VI is al eerder verteld door Daan Buitenhuis in een periodiek van 20 jaar 

geleden maar hier toch weer even een korte samenvatting. 

V1 neergestort in ‘s-Graveland 

Watertoren op een haar na gemist 

In DE VRIJE PERS (illegaal blaadje, 

datum 16-01-1945) lezen we het 

volgende stukje: 

Er wordt grote schade aangericht 

door neerkomende V-projectielen 

door het gehele land. Een merkwaar-

dig geval deed zich voor te  

's-Graveland (bij Hilversum). Hier 

kwam 's-avonds 26/12 een VI neer 

en explodeerde op de buitenplaats te 

Hilverbeek. Het was niet na te gaan 

waar zich de startplaats van dit pro-

jectiel bevond, daar het in cirkels 

kwam aanvliegen en in de lucht ont-

plofte.  

De V1 (ook wel V-1) was het eer-

ste Duitse zogenaamde V-wapen uit 

de Tweede Wereldoorlog en tevens 

het eerste onbemande straalvlieg-

tuig ter wereld. Het was de voorlo-

per van de latere kruisvluchtwapens, 

hoewel deze meestal met een raket-

motor werden uitgerust. In totaal zijn 

er meer dan 30.000 V1's geprodu-

ceerd. Het merendeel werd vanuit 

Nederland afgeschoten. 

De naam V1 (Duitse afkorting) of  

V-1 (Engelse afkorting) was een afge-

leide van Vergeltungswaffe 1

(Vergeldingswapen). De V1 wordt wel 

aangeduid met 'raket', maar is dit 

niet omdat hij gebruik maakt van 

vliegtuigvleugels voor zijn draagver-

mogen en geen raketmotor heeft. Het 

toestel was uitgerust met een explo-

sieve lading in de neus en vloog 

door middel van een primitieve 

s t r a a l m o t o r  e n  e e n  s i m -

pel geleidingssysteem op eigen kracht 

naar zijn doel.  

 

De V1 welke bij Hilverbeek neer-

stortte had boven Hilversum schade 

V1 bij het museum te Peenemünde  

(bron Wikipedia) 

‘s - G r a v e n l a n d 
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opgelopen waarna het projectiel ging 

zwalken. Het begon geleidelijk hoog-

te te verliezen en langzaam maar 

zeker vliegt het richting  

's-Graveland. Dat het hier een V1 

betrof en geen V2 is duidelijk gewor-

den uit de verslagen van de oogge-

tuigen. O.a. het vele lawaai wat het 

maakte duidt al op een V1. 

Eén van die ooggetuige was de 28-

jarige Wout Hagen die naast de wa-

tertoren woonde en net terug kwam 

van de ijsbaan van 's-Graveland 

waar hij een paar baantjes getrokken 

had. Hij heeft amper zijn schaatsen 

opgeborgen of de V1 komt uit het 

niets. Het mist op een haar na de 

watertoren, beschrijft langzaam enke-

le cirkels en komst zo laag over dat 

hij de zwarte letters op de V1 kan 

lezen. 

De V1 verliest meer hoogte en ver-

schijnt boven Oostereinde, het woon-

huis van baron Harinxma Thoe 

Slooten de vorige Burgemeester van 

's-Gravenland. 

Op de ijsbaan stond inmiddels ieder-

een te kijken tot er iemand riep 

“liggen"” waarna iedereen plat op 

het ijs ging. Het geluid van de V1 

motor stopt heel even en dan ont-

ploft het als een grote vuurbal in de 

boomtoppen van de oude eiken en 

beuken aan de Leeuwenlaan ter 

hoogte van Hilverbeek. De luchtdruk 

is enorm en richt veel schade aan. 

De kruinen worden uit de bomen 

geslagen. In de boswachterswoning is 

geen ruit meer heel. Boswachter Ha-

mer haast zich het landgoed op om 

de schade op te nemen. 

Het grote herenhuis wordt zwaar 

beschadigd. Het plafond zakt gedeel-

telijk naar beneden en de ravage is 

groot. De bewoonster mevrouw Her-

menegilde M. Th. H. J. Frowein Gra-

vin Wolff Metternich, die hier met 

haar man en twee kinderen in 1939  

kwam wonen, wordt getroffen door 

rondvliegend glas en verliest hiermee 

het licht in een oog. 

 

Ook in de directe omgeving werd 

schade aangericht. Van de huizen 

aan het Noordereinde, met name aan 

de oostzijde, sneuvelden duizenden 

ruiten. Ook in Kortenhoef, Bussum 

en Hilversum sneuvelden ruiten. 

Vlak na de ontploffing wemelt het 

landgoed van de Duitse soldaten die 

ijverig naar brokstukken begonnen te 

zoeken om te voorkomen dat er ie-

mand informatie kon verzamelen 

over hun geheime wapen. 

In 1949 werd de vijver bij Hilver-

beek schoongemaakt waarbij toch 

nog restanten van de V1 werden 

gevonden. 

Hilverbeek vanaf  ‘s-Gravelandse weg 
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Operatie Manna (de naam is ontleend aan het Bijbelse manna) was de naam 

van de voedseldropping in april/mei 1945, aan het eind van 

de Hongerwinter in de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Deze voedsel-

dropping was noodzakelijk geworden, omdat er vele honderdduizenden Neder-

landers in West-Nederland al maandenlang verstoken waren van alle soorten 

van voedsel, kleding en hulpgoederen.  

Operatie Manna 

Voedseldropping april/mei 1945 
 

Uit de grote collectie van Bruin Wallenburg ziet u hier een aantal producten 

welke o.a. gedropt werden. Hiervoor werden onder andere het 625ste squa-

dron in Scampton (Lincolnshire), het (Australische) 460ste, het 467ste, verder 

het 100e en het 101ste squadron van de RAF ingezet. Ook het 300e (Poolse) 

squadron was bij deze droppings aanwezig. In totaal waren er meer dan 30 

Engelse squadrons en 11 Bomb Groups van de Amerikaanse luchtmacht bij 

deze droppings betrokken. Bij de eerste missie vlogen 242 zware bommen-

werpers van het type Lancaster naar de Nederlandse kust via een afgespro-

ken corridor. Op 29 april 1945 werd 535 ton aan voedsel door de RAF uit-

gegooid.  
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Uit het archief van Bruin Wallenburg vindt u hier enkele afbeeldingen uit een 

verzetsblaadje dat hier rondging. Bruin meent dat er maximaal 3 a 4 exem-

plaren van 't Kristalletje geweest zijn, die onderling circuleerden onder de 

(maximaal) 15 personeelsleden van de 's-Gravelandse wasserij(en) en waarbij 

op het geschrift uitdrukkelijk was bepaald dat na lezing het exemplaar onmid-

dellijk vernietigd moest worden. 

Het Kristalletje 

Klein verzet in ‘s-Graveland 

‘s - G r a v e n l a n d 
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Onderduikers huisvesten was in de oorlog altijd een hachelijke onderneming. 

Maar zeker wanneer een onderduiker een arts nodig had. Frans van Giessen 

heeft hier een stukje over geschreven. 

Onrust aan het Zuidereind  

Huisarts in oorlogstijd 

Oorlog is rotzooi. Wij kennen de 

verhalen van geweld, honger en on-

recht, al zullen alleen degenen die 

in die bange jaren hebben geleefd, 

de alomvattende afschuw ervan kun-

nen bevatten. 

In de oorlogsjaren speelde zich een 

bijzondere geschiedenis af, nabij de 

laatste brug op het Zuidereind, bij 

goede mensen die enkele onderdui-

kers huisvestten. 

Het gezin had zelf al voedseltekort 

en er zijn meerdere fietstochten - 

over slechte wegen en in onveilige 

omstandigheden - naar het midden 

en oosten van het land nodig ge-

weest, om dat tekort aan te vullen 

voor het eigen gezin en voor de 

onderduikers. 

Op een dag kreeg een van de on-

derduiksters een miskraam en de 

dokter moest erbij komen. 

Men wist dat huisarts - dokter Burck 

- een onderduiker niet zou verraden, 

maar er werkte ook een assistent in 

de praktijk en men wist niet zeker of 

die ook betrouwbaar was. 

Dus werd een van de zoons des hui-

zes naar de huisarts gestuurd, om te 

zeggen dat vader ernstig ziek was. 

Toen de assistent huisarts de patiënt 

bezocht, deed vader alsof hij ernstige 

last had van zijn blinde darm. Hij 

kermde alsof hij het slachtoffer was 

en de echte patiënte en de andere 

onderduikers moesten zich heel stil 

houden. 

Nadat de assistent was vertrokken 

werd gewacht tot het begin van de 

avond en toen dokter Burck zich in 

zijn woonhuis had teruggetrokken, 

kon hem vertrouwelijk worden be-

richt wat de werkelijke oorzaak van 

de oproep was. 

De dokter kon alsnog hulp verlenen 

aan de onderduikster en overigens 

bevestigen, dat ook de assistent be-

trouwbaar was.  

Dokter Burck 

‘s - G r a v e l a n d 
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Deze keer is Wim Fecken op zoek gegaan naar de het ontstaan van de eerste 

bewaarschool, de latere kleuterschool.  

 

Een kleuterschool in 's-Graveland 
 

Een “Kleinkinderbewaarschool” 

Op 1 mei 1880 wordt er door de 

Douairière J.E. Backer – de Wildt, een 

geboren Amsterdamse en in de zomer 

op 'Spanderswoud' verblijvende, een 

zogenaamde kleinkinder bewaarschool 

opgericht. De school bestaat uit twee 

lokalen en telt zo'n 50 kinderen. Het 

is niet de eerste kleuterschool want 

eerder, in 1861, was er ook al een 

kleuterschool die bestaan heeft tot 

ca.1869. Daarna is er tot 1880 niets 

wat op een kleuterschool lijkt. 

Wat is nu het motief geweest van 

Douairière Backer-de Wildt om een 

kleinkinder-bewaarschool op te rich-

ten? Het volgende staat beschreven. 

'Zo is het ook in het dorp, waar ze 

een bewaarschool sticht, omdat de 

kinderen, bij gebrek aan toezicht, in 

de vaart plegen te vallen en maar al 

te dikwijls met noodlottig gevolg. In 

één jaar waren twee kleine kinderen 

in de vaart verdronken. Bij de op-

richting werkt ze samen met haar 

oom Jhr. Mr. C. Dedel en met freule 

A.M. Six (van Bouwzicht), maar ze 

bestuurt de kleuterschool in haar een-

tje. Ook schrijft ze voor, wat gezon-

gen zal worden. Dat heeft een oor-

zaak. Ze vindt de versjes, die aan-

vankelijk op het programma staan, 

onbenullig en geeft de raad: 'leer ze 

liever een mooie psalm of 

een gezang, daar hebben 

ze hun hele leven wat 

aan.' Als ze in een vol-

gend seizoen terug komt, 

wordt ze ontvangen met 

het zingen van: 'k Heb 

mijn tranen onder 't kla-

gen tot mijn spijze dag en 

nacht.' Dat was nou ook 

weer niet de bedoeling en 

voortaan zou ze de liederen zelf wel 

uitzoeken. 

'Als mevrouw Baker - zo sprak men 

Backer uit in 's-Graveland - naar 

Uit: De Gooi- en Eemlander van zaterdag 17 april 

1880. 

‘s - G r a v e l a n d 
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haar beschermelingen komt kijken en 

het toevallig tijd is voor een hande-

ling, waarvan de jongste assistente 

van de bewaarschool de naam van 

broekenbindster ontleent, zegt de di-

rectrice op gestrenge toon: 'de rest 

stelt het uit!' 'Mevrouw heeft daar-

over het plezier van de moeder van 

een gezin, maar ze accepteert het 

eerbewijs.' 

Bron: boek 'De Tamme Kastanje van 

Jhr. F.J.E. van Lennep. 

 

Het is tekenend dat de burgemeester 

Van Pellecom niet direct 

raad weet/niet weet wat te 

doen, nadat hij geconfron-

teerd wordt met het plan 

van de dames Backer en 

Six om een bewaarschool 

op te richten. Dan klimt hij 

in de pen om daar duide-

lijkheid over te krijgen en 

schrijft een brief naar 

Schoolopziener Van Ogtrop. 

Die voorziet de burgemees-

ter van een Amsterdamse 

verordening die hij gaat 

toepassen voor de bewaar-

school hier ter plaatse. 

Hierna twee brieven, de 

eerste van 27 maart en de 

tweede van 6 april 1880. 

Beide hebben betrekking op 

de op te richten Christelijke 

bewaarschool door mw. J.E. 

Backer-de Wildt van 

 'Spanderswoud.' Aan het 

eind van de tweede brief 

vraagt de burgemeester in-

formatie inzake het aangevraagde 

verlof van de onderwijzer Boddendijk 

van de openbare lagere school ter 

plaatse en dat moeten we maar laten 

voor wat het is. 

 

'Tiende Afdeeling van kleinkinder-

scholen en bewaarplaatsen.' 

 

Art. 412 

'Bewaarplaatsen voor kleine kinderen, 

hetzij daarin al dan niet eenig onder-

rigt tot voorbereiding voor het lager 

onderwijs wordt gegeven mogen bin-
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nen deze Gemeente niet worden op-

gerigt, noch de vóór het in werking 

treden deze verordening bestaande 

worden gehouden, dan na bekomen 

vergunning van Burgemeester en 

Wethouders. 

Deze vergunning wordt niet gegeven 

dan op schriftelijk verzoek en niet 

dan aan personen van een goed ze-

delijk gedrag en voor zoodanige lo-

calen die aan de navolgende bepalin-

gen voldoen. Zij kan worden inge-

trokken, wanneer het aan Burgemees-

ter en Wethouders voorkomt, dat de 

gestelde vereischten niet meer aanwe-

zig zijn, of bij herhaalde overtreding 

van de bepalingen van 

deze afdeeling.  

Art. 413 

Vereenigingen, stichtingen 

of zedelijke lighamen, 

zoodanige vergunning vra-

gende zijn gehouden één 

of meer personen aan te 

wijzen, door welke een 

door hen opgerigte of ge-

houden bewaarplaats wordt 

bestuurd. Deze personen 

moeten aan de bepalingen 

van art. 412 voldoen, en 

zijn gedurende deze hunne 

betrekking verantwoordelijk 

voor de naleving der bepa-

lingen voor deze afdeeling. 

Art. 414 

Localen, waarin kinderen 

van het gezin van den 

bewoner of bewoonster 

alsmeede van hoogstens 

twee andere gezinnen wor-

den bewaard, vallen niet in de bepa-

lingen van deze afdeeling. 

Art. 415 

Het is verboden, in de localen, tot 

bewaarplaatsen voor kleine kinderen 

gebruikt wordende, eene snoepnering 

te houden of sterken drank te tappen. 

Art. 416 

Het is verboden, de kinderen langer 

dan één uur achtereen zittende te 

houden, of hen gedurende den ge-

heelen tijd van hun verblijf in de 

bewaarplaats zonder bezigheid te 

laten. 

Art. 417 

Het is verboden, in de localen in 
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deze afdeeling bedoeld, excrementen 

(ontlasting en urine) te laten verblij-

ven; deze moeten onmiddellijk ver-

wijderd worden. 

Art. 418 

Het is verboden, vertrekken waarvan 

de vloer beneden den beganen grond 

ligt, tot bewaarplaatsen voor kleine 

kinderen te bezigen. (kelders) 

Art. 419 

Geene locaal mag tot bewaarplaats 

voor kleine kinderen worden gebruikt, 

tenzij het droog van muren en vloer, 

met hout bevloerd en van een stook-

plaats voorzien is, voldoend daglicht 

ontvangt en door het openzetten van 

een of meer vensters of door een 

ander middel van ventilatie voldoen-

de kan gelucht worden. 

Art. 420 

De hoogte der vertrekken, tot be-

waarplaats voor kleine kinderen ge-

bruikt wordende, mag tusschen den 

vloer en den onderkant der bindten 

niet minder dan 2,50 meter/el/zijn. 

Art. 421 

Bij het verleenen eener vergunning, 

in art. 412 bedoelt, wordt door Bur-

gemeester en Wethouders, na vooraf-

gaand onderzoek, het aantal kinderen 

bepaald, dat in de bewaarplaats mag 

worden toegelaten, met dien verstan-

de dat na aftrek van kasten en grove 

meubelen, voor ieder kind eene 

grondvlakte van ten minste 0,66 vier-

kante meter en eene inhoudsruimte 

van ten minste 3 kub. meter moeten 

overblijven. 

Van de bepaling omtrent de grond-

vlakte kan door Burgemeester en 

Wethouders worden afgeweken, voor 

zooverre uit het onderzoek der loca-

len met het oog op de hoogte daar-

van of andere omstandigheden blijkt, 

dat eene mindere grondvlakte zonder 

bezwaar kan worden bepaald. 

 

 

Art. 222 

Voor de bestaande bewaarplaatsen 

die in dezelfde localen gevestigd blij-

ven en niet van hoofd of volgens art. 

413 verantwoordelijken bestuurder 

veranderen zal de in het vorig artikel 

genoemde inhoudsruimte ten minste 

2,20 kubieken meter moeten bedra-

gen. 

De bestaande vergunningen worden 

door Burgemeester en Wethouders 

met deze bepaling in overeenstem-

ming gebragt. 

Na verloop van een door Burgemees-

ter en Wethouders te stellen termijn 

van ten hoogste een jaar, zal het 

getal der kinderen in de bewaar-

plaats, het in de gewijzigde vergun-

ning gestelde maximum, niet meer 

mogen te boven gaan. 

Art. 223 

Het oprigten, inrigten of hebben van 

eene bewaarplaats, als in art. 412 

bedoeld, zonder voorafgaande of na 

ingetrokken vergunning van Burge-

meester en Wethouders, of in strijd 

met de voorwaarden in de vergun-

ning vermeld, wordt gestraft met een 

geldboete van f. 15,-. 

Iedere overtreding van een der artike-

len 415, 416 en 417, wordt gestraft 

met een geldboete van f. 5,-. Gelijke 
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straf wordt gedreigd tegen het toela-

ten van een grooter aantal kinderen, 

dan waarvoor vergunning is verleend. 

Art. 224 

Ter verzekering van de rigtige uitvoe-

ring der bepalingen van deze af-

deeling wordt aan de Schoolopzieners 

in de vier eerste schooldistricten in 

Noord-Holland, de leden der plaatse-

lijke Schoolcommissie, de leden der 

Gezondheidscommissie, de bevoegd-

heid toegekend, om met inachtne-

ming der bepalingen van de wet van 

31 Augustus 1853 (Staatsblad no. 83) 

de woningen der ingezetenen huns 

ondanks binnen te treden.' 

 

Over de eerste leidsters, misschien is 

het beter te spreken van onderwijze-

ressen, van de bewaarschool is het 

een en ander bekend. Het zijn de 

jonge dames Heitz. Daarom eerst iets 

over hun ouders. Het bevolkingsregis-

ter van 's-Graveland (1862-1880) laat 

ons weten dat op 31 mei 1795 in 

Utrecht is geboren Johan Casper 

Heitz en op 17 mei 1858 als we-

duwnaar in 's-Graveland is komen 

wonen op het adres Zuidereinde 276. 

Dat is betrekkelijk in het uiterste zui-

delijke deel aan deze weg. Op 21 

mei 1858 voegt de 32 jarige en toe-

komstige tweede vrouw Henriëtte 

Wilhelmina Hamacher, geboren in 

Crefeld, Duitsland zich bij hem. Op 

1 oktober van dat zelfde jaar trou-

wen zij in 's-Graveland. Op 23 fe-

bruari 1859 wordt Wilhelmina Johan-

na geboren, gevolgd door Geertruida 

Henriëtte op 24 februari 1860, Anna 

Sibilla op 3 juni 1861 en een maand 

later op 9 juli overleden. Een tweede 

Dit is de school ter hoogte van het buiten 'Spanderswoud' aan het Noordereinde 

die is opgericht door mw. J.E. Backer-de Wildt.  

Heden heeft het pand huisnummer 211. 
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Anna Sibilla wordt geboren op 12 

juni 1863 en nog weer een zusje 

Henriëtte Johanna op 21 april 1867 

in Kortenhoef. 

Het valt op dat de familie bij voort-

during dienstboden in huis heeft. Zij 

kan het zich mogelijk permitteren. 

De familie verruild 's-Graveland voor 

Kortenhoef op 3 mei 1864. Op zon-

dag 16 april 1876 sterft vader Johan 

Casper Heitz en moeder Henriëtte 

Wilhelmina op zaterdag 3 maart 

1888 beiden in Kortenhoef. 

Na het overlijden van hun moeder 

verhuizen op 28 april 1888 Anna 

Sibille en haar zus Henriëtte Johanna 

vanuit Kortenhoef naar 's-Graveland. 

Zij staan dan geregistreerd als be-

waarschoolhoudsters en hun laatste 

woonadres is het Noordereinde nr. 

87. Definitief verlaten de zussen  

's-Graveland respectievelijk op 28 

september 1889 en 28 juni 1893. Op 

de laatst genoemde datum emigreert 

Henriëtte Johanna naar de Zuid Afri-

kaanse Republiek maar komt ook 

weer terug. Er is nog wel wat meer 

over hen en de andere familieleden 

te vertellen maar dat valt buiten dit 

kader. 

Wie de bewaarschool na het vertrek 

van de zussen Heitz 1893 leidt is 

vooralsnog onbekend gebleven. 

 

De bewaarschool heeft het huisnum-

mer 86 wat zo veel wil zeggen dat 

de zussen naast de school wonen. 

Het is zo goed als zeker dat de jon-

ge dames dan werkzaam zijn op de 

Christelijke bewaarschool van mw. 

Backer-de Wildt. 

 

Aan Gedeputeerde Staten moet jaar-

lijks een opgave gedaan worden van 

het aantal kinderen en onderwijzend 

personeel. Voor de hierna komende 

aantallen komen die van 1882 niet 

altijd overeen met andere gegevens 

uit dat jaar. We moeten maar een 

slag om de arm houden. 

 

Op de bewaarschool zitten op het 

einde van 1882: 25 meisjes en 19 

jongens. 1 onderwijzeres en een 

helpster, volgens opgave van G.H. 

(Geertruida Henriëtte) Heitz, brief van 

4 april 1882. Inv. 252. Het zou kun-

nen dat ook zij op de bewaarschool 

als onderwijzeres werkzaam was. 

Hoewel ik haar nimmer als zodanig 

geregistreerd heb zien staan. 

 

Aan het eind van 1882 zijn er op de 

bewaarschool: 

24 jongens en 27 meisjes. 1 onder-

wijzeres en een helpster. 

De gemeente 's-Graveland verleent 

géén subsidie.' Inv. 871 brief 15675 

aangaande de bewaarschool van 12 

maart 1883. 

Aan het einde van 1890 zijn er op 

de bijzondere bewaarschool: 

25 jongens onder de 6 jaar en 6 

boven die leeftijd. 

14 meisjes onder de 6 jaar en 8 bo-

ven die leeftijd. 

De school wordt geleid door 2 on-

derwijzeressen en 1 helpster. Inv. 

282. 

Aan het einde van 1891 telt de be-
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waarschool: 

17 jongens onder de 6 jaar en 5 

boven de genoemde leeftijd. 

21 meisjes onder de 6 jaar en 3 bo-

ven de genoemde leeftijd. 

Er zijn twee onderwijzeressen en een 

helpster. Inv. 287. 

 

Gelijk met de dreiging van de eerste 

wereldoorlog is waarschijnlijk de be-

langstelling voor de bewaarschool 

inmiddels sterk verminderd. Het resul-

teert hierin dat deze wordt opgehe-

ven en het gebouw bestemd wordt 

als locatie voor de Noord-Hollandse 

Vereniging 'Het Witte Kruis' afdeling 

's-Graveland, Kortenhoef en Anke-

veen. Voor 's-Graveland vormen de 

jaren 1814-1939 het kleuterschoolloze 

tijdperk. 

 

Dit is een hoofdstukje uit het onder-

zoek naar 'Drie eeuwen onderwijs in 

's-Graveland'. 

Een mogelijke uitgave in boekvorm 

over het onderwijs in 's-Graveland. 

De geschiedenis van alle scholen met 

het accent op de openbare lagere 

school. Maar ook andere specifieke  

onderwijsvormen die 's-Graveland in 

het verleden rijk was en dat zijn er 

meer dan we zomaar voor ogen heb-

ben, worden in het boek voor het 

voetlicht gebracht. Het boek telt ruim 

driehonderd pagina's.  

 

Wim Fecken 2015. 

 

Circa 1885 kleuters van de kleinkinderbewaarschool aan het Noordereinde  

van de dames Backer en Six. Bron: Historische Kring. 



 

2015 2  blad 31 

 

 

 

 

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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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 

waarvan wij hopen dat u~ons één of meerdere namen kunt geven of plaats 

en datum weet. 

Uit het archief 
 

De vraag in onze periodiek heeft, 

geheel onverwacht geen reacties 

opgeleverd. Ondanks dat de foto 

nog niet zo heel oud is, ongeveer 

1955. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwe opgave betreft twee 

dames welke in Ankeveen ter 

kerke gaan 

Weet u wie het zijn? Laat het 

ons weten. 
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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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle voorwerpen op deze pagina 

zijn geschonken door de heer 

Jan Vrakking. 

Prachtige aanvulling op onze 

collectie te bezichtigen op onze 

oudheidszolder. 
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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 archi-

valia 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 pu-

bliceren. Bij al deze arbeid is uw hulp nodig, het zij door het verstrekken 

van informatie en/of materiaal en/of financiële steun. 

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

Postbezorging van het periodiek buiten de regio kost € 7,50 extra en 

losse nummers zijn verkrijgbaar bij boekhandel CW76 en bij de HK voor  

€ 4,50. 

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

       035 6211536 e-mail: koos@hk-kortenhoef.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. 

 

Dit periodiek is een uitgave van de Historische kring Ankeveen/'s-Graveland/

Kortenhoef "In de Gloriosa" 



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  


