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thema: Boeren, burgers en buitenlui 

Speciaal voor Open Monumentendag worden een aantal monumenten in 
Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef extra onder de aandacht gebracht. 
Dit keer niet de buitenplaatsen maar andere gemeentelijke monumenten. 
Een aantal bewoners van deze panden is gevraagd om hun tuin open te 
stellen, zodat de monumenten beter bekeken kunnen worden. 

Door de Historische Kring wordt, speciaal voor die gelegenheid een route-
boekje uitgegeven met een beschrijving van de panden. Dit boekje is gratis 
verkrijgbaar bij het verenigingsgebouw van de Historische Kring aan de 
Kerklaan, of bij .de meewerkende eigenaren van de monumenten. 
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Bij de voorplaat 

Aris Knikker Gezicht op de plassen van Kortenhoef 

Aris Knikker (Haarlem 1887-1962 Den Haag) volgde een opleiding aan 
de Academie BK in Den Haag en woonde en werkte in die stad. 
Aanvankelijk was hij plateelschilder bij Rozenburg. Daarna ging hij over 
tot de vrije ongebonden schilderkunst. Zijn voorkeur lag bij landschappen 
en vergezichten in de trant van de Haagse School. Zijn werk vertoont grote 
gelijkenis met het werk van Weissenbruch. Veel van het vroegere werk 
van Aris Knikker werd vervalst tot werk van J.H. Weissenbruch. 
Knikker signeerde met pseudoniemen zoals H.Endlich en H weither. 
Aris Knikker logeerde, evenals zijn broer Jan Knikker Sr., ook in 
Kortenhoef, in de kostschool van mijnheer Dekker, tegenover Het Recht-
huis, waarschijnlijk omdat Het Rechthuis te duur was. Ook logeerde hij in 
de villa van ambachtsheer De Bont. 

Bronnen: 
Kunstkamer Wijdemeren 
"De onvergankelijke kijk op Kortenhoef" door Carole Denninger 



Voorwoord 
Allereerst wil de redactie een fout rechtzetten uit onze vorige periodiek. In 
het verhaal "Over huizen gesproken" staat in het onderschrift van de foto 
op pagina 31, per abuis Gert Schouten genoemd. Veel lezers wisten ons te 
melden dat het hier Gerrit Neijssen betreft, met echtgenote Beth Schouten. 

Op 10 juni ji was, tijdens de wandeling over de buitenplaatsen, door de HK 
een kleine tentoonstelling ingericht in de Eekhoorntjeszaal van Natuurmo-
numenten. Daar was ook een plaats ingeruimd voor het schaalmodel van 
Trompenburg, welke gebouwd is door Ineke Westdorp. In dit nummer ver-
haalt zij over de bouw van het prachtige model en het onderzoek naar de 
geschiedenis van dit markante stukje 's-Graveland. Ook vertelt zij aardige 
anekdotes over Cornelis Tromp. 

In het tweede verhaal duikt Frans van Giessen in onze verzameling en in 
het fenomeen "verzamelen" waar vele Nederlanders mee behept. zijn. Dit 
stuk toont ons een mooie verzameling suikerzakjes, welke allen betrekking 
hebben op de horeca in Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef. Daarbij 
kwam Frans tot ontdekking dat er veel suikerzakjes in omloop waren in de 
drie dorpen, maar dat er maar weinig in het bezit zijn van onze Historische 
Kring. Als u deze in uw bezit heeft, wilt u misschien overwegen om deze 
aan onze verzameling toe te voegen. 

Genie van Rijn-Luijer heeft weer een mooi verhaal samengesteld over één 
van de huizen in onze dorpen. Dit keer betreft het de woning van Gerrit 
Jansen aan de Kerklaan 42 te Kortenhoef. 

Rest ons nog u veel leesplezier te wensen. 



Het model van Trompenburg schaal 1:24, natuurgetrouw gebouwd door Ineke 
Westdorp. 
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De bouw van Trompenburg 
Door Ineke Westdorp 

Op 28 oktober 2016 is de Syllisburg (heden ten dage bekend als 
Trompenburg) onthuld door niemand minder dan Cornelis Tromp en zijn 
vrouw Margaretha van Raephorst. 

Begrijpelijk als u dit leest dat u denkt: dat kan niet, want Trompenburg 
staat al ruim 300 jaar op zijn plek in 's-Graveland en Cornelis en zijn 
vrouw zijn al eeuwen dood. Toch is de eerste alinea geen onzin. 

Het gaat dan over het schaalmodel (1:24) van de Trompenburg en Wim 
Molleman kruipt al jaren in de huid van Cornelis Tromp, als eind mei 
schoolkinderen de Trompenburg bezoeken en meedoen aan een educatief 
programma. 

Onthulling door Cornelis Tromp en Margaretha van Raephorst 
(DSO leden Wim Molleman en Ina van Mourik) 
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Het bijzondere gebouw prikkelt velen, ook mij en is voor mij aanleiding 
geweest het na te gaan bouwen en dan zoveel mogelijk uit de tijd van Cor-
neus Tromp, dus de 171e  -eeuw. 
Om zoveel mogelijk mensen van dit (niet-toegankelijke) bijzondere ge-
bouw te kunnen laten meegenieten, wordt het tentoongesteld bij gepaste 
gelegenheden en zal in deze en de volgende uitgave van dit periodiek een 
artikel geplaatst worden met een uiteenzetting van het model. 

Tijdens de bouw van het schaalmodel ben ik een verwoed verzamelaar 
geworden van alles wat betrekking heeft op dit gebouw, maar ook van 
Cornelis Tromp. Ik heb inmiddels drie dikke mappen vol met foto's, oude 
prenten en gravures, ansichtkaarten, vele artikelen zowel uit het verleden 
als het heden, artikelen van historici en andere deskundigen, maar ook 
'prullaria' waar Tromp of de Trompenburg op staat. Ik houd me aanbevo-
len als u dit leest en bedenkt dat u misschien nog wat in een kastje of laatje 
hebt liggen (zo mis ik nog een wandelmedaille uitgereikt bij 'de Tromp-
marsch' uit 1935 door WSV uit Hilversum, zie krantenartikel de Gooi en 
Eemlander 8 juli 1935). 

Het ontstaan van 's-Graveland en 
de buitenhuizen zal bij de lezers 
van dit blad zeker wel bekend 
zijn. Waarschijnlijk ook wel hoe 
een zeeheld -geboren in Rotter-
dam- 'verzeild' raakte in 
's Graveland. 
Dit heeft te maken met zijn huwe-
lijk in 1667 met Margaretha van 
Raephorst, weduwe van Jean van 
Hellemondt, een invloedrijk man 
uit de vroedschap van Amster-
dam. Deze Jean had met zijn 
vrouw een buitenhuis in 
's-Graveland, genaamd de 'Hoge 
Dreuvik'. Het huis is door de 
Fransen verwoest in 1672. Tij-
dens de laatste restauratie van de 
Trompenburg zijn resten van ou-
de fundamenten gevonden onder 
het corps de logis (woonhuis), 
waardoor het aannemelijk lijkt dat 

Cornelis Tromp door de Deense koning 
Christiaan V. verheven tot graaf van 
Syllisburg 



Sieraad van Karel II 
	Orde van de olifant (na het overlijden van Cornelis 

(collectie van Kinschot- 	door de erfgenamen terug gegeven aan 
Tromp stichting) 
	Denemarken) 

de Trompenburg (toen nog Syllisburg) op dezelfde plek is gebouwd als 
waar de 'Hoge Dreuvik' stond. Tromp noemt zijn huis Syllisburg; hij was 
in 1677 door de Deense Koning Christiaan V verheven tot graaf van Syl-
lisburg. Ook is hij benoemd tot ridder in de orde van de Olifant. In 1675 is 
hij door de Engelse koning Karel II als baronet in de Engelse adelstand 
verheven. 

Cornelis is na zijn huwelijk met Margaretha bij haar ingetrokken. 
Margaretha woonde in Amsterdam aan de Herengracht 179 (het pand op 
die plek is later afgebroken en vervangen). Cornelis heeft dit pand, met 
toestemming van Margaretha, verkocht in 1668 aan Nicolaas Listingh. 
Hierna zijn geen koopcontracten bekend van Tromp en zijn vrouw, ver-
moedelijk huurden zij. Zij woonden op de Keizersgracht bij de Binnen-
Amstel, waar Margaretha op 16 februari 1690 is overleden. Cornelis over-
leed een jaar later in een huis aan de Herengracht bij de Amstel, dit huis 
was eigendom van Cornelis Witsen. 
Margaretha is met een jacht van Amsterdam naar 's-Graveland gebracht en 
op 17 februari 1690 begraven in de kerk, in het graf dat haar eerste echtge-
noot ooit had gekocht. 

'In de gekroonde trapgans' bladzijde 45 vermeld: `de aanzienlijken wer-
den in de kerk begraven, het liefst zo dicht mogelijk bij de preekstoel bin- 
nen het doophek of doophuis 	'( NO hoek). 
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De preekstoel is in 1856 verplaatst. Na ruiming is het graf overgegaan naar 
A.J. Fabricius. 
Cornelis (luitenant-admiraal-generaal) is thuis overleden, waardoor hij 
geen 'recht' had op een grootse staatsbegrafenis. Na een lijkstatie over de 
grachten, waar Jan Luyken een gravure van heeft gemaakt, is Comelis per 
jacht naar Delft vervoerd. Daar is hij bijgezet in het praalgraf van zijn be-
roemde en geliefde vader Maarten Harpertsz. Tromp in de Oude Kerk. In 
deze grafkelder zijn meer familieleden bijgezet. De kelder is eigendom van 
de Van Kinschot-Tromp stichting. 

Over het algemeen werd Cornelis in de landen rondom de republiek meer 
gewaardeerd dan in de Nederlanden. Als de naam Tromp wordt genoemd, 
wordt hier eerder aan Maarten gedacht dan aan zijn zoon. 
Het is dat hij zo'n bijzonder bouwwerk heeft nagelaten en dat dit gebouw 
de tand des tijds heeft doorstaan. Ik denk dat als hij -vanaf zijn wolkje- nu 
even kon zien dat hij met zijn buiten, de gemoederen nog steeds bezig 
houdt, dit wel een flinke boost zou geven aan zijn niet geringe ego. 

Op deze afbeelding is de lange brug naar de ingang te zien, een enkele belvedère, 
luiken voor de onderramen en een vlonder. Er zijn gedurende de eeuwen vele 
aanpassingen aan 'de moderne smaeck' gedaan, waardoor nu niet meer van alles 
na te gaan is hoe het oorspronkelijk was. 
Dit maakt nabouwen uit de tijd van Tromp er niet gemakkelijker op. 



De herbouw van het vernielde buiten heeft vrij lang geduurd. Mogelijk 
heeft dit te maken met lange periode van afwezigheid van Cornelis in ver-
band met diverse activiteiten op zee. Er zijn aanwijzingen dat het gebouw 
in 1684 al wel werd bewoond. De allereerste afbeelding van het gebouw is 
een tekening van Cornelis Pronk, gedateerd 1740-1745. Het pand was toen 
in bezit van Jacob Roeters en heette inmiddels Trompenburg. 

Gelukkig heb ik vele deskundige adviezen gekregen. Bij zaken die niet 
meer te achterhalen zijn, heb ik de huidige situatie weergegeven. Het corps 
de logis heb ik aan de binnenkant neutraal geschilderd, omdat onbekend is 
hoe het was tijdens Tromp. Een kamer op de bel-etage aan de zuidzijde 
geeft wel wat prijs: hier is onderzoek gedaan naar de verflagen op de lam-
brisering. Hieruit blijkt dat de verf 17de eeuws is, van een donker rode kleur 
met bloemguirlandes. In het model heb ik dit niet toegepast, maar ook deze 
kamer net als de andere ruimtes neutraal gehouden, ook de vloer. Voordeel 
is dat de meubeltjes beter uit komen. De inrichting van het model is geba-
seerd op de boedelbeschrijving uit 1692 opgetekend door notaris J. van 
Ulenbroeck (collectie Scheepvaartmuseum, Amsterdam. Transcriptie door 
historica Stance de Haas). 

De koepelzaal is het pronkstuk van het gebouw, zo ook in het model. Ik heb 
in het model het corps de logis aan meer kanten open gelaten, zodat de ver-
schillende ruimtes goed zichtbaar zijn. Bij de koepel heb ik alleen de zuid 
nis weggelaten, waardoor het mogelijk is in de koepel te kijken. 

Model Trompenburg vanaf de Noordzijde 
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Selene en de herder Endyrnion 

De kamers op bel-etage niveau heb ik verdeeld in slaapkamer, bibliotheek, 
schilderijenkamer en eetkamer. De boedelbeschrijving vermeld in bijna 
alle kamers wel (hemel)bedden, schilderijen, boeken, tafels, stoelen, enz. 
Tromp verzamelde schilderijen, boeken en wapens, het pand stond werke-
lijk bomvol. Door de kamers een functie te geven heb ik het wat overzich-
telijker gemaakt. 
Ik zal een soort 'rondleiding' door het gebouw geven, te beginnen in het 
corps de logis aan de noordzijde, in de slaapkamer van Tromp. 
De inrichting is fantasie, maar de aankleding van het hemelbed is geba-
seerd op de boedelbeschrijving: 'een eeekenhout Ledekant met groene ka-
melotte moor en gestookte banden met wit satijn gevoert en daer over een 
groen koevert met een Spree en twee ruijck kussens met d'onder matras' 
gewaardeerd met een bedrag vanfl. 600,00 
Links van het bed staat op een tafeltje een miniatuur lampetkan met schaal, 
het origineel is in bezit van het Rijksmuseum. 
De schouw is 18de eeuws, dus na Tromp aangepast. In de kussens van de 
stoeltjes bij de schouw heb 
ik het wapen van Tromp en 
het wapen van zijn vrouw 
geborduurd. Dit is vrij naar 
het feit dat hun wapens ge-
graveerd waren in o.a. gla-
zen en bestek, beschreven 
in de boedelbeschrijving. 
Omdat ik dit op deze schaal 
onmogelijk kan namaken 
heb ik het zo gedaan. 



Aan deze zijde van het corps de logis zijn de plafondschilderingen be-
waard gebleven, aan de zonnige zuidzijde zijn ze verloren gegaan. Hier 
wordt het plafond in het middenvak gesierd door de mythologische liefdes-
geschiedenis van Selene en de herder Endymion. 
De kamer naast deze ruimte is in het model de bibliotheek. In de boedelbe-
schrijving zijn vele boeken genoemd en dankzij internet liggen hiervan wat 
'boeken' op tafel. De schouw is ook hier van later datum. Het schilderij is 
van de gravin van Hessen. Verder staat er een boekenkast en links een boe-
kenkist met daarop weer het wapen van Tromp. Er zijn onderzoekers die 
deze kamer typeren als antichambre, maar deze ruimte is ook omschreven 
als schilderij enkamer. Ook hier een plafondschildering: we zien in het 
midden de godin van de dageraad: Aurora. 

In de periode 1890-1902 huurde pastoor Van Soest de Trompenburg ten 
behoeve van de verzorging van de weeskinderen van Theodoor Zum Gahr 
en Sophia Lipman (Wisseloord) door gouvernante Fien Trip. De pastoor 
kwam in deze kamer, keek omhoog en was verbijsterd: Aurora is afge-
beeld met een dubbele boezem; hij gaf prompt bevel er een sluier overheen 
te schilderen. Een andere anekdote verhaalt van een bezoeker die gefasci-
neerd het schilderij bewonderde en verzuchtte: zo zie je ze maar weinig! 

De ruimtes onder deze verdieping -het souterrain- (zie foto's volgende 
blad) bestaat uit de grote keuken en bijkeuken en een ruimte die Tromp 
'Kajuit' noemde. Er is verder niets bekend van deze ruimte, maar door de 
benaming heb ik de vrijheid genomen wat maritieme artikelen te plaatsen 
zoals, op het tafeltje links een mini uitvoering van een van Tromp's sche-
pen 'de witte Olifant', aan de wand een schilderij van Willem van de 
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Velde (1686) voorstellende de 'Gouden Leeuw' van Cornelis Tromp op 
het IJ voor Amsterdam. 
De tweede foto op deze pagina is gemaakt in deze ruimte tijdens de laatste 
restauratie (2000-2005) en hierop is goed het 18de eeuwse geschilderde 
behang te zien op de 18de eeuwse kastenwand, evenals op statief een teke-
ning van Cornelis Pronk en daarboven een uitsnede uit de kaart van 1704, 
gemaakt ten behoeve van de verkoop van het pand door de erven Tromp. 
In deze ruimte zijn bij de laatste restauratie oude fundamenten gevonden. 

Rechts van de Kajuit is de grote keuken. Hier zullen de diners bereid 
zijn voor de vele vooraanstaande gasten die Cornelis vaak ontving. 
Ook de keuken is aangepast in de 18de eeuw. Het houtwerk is na de 
laatste restauratie okergeel geschilderd. Aan de andere kant van het 
gebouw, de zuidzijde, is in de boedelbescluijving over het souterrain 
geen beschrijving te vinden. Mogelijk waren deze ruimtes bestemd 

Onderstaande foto's tonen de Keuken zoals deze in het model is ingericht. 
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Keuken Trompenburg na verbouwing 	Bijkeuken uit model 

voor het personeel. Nu heeft mijn schaalmodel hier in een van de 
kamers zijn vaste plek. De kamers erboven, op bel-etage niveau, zijn 
in het model de schilderij enkamer en de grote Sael, waar ik de eetka-
mer van heb gemaakt. De kachel nissen in deze ruimtes zijn begin 
19de eeuws, ook hiervan is niet bekend hoe het was tijdens Tromp. 
De schilderij enkamer was -zoals al eerder gemeld- donkerrood van 
kleur. In het model staan wijnglazen op tafel, omdat volgens de 
overleveringen 'Cornelis aan wroeging, verdriet en drankzucht' is 
overleden. De 'Sael' is in gereedheid gebracht voor de voorname 
gasten die verwacht worden. 

In de boedelbeschrijving stond een grote ebbenhouten kast vermeld 
van fl. 800,00 Op de bijzettafel een zwanen paté, gedecoreerd met 
de kop en vleugels van het dier. Dit was een voorrecht van de gegoe-
de burgerij. Boven de tafel de wapenkast van Tromp, die te bewon-
deren is in het Rijksmuseum. 
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Het is niet waarschijnlijk dat de wapenkast in de 17de  eeuw op die 
plek heeft gehangen, de wanden waren immers met dure stoffen be-
kleed. Schilderijen hingen aan linten en werden bovenaan de plint 
bevestigd. Als de wapenkast in deze ruimte heeft gehangen, zal dat 
eerder boven de deur geweest zijn. Deze kamer werd ook wel de wa-
penkamer genoemd, maar deskundigen gaan er van uit dat de wa-
penkast in de Koepelzaal heeft gehangen in de oostnis. De keuze van 
de plek in het model heeft te maken met verdeling van de ruimte. 

Op het kleine tafeltje vooraan staat de 
barnstenen theedoos die Tromp van de 
Deense koning cadeau heeft gekregen. 
Via Internet heb ik de theedoos gevon-
den in Schloss Jegenstorf, een kasteel 
museum te Zwitserland. Die is daar 
door vererving terecht gekomen. 
Tekeningen van deze doos zijn in bezit 
van het Maritiem Museum te Rotter-
dam. 

De volgende keer neem ik u mee via de hoofdingang naar het pronk-
stuk van de Trompenburg: de Koepelzaal. 

Ik wens u veel lees- en kijkplezier. 
Als u vragen heeft mag u mij altijd mailen. 

Ineke Westdorp-van Oostveen, 
Nederhorst den Berg 
i.westdorp@ziggo.n1 
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Tel/Fax:035-6560926 GSM:06-22610501 E-Mail: eismallenburgOgmail.com  

Klus & Onderhoudsbe 
keukens-badkamers-kleine verbouwingen 

DIRK BROUWER 
Krabbescheer 18 1241 VD - Kortenhoef 

Tel: 035 - 6563908 - Mobiel 06 - 51035005 

Boek- en Kantoorboekhandel 

CW'76 
Voor al uw: 

Boeken, tijdschriften, schoolbenodigdheden, kantoorartikelen. 
Hobby-artikelen, wenskaarten, en nog veel meer 

Meenthof 26, 1241CP, Kortenhoef 
Tel. (035) 656 20 29 	 www.boekhandelcw76.n1 
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Schenkingen 
Van Dick Hilhorst ontvingen wij 
deze prachtige pastel tekening van 
zijn vader Wout Hilhorst. (1939-
1963) Menigeen herinnert zich 
Wout als beheerder van het post-
agentschap in Ankeveen. Daar-
naast zette hij zich in voor vele 
verenigingen. Oprichter en trainer 
van het dameshandbal in Anke-
veen, Secretaris van de SBVC, 
initiatiefnemer van jeugdsoos Plu-
to, secretaris van de vriendschaps-
kring en van de stichting 
Curtevenne. Hij was raadslid 
voor KAG-belang, één van de 
oprichters van Dorpsbelangen en 
de man achter de Wie Wat Waar. 
Wout was een uniek mens. 

Wout Hilhorst (1926-1998) 

Van Gerrit Hagen ontvingen wij een pa-
troonlader en een otterspeer. Beide voor-
werpen komen uit het bezit van 'zak van de 
velden (zoon van Manus en Dirkje). Als het 
ijs in de winter dik was, ging Izak er op uit 
met zijn otterspeer. De huid was geld 
waard. Het verhaal gaat dat met deze speer 
de laatste otter is gedood. Sinds die tijd zijn 
er geen otters meer gesignaleerd. 



Van Krijn Spaan ontvingen wij 
vier prenten uit het Gooi en 
een grote weegschaal. 

Onderstaande landkaarten, gedrukt op linnen, ontvingen wij anoniem in de brie-
venbus. 
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KORTEN HOEF en 

M/G BOUWBEDRIJF  BV 

Fa. J. de KoetLa. 
SCHILDER-,EN BEHANGWERK 

  

LOOSDRECHT Tel. 035-582 5433/06-54 606 244 

tged ‘et toed ooeft kaonie ‘edde« 	 

rgedeittlei75.4 4cutdoeuvre ai puéér daft 

90 jetevt cat, 42a4te4tiez R-onteidtoe6 e. et, 

AH Landwaart Kortenhoef 

Meent hof 37 1241 CZ Kortenhoef 

Telefoon: 035-6561967 

E.Griffioen 
	 J. Meijers 

Kortenhoefsedijk 181 
	

Oud Loosdrechtsed ijk 28 
1241 NA Kortenhoef 

	
1231 NA Oud Loosdrecht 

Tel: 035 656 4585 
	

Tel: 035 582 8144 



tgpanning • CM • 31? astaurant 
„Me "ten" 

antubun • 16t1. (02150) 6 14 59 

Een verzameling van suikerzakjes 
Door Frans van Giessen. 

CAFÉ SLIJTERIJ 

„ZOMERLUST" 
's-GRAVELAND 

TELEFOON K 2950-6928 

Botenverhuurderti 
D. FINE 

MOLENEND 65 - KORTENHOEF 
TEL. 0 2958 - 1136 

In de huiselijke kring vormen de postzegel-, de sigarenbandjes- en de sui-
kerzakjesverzamelaar een drie-eenheid. Over die huisverzamelaar en de 
relatie van zijn verzameling tot onze dorpen wil ik een artikel schrijven. 
Toch heb ik de titel van dit artikel "Een Verzameling van Suikerzakjes" 
genoemd, want over postzegels en sigarenbandjes kan ik nauwelijks iets 
melden, dat betrekking heeft op onze dorpen en de geschiedenis daarvan. 
En een titel moet kort en krachtig zijn. 

Verzamelen wordt ook wel sparen genoemd, maar er zijn verschillen. Een 
verzamelaar zal over het algemeen bereid zijn om geld in zijn verzameling 
te investeren. De bedrijvigheid heeft naast de plezierige kant ook een kant 
van materiële bezitsvorming. Iemand die spaart zorgt er alleen voor dat de 
voorwerpen niet worden weggegooid en doet er minder voor om te probe-
ren zeldzame stukken te bemachtigen. De hobby heeft meer het doel van 
vele plezierige uurtjes. 

Is de verzameling aangelegd door een professioneel - zoals een museum, 
galerie of kunstfonds - dan wordt de verzameling meestal collectie ge-
noemd. Soms wordt een verzameling bijeengebracht om later verkocht te 
worden, bijvoorbeeld door een kunsthandel, soms juist om te behouden. 
Bij musea spreekt men dan meestal van de vaste collectie. Een kunstverza-
melaar wordt ook wel een collectioneur genoemd. 

Het internet heeft de mogelijkheden om te informeren, te zoeken en te sor- 
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teren enorm verbeterd. Internet heeft het ook veel gemakkelijker gemaakt 
om contact met "lotgenoten" te leggen en te onderhouden. Er ontstaan 
daardoor vele verbanden en jarenlange vriendschappen. Zo draagt een hob-
by zelfs nog een beetje bij aan de wereldvrede. 

Er zijn grote en actieve verenigingen van verzamelaars, die ruimschoots 
informatie verstrekken via hun website en zelf catalogi uitgeven. Voorheen 
waren die lijsten handmatig, maar de digitalisering heeft de mogelijkheden 
aanzienlijk verruimd, vooral door de vele zoekingangen. Geautomatiseerde 
bestanden voegen catalogussen samen tot één geheel. Zo zoekt de gebrui-
ker in meer collecties tegelijk. PiCarta is de naam van een 'meta' of 
'collectieve' catalogus, die in veel Nederlandse bibliotheken beschikbaar is. 
SBS 6 heeft een regelmatige televisie uitzending over verzamelingen. 

Veel particulieren verzamelen ook. Voor het begin van het televisie- en 
computertijdperk hadden velen voldoende tijd om te verzamelen. In de 
winter en tijdens de avonduren was er niet altijd werk en bovendien hoeft 
een verzameling niet duur te zijn. Dat was zeker belangrijk in de tijden, 
wanneer men moeite had rond te komen van een schamel inkomen. Het 
aantal verzamelaars is wel beperkter dan vroeger, maar de mensen die ver-
zamelen hebben vaak heel veel bij elkaar gekregen, of juist weinig, maar 
wel heel waardevol. 

Particuliere verzamelingen bestaan er in de meest uiteenlopende soorten en 
maten. Je kunt het zo gek niet bedenken of iemand verzamelt het wel. Min 
of meer gangbare verzamelingen zijn bijvoorbeeld affiches (posters), an-
sichtkaarten, antiek, auto's, (Dinkey Toys — old timer — specifieke merken/ 
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types), balpennen, beelden, (o.a. kinderen, 
heiligen, kikkers, olifanten), bierviltjes, blad-
muziek (met artistieke afbeeldingen), boeken-
leggers, boeken, vreemde (historische) botten, 
grammofoonplaten, handtekeningen, koperen/ 
tinnen voorwerpen, manchetknopen, militaria, 
mineralen, modeltreinen, motoren, munten, 
poppen, pijpen, schelpen, schilderijen, siera-
den, schaatsen, sleutelhangers, spaarpotten, 
speldjes en buttons, stickers, stripboeken, ted-
dyberen, tekeningen, telefoonkaarten, thee-
hoesjes, vingerhoedjes, vliegtuigen, voetbal-
plaatjes en wijnetiketten. 

Een ander soort van verzamelen is bijvoorbeeld "alles van het huis van 
Oranje". 

Voor sommige mensen is de hobby een aardigheidje; voor anderen een 
obsessie of levensstijl. 

En onze bijzondere dorpen? Hebben die een link naar die huiselijke kring 
verzamelingen? 

Dat valt nogal tegen. Onze dorpen zijn — voor zover mij bekend — nooit 
afgebeeld op een sigarenbandje. Wel twee keer op een postzegel en vaker 
op een suikerzakje. 

Op een sigarenbandje (een papieren wikkel 
rondom een sigaar) werd meestal reclame af-
gebeeld in een prachtige combinatie van een 
logo in meerdere kleuren. Er kwamen series 
sigarenbandjes, die je dan in een album kon 
plakken, net zo lang tot je de hele serie bij el-
kaar had. Dat vader, ooms en grootvader daar-
toe de nodige dampen naar binnen hadden ge-
kregen was van secundair belang. 

De beide postzegels maken deel uit van een 
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serie in het kader van het Jaar van de Buitenplaats (2012). De Ankeveense 
Buitenplaats Berg en Vaart en de 's-Gravelandse buitenplaats Trompen-
burg werden ieder met een eigen postzegel gewaardeerd. Die postzegels 
hebben wij (uiteraard!) ook bij de Historische Kring. 

Gezien het aantal (niet meer) bestaande (horeca) bedrijven in onze dorpen, 
verwachtte ik dat onze kring wel een behoorlijk aantal suikerzakjes zou 
hebben, maar er bleek helemaal niets te zijn! Onze Kring heeft geen enkel 
suikerzakje uit Ankeveen, 's-Graveland of Kortenhoef! Noch digitaal, 
noch fysiek! Dat is onvoorstelbaar en eigenlijk onze verzameling onwaar-
dig! 

Suikerzakjes zijn cultureel erfgoed en geven een beeld van de Nederlandse 
samenleving, vooral die in de jaren vijftig en zestig. De suikerzakjes van 
onze plaatselijke ondernemers vertellen ons nog steeds iets over onze loca-
le geschiedenis. Soms zien wij dat een horecagelegenheid is verdwenen of 
van naam is veranderd. En een gevoel van nostalgie overvalt ons, als wij 
op een suikerzakje - in plaats van het ons bekende netnummer 035 - het 
voormalig kengetal K2945 zien staan! Wij hebben vaak een zoetere herin-
nering aan het zakje, dan aan de suiker. 

Daarom plaats ik bij deze tevens een oproep om eens in uw kasten en ar-
chieven te duiken en wij houden ons zeer aanbevolen voor de originele 
suikerzakjes, waarvoor ik mij nu tot internet heb gewend. 

Een suikerzakje is oorspronkelijk een papieren zakje met enkele grammen 
suiker, dat tegelijk met de koffie of thee geserveerd wordt, zodat deze kan 
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worden gezoet. De vorm van een suikerzakje kan nu ook plat of kokervor-
mig zijn en men maakt steeds meer kokervormige zakjes (de 'suikersticks' 
of stickpacks), omdat die (wel 45%) minder oppervlakte hebben en dus uit 
minder papier bestaan. Een variant van het suikerzakje is de "wikkel", een 
papieren verpakking met een opdruk zoals op een suikerzakje, waarin twee 
suikerklontjes waren verpakt. 

Men blijft verder ontwikkelen. De studentenprijs van de Vilans Innovatie-
prijs is gewonnen door een student, die een suikerzakje met uitlopende 
hals ontworpen heeft, waardoor het scheuren en schenken gemakkelijker is 
geworden. En sinds enkele jaren bestaan ook het suikerdriehoekje 
(driehoekig suikerzakje) en de Sugar Pad (een rond suikerzakje). 

Er zijn heel veel verschillende suikerzakjes gemaakt, vooral door de fabri-
kanten Van Oordt (Rotterdam/Oud-Beijerland), Pluijgers (Arnhem), Put-
tershoek (Puttershoek) en Friesch-Groningsche (Groningen). 

Het bedrijf Van Oordt is in 1732 opgericht door Hendrik van Oordt. Het 
was aanvankelijk een suikerraffinaderij, die rietsuiker verwerkte tot suiker-
producten als siroop en kandij. Het bedrijf begon in 1927 met de productie 
van verpakte suiker, eerst in de vorm van suikerklontjes in wikkels en later 
als losse suiker en in zakjes. Na de oorlog werd het steeds gewoner dat de 
horeca en bedrijven een suikerzakje lieten maken, bedrukt met eigen tekst 
en soms een (meestal getekende) afbeelding. Het verzamelen van suiker-
zakjes werd een enorme rage. In de jaren zestig waren er in Nederland vele 
duizenden verzamelaars en tot ver in de jaren zeventig werd het laten ver-
vaardigen van suikerzakjes een must voor ieder bedrijf. 

Er is nog steeds belangstelling voor: "Het Suikerzakje". Tot eind oktober 
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van dit jaar kunt u in het Nationaal Vlasserij -Suikermuseum in Klundert 
(gemeente (Moerdijk, Noord-Brabant) een tentoonstelling over suikerzak-
jes en wikkels bezoeken. 

En er worden ook nog steeds nieuwe suikerzakjes gemaakt. Ter gelegen-
heid van de TT (Tourist Trophy; een jaarlijkse motorrace op het Circuit 
van Drenthe bij Assen) en het TT-festival, is een traditie opgebouwd van 
jaarlijks nieuwe suikerzakjes. Ook in 2017! 

Fabrikant Van Oordt meldt nog steeds 7,5 miljard portieverpakkingen per 
jaar te produceren, voor o.a. horeca, cateraars, ziekenhuizen, vliegtuig-. 
maatschappijen en cruiseschepen. 

Binnen de wereld van de suikerzakjesverzamelaars bestaan veel soorten 
van verzamelingen. Sommigen sparen alleen hun eigen provincie (of een 
deel ervan zoals Texel), anderen heraldische wapens, auto's, dieren, trei-
nen/stations, monumenten, scheepvaart en horeca gebonden onderwerpen 
als Heineken en Douwe Egberts. Er zijn zelfs verzamelaars met als enig 
thema Kerstmis. De kleinst bekende verzameling van Nederland, is die van 
Erwin en Wilma Pellegrom uit Ede. Zij zijn ballonvaarders en sparen 
(postzegels en) suikerzakjes over de ballonvaart. Hun verzameling suiker-
zakjes bestaat uit slechts twaalf exemplaren, maar op alle twaalf is een 
luchtballon te zien. 

In de catalogi zijn duizenden suikerzakjes soms tot in detail beschreven. Ik 
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lees over een 'halvemaantjescatalogus' en een ischakeltjesrandjescatalogus' 
en er blijkt heel wat te zeggen over 'Suikerunie-klepzakjes' en PLKK.-
zakjes: Pluijgers-zakjes met kleine toren en Krakelingrandj e. 

Tot de meest zeldzame suikerzakjes wordt "De Wilhelmina" gerekend. Dat 
is het oudste bekende suikerzakje, dat gemaakt is naar aanleiding van het 
zilveren jubileum van de toenmalige koningin Wilhelmina (1923). Hier-
van zijn, naar verluidt, nog maar drie exemplaren. Voor "De Wilhelmina" 
wordt al grif vijftig euro geboden. 

Sinds oktober 1998 staat de verzameling van Marianne Dumjahn uit 
Mainz (Duitsland) vermeld in het Guinness Book of Records, als de groot-
ste verzameling suikerzakjes ter wereld. De verzameling bevatte op dat 
moment 231.686 exemplaren en is inmiddels gegroeid tot meer dan 
250.000 exemplaren. 

In zijn boek "Hoe oud is dit suikerzakje" meldt Piet C. Korteweg dat de 
verzameling van de heer M.L. Jongebreure uit Lekkerkerk in 1990 al meer 
dan 240.000 suikerzakjes omvatte. Daarvoor was Piet Korteweg mogelijk 
zelf de grootste verzamelaar. Het grootste gedeelte van zijn verzameling 
(218.102 suikerzakj es en suikerwikkels, uitsluitend uit Nederland) is in 
1999 overgedragen aan de firma Van Oordt in Oud-Beijerland. De heer 
Harry Dietz uit Houten meldt dat hij nu een verzameling van meer dan 
250.000 exemplaren heeft. Hij bekent wel dat een groot deel daarvan nog 
niet is uitgezocht, maar mogelijk heeft de nieuwe editie van het Guinness 
Book of Records een nieuwe en Nederlandse recordhouder! 

Voor dit artikel heb ik meerdere informatiebronnen geraadpleegd. Catawi- 
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ki en Wikipedia zijn ruim toegankelijke bronnen, maar ook de websites 
van Van Oord, Internetbode/Moerdijk - Dagblad Trouw en de Haagsche 
Courant hadden goede informatie. 

De meeste en beste informatie werd verstrekt door: "De Club van Suiker-
zakjesverzamelaars in Nederland", via hun website. 

Deze club is het Nederlandse knooppunt van en voor verzamelaars van 
suikerzakjes, -wikkels en -sticks. De website informeert over boeken, tijd-
schriften, catalogi en ruilbeurzen. 

Er zijn op dit moment ruim 130 clubleden, waarvan ongeveer 20 uit het 
buitenland. 

De club werd eind 2000 opgericht, omdat er behoefte bleek te bestaan aan 
een centraal platform voor contact en ruilen. Het produceren van een 
(digitale) catalogus van Nederlandse suikerzakjes is een van de doelen van 
de Club. Op deze website vermeldt men trots, dat sinds 27 april 2017 
(Koningsdag) maar liefst 80.000 verschillende suikerzakjes en — wikkels 
zijn geïnventariseerd en in hun databank zijn opgenomen! 

Van Ankeveen hebben zij op dit moment 9 zakjes en wikkels in de catalo-
gus. Van 's-Graveland zijn het er 14 en van Kortenhoef 22. Men is nog 
(lang) niet klaar met de inventarisatie van alle Nederlandse suikerzakjes. 
De komende jaren zullen nog wel meer suikerzakjes en -wikkels uit onzt 
dorpen boven water komen en u kunt hierbij helpen! 

De (voornoemde) heer Harry Dietz is een heel enthousiaste contactper-
soon. Hij heeft eerst zijn eigen verzameling geraadpleegd en vervolgens 
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geregeld dat ook Hillie van Rees uit Drachten en Martin Brouwer uit 
Schijndel de suikerzakjes van Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef uit 
hun verzameling hebben gehaald en die voor ons hebben gescand 
(DANK!). Zo kunnen wij de digitale verzameling van onze kring hiermee 
uitbreiden en u hierbij laten meegenieten van deze mooie hobby en herin-
neringen. 

Dat de zakjes ons zeker iets over ons locale verleden laten zien, blijkt uit 
het volgende. Afgebeeld zijn de suikerzakjes van café "Van Ouds de 
Tram" en café "De Paardetram". Het eerste dat opvalt is de spelling van 
"Paardetram". Ondanks dat er maar een trekpaard was, zou de spelling van 
de naam "Paardentram" moeten zijn. Destijds ging men wat vrijer met 
namen om, zoals wij wel weten uit de onderzoeken naar onze voorouders. 

Maar merkwaardiger is, dat het zakje van "De Paardetram" van recenter 
datum is, dan die van "Van Ouds de Tram". De naamgevingen doen an-
ders vermoeden, maar de verschillen in het huisnummer en het telefoon-
nummer nemen iedere twijfel weg. 

            

            

            

  

, 	,1 • -A, Mi,  

         

      

_ 
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P. G. v. 't Klooster 
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Café 

„VAN OUDS DE TRAM" 
Tapperij 	Slijterij 

P. G. van 't Klooster Jr. 

Kerklaan 311, Tel. K 2950- 8979 

KORTEN HOEF 

Zo blijkt dat de lokale geschiedenis toch een bron heeft in de verzameling 
van suikerzakjes in de huiselijke kring. 
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Van huizen gesproken 
Door Genie van Rijn-Luijer 

Middelste huis van linker blok is nummer 42 

Naar aanleiding van de stukjes "over huizen gesproken" krijg ik veel reacties, 
waarvoor dank. 
Eén van deze reacties kwam van Gerrit Jansen, de al jaren gepensioneerde 
postbode: "Als ik iets wil weten kan ik altijd bij hem komen vragen, hij weet 
heel veel van het dorp". Ik denk dat ik deze hulp in de toekomst nog wel eens 
nodig kan hebben. Maar eerst even testen of Gerrit écht wel zoveel weet. De 
testvraag die ik stelde was: "wie woont er aan de Kerklaan nummer 24 (voor 
mij een willekeurig gekozen adres). Hij moest lachen: "dat is de Pastorie" en 
natuurlijk, als rechtsschapen Katholiek was deze vraag voor hem een makkie. 
De volgende vraag kwam bij mij op: Gerrit Jansen weet veel over ons, maar 
wat weten wij over hem en het huis waarin hij woont. Daar ga ik eerst maar 
eens mee beginnen. 



Kerklaan 42 Kortenhoef. Het huis is het middelste van een blok van drie. Tot 
een aantal jaren geleden hingen er aan het hele blok prachtige geraniums. Een 
plaatje! 
De Kerklaan heeft de afgelopen 100 jaar veel veranderingen ondergaan. Op de 
foto op de linker pagina is te zien dat er vroeger een sloot liep. Om bij huis-
nummer 42 te komen moest je dan ook een brug over. De sloot is dichtge-
maakt rond 1961. 
Als je voor het blok staat woonde vroeger aan de linkerkant de familie Maas-
kant. Zij waren de eerste bewoners van dit huis (1935). Eigenlijk wilden zij 
het huis niet huren, want er zat een garage bij en zij hadden alleen maar twee 
fietsen. Er was in die tijd een woningoverschot, dus de huurder paaide hen met 
gratis grind op de oprit en gratis behang. Hiermee gingen zij akkoord. In het 
midden woonde Jan Andriessen en zijn vrouw Caro en aan de rechterkant de 
familie Van de Broeck. De heer Maaskant, de heer Andriessen en de heer Van 
de Broeck hadden dezelfde voornaam. Gerrit Jansen noemt ze: "de drie Jan-
nen". Het huis aan de rechterkant werd eerder dubbel bewoond. De familie 
Reijntjes, politieagent Dunnik en de familie Koopmans hebben er onder ande-
re gewoond. Op nummer 42 woonde dus, voordat Gerrit en zijn vrouw met 
hun twee kinderen er in 1970 gingen wonen, de heer en mevrouw Jan en Caro 

Tuinder Gerrit Jansen 

Andriessen. Het echtpaar 
bleef kinderloos. Jan had 
een handicap aan zijn arm. 
Hij had in Hilversum een 
kantoorbaan bij een kolen- 
handelaar. In 1970 is Gerrit _ 
met zijn gezin hier komen 
wonen. 
Gerrit Simon Jansen, gebo-
ren op 16 januari 1943 in 's 
-Graveland, Noordereinde 
175. Op dit adres had zijn 
vader Simon, een melkhan-
del. Gerrit had het er heer-
lijk. Als klein jongetje 
klom hij regelmatig in een 
grote boom tegenover het 
huis. Dat kon alleen maar 
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als de bakfiets van Birkhoff er stond, anders was de opstap te groot. Vanuit die 
boom kon je helemaal naar de Horstermeer kijken. Op een keer kwam politie-
agent Van de Berg langsfietsen. Deze stond bekend als een zeer strenge man. 
Gerrit riep vanuit de boom: "Tuut". Van de Berg keek om zich heen wie dat 
deed maar kon niemand ontdekken, daarna kwam er nog een keer: Tuut tuut". 
Nog steeds kon hij niemand vinden en reed door. Het was een heerlijke schuil-
plaats voor een kind. Gerrit was het vijfde kind uit een gezin van negen. Ger-
rit trouwde op 12 juni 1968 met Mien Hilhorst uit Eemnes. Zij gingen op de 
Koninginneweg wonen in een bedrijfswoning, die hoorde bij de boerderij van 
Jansen. Hier hebben zij twee jaar gewoond en hier zijn ook hun twee oudste 
dochters, Sandra en Esther, geboren. Toen de zoon van de familie Jansen 
(Sach) ging trouwen wilde deze in het huisje wonen en Gerrit moest op zoek 
naar een andere woning. Hoe ging dat in die tijd? Je moest het van horen zeg-
gen hebben en als je hoorde dat er iets vrij kwam, moest je er snel achteraan. 
Gerrit hoorde dat het huis aan de Kerklaan vrij kwam. De eigenaar van het 
huis was Cees de Haan (broer van Henny de Haan, de oom van Henny de 
Haan uit het bos). Het hele blok huizen was in zijn bezit. Cees de Haan woon-
de in Diemen. Daar moest Gerrit dus naar toe. Cees was een kennis van de 
vader van Gerrit en daarom mocht hij het huis huren. Cees was nogal op de 
penning. Iedere jaar als hij kwam met de aankondiging van een huurverhoging 
zei hij: "de huur is veel te laag en de kosten veel te hoog". Regelmatig vroeg 
Gerrit of hij het huis dan mocht kopen, dan was hij van het probleem af. Maar 
nee, dat zat er niet in. In 1975 toen tussen Kerst en Oud en Nieuw de riolering 
stuk ging, heeft Cees die nog laten maken maar toen vlak daarna bleek dat ook 
de elektrische bedrading niet deugde had hij daar geen geld meer voor over en 
toen kon Gerrit het huis kopen. 
Gerrit is niet altijd postbode geweest. Hij begon als tuinder. Eerst op de Kor-
tenhoefsedijk bij Janssen (geen familie), daarna begon hij aan de Kwakel voor 
zichzelf. Er werd groente gekweekt. Tien jaar lang naar de veiling in Hilver-
sum om deze te laten veilen. Toen de tuinderij niet meer rendabel was, stopte 
hij hiermee, dit was een moeilijke beslissing. Gerrit ging bij de post werken. 
Hij moest eerst naar Hilversum. Dat viel niet mee om daar de wijken te leren 
kennen. Gelukkig kwam er na drie maanden een plaats vrij in de gemeente 's-
Graveland. Postbode Holdinga ging met pensioen. Het postkantoor was toen 
nog op de Leeuwenlaan. Op de foto op de volgende pagina, is het gebouw te 
zien, hoewel het er in de tijd van Gerrit Jansen ongetwijfeld anders uit heeft 
gezien. Om zes uur in de ochtend begon de dienst en je mocht naar huis als de 
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Rechts het postkantoor van 's-Graveland rond 1936 

post in je wijk bezorgd was. Je had iedere dag een andere wijk. Gerrit hield 
het meest van een wijk waarbij veel gefietst moest worden. Het waren mooie 
jaren. 
Ook Mien heeft in die tijd niet stil gezeten. Zes maanden nadat hun derde 
dochter, Marlies, geboren was, ging zij weer werken als verpleegkundige in 
het toenmalige Majella ziekenhuis. Later ging zij in Gooi-Noord bij de spoed-
eisende hulp werken. Ook na haar pensionering bleef zij nog werken. Zij ging 
prikken voor de trombosedienst onder andere bij de prikposten in Laren, Bus-
sum en in Kortenhoef bij "Oudergaard". Mien is overleden in 2014 en het kan 
niet wennen. 
Toen ik bij Gerrit was heb ik toch even gevraagd waar zijn Florliaplanten 
stonden, want Gerrit kan niet alleen prachtige geraniums laten bloeien, maar 
hij is ook al heel lang lid van de Floraliavereninging, zoals u weet een van de 
oudste, wellicht dé oudste, vereniging van ons dorp. Een vereniging opgericht 
in 1907. Zelf krijg ik ook ieder jaar de drie plantjes om op te kweken, maar 
altijd heeft Gerrit ze in september groter en vooral mooier. Maar ik kreeg ze 
niet te zien, Gerrit heeft ze achter het huis staan, ze zijn nog te klein om in de 
palle zon te staan, ja, ja 	 
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KORTENHOEF 

Winkelcentrum De Meenthof 
Meenthof 42/A Kortenhoef 

Tel. 035 656 04 91 

oog 	1> briljant 
kijkt én luistert 

oor 	Cbriljant 
kijkt én luistert 

Meenthof 40, 1241 CZ Kortenhoef. Tel 035 656 05 48 
www.00gzorg-briljant.n1 
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Colofon 
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: 	06 237 640 60 (secretaris) 
mail: 	hkgloriosa@hetnet.n1 
website: 	www.hk-kortenhoefinl 
bank: 	NL56 RABO 0149 3864 19 t.n.v. HK In de 
Gloriosa te Kortenhoef 

voorzitter: 
Jaap (J.) Wertheim, Kortenhoefsedijk 153, 1243 LZ Kortenhoef 
06 533 06 135 	jaapwertheim@gmail.com  
secretaris: 
Koos (K.) Voorn, Hugo de Grootstraat 38, 1215 EA Hilversum 
06 237 640 60 	koos@hk-kortenhoef.n1 

penningmeester en ledenadministratie: 
Johan (J.) Vermeulen, Kikkerbeet 19, 1241 VG Kortenhoef 
06 512 56 949 	hk-ledenadm@kpnmail.n1 
leden: 
Jan Dekker, Jan Schriek, Henk Verhagen, Bruin Wallenburg 
Ereleden: 
Dhr. D. Buitenhuis, Dhr. M. van Ee, Dhr. J.C. Immerzeel, Dhr. S.F.C. Kesselt, 
Mw. C. van den Velden-de Groot, Dhr. A.D. Wumkest 
leden van verdienste: 
Mw. M.A. Boeve-Bant, Dhr. J.B. Kostert, Dhr. J. Schriek, Mw. V. van Vliet 

Lidmaatschap: 
De contributie bedraagt minimaal € 15,00 per kalenderjaar 
Postbezorging buiten de regio kost € 9,50 extra 

Redactie: 
Genie van Rijn-Luijer, Koos Voorn, Frans van Giessen, Jan Immerzeel en Jan 
Hendriks 

Contact redactie: 
06 237 64 060 	koos@hk-kortenhoef.n1 
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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 
Cannenburgerweg 51 
1244 RG Ankeveen 
T +31 (0) 35 655 01 75 
F +31 (0) 35 656 23 56 
info@wijdemerentours.n1 

Hotel-Par )(centrum 

ij  • emeren Tours 
Voor af uw touringcar vervoer 


