
Gevraagd voor het fotoboek 

"INWONERS VAN 

ANKE VEEN IN BEELD" 
PERIODE: 1900 — 2008 

oude en nieuwe foto's 

Alle foto's worden gescand waarna teruggebracht 

aan de eigenaar / eigenaresse 

De medewerkers van het fotoboek zijn: 

Tiny Beemsterboer-Koster 
Anneke Keetelaar-Klinge 
Barbara Koster-Stalenhoef 
Gre Ootjers-Govers 
Jan Veenman 

* fotoselectie- en coördinatie 

"Och....wie wil er immers niet een 
plaatsje in dit ontroerende tijdsbeeld" 



'Een boek in wording': het thema van de stichting 'Bruisend Ankeveen' 
tijdens de zomermarkt op 14 juni 2008. 'In wording' betekend in letterlijke zin 
'het ontstaan van de dingen'. Het ontstaan van het boek 'Inwoners van Ankeveen 
in beeld', daar gaat het tijdens deze zomermarkt om. En om u nu al het een en 
ander te laten zien houdt de stichting 'Bruisend Ankeveen' in samenwerking met de 
vervaardigers van het boek, in het kader van de zomermarkt 2008, op het terrein van 
de Ankeveense IJsclub tegenover de St.Martinuskerk een kleine expositie van een 
aantal foto's die straks ook in genoemd boek geplaatst zullen worden. 

In tal van publicaties is er geschreven over de geschiedenis van ons dorp, over 
de huizen, de vervening, de kerk, over slopen en bouwen maar nog nooit over 
de inwoners zelf die gezamenlijk het dorp het karakter hebben gegeven van 
eensgezindheid. Het mag toch wel heel bijzonder heten dat we ons in tal van zaken 
met elkaar verbonden voelen. Verbonden in uitbundige feesten maar ook wanneer 
er droefheid heerst. Wie herinnert zich niet het feest '100 jaar Ankeveense Ijsclub', 
'1000 jaar Ankeveen', '100 jaar fanfarekorps 'De Vriendschapskring', '50 jaar 
dameszangvereniging Inter Nos', het Shantykorenfestival, het feest van de wekelijkse 
markt georganiseerd door de stichting 'Bruisend Ankeveen' om er zo maar enkele 
op te noemen. Niet alleen in de oude dorpskern weten ze er wat van maar ook de 
bewoners van de Herenweg laten zich niet onbetuigd. De bekende oud bewoner van 
de Herenweg de heer Joop Glijn weet het ons allemaal te vertellen in het prachtige 
boek 'Ankeveen, een duizendjarige in beeld'. De 'Herenweggers' hadden een eigen 
buurtvereniging onder de toepasselijke naam 'Eensgezind ', een eigen toneelclub 
en als wij de schrijver goed begrepen hebben kwamen de beste muzikanten van het 
Ankeveense fanfarekorps 'De Vriendschapskring' en de 's-Gravelandse harmonie 
BMOL van de Herenweg! Naast alle plezier kent het dorp ook diep verdriet. 
In de St. Martinuskerk wordt dan gezamenlijk gebeden en hangen de vlaggen 
halfstok. Naast 'verbondenheid' is ook 'vertrouwen' aanwezig. 'Geloof in iemands 
betrouwbaarheid' zegt het woordenboek hierover. Die fraaie bloempot, het beeldje en 
het mooie bankje blijven rustig buiten staan zonder dat het ongemerkt van eigenaar 
veranderd. Zo'n solidariteit is natuurlijk niet van gisteren of eergisteren maar vindt 
zijn oorsprong van uit het isolement waarin het dorp eeuwenlang verkeerde. Bijna 
verlaten lag zij daar met in het noorden het woeste water van het Naardermeer, in 
het zuiden het Horstermeer, in het oosten de hoge zandgronden van het Gooi en in 
het westen de lage landen aan de Vecht. Nog steeds zijn de sporen hiervan zichtbaar 
maar ook de sporen van gemeenschappelijkheid om er samen iets van te maken. 
'Gemeenschappelijkheid' houdt natuurlijk niet op bij vandaag of morgen. Wij moeten 
immers het estafettestokje doorgeven aan de generatie van morgen. 
'Maar wie waren dan al die Ankeveners die het dorp met haar solidariteit door de 
geschiedenis hebben gedragen als een kostbaar erfstuk' vroegen wij ons voortdurend 
af. 'Hoe waren zij gekleed?'. 'Waar woonden ze?'. 'Wie waren hun ouders of hun 
grootouders?'. Nog nimmer werden zij in beeld gebracht. Met vandaag de meest 
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geavanceerde fototechniek in onze handen zouden wij de geschiedenis van ons 
dorp te kort doen, ons thans de mogelijkheid te laten ontglippen om al die bewoners 
eens gezamenlijk in beeld te brengen. Om aan die, al jarenlang sluimerende, wens 
te voldoen wordt er thans in samenwerking met de stichting 'Bruisend Ankeveen' 
door onderstaande werkgroep gewerkt aan het fotoboek 'Inwoners van Ankeveen 
in beeld'. Een fotoboek van gewone mensen. Gewone inwoners van ons dorp. Daar 
gaat het immers om. Hartverwarmend, ontroerend, vrolijk en nieuwsgierig maar 
vooral onopgemaakt passeren zij straks ons in meer dan 1000 (zwart-wit) foto's. We 
wandelen over het Stichts End, de Herenweg, de Cannenburgerweg, de Loodijk, de 
Dammerkade, door het Frans Fennishof enz. enz. 

Tijdens onze wandeling komen we ze allemaal tegen; de bakker, de kruidenier, de 
kerkgangers, de groenteboer, kinderen op de slee, kinderen onderweg naar school, 
tijdens de kermis, spelenvarend in een teil in de vaart langs de Herenweg of (meer 
van deze tijd) spelend op het pleintje bij de van Blarcumlaan, in het speeltuintje bij 
de Stichtse Kade of op het Frans Fennis - en Wim de Kwant Hof. Samen vormen zij 
een tijdperk van 100 jaar, een tijdperk waarin meer is gebeurt, dan in al die eeuwen 
daarvoor. Een bijzonder fotoboek; je blijft er inkijken, legt het weg en haalt het weer, 
in het gezelschap van familie, vrienden en bekenden, te voorschijn. 

Uitdrukkelijk merken wij op dat het boek slechts éénmaal in een beperkte oplage zal 
verschijnen. Bij de aanschaf beschikt u dan ook meteen over een 'collector item'. 

We zijn echter niet gauw tevreden. Het 'beeld' waaraan wij werken is naar onze 
mening nog steeds niet compleet. Wij zijn vooral op zoek naar foto's van de generatie 
die straks het estafettestokje van ons zullen overnemen. De jeugd van vandaag; de 
generatie van morgen. Zij vormen immers de schakel naar de toekomst van ons dorp. 
Denk nu niet 'ik ben geen Ankevener 'ik woon er pas', 'ik ben te jong' of 'ik ben 
te oud'. Het boek is pas compleet wanneer (bijna) alle tegenwoordige- maar ook 
alle voormalige inwoners van Ankeveen tot 1900, zich in 'Inwoners van Ankeveen 
in beeld' vertegenwoordigd voelen. Alle beschikbaar gestelde foto's worden op 
bruikbaarheid geselecteerd, volgens de nieuwste technieken opgeslagen en daarna 
weer aan u geretourneerd. Om reden van privacy zal de tekst in het boek zich 
beperken tot een inleiding, naamsvermelding, datum opname en een inhoudsopgave 
voorzien van * = geboortejaar. Op deze wijze is het mogelijk de foto en de personen 
zo nauwkeurig mogelijk in de tijd te plaatsen. De enige voorwaarde die wij stellen is 
dat de foto genomen moet zijn in Ankeveen. 

De expositie 'Een boek in wording' laat u thans ruim 90 foto's zien uit de inmiddels 
verzamelde collectie van meer dan 600 exemplaren. Alle geëxposeerde foto's zult u 
straks ook in het fotoboek aantreffen. Zonder twijfel zult u veel personen herkennen. 
Toch zullen er ook bij zijn waarbij wat te raden valt. Om u daarbij te helpen 
hebben we de foto's voorzien van een nummer. Een kleine beschrijving van het 

desbetreffende nummer kunt u in dit boekje terugvinden. Wij hebben geprobeerd zo 
nauwkeurig mogelijk de juiste gegevens bij de desbetreffende foto's te plaatsen. Daa 
waar wij echter vergissingen hebben gemaakt of onvolledig zijn geweest verzoeken 
wij u ons te corrigeren en /of aan te vullen. 

Evenals straks in het boek dwalen we ook op de expositie zo'n beetje het hele dorp 
door. We beginnen bij de 'Ruige Hoek' en gaan via het Stichts End, het Hollands 
End, de Loodijk, de Cannenburgerweg naar de Herenweg. De foto's zijn in de route 
geplaatst overeenkomstig de plaats van opname. Een * achter de naam heeft de 
betekenis van: 'geboren op'. 

Op het expositieterrein zijn enkele leden van de werkgroep aanwezig zijn voor het 
beantwoorden van uw vragen. U kunt eventueel ook een afspraak maken voor het 
tijdelijk beschikbaar stellen van foto's. Ook is het mogelijk om nu al een of meerde' 
exemplaren van 'Inwoners van Ankeveen in beeld' te laten reserveren. 

De stichting 'Bruisend Ankeveen' en onderstaande werkgroep danken u voor uw 
komst en wensen u een plezierig verblijf op de expositie 'Een boek in wording'. 

Aan 'Inwoners van Ankeveen in beeld' werken mee: 

Tiny Beemsterboer-Koster 
Anneke Keetelaar-Klinge 
Barbara Koster-Stalenhoef 
Gre Ootjers-Govers 
Jan Veenman 



STICHTS END 

1.) Oogsten 
In zijn moestuin aan de noordzijde van de 'Ruige Hoek', 
Wim Klarenbeek (*31-08-1927) 

2.) Hellingbaan 1999 
In zijn groenten- en bloementuin gelegen op de hoek 
Bergse Pad- Stichts End, genaamd 'de Helling'. 
Cees van Schaik 

BERGSE PAD 

3.) Stralend 
Van links naar rechts: 
Miranda Ibrsing (Thdr.) (* 1965) , Carol Torsing (Thdr.) (*1969), 
Caroline Tbrsing (Jdr.) (*03-04-1959) 

STICHTS END 

4.) Lief 1964 
Carolien Swart (*14-08-1978) en Nico Swart (*03-10-1973) 

5.) Bruidjes 
Van links naar rechts. 
Lucy Silders, Anneke Stuyver (*06-04-1947), Rineke Silders. 
De hond droeg de voorname naam 'Prins'. 

6.) Kruiwagentje rijden 
Kinderen van de burgemeester van Nederhorst den Berg. 
Van links naar rechts. 
Clara (*02-07-1939), Anne Marie (*25-08-1941) en Do van Harinxma thoe 
Slooten (*02-07-1939) met de tuinman Jan Verkaik. 

7.) Sleetje rijden 1953. 
Even goed opletten. 
Van voor naar achteren. 
1. Ton van Houten (*16-06-50), 2. Mia van Houten (*05-10-1948), 
3. Kees Keetelaar (*22-01-1949), 4. Rini Klinge (*01-06-1945), 
5. Gerda Klinke(*09-12-1943), 6. Anneke Klinge (* 19-02-1948), 
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7. Truus Keetelaar (*16-01-1939), 8. Riet Keete1aar(*22-03-1937), 
9. Hans van Houten (*20-07-1944), 10. Antoon Keetelaar (*17-07-1942), 
11. Adriaan van Houten (*30-11-1942), 12. Bep Keetelaar (*08-06-1944), 
13. Anneke van Houten (*28-08-1946). 

8.) Dobberen 
(op de Stichtse polder) 
Van links naar rechts. 
NN (een logé), Magda Bos(*11-09-1953) , Rius Bos (*26-11-1949) 
en Ans Bos (*03-09-1947). 

9.) Bankbeheerder 
Eigen zitbank gelegen tussen Stichts End 51 en 47. 
Jan Ketelaar (*06-06-1900) 

10.) Zaterdagmiddag 1951 
Rie Hilhorst (*30-05-1931) en Adriaan van Houten (*30-11-1942). 

11.) Bijdehand 1957. 
Cornelia Winthorst-Zuiderwijk (*15-02-1897), 
Lidy Winthorst (Hdr.) (15-10-1956), 
Willem Winthorst (17-08-1893). 

12.) Winterstop 2001. 
Willy Hagen- de Ree (1.) (*08-11-1930) en 
Clasien Gons-Winthorst (r.) (*02-09-1929) 

13.) Dierenvriend 
Op het terrein voor de Hervormde kerk.. 
Theus Holdinga (*11-04-1938). 

14.) Zorgzaam 
Nichtjes. Midden op het Stichts End) . 
Nelly Groeneveld (Mdr.) (*01-05-1937) 
met in haar armen Ineke Groeneveld (Rdr.). 

15.) Voor dag en dauw 1960. 
Op de boerderij van de fam. den Blanken, Stichts End 51. 
Van links naar rechts. 
Arie den Blanken (* 29-09-1949), Bertus den Blanken (Sr.) (* 31-07-1918) 
Jan den Blanken (* 05-02-1952), Wim den Blanken (*01-05-1953), 
Johan den Blanken (* 06-08-1956) , Ada den Blanken (* 11-11-1957), 
Betty den Blanken (*02-05-1955). 
Achter het groepje rechts: Sjaan den Blanken- Galesloot (* 18-07-1918). 
Op het paard: Bertus den Blanken (Jr.) (*09-11-1950) 

16.) Op verkenning 
Trees de Kwant- van Benschop (achter) (*01-07-1926), 
Els de Kwant (1.) (* 30-11-1954) 
en Jan de Kwant (r.) (*29-09-1953) 

17.) Na de Hoogmis 1948. 
Van links naar rechts. 
Hannie Hagen-Boog (*13-06-1934), Cor Hagen (Czn.) (*1930) 
en Clasien Hagen (Cdr.).(*1928) 

18.) Communiefeest 1960. 
Van links naar rechts: 
Cock de Jong (*09-07-1952), Wim de Jong (*10-02-1951), Rineke Silders, 
Tineke de Jong (*06-03-1950), Lucy Silders, Ton de Jong (*09-08-1954). 



19.) Lentefeest 1985 
Van links naar rechts. 
Boven: Julka Veenman (Thdr.) (*14-01-1968) , Gejo Veenman (Thzn.) 
(*14-024961), Harry Veenman (Thzn.) (* 12-08-1965). Voor: Celma 
Veenman (Thdr.) (* 10-09-1962) en Thimo Veenman (Jr.) (Thzn.) 
(*02-01-1970). 

20.) Buurpraatje 
Buurtjes van de Prins Bernardlaan) 
Cornelia Taling-Hagen (1.) (*23-11-1893) en Willem Winthorst (r.) (* 
17-08-1893) 

21.) Na het Gregoriaans (ongeveer) 1956 
Diny Hagen- van Swaay (1.) (* 02-11-1927) en Jacob Hagen (r.) (*23-05-1926) 

22.) Vriendinnen 1963 
Op het muurtje voor de St. Martinuskerk. 
Marijke Klinge (1.) (*06-05-1949) en Lenie Valkier (r.) (* 1949) 

23.) Uitbundig 2007 
Tijdens het Shantykorenfestival. 
Marius Holdinga (1.) (*12-04-1937) Annie Holdinga-Snel (r.) 

24.) Gangmakers 2004 
Voor feesten en partijen. . 
Wim Reijmerink (1.) (* 27-04-1952) en Gé Leurs (r.) (* 19-05-1959) 

25.) Ifsclubkantinebouwers 2001 
Met een beroemd resultaat. 
Van links naar rechts. 
Boven: Co Bos (*11-05-1924), Jan Ibrsing, Frans van Ginkel, 
Harry Meester (Jr.) (*22-01-1951), Jos Bezemer, Fons Lauxtermann, 
David Pos, Joop Veenman (*15-01-1933), Gerard van Schie (*12-01-1930), 
Rob Stoffers, Peter Vermeulen (*13-04-1966) en Thieu Ponsen. 
Zittend: Cor van Schie (*03-01-1928) en Jan Kemphorst (*05-04-1955). 

26.) Controle 1986 
Op het toegangsterrein van de Ankeveense IJsclub. 
Eric Steutel (1.) en Harry Meester Sr. (r.) (*14-12-1916) 

27.) Klasgenoten 1963 
Even zoeken maar toch ...van links naar rechts. 
Els de Kwant (zittend) (*30-11-1954), Henk Bezemer (*22-05-1953), 
Davy Hofmeister, Tineke Welle, Karina van den Burg (* 02-08-1954), 
Ton de Jong (* 09-08-1954), Ria van Heumen (* 10-09-1952), 
Liesbeth Taling, Kees Hagen (Janzn.), Gerard van Mer, 
Harry van de Heisteeg (*16-07-1953), Coby Bezemer, Rinie Leurs, 
Joop Blokker, Nanny Klarenbeek, Jan de Kwant (*29-09-1953), 
Leny Blokker, Henk van Ruitenbeek (de 2 personen achter het groepje z 
bekend). 

28.) Een nieuwe fiets 1964 
Theo Wesselink (*06-10-1953) en Corrie Wesselink (*08-01-1957) 

29.) Meegaand 1964 
Henk van Heumen (*08-02-1955) 
en Frans van Heumen (achterop) (*11-04-1958). 

30.) Rivalen 1956 
Tijdens het boegsprietlopen Even uitrusten op het muurtje 
voor de St. Martinuskerk. 
Van links naar rechts: 
Harry Stuyver, Evert Stalenhoef (*16-04-1938), 
Jan Kastermans (*13-08-1939), Jacob Veenman (* 09-04-1938), 
Jan Kuyvenhoven (*11-07-1938) en Dick Kastermans (*08-08-1938). . 

31.) Onder de bescherming van Sint Martinus (omstreeks)1950. 
Voor de Sint Martinuskerk. 
Van links naar rechts. 
Bep Keetelaar (*08-06-1944) , Antoon Keetelaar (*17-07-1942), 
Truus Keetelaar (*16-01-1939) en Riet Keetelaar (*22-03-1937). 



32.) Pas op de hond 1918 
Op de brug voor de boerderij van Jan Kemphorst. 
Van links naar rechts. 
Gerrit Kemphorst Jzn. (*13-12-1916) , Antoon Kemphorst Jzn.(* 21-12-1922), 
Hein Kemphorst Jzn. (*15-11-1918) en Katrien Kemphorst Jdr.(* 17-11-1914). 

33.) Gezelligheid kent geen tijd 2002 
Bij de oude boerderij van Hein Kemphorst Jzn.. 
Fam Hein Kemphorst Jzn. (*15-11-1918) en Trees Kemphorst. 

39.) 7kaditie 1964 
Naar de zondagse Hoogmis. 
Albert Leurs (Jzn.) (*08-06-1956), Annie Leurs- van Rosmalen (*06-04-1926) 
en Gé Leurs (Jzn.) (19-05-1959). 

40.) Zij kwamen van verre 
Zij kwamen van de Krugerlaan, aan de overkant van de vaart langs de 
Loodijk, waar vader Bertus een boerderij had. Annie Andriessen (1.) en 
Emmy Andriessen (r.) 

34.) Beminde parochianen 1955 
Van links naar rechts. 
Rie Hagen-Bakker (*06-07-1922) , Jaap Hagen (* 1924), 
Thera Torsing-van Zijl en Evert Torsing. 

35.) Naar de Hoogmis 1966 
Piet Ketelaar (Dzn.) (1.) (* 02-12-1949) en Dirk Bezemer (r.) 

36.) Onderweg naar Sint Martinus 1957 
Susan Klarenbeek-Winthorst (1.) 21-07-1892) en 
Rie Klarenbeek-Blaauw (r.) (* 30-05-1928) 

37.) Glimlach 1947 
Met het missaal in de hand (Iedere parochiaan had een eigen kerkboek). 
Van links naar rechts. 
Annie Leurs (Pdr.), Rietje Vermeulen (Hdr.) (*07-08-1932) 
en Rie Hagen (Wdr.) (*1932) 

38.) Gods volk onderweg 1956 
De fotograaf had het druk die zondag. Enkele dagen later waren de foto's te 
zien en te koop bij de bakker Leen van Vliet. 
Van links naar rechts. 
Jaap Meester Hzn. (* 18-04-1927), Thea Hageman (*22-08-1935) , 
Tineke van Dijk (Hdr.), Jopie Meester Hdr. en Greet (of Anneke?) 
Hageman. 

41.) Big-Brothers 
Netjes in het zondagspak. 
Evert Stalenhoef (1.) Wzn. (*16-04-1938) en Gijs Stalenhoef (r.) Wzn. 
(25-12-1936) 

42.) Johanna (ongeveer) 1955 
Onderweg naar de kerk of kruidenier? Wie zal het weten. . 
Johanna (Jo) Ketelaar (Pdr.) (*27-06-1915) 

43.) Dienstverlening 2001 
Op de brug voor de woning Stichts End 18.. 
Dick Bijloo en Aagje Bijloo. 

44.) Ploegmaatjes 
Van links naar rechts. Nel Splinter, Ans Bos (*03-09-1947) 
en Ineke Koster (*29-06-1947). 

45.) Proefdraaien 
Op de Ankeveense kermis. Een middagje gratis proefdraaien in de 
draaimolen. 
Dat lieten de leerlingen van de Josef Lokin school zich geen tweede keer 
zeggen. Het feest kon niet op. Graag willen wij deze mooie foto plaatsen in 
het boek 'Inwoners van Ankeveen in beeld Maar omdat we niet alles weten 
vragen wij uw hulp bij het invullen van de namen en geboortedata. U kunt uw 
informatie inleveren bij een van de samenstellers van het boek.. 



54.) Een legende 1956 
Onverbrekelijk verbonden aan het fanfarekorps 'De Vriendschapskring'. 
Handelaar in brandstoffen en muzikant. Piet 'Paling (*11-05-1890) 

46.) Rielèksen 
Beppie van de Riet (1.) en Rietje van de Riet (r.) 
Voor het tweetal: dochtertje van Willem van Doorn 

47.) Kosterij (ongeveer) 1950 
Van links naar rechts. 
Piet Koster (Azn.)(*15-02-1943), Tiny Koster (Adr.) (*27-05-1944), 
Bea Koster (Adr.) (*07-08-1940), Bea Koster (Jdr.) (*25-12-1937), NN., 
Rietje Koster (Adr.) (*12-12-1941) 

55.) nmpo 1952 
GX 6690. De groenteman. 

Nico Holdinga (1.) (*04-12-1902) en Ok Holdinga (r.) (*12-11-1930) 
Achterop de auto. Marius Holdinga (*12-04-1937). 

48.) Tieners 
Van links naar rechts. 
Lenie van Dijk, Mia Swart (*20-01-1946), 
Barbara Stalenhoef (*10-05-1946), Riny Klinge (*01-06-1945). 

49.) In-nemend 1958 
Truus Hageman (1.) en Mia Meester (r.) (*21-03-1943) 

50.) Vijftig jaar geleden 1958 
Van links naar rechts. 
Alphons Meisner (*21-05-1951), Maria Meisner (*25-02-1949) en 
Norbertus Meisner (*04-07-1953). 

51.) Uitstapje 
Voor café 't Centrum'. 
Rietje van Schaik (1.) en Jan van Schaik (r)(*05-07-1941) 

52.) Draagkrachtig 1958 
Tbrug van de kermis. (als de oktoberkermis op het weilandje aan de 
zuidzijde van "t Centrum' (thans Pan & Koek) was afgelopen) 
Victoria Hagen-Harbus (*25-12-1922) met zoontje Nico Hagen (Jzn.) 

53.) Oranje boven 1957 
Oranje comité: Van links naar rechts. 
Achter staand: Jaap Romviel (*27-09-1906), Cor van Schaik, 
Jan Portengen (*17-12-1905), Koos Valkier, 
Onder: Jaap Hagen (Jzn.) (*03-11-1921) en Co Bos (*11-05-1924). 

14 

DAMMERKADE 

56.) Uitkijkers 1965 
Van links naar rechts. 
Achter: Gerarda Johanna Hageman-Pouw (*12-03-1909), 
Arie Hageman (*12-01-1910), Antoon Hageman (*12-03-1943), 
Voor: Dominic Hageman (*25-08-..), Ineke Hageman (*11-09-1947), 
Paul Hageman (* 15-01-..), Theo Hageman (*12-08-1944). 
(woonden in het blokje van 5 woningen, met de naam 'De Uitkijk') 

57.) Uit de wind (ongeveer)1965 
Van links naar rechts. Joop Keijzer, Frits Kloosterman, 
Anneke Stuyver (*06-04-1947), Ineke Stuyver, Betty Koster en Hans 
Kloosterman. 

STICHTS END / HOLLANDS END 

58.) Op de grens van Sticht en Holland 1951 
IJpe van der Woude, Lieske van der Woude (*22-02-1947), 
Jannigje (Annie) van der Woude-Kwakernaat (*09-09-1925). 
In de armen: Jaap van der Woude (*27-09-1950) 
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66.) Voor het familiealbum 1957 
Van links naar rechts. 
Achterste rij: Wilhelmina Frederika van Dijk (*19-06-1947) , 
Bernardus Christianus van Dijk (*10-12-1943), 
Timothea Maria Wilhelmina van Dijk (*01-12-1940), 
Maria Alijda van Dijk (*12-02-1946). 
Voorste rij: Frederikus Jacobus van Dijk (*14-04-1950), 
Jacobus van Dijk (*31-03-1909), Wilhelmina Alijda van Dijk-Groenestein 
(*19-044915), Hendrika Maria Alijda van Dijk.(*14-09-1952). 

67.) Zondags 1955 
Van links naar r echts. 
Dicky Holdinga (*30-08-1941), Henk Holdinga (* 27-01-1947), 
Pieter Holdinga (* 20-05-1944) en Adrian Holdinga (*08-01-1943) 

Wil van Dijk, Johan van de Velden, Marietje van Dijk, 
Thea van Dijk met in haar arm Chris van Dijk, 
Ria Hageman (staat voor Thea van Dijk), Truus Hageman (staat links van 
Ria Hageman), Bart van de Velden, Hendrika van Dijk (?) (houdt de teugels 
vast), Jozef van de Velden. 	 Herwijnen (zit in de bokkenwagen), 
Ben van Dijk, 	Herwijnen (zit achterin de bokkenwagen). 

HOLLANDS END 

59.) Zonder valhelm 
Op het Hollands End bij het schoolpad. 
Harry Stuyver 

60.) Vriendinnen 1942 
Van links naar rechts. 
Achter: Alie Hagen (*22-01-1924) en Jopie 'Taling. 
Voor: Doortje Taling (*16-10-1924) en Marie Leurs (*13-12-1924). 

61.) Gewoon maar doorgaan 
Een tuinman in hart en nieren. 
Jaap Leurs (* 09-01-1923) 

62.) Een fijne jeugd 
Groepje van 13 kinderen op het ijs. In het midden met z'n drieën op de slee. 
Graag willen wij deze mooie foto plaatsen in het boek. Zulke winters beginnen 
toch langzamerhand zeldzaam te worden. Maar omdat we niet alles weten 
vragen wij uw hulp bij het invullen van de namen en geboortedata. U kunt uw 
informatie inleveren bij een van de samenstellers van het boek. 

63.) Zomerpauze 1956 
Van links naar rechts. 
Gerard van Dijk (Jr.)(*09-10-1946) Gerard (Gerrit) van Dijk (Sr.), 
Wanda van Dijk, Bertus Leurs, Lex Hemme en Jan van Dijk. 

64.) Een mooi gezinnetje 1972 
Van links naar rechts. 
Wilco Vermeulen (*13-12-1962), Wim (Willem) Vermeulen (*30-04-1936), 
Mien Vermeulen-Meester (*27-05-1929), Rob Vermeulen (*12-10-1966) 
en Lenette Vermeulen (*20-06-1964). 

65.) Bokkenwagen 1951 
In het 'Vinkenbuurtje'. 
Even puzzelen. Van links naar rechts. 

(vervolg pag. 17) 
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68.) Brugwachters 2007 
Hollands End 28.. 
Van links naar rechts. 
Ronald van Voorthuizen (*1983), Helen van Voorthuizen (*1952), Friso van 
Voorthuizen (*1950), hond: Joris, Susanne van Voorthuizen (*1988) en tante 
Jenny Gnodde uit Goot 

69.) Onbespoten 1971 
Hollands End 32. 
Gerrit Koster (*26-11-1911) 

70.) Speelruimte 
Speelplaats, Noordersluis 
Van links naar rechts: 
Pascal van Schie (Jzn.), Geneviéve van Schie (Jdr.), 
Nicole Metz, Francoise van Schie (Jdr.), Renzo Metz. 

LOODIJK 

71.) Familie-elftal 
De familie Piet van Schie (Polderhuis) 
Van links naar rechts: 
Boven: Joop, Martin, Jan, Wim, Gerard 
Onder: Dik, Piet, Piet Sr., Ad, Cor, Henk 

72.) Molenaarsterren 
Kinderen Willem Hagen bij kuurhuisje 
Graag willen wij deze mooie foto plaatsen in het boek. Maar omdat we niet alles 
weten vragen wij uw hulp bij het invullen van de namen en geboortedata. U kunt 
uw informatie inleveren bij een van de samenstellers van het boek. 

CANNENBURGERWEG 

73.) Aangetrouwd 
Bij de boerderij van Jan van Rijn. Locatie: Cannenburgerweg 14. 
Adriana (Sjaan) van Rijn-Schriek (*29-04-1920). 
Trouwt op 29 juli 1943 met Willem van Rijn Janzn. 

74.) Boerengedoe 1917 
Op de boerderij van Jan van Rijn. Locatie: Cannenburgerweg 14. 
Van links naar rechts. 
Truus van Rijn (dochter van Jan van Rijn St), Cor van Rijn (dochter van Je 
van Rijn St, 
Jan van Rijn Jr. (zoon van Jan van Rijn Sr.) (* 02-01-1888), 
Margaretha van Rijn-Roosendaal (weduwe van Jan van Rijn St), 
Hermanus (Manus) (zoon van Jan van Rijn St) (* 31-08-1889). 
Op de voorgrond: Margretha (Greetje) van Rijn (dochter van Jan van Rijn 
Jr.) (*01-05-1914) 

75.) Hogerop (ongeveer) 1965 
In de kinderstoel 
Loes Schriek (1.) (* 05-03-1961) en Dikkie Schriek (r.) (* 14-10-1963) 

HERENWEG 

76.) Voortvarend 
In de Ankeveense vaart (langs de Herenweg) 
Gerard Vos (1.) en Joop de Winter (t) 

77.)7rektocht 
Van links naar rechts. 
Harry van Bennekom (*23-06-1935), onbekend, Henny Grift (*01-01-1934) 

78.) Onvermoeibaar 
Schilder en behanger. 
Ondernemer, voorzitter harmonie BMOL en buurtvereniging ;'Eensgezind' 
Geurt Grift 



; 
1. 

79.) Herenweggers 
Van links naar rechts. 
Pascal Koster, Ge Koster (*17-07-1951), Gerrie Koster (*17-11-1958), 
Daphne Koster en in de armen Jessie Koster (*2007). 

80.) Burgers 1954 
Van links naar rechts. 
Nico van den Burg (*10-01-1948), Hein van den Burg (*20-03-1946), 
Willibrord van den Burg (*17-11-1951), Gerard van den Burg (* 25-01-1944) 
en Boudewijn van den Burg (*24-12-1949). 

81.) Mag 't ietsje meer zijn? 
Fie van Rijn-Lamme (*26-05-1923) en Joop van Rijn (*10-06-1921)  

84.) Gezellig 2007 
Op de (tijdelijke) markt op de Stichtse Kade. 
Piet Splinter (*09-04-1034)en Miep Splinter (17-07-1931). 

85.) Verstopt 
Van links naar rechts. 
Cornelia Ketelaar-van Schaik (*08-05-1912), Corry Ketelaar Ddr. 
(*11-04-1952), Mieke Ketelaar Ddr. (*29-03-1951), Doris (verstopt) Ketelaat 
(*03-04-1910), Piet Ketelaar Dzn.(*02-12-1949) 

86.) Klein beginnen 
Van links naar rechts. 
Rogier Forma (*27-10-1973), Colette Forma (* 31-01-1970), 
Natascha Meester (Adr.)(*02-10-1971) en Dennis Meester (Azn.) 
(*05-12-1973). 

87.) Verliefd 1998 
In de tuin aan de westkant van het woonhuis, 
Stichtse Kade 22. Bertus Brouwer-Annie Brouwer-Ketelaar (*08-08-1912). 

VAN BLARCUMLAAN 

88.) Uitvinder 2000 
Op de Van Blarcumlaan, 
Gretus Birkhoff (* 13-01-1939). 

82.) Bumperklevers 1948 
Joop van Rijn (Janzn.) en nichtje Tiny van Rigter. 

STICHTSE KADE 

83.) liots 2007 
Op de (tijdelijke) markt op de Stichtse Kade. 
Ab Splinter (*06-11-1962) met dochter Percy 

70 1 89.) Iedereen was er bij 1996 
Op het Van Blarcumlaan pleintje. 90 jaar fanfarekorps 'De 
Vriendschapskring' . 
Graag willen wij deze mooie foto plaatsen in het boek 'Inwoners van Ankeveen 
in beeld . Maar omdat we niet alles weten vragen wij uw hulp bij het invuller 
van de namen en geboortedata. U kunt uw informatie inleveren bij een van de 
samenstellers van het boek.. 
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E. DE WALELAAN (Sportveld) 

90.) Sportief 1994 
Op het ASV Petanque 91 veld. 
Van links naar rechts. 
Evert Stalenhoef (*16-04-1938), Nina van Rijn, Jan Boom en Jan van Rijn. 

91.) Wat zullen we gaan doen? 1979 
Mark Bouwman (L) (*12-11-1972) en Eric Schouten (R.) (* 1911-1972) 
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