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Uitbaters stoppen, viertal staat klaar 

Wisseling 
Wapen van 
Ankeveen 
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Ankeveen 	Na twintig tropen- 
jaren stoppen Lianne en Stefan 
van Houten als uitbaters van café 
het Wapen van Ankeveen. 

Bekende gezichten, voor wie ook 
maar even het dorp kent. Maar na 
zestig, zeventig uur per week wer-
ken, met alleen de woensdag vrij, 
wil Stefan wat anders. „Het was 
mooi en goed, maar het leven is te 
kort om zo door te blijven gaan", 
verklaart hij. Vandaar dat hij wat an-
ders gaat doen. Wat precies, dat weet 
hij nog niet, maar vanaf io juli gaat 
het café dicht, om als alles goed gaat 
met de vergunning van de nieuwe 
uitbaters in augustus weer open te 
gaan. Dan met nieuwe mensen ach-
ter de tap: Drie geboren en getogen 
Ankeveners, een echtpaar en een 
man die de zaak al jaren goed ken-
nen. „Zij wilden het overnemen. 
Zijn we erg blij mee, het was best 
spannend, want het is geen broodje 
kaas dat je zomaar even koopt." 

Met het vertrek van Stefan van 
Houten verdwijnt weide familielijn 
die al tientallen jaren in het café 
loopt. Het Wapen van Ankeveen 
werd in 1948 gekocht door zijn 
grootouders, Cor en Grad de Jong. 
In 1984 verdween de naam De Jong, 
er kwam een neef in de zaak, en in 
1999 nam Stefan het roer over. „Het 
waren twintig vaak leuke en soms 
wat minder leuke jaren. Maar ik ben 
nu 47 jaar, tijd voor een nieuwe 
start. Samen met Lianne hebben we 
dat afgelopen voorjaar besloten. We 
hebben de huur opgezegd." Dat zijn 
broer René enkele maanden geleden 
onverwacht overleed aan hartpro-
blemen, het is toeval maar het staat 
er los van, legt Van Houten uit. Vijf 
weken daarna overleed ook nog zijn 
vader, na een kort ziekbed, ook al 
aan zijn hart. „Maar een jaar gele-
den hadden we al gedacht, we hak-
ken de knoop door. Nu is het een 
mooi moment om te stoppen." 

Dat vier vrienden van hem 'de 
stoute schoenen aantrekken' en de 
zaak overnemen, het is een fijne bij- 

komstigheid, benadrukt Van Hou-
ten. „Zij hebben allen affiniteit met 
horeca." Voor de rol en functie van 
het Wapen zit het dan ook goed, 
stelt hij. „De bijeenkomsten, het car-
naval, het biljarten, het zal allemaal 
blijven zoals het is." Van Houten, die 
jaren boven het café woonde met 
zijn Lianne - de kinderen werden er 
geboren - en nu op tweehonderd 
meter van de zaak, zal er zeker ook 
als klant en ook als biljarter blijven 
komen, weet hij. Wat hij gaat doen? 
„Als ZZP'er in de horeca, misschien 
als docent, een stille droom. Ik ben 
gediplomeerd kok. In de bouw wel-
licht? We zien wel." Ook stemmen voor de gemeenteraad als vanouds in Het Wapen van Ankeveen. 


