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Namen bij  foto van mevrouw Van Ogtrop 
 
In de vorige aflevering van ons kwartaalblad stond een interview met mevrouw 
E. van Ogtrop, de echtgenote van de voormalige burgemeester van Eemnes. 
Bij dit artikel waren een aantal foto’s geplaatst o.a. een foto uit 1948, die de 
gidsen (verkennerij) aan mevrouw Van Ogtrop cadeau hadden gedaan bij haar 
afscheid van Eemnes. Veel namen van personen op die foto wist mevrouw Van 
Ogtrop niet meer te noemen. Na een oproep in ons blad om nadere informatie 
kwamen enkele reacties binnen, zodat nu vrijwel alle namen bekend zijn. Dit 
wilden we onze lezers niet onthouden. De volledige lijst vindt u nu op de vol-
gende pagina. 
 
Onze speciale dank gaat uit naar mevr. G. van Dijk-Makker uit Mook en mevr. 
T. Engelberts-Hoofd uit Hilversum die vooral geholpen hebben bij het achter-
halen van de namen. 
Wanneer er nog mensen zijn die de twee niet-geïdentificeerde personen kun-
nen achterhalen dan houden wij ons aanbevolen. 
 

Marga van Kleinwee 
Tel. 035 - 5389849. 

Opknapbeurt Oudheidkamer 
Iedere keer zijn wij weer verrast dat 
er mensen zijn die spontaan reage-
ren als er hulp wordt gevraagd. Zo 
ook bij de oproep aan onze leden in 
het kwartaalboekje van de HKE 
voor het witten van plafond en 
wanden van de tentoonstellings-
ruimte. Zes mensen gaven gehoor 
aan de oproep. Rondom de kerstda-
gen werd er door deze vrijwilligers 
hard gewerkt. Resultaat, de ten-
toonstellingsruimte en toiletten zien 
er weer fris uit.  
 

Wij zij de vrijwilligers:  
Hans Achthoven, 
Jaap Groeneveld, 
Hans Kleinhoven,  
Jan Perier,  
Peter Scholte en  
Gerard Wortel die tevens voor de 
steigers zorgde  

zeer erkentelijkvoor hetgeen zij on-
der leiding van Reinier Ruizendaal 
voor de Historische Kring hebben 
gedaan.  
Heel hartelijk dank  

Jan van Wijk  
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1)   Kapelaan Donders 
2)   Gerrit van ’t Klooster (1884 – 1966) 
3)   Klaas Makker 
4)   Elisabeth-Antonia van ’t Klooster-de 

Jong (1883 – 1951), gehuwd met nr. 2 
5)   Hillegonda Makker-van Bentum 

(1884 – 1959), gehuwd met nr. 3 
6)   Nellie Brouwer 
7)   onbekend 
8)   onbekend 
9)   Truus van ’t Klooster 
10) Tonie van Klooster (1915 – 1998)? 
11) Mevrouw E. van Ogtrop 
12) Cees van Wegen (1910-1978) 
13) Pastoor Spruijt 
14) Jos Rigter, gidsenleidster uit Blaricum, 

onderwijzeres in Eemnes 
15) Bep van Oostrum 
16) Marietje Eek 
17) To Hoofd 
18) Gerarda Makker (Grad) (leidster) 
19) Annie van ’t Klooster (leidster) 
20) Jopie Kuijer 
21) Sjaantje de Gooijer 
22) Mej. Van den Bergh, gidsenleidster uit 

Blaricum, leidde de Eemnesser meisjes 
op. 

23) Coba van Hamersveld 
24) Stien Hilhorst 
25) Catrien van Wegen 
26) Annie Post 
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