Eerst oranje zien en dan is het klaar
Simone Stevens
Ankeveen, Baarn 31 De

eigenaren
van het enige echte 'oranjecafé'
van Ankeveen, Het Wapen van
Ankeveen, beleeft morgen een
extra bijzondere dag. Het is voor
Stefan van Houten en zijn Lianne
Mauritz namelijk de allerlaatste
keer dat er in hun café voetbal op
een groot scherm wordt gekeken.
Dinsdag is het de laatste keer dat
ze open zijn. Daarna nemen andere Ankeveners het bekende etablissement aan het Stichts End
over. Van Houten: „Het is mooi
geweest na twintig jaar en een
week."
Maar eerst samen met klanten
de WK-finale voetbal kijken. „We
hopen natuurlijk dat er een hoop
volk op afkomt", zegt Mauritz.
Met een mannetje of twintig zijn
ze al dik tevreden. „Andere keren
zaten we hier namelijk met zijn
vijven te kijken. Het leeft toch
Stefan van Houten van Het Wapen van Ankeveen.
wat minder, dat damesvoetbal",
zegt ze.
tootje van vier Leeuwinnen (met
hopen gewoon op een gezellig
Zelf gaat ze zeker kijken. „Ik
de nummers 7,11, n en io) erop of
sfeertje morgen", zegt Van Houkijk nooit naar voetbal, behalve
met
'France'. „Het gaat nu naten.
naar dit. Waarom? Op de één of
tuurlijk toch veel meer leven",
andere manier omdat het dames
Banketbakker
zegt verkoopster Joke van Hazijn denk ik, dat vind ik leuk."
mersveld. Ze gaat morgen zeker
Bij de Baarnse banketbakkerij
Voor elk doelpunt dat de Leeukijken. „Iedereen heeft het erover
Hendricksen aan de Nieuwstraat
winnen morgenmiddag tegen de
staan fraaie gebakjes in de vitrine: in je kennissenkring, het is het
Verenigde Staten scoren is er een
gesprek van de dag."
gratis drankje voor de gasten. „We tompoucen met een eetbaar fo-
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De tompoucen van Hendricksen bestaan uit een laag banketbakkersroom en een laag slagroom. Van Hamersveld: „Een
tompouce vind ik altijd lekker,
heerlijk!" Hoe zij hem eet? „Ik
haal eerst de bovenkant eraf. Die
eet ik eerst op. Daarna de rest,
met een vorkje."

