WAAR IS DEZE FOTO GENOMEN?

Een goede bekende voor menige oudere Bussumer: de groentehandelaar Ruth van Thienen.

Hij woonde Floralialaan 8 en had daar ook zijn groentehal. Met
zijn trouwe metgezel, de hond Max, trok hij met zijn wagen en
handel door menige Bussumse wijk. Op 65-jarige leeftijd is hij
daarmee gestopt.
Waar is deze foto genomen? Zijn beide dochters dachten dat het
op de Torenlaan was, maar het zou ook op de Brinklaan of op
het Singel kunnen zijn. Wie helpt ons uit de droom?
Net boven een van de balken van het dekzeil van de kar is het
huisnummer te lezen van het huis dat achter de kar te zien is:
nummer 22. Uw reakties graag bij de redaktie indienen.
Met toestemming van beide dochters is deze foto aan de
Historische Kring beschikbaar gesteld met daarbij een stukje
stamboom van een persoon met de al jaren in Bussum en ook in
Naarden voorkomende naam Van Thienen.

Van Thienen.

I

Jacobus.

I1

Jan van Thienen, zoon van Jacobus, was bleker van beroep.
Hij was geboren in Bussum op 14 februari 1818 en trouwde
aldaar op 14 november 1846 met Johanna Steur, bleekster,
die geboren was op 9 juni 1826 en in Naarden overleed op 2
september 1871.

I11 Jacobus van Thienen, de zoon van Jan, was kleerbleker.

Hij was geboren in Kortenhoef op 4 maart 1848 en overleed
in Naarden op 2 juli 1936.
Jacobus trouwde op 29 augustus 1877 in Naarden met
Gerritje de Jong uit de Turfpoortstraat in Naarden, die
in Naarden geboren was op 27 juni 1854.

IV Ruthgerus van Thienen, zoon van Jacobus.
Geboren in Bussum op 10 december 1884 in wijk D, nummer
24. Overleden in Bussum op 10 mei 1957.
Hij trouwde eerst in Bussum op 8 november 1916 met
Thijmetje v.d. Linden, dochter van Hendrik v.d. Linden,
koetsier, en Thijmetje Hilhorst. Thijmetje werd geboren op
20 april 1880 in Bussum en overleed aldaar op 4 oktober
1925.
Ruth van Thienen hertrouwde met Alida ter Weijde, geboren
20 mei 1880 in Bussum en aldaar overleden op 18 september
1963, dochter van Jan ter Weijde en Johanna Ernst.
Uit dat huwelijk zijn twee dochters geboren:
1. Thimothea Gerarda Maria, geboren Bussum 14 april 1928;
2. Johanna Gerarda Antonia, geboren Bussum 25 februari
1930.
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BOERSMA MUZIEK bv
BRINKLAAN 76

-

BUSSUM

Grote collectie

-

TELEFOON 1 64 84

Piano's Vleugels,
orgels, kleine
muziekinsttumenten
en accessoires

Grote sortering

Bladmuziek

