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EeJll nieuw bulletin in een rÜeuw jasj e.

Vij f"tien j aar na de verse,hijrÜng van het EJ8rBte

bulletin (april 1967) en met een vriendenkring

die in die periode groeide 'van een groepje van

enkele tientallen lede~ tot een bloeiende

steunorganisatie met ongeveer 800 leden leek

het ons tijd worden ook de vorm van het bulle

tin te gaan aanpassen. Tegelijkertijd konden

meer veranderingen worden aangebracht.

Zo werd het aantal pagina's verdubbeld, de kaft

worden benut voor de adressering (waardoor weer

werd bespaard op enveloppen en op portokosten),

het aantal rubrieken kon worden vergroot, ter

wijl nog besparingen konden worden gemaakt op

de bewijzen van lidmaatSChap -waarover elders
meer- en op de inkoopsprijs van materialen voor

de uitgave van de bu.lletins. De binnenzijde van
de kaft kon worden benut voor advertenties, waar

door we wat. meer financiële armslag kregen.

Onze plannen zijn om het bulletin de komende tijd.

in de vorm zoals die thans voor u ligt te gaan

uitgeven •.Dat wil echter niet zeggen dat er

niets meer verbeterd kan worden. Integendeel,

we hopen zelfs dat u ons allerlei suggesties,

op- of aanmerkingen wilt doorgeven om het peil

te verhogen. U weet ons adres !
Ook de groep mensen die het bU.11etin 'Irol',n;bereidt

''\",

,..!-:..'lf.

Ja eterk gewijzigd" Zön.Ls 1.1 in hc~t; vc:rige balIe--
tin heeft kllnrHm lezen is onze redul.";c:cice mevr.
Kooman opgevolgd door de heer 1'1. lVIallegrom. In

tussen heeft ook onze andere redactrice., mevr.

J. Ort-van der Kloot, besloten zich uit de re

dactie terug te trekken. Naspeuring in het ar

chiefvan het museum wees uit dat mevrou"w Ort,
voor wat betr~ft het bulletin, een der medewer

kers van het eerste uur is. Jarenlang verzorgde

zij, samen met mevrouw Kooman, de uitgave ervro~.

De Vriendenkring en he t museu.."llbestuur zijn ha.ar·

voor al die inspanningen veel dank'verschuldigd.

Gelukkig vonden V'rij de heren K.H. van der Ree en
•.

•T.A .• Vliegenthart bereid hun medewerking aan het
bulletin'· te verlenen. Wij hopen -en vertrouwen-,
dat deze nieuwe samenwerkÜlg vele (pen:ne- )vruch
ten mag opleveren. Beide heren van harte welkom.

Los daarvan zoeken wij nog mensen die bereid zijn
de redactie van ll€~t bulletin te versterken met
raad en daad. M09ht u hierVoor voelen of meer

willen weten, een briefje na~r het redactieadres
is voldoende ••

hn dan ligt inmiddels ook 1981 weer achter ona,

waarvan we kunnen zeggen dat het een goed museum
jaar waa •• Een totaal bezoekcijfer van 10.909 te
gen 10.976 in 1980, vele nieuwe aanwinsten (zie
pag. 5.) en een aantal succesvol verlopen acti
viteiten. We denken dan met name aan de Vierde

Vriendendag op 't? oktober j.l. Vanaf twee u.ur
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We beginnen met een stel oorwarmers, slijpsteen

met bijbehorende beugel, trambank, foto's van

cle ramp van 1953, accordeon, zwarte omsla,gdoek,
bedsteegordijnen, schoolsehr:tften, bra."'1dkast,
streekpla.nkrant van Zuid-Holland-Z., kaarontwik

keling noordelijk deltaplan 2000, kaart VPID de
haven van Rotterdam,. nog eén accordeon, glazen

lampenkap, stoffer, artikel in Rotterd,áms N:.i.euwB

blad over het Hof van Moerkerken, baggerheugel,

:ijzeren muurroosters , rodekruisbus , ijzeren deH.4r:
tje ,lied ..•helm 2e Wereldoorlog, tvvee kluiven voor

de rit;td-ekker, div", boekjes uitvoering zang 'te .
Heinenoorclvan 1881, bOOdSChap kerkPiershillu ..m
einde 28 Wereldoorlog, boekje va.n Ned.Protes

tantenbond 19'14f kop en schotel met ger.neent(~wa

pen van noudswaartl, kanten mutsje, fotoalbum met

oude ansichten, lnodel voor akten van de burger
l~ke stand van 1948, schrift met ansicht~n.

Korenzak UH•• van de ~paan Westmaas 1872 n, blik

2e Wereldoorlog, merklap 1864 JL.L.H., veiling
brieven, gewicht van 25 K.G., mandje, bijl, twee

'\7oorraadblikken 'Kwatta', sëhortje, schoolboeken

en -SChriften, reclamemateriaal Lux en Van Hou

ten uit Haagsche Post 1922, Koffiepot, theepot~

lijst van tolgeld Barendreohtsebrugf verzam~.:Üi.ng

'Ned .• staJ.it SWl::'ltt en 1937 , l·f.;gl(;;ment Zangl:ust M~jrll?l'.~

heerenlFi.:nd 1917» OrJ.dEl)::'(n:'ot::k mer"!; kant en büe.kgy~.,

j
I

J,

gentxe:i.d in
thee te drinken en

om

Va.:n.af' f11:'l11' vier 1)(;;[.,"\J

}L.G". lmdersenht.1is koffie

daar met andere vrienden te praten. Op het pro

p-ram.mastond voorts een lezing over het verande-.."
rende platteland door tIe uitKlaaswaal afkomsti-
ge mev!"••Magda Pons-van Nederpelt ••In een. lezi.ng

met voorbeelden van soms schelle contrasten, dan

weer van ontwikk€:lingen die alleen door de

a:tltochtone bevolking- worden gevoeld schetste zij

een helder ~eeld van de ontwikkeling ·'looral op
sociaal gebied. ..•Dat de aandacht daarbij met na.118

nel.a.r de Hoeksche Yiaard uitging spreekt ~ med.e ge

z~ien d.e afkomst V'Rn spreekster, voor zioh"

was voor rierhaling

·Nadat er geleget'lJleid was geweest om ifd;s te ge-

bruiken ging b.et gezelschap aan tafe1~ Een i'!':lder

J.iet zich, de vroeger als zondagsmaal-b~j-ld1;gtek

beti t~Üd.espek met peren goed smaken" Na aen
korte toespraak door de voorzitter van he't mu
seumbestuur, de heer mr.• D. Mti11er. wa;:irin deze
het belang van onze kring als steunorganisatie

onderstreepte g 10N8,m volgens sprekor de test wie
de ~chteHoekschewaard.ers zijl'!.. Het dessert ·be·

stoYld uiteen keuzemogelijkheid, vms.ronutn' aa:rd
appels-rnet-karn.ernelk~ De dag werd beslo;-,en .met
een' kopj(~ koffie en wij beslui ten d:tt verslag mei:;

e\::'n 'compliment flan de organisatoren VT.md,e dFi,g
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muurtegel'tjsHr glas in loodra.men~ weegBc,haa,19

rolveger (hout), 22 voorraadtrowilels, emaille
schepje, foto i.n lij st "Grootmoeder leest tI, 001

derdelen van gaslampen, kousjes etc., Hoeksche

Waardee tram en bijbehorende wagens in miniatuur

o.a. met stoomlocomotief, goederenwagon etc.,

reglement van Weatmase Vereniging, kofferhoes

met breinaalden, bQsvlas, zadel, twee hoofdstel

len, paardenstaart, tuig, doosje knopen, diverse

blikjes, psalmen en gezangenboekje, vingerdoekje,

zanlijst Kon. Landmacht 1938, sluitzegels, courant,

zes st. Nicolaasgedtchten uit 1942/43, 'afkomstig

uit 's-Gravendeel en Numansdorp, genealogien,
Dronkert, Hordijk, Landhee'r, Nolen, Niemansver-
'driet, statuten landbouwvereniging tOns Belangt

te Westmaaa uit 1909, weekbus (klein model),

stoof, glazen stopje, linnen zak "H. de Geus",
onderzetter up. Regout 1~361t, vleesmolen, spul

len voor een naaidoos, mof, zakketel, twee 'hen

netjes, prulIemand, foto St. Moritz, -·nWmachine.-

Metalen papierbak, ijzeren beslag van wasmand,

twee sleutels van Joodse fam. A. Rood en M. van

Ti~, een polderhaak, een busje Blookers Caoao,

een doos scherven, een schedel en een gewei, ver

der ?og wat botten. afkomstig uit ,de Binnenmaae,

gevonden bij het zandzuigen ca .. 1965, huls voor
I '

thermometer, hQedenspeldell, klem voor plooien

in kru.llenmuts~ Dit was neg l.a:ng:,:ni~talles •.
V6"rde!" C!V:. pagina 14 n K1l

P'fI ••

Bij de wjjzigingen. van het bulletin zoals genoemd
op pagina 2 werd reeds terloops gewezen op een

aantal beZuinigingen. Een daarvan is de afschaf

fing van de speciale kaarten als bewijs van lid

maatschap_ In plaats daarvan geldt voorta~n de

controlestrook van de acceptgirokaart als bewijs

van lidmaatschap. Voorwaarde is dan wel dat de

contributie is voldaan.

Voorts kunnen wij u thans op de hoogte brengen
van een plan dat al sinds 1978 door het algemeen

stichtingsbestuur van het museum werd voorberetd ,.
en dat zich tha..'1s duidel~ik begint af te tekenen.
Het verÎ1:aal van de gro.ei en de bloei van het mU

seum mag bekend worden geacht. Voor alle duidai~K

heid noemen we hier de tentoonstelling op de'zol

der van de H.B.S. te Oud-Beyerland in 1958 waar
alles mee begon, gevolgd door de restauratie van

het Hof van Assendelft en de inrichting daarvan

tot streekmuseum, dat in 1968 voor het publiek
kon worden geopend. Het doel scheen toen te zi~

bereikt, maar de waarheid bleek wezenlijk anders <)

Het werk begon toen pas goed. Een tot op de dag

van va~daag voortdurende stroom van schenkingen

die al spoedig maakte dat het museumgebouwte
klein werd.. Gelukkig kon in 1973 de monumentale

boerderij Oost-Leeuwenstein als dependance in ge

bruik worden genomen. De collectie bleef echt~r

doorgroeien, en thans zijn we d'tudelijk gekomen
HEn,de door de ~~imte opgelegde grenzen ~%n ge



1r-' '~d l' d' ,..,.I-i vl.':' "~.,. \'~ t .'.,:,werpen ue~eeI e oc~e ~O ~e~bLe a0~~~en·a~~d-

matertaalf bestaf.'inde uit: bibliotheek: en verza

melingen van met name de werkgroep genealogie

een buitengewoon snelle groeie Dit betekende

weer dat ook een toenemend aantal bezoekers met

vragen op historisoh gebied zich meldde, maar

ook deze bezoekers hebben werkruimte nodig ~n

hun onderzoek te kunnen verrichteno

Daarnaast heeft het museum vrijwel geen depot

TIlimte, waardoor de laatste jaren opslagruimte

bluten de museumgebouwen moest worden gevondene

Ook a~l deze situatie dient zo spoedig mogelijk

een einde te komen.

Het museumbestuur·meent dit probleem van de nij
pende ruimtenood te kunnen oplossen door ver

bou\ting van het schuurgedeelte vfu~ het Hof van

Assendelft. Met~dè2(e-verbouwing kan deze vleugel

zijn .hist-Qr~sch -jÜiate ,aanzien terugkrj ...igen.-:I~~Ld3
jaren 1960 ifL·tijdene een storm een gedeelte va.l1.

deze schuur ingestort, welk deel thans weer zou

~~en worden gereconstrueerd~ Een Vro1 de vele

voordelen van deze oplossing is dat e:c geen ex
tra personeel nodig is om deze vorm van dienst

verlening mogelDK te bli~en maken"

De plannen verkeren thans in een vergevorderd

stadium van voorbereiding, maar er :;Üjnnog een
aantal problemen die moeten worden opgelost"

Da.arover meer ïn het volgende bulleti.n.;J

Zoalr:\ de titel Va.':1 d6ze :r'1;_b:r'ir~kal a;:mgeeÏ'l:;,

kunt u hier in hl:lt vervolg allerhande we:[;erls

waardigheden aantreffen; over de Hoeksch~ ~~~~
vanzelfsprekend.

Een paar jaar geleden heeft de heer P.W. de Zeeuw

ui t Dorclrecht een lezing -·-in dialect- gehouden
op een bijeenkomst van de Werkgroep Dialecten

Hoeksche Waard van hei; museum ••

Hierbij drukken we het gedeelte af dat ging over

's-Gravendeel.Andere gedeelten zullen mogel~jk
nog volgen.

Omef,m klaain bietjie inzicht te kri.jge in de
d'llrpe en' in de mense zou het nuttig kenne weze

is effe met een sneltrEd.nvaert (h1er zegge ze
timet een rotga..Ylg") een ra8isie over het aailand
te make. Hi.er en daer motte me dan onderweegs

effe stoppe, of ho-houwe om bepaalde zaake die

de moeite van het vermelde waerd zijn van duch.

terbij te bekijks.

Niet v&~ alle plaese wete me eveveul. Dat is jam

m(3.t', maar ja, de mfmf:l6 van de Werkgroep Dialecte

henbe dr best ge daen , en wajje niet weet ken je

ok niet vertelle ••
I

Webeginne bij de Kiltun.nel, bij de Dordtse Ki.l.
Alles begon altijd 'bij Dordt., 'Jus daer wijke me
nou ok niet van af .•

ll{e motte wel een flink bedrag an tu.rmelgfÜri be-



Vroeger was ~t drl)Jt op dut durp .• Het sto:n,g vol

"Hoe duchter bij Dordt, hoe rotter 't wordt"

zegt een oud spreekwoord, en daerom eerst naer

Is-Graevendêêl'.

Dat is tegewoordeg goed te doen, maar vroeger

hong daer anhouwend een verschrikkelijke wilde

berelucht. Dat kwam van 't vlas dasse liete vrot

te om dr vrot-rijk van te worre. Dat wil zegge,

een paar man dan. De rest had stofkoors en zwin-
...•.•.

gelbeene.

Hooge notabele sprakke van het welvaartsparfum

en geleerde heers noemden het "De penetrante

geur van boterzuurbacteriënn, maar Jan met de Pet

ze~: "Het rt.tikanhouwend of ze groote ketels met

kattestrQnt a.l'l 't koke zijn ft.

Ondanks de luchies was 't vroeger gêên lillik

durp. Groöte boome rommetom de kreek, een me

ziektent in de midde en een gemesselde pisbak op

de Heul. Laeter hebbe ze in een horrel van hoog

vliegerij ok hoogbouwhlrize gezet. Net as in de

stad. stêêne knijnehokke. Vrot lasteg voor de

mense die gewend waere om buite te gaan pisse.

Vooral assie hoog weunde was dat voor de beneje

bure een doonege bedoening.

Maar ok daer waere ze weer gauw an gewend. Deur

dat de ChriStelijke Werkmansbond de huize had ge

bouwd' vergoedde de ns..esteliefde de natte gewaar

wording.

~'~!,:,~
.~~.l.[i2l.ir'iB'\f}.S~f·fJ~~~ieE:i3$~ di{~ Ë'JI~S t;estOï'lge l.tit
f' ....

a. geaffil~Ge varrekeshOKkS3 hove het gedreWl van

CIA 'h""~"",'(~ "".•.. (1",~ 7. "1 ·~'''''1··{,:, '" ~.. 1,.1 "".1 'l-.è.!\l. d._1':b''"''~'. ~ U.A, ç"",,~'i -:,;Û ;"- ,,",VII""Y'\l!S •._~mvu.J_e,,,, n...•.U. •.df. 1J.\'::."(; B..tw:1. dI6
gehoest van de zwingelaers •.

Behalleve hoeste konne ze dr ok goed zinge. Zo

hebbe ze daar dr aaige volkslied: "Moeder heb

gezegd dasse seuters zou beware lt. Het twêêde ~.
keple.t··is "Zeve zije spek dat is drie~--en-een
halle! 11arreke Hen de rest wor an de fantasie van

de inboorlinge overgelaete. Het volkslied wor ge

zonge op de wijze van IlAlle eend;iies zwelnme in
hErt wa:ter".

Het Nederla.'l'lse volksJ.:i.ed heb hier alti,id op de ,
twêêde pla.fH3 gs!:rtH.1.an om dasse daar een aaigen.
tekst voor hadde, n.l .• het Wilhelmus va.nPleu..."1. •

Pauwe (en watter verder 'lolgt). Niaar dat verhaal
is te lang omhe'!';nou te vertelle.
Ha'!.; Hseuterlied tt is gebaseerd op de waainege fol-

.klori.s·ti.sche gebruike f het seuter'e (> Overef.iei! :b'J
dat algemêên bekend, maar in t s-G:r-aevendêêl sla.an
zedr a.aige op ter borst om daase al seuterde

voordat depetat waB ·uitgevonge •. Jm dat seutere
hebbe ze de bijnaam "Seuters 1I ·te danke.

Tot de verdere bezonderhede van het à.urp behoort
de kerktore, die in de maa:tdaege van 1940 deur
Germaanse toeriste -die op weg wa.ere naar het

strand- dr per onge111k is afgeschotel) Df."TIhaan
van de toren vloog weg; is nog steeds ondergedQke

• ~ 'l- •• , •••••••• } bh ~en :I.n a1:WaCH1j~ng van noog waTer le e ze nae I..l.Sn.

(~~~·ln~.~e~ "i~ mA+ ~e'~ l"~\~~a ~J~ 0~ ç1-- *nJ'A D8-)'\,J .••• >, \'9f:!, C ':1. ..s. V ,) .~ "-' Y (,...•. Á_l, , . .1. ~ "e; ".., ...,.v-rf.:,. 'I", ~~ .• 'C.::,.ll I.: '." ••••.• t::;,,""

.•..•••1"'"\:- .t •••••

":;'~}?'..Jlilgerekend

ken zijn .•
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nie ~k h~ ? (AM)

DE VRAGENRUBRIEK

Een nieuwe vorm van het bulletin vraagt ook om

nieuwe rubrieken. Speciaal voor onze vrienden op

zoek naar voorouders, hebben we gemeend een vra

genrubriek te moeten openen.

Dit levert, naar we hopen, .veel gegevens op voor

de vraagsteller, maar ook voor ons archief. Zodoen

de is iedereen ermee gebaat.

Hoe gaat een en a.1'1der in zijn werk? Wel, we heb-"
ben daar de volgende spelregels voor opgesteld:

1~. U stuurt uw vraag naar J .A. 'V1.iegenthart,
Thielmonde 45, 3261 VE Oud~Beyerland.

2. Wij plaatsen de vraag in ons bulletin, voorzien

van een nummer ••

3. Wie antwoord kan geven op een gestelde vraag,

stuurt dat naar bovenstaand adres.

4. In het volgende bulleti.n worden de nummers van

de vragen vermeld, waar een antwoord op gekomen

is.
5. De vraagsteller haalt het antwoord op het Zomer

huis op, of laat het tegen betaling va~ de por

tekosten opsturen..
N.B. Vergeet nooit het nummer van de vraag te ver-

melden bij correspondentie hierover. Alle gegevens

die wij binnen krij gen wo,rden opgeslagen, zod.at er
later nog op teru.ggekomen ke..;nword.en .•

î -

br3g1::-Tnen"

1 .• Op 5-9· ..î 76;2 huwen 1.;e Klu:ndert: IZf:Û!lc B:3JcX,

geboren te t s-Gravendeel ~ en .Maria A'\tegaart

of l1'v'ega.a:rt, geboren te Geertrui.del1berg.
Gevraagd: Kwartiergegevens van dit echtpaar.

2.; Ar.ij Molendijk (geboren 'te 's-Gravendeel) en
Maria ~J'anDriel (geboren te Puttershoek)
geven op 14-6-1839 een zoon Herman aan.

Ue'J'1"aagd: Gegevens over voorn.oemd ouderpaa.r
en h\m beider ouders.

3" Neeltje Teu.nisd StaJn van ts~-Gravendeel onder
trouwde op "16'-4-1756 te Stl'ijen met Ar.ie
Hend!iksz de Krfh~k•.. GevI'M.gd: Haar c>ude:c~i•.

.4~ IJijsbeth Jan.sd Barendrecht van ts·.-Gra.ven

deel huwt· op 7--5-1758 te NUJUBJ1sdorp .itrie Teu
ni.sz. van der' Ree., Gevraagd: Haar V'oor()ud.ers"

5. Pieter J'ansz V8..1'1 Dam van Numal1.sdorp hu.wt op
'17--5-1682 te Nur!larH~d('):rp NIarietjeAriensd.
Oosthoeek, van fu~oon.Gevraagd: h~~ beider

voorOllders ~

6. lmdries Pi.etersz", Smee.r~ ged.• 26-6-1701 te
Strijen, hmvt 30-~3-1731 te Nu.rnansdorp Grietje
Ja.:nsd.. van d.er Hoek.,

Gevraagd: Haar voorouders.'

'fg Johan Dirk Franke, ov1 9,-6--1743 te NUl1lansdorp

huwd,e Cornelia CornelisèL" NiemaJlsverdriet"
Govraagd~. ~~iju voorouders"
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Gevraagd: haar kwartieren .•

Tot zover deze keer ••We wachten met spanning op

uw reacties. JV

!AN~~NSTEN-VERVOLq

We gaa.n nog even verder met twee lepelboren en

een beitel (klompenmakersgereedschap), bus om

pieren in te bewaren. nDe nieuwe veldboektt 1940

1941, vijf pijpekopjes, militair zakboekje 1919,

boekje van het leesgezelschap Strijen 1856, div.

foto's, zwemka.art uit 1932, div. boeken, een lucht

foto van de suikerfabriek Puttershoek, postzegeJ_
aJ:bum, harmonium, 20 v~'orraa.dblikken, le..ntaarnl'
koffiepot, karaf, glazen, lakwerk schaaltje, stop

van !{a:raf, sCheerzeepdoos, vloerkleed, fotolijst je,

10 Philipslampen, 2 fittinghouders, een boek, ge

naamd "De molen Moerland ti, P. Regoutschaal, twee
brillen, vork, beschermplaten (glas) op deur, ki.n
derkleding, 3 gordijnen, blik uit 28 Wereldoorlog,

karbi.es, tafelkleed, tafel, tuinbank, 2 keperen

damesbroeken, katoenen onderjurk, slab, 2 kinder

hemden, jurkje, kinderledikant, een spreitje, en

tot slot een schortje. Tot de volgende keer! KR

In dit bulletin treft u een accept

girokaartjbewijs van lidmaatschap

voor 1982 aan. Wij verzoeken u vrien

del.ijk uitsluitend deze kaart te gebruiken voor
de BETALING van .de CONTRIBUTIE. Zoals bekend:

minimaal. i 5, -- p. p •• Meer mag (Graag zelfs !!) Vf::3

J3i,j het a.fsluiten van het jaar 198'1 wa.re:n.niet

minder dan 805 pe:rr:'lonen bij onze kri.ng aangeslo~.

ten. Tien personen wensten hW1 lidmaatschap met

ingang van 1 januari 1982 te 'beëindigen, zodat
de groep op die datum nog 795 leden telde. Inmid

dels konden daar weer vier pElX'sonen aan word.en
toegevoegd.

Hoewel wij overigens geen 'thl':!elepeltjes of aan
verwante artikelen cadeau geven stellen wij het
hui tengewoon op prij s als u in uw omgeving vrien
den of ke~~issen ertoe weet te bewegen zich bij
O1'1ze kring aan te sluiten. Over de voordelen hoe-

ven we hier niet uitte weiden. Is uw '"
eCh'tgeno(o)t(e) i;rouwens al (onze) vri.end ?

1 augustus 1981 konden \'\'ij de volgende 'per~.'
als 'vriend tinschrijven - V~'1 harte welkom !

:M.Backer, Eikenlaan 6
3281 CE Nwnansdorp

B ••(J o.M. Bögemann, Bosboomstrria:t 42
'7606 HB· Almelo

G .•N. Bos, Geervlietstraat 13a
3081 SB Rot"terdam

P.E. Bottenberg-Andeweg, Tuinweg 26
3284 XS Zuid-Be;yerland

J.J. de Buck, Oranjeweg 54
3284 K'l' Zuid~"Beyerland

Go Eggermont, Thie]~onde 43
3261 VE Ou.d-Beyerlal1d

L 346 B ••S.A •. Gebx'Uers en N ••C. Gebruerr::3·-Slooter
L 347 Van Tetsstraat ·l.~, 2977 AL Goudriaan



99 I ~ :r1élt~t:~-SJ_in, (:L'~~d_--Jloi2,ç~'lCrtt~lr·r~-,fJeJ.i;Jk 9,3~1,
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L 343 J. Hagoort-Oosterwelder, c~ ~roost8tr~ 16
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IJ 345 E ••A. Hoogstad-:Mol, Homerusstraat 837
3076 Ui Rotterdam

L '126 J .M. Klep-de Pater, Dolder;:1eweg 60
3712 BR Huis ter He:Ld.e

L 339 JVI.J .•N ..H .•Kouters, Moriondijk 2
4706 LE Roosendaal

HW 159 J.F. Polet, M.L. Kingstraat 34
3274 CL Ueinenoord

TYi"V 1r.: () f'-i Pl'" 1_ ";:l '. '). n i ~,,:> " '7Hl .Jo,'" ~ •.J,- ".Jos, ~rcl"~,,ehLg
3234 KS Zuid-I3eyerla.'1d

11 351 ICJ. Ri~ï~dijken G•.';~ Hijsdijk-Kooij
~ 1'? La n.l''''nY\!'lr:;J:,~en 06 J.()7~ cn-~l R ....t-t:e~··dam.li ...;:J-_. · ..~C; A.'t'~~·-,lJ.-::.•··0." c: f _J t \.,) vl. .•. \..••..):J ".L C"'--Î.
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3295 ~q ts-Gravendeel

H"" 2"7 n S' ~ R ~9_Lr. , L ••• eno u, avenswey-,
3261 VA Ond-3eyerla.nd

L 82 B•• Snij ders, Gr. Jan vfw.Nassaustr 11 13
3051 GD Rotterdam

,_J"! 4 26' m' "'\1 S'"I ' ?3'ü'{, I, Jl,. Ll..L~er, pUl.ve..Luen ~
3274 CM Heinenoord

1 ....A 0 'f ., K'" '1 ') C4Y+(i ii .• \ erSCJ'loor, -.\.reKeJ.veen <...\)'

3205 RH Spijkenisse

L 262 L. Verschoor, Brederostraat 25
2951 ':"G Alblasserd:=un

L 340 B•. Vogel, Staakvv8g 197
3é.\47 BV Dirksland

1 190 K. Vroegindeweij, Ceramstrs.at 28
3312 SR Dordrecht

L 3ll,..1 J. 'vVeyors i
5306 AB

Vrijhei.dslaoXl 11
Brakel


