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Ij zult II len nieuwsgierig zi
t nietlVlE~ bu'Ll.e tLn u vleer te ver-t.e Ll.en zal he
• Ongetw:i.,jfeldzal die nieu'dsglerigheid met

name uitgaan naa~ de stand van zaken rond de plan-
nen met betrekking tot het oplossen van de ruim-
t.e nood van het Streekmuseurnl'v:Earover'wij u Ln het
VOI'i bulletin Ln'l i ch'tt.en , Gf::durende de laatste
maanden zijn vele museummedewerkers en-bestuurders
druk in de weer geweest met e2D noodactie. Velen

r gaven gevolg aan de oproep tot het overmaken
van een extra geldelijke bijdrage;aangezien de

loopt,kunnen we u
rnomen t en d'tails verstrekken over het ver-
loop van de act Le jI rna;il'" WE: kunnen zeggen dat aLl es
naar wens verloopt,haewel extra-bijdragen.nog im-
mer ho st welkom zijn. We hopen in het volgende

tt.n u een overzicht te kunnen bieden van het
aop van de actie,met daarbij uiteraard een

financ i ële specifica t Le , 'del kunnen we zeggen, da t
ist op dit moment aan de oplossing van onze pro-

blemen wordt gewerkt:de gewenste vergroting van
t schuurgedeelte van het Hof van Assendelft is

op dit moment al in uitvoering. Ook over het ver-
'0 hiervan hopen wij u in het volgende bulletin

tvoerig te kunnen berlchten •.

t be grI ent r.1rcngt e e n EX',l d,r,\eler zove c I

t zltvat

z jn wat
de en

",
'l

ij

'taande zaI t duideLi
euwe Vriende:ndag willen do en , .

in het vorige bulletin valt ook op hoe
ti gaat. Konden we ti en het in dienst

van mevrouw H~ Kramp melden, thans kunnen
J u weer vertellen dat zij -om studieredenen-

zo

deze

verlaten"

t museumvan
wij u melden.dat ons Ier S

eds verheugen 1n een gr-o e
zee_ers. Bedroeg het tetale aantal he-

van 1 1:8209,1n
,p,·,·e~·r'J~oAe'/a'!'·l 1,11·.~ .Á-~r k•...•.• ' ~ - .)d<:<, "re

bezoekers. Ook de recent gehouden tentoons ling

c;;"' r,..d\

) v~r()r-den

spinnen en weven, met werken van de 'Weef-
che ',mocht zich verheugen over

bezoekersaantal. Drukte dus alom in het
bouw,waaraan momenteel ook onderhoudswerk-

tens ilderwerk en timmerwerkzaamhe-
uitgevoerd ..

J u overigeng -met het oqg op ermee.:;r
slatte onze ui
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caties van deze molen,2 mestleren,genealogie "Aard-
oom" en een stamboom van de fam. de H.echt,gegalv"
was s t.amper: met houten steel,2 lijmklemmen van :t
2 meter lengte,rekje voor reageerbuisjes.glazen
trechter,3 witglazen buisjes,stamper voor vijzel,
2 bloeddrukmeters,bril met rasterwerk,2 spatels,
thermometer,28 apothekersflessen en -potten.her-
inneringsblad 1940-45,Ned. staatscourant met aan-
kondiging 17-4-1968 van de geboorte van een zoon
van inses Nari?:riet,stamboom Huis Oranje Nassau,
+ " .. .,. P", it; ' 'h,t'1"2Q met r-LnzeS cempe r, var) 1 ~}SC.LUD lWOI. 'geaac,., ''J _~',j , À, 0'--

tjes gebruikt voor een verloting, luchtpostzegels
Nederland-Ned. Indil,postzegeldoosje,houten bestek-

AA~nHNSI\EN

~e kregen de afgelopen maanden weer vele aanwin-
sten zoals o.a. 2 koekblikken voor een winkel,
hoedendoos met begrafenishoe'd,lorgnet met etui,
2 brillen met etui's,omslagbout broche,vlinder-
broche,pakken originele koffie en thee,dameshand-

sje,pers om mee te boekbinden,rolveger,boek,ge-
haakte handschoenen,herenpet,2 struisveren~bont-
«r-aag , kleed,je, gehaakte mutsen, eC'Ö'D schort J slaap-
'Hutsj dame sö t r-e ctoLr- tomslagdoek, 2 broches, 2 paar
clandschoenen,kaart van de gemeentes van Zuid-Hol-
andtboekje over de St. Elisabethsvloed.6orlous-" .•,,)
ik biscuit, fles drank tegen aambeien,beenkappen

van een ruiter cavalerie,karnplonser met koperen
tang,2 jaargangen over volksvoeding 1922/23,1923/
4,3 borrelglaasjes,genealogieboekje uit 1856 uit

~msterdam,6 linnenkastbanden,koperen pan(geel/rood
~per met deksel)en een grote ijzeren ketel met

houten deksel,3 bGeken,portefeuille,noodkacheltje
vuurduiveltje) uit 1945,2 likeurglaasjes,2 wijn-

,;lazen, een borrelglas, een bonbonschaal tje( glas) t

pelden, zwarte ketting,lederen sabelschede,houten
<; ,", rv '11't r- '1 000 wor s t ~J k' 't '1 " ,L'''6 '", ':t 10j,., mo .en, 1"'.15-a..lLennBllgers aan

bak,houten linnenbak,"Poort en Hoofdingangen in
en. om Rotterdam '1940" boek van J. Verheal Dzn.2
delen, verder zijn er in 3 weken nog veel boeken
binnen gekomen,kiep,pruiken.omslagdoek,rouwsjaal-
tje,lap stof VDor een herenbroektdames cape,nacht-
jack,frontje,geldzakje,linnen zakje,dames onder-
broek, "Pa Lynog Lca L and r'~acropalacobotanical studies
in the Development of the Vegetation mosaie in
eastern Noord-Brabant the Netherlands during Late
glacial and Early Holocene times" door W.van
Le euwar-éen , schrijfdoos 0.8. met. een pauw beschil-
derdfgeborduurde nachtzak,div. gemeente- en kerk-

ighten Geboren"Oud g j~:1S EIJ1 E.~·n ere gegevens van Strijen en
t voor koeien,Ta " , ,

r :
" i;jc.'r 'V'[1Y}
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Ook de bekende C.L. van Es-Van der Have maakte in
zijn boek lfVerdwijnend Puttershoeki1 rneldln.g van
het genoemde buurtschap.De volgende gegevens zijn

t boek ontleend ..

ima

van bejaarden uit aan
van ds .•

3 teen
t.awer-ken ,
ss€' gla-

Kuipersveer"/BS in dp 17e en18e eeuw een druk
pon jansdam. De Kuipersveersedljk

,~ 0'0.· k· P'~'l ' "'l' •., , d ~• G~lpper~lJ~ gene em. lTI î683vroe
zen. t waren weer tli~js

l1acken, sulcker voege dat de gelae-

de e toen aan die dijk staande
taaken die over den dijckt 'I s

let ve:r van e suiker
nd zi,jn,dat

iek ecn

daar onder ende nevens korde r0~~(I.n" ~D. r.!'a'~n'
0.<. ~, "",. .•••• ",' ..J..,....; 1.....,,, • A x; ,(4.'-.4

aant aI e sameri chap "'Kui-

sveer- Ji". moge1:L.jk afgeleid van de naam van
eEn ho"''''''''' "I '.,,~ '1 "1 E'''' -e . dj '.,. "'~"'"' .i.à ••• ;Ll.. .c u:»: ••••L,uyper~_e I,n !'Hn; begIn van

1rle pC"'}j',\" ""'t,,''ir":MU-{ ~ï....•.~",· ,,~.•'~ .~.-. '1 . .,. '•. , ~ ,
. -' '- "",/i ~J. • ..l'd'~he.l. 1.5 van .Land 11"1oe buur-t; van

t veer legen$ Waarschijnlijk stond daarop zijn
w(;rJJ.,n~g~t de naam Kuipersveer nog steeds

is,bli uit t feit,dat onlangs een
d ' 'K' r-s 'lar' on s museum min of meer bi,j'la,n \..e meaewer e. ~ .

een valkomennieuwe(voor ons tenminste) ver-
dedp-l'{rlga~gl~A~a'~l ?'l".Q- ''''''''' •••\, .• ,,:) .•.•••• .1,. .••. o'~~"'.C;;.-__lj,:J...A.ç

Verder worden in b'vengenoemd boek nog enkele me-
voor @tlS doel nu minder van

Kuioersveer Renaamd,be-
,1i ' •••••'

Wel willen we nog het volgende vermelden: Op 28
"'e,pi·erc'1:,.,y' '1,::'nr7 rdt··· .. , " ,~ ~l>,' " /.~ . 1., )".!. ,,":;) r wo·.;., ge ~~€'ga,:' ~')U.l_€m de veerluyden
af ends aenkomen 'varen ende veeren als vanouts een
de westerse slUijsdam van het Kuypersveer". Het

het boek "Rondom Binnemaas" wordt het vol-
over Kuipersveer meegedeeld:Het Oostzome~-

veer dat toebehoorde aan de Ambach ('T' van
"1 •J"e 1 van. bet
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nuit t tarieel
de vo Lge vf2r-

ar kwamen,. Leest u maar-

de
oud C, r::,"'" . \." ~jaEn'

er}

e dat 1e T'tig .jaar
t Ho

sent was een oud man van ,.
aan attestant vroeg waar hij

hem als antwoord:"I
c'rjansdam"

t
de oude man antitlOordde:

er en weet gij
komt? t ve er-

iek was eenkuyper wo-
naam Kuypersveer

et naar
aan aan de VBD het }cuypers-

veer in een hutje of keetje en lek hadde een
Je e viste en iek bracht

rmede een mens over aan

)
)

t

ers ho-
;

ren ze menigmaal dat een Jannigje Gijsse ge-
woond hebbende in een hutje of keet aan .zuid-
zijde van "t kuyper-sveer- ke Jannig,je met
een kuiper wel
ter een veer werd.

eeD schuitje hield en 1a-

Uit van Pl,rtt(~rsh(')ek is wel iets bE;~-

kend over een Jann1.gje ,jase*
J'<=',~,) er

te inenoord weduwe van Jan Meusse
1 • van "s Gra-

en
29- '1620 11..

Zou miss -Jan Jan,sz. veerman van 't kuyper-s -

veer eeD zoon uit het eerste huwelijk van Janneke

J
)

Ci,j
.va:nrH:!erwe gegevens samenvoegen met tweede

'Uit het Notarleel Archief van H.I •.Am-

zi ?

varkl
bacht werd gevonden,kunnen gedac n zich
nog wat meer vermenigvuldigen ..

1-1717.
Floris ..Jongegraaf oud 77 jaar en Teunis teu-
ni sse de Vissex' oud 65 jaar be Lde wonende te Put-
tersho
Ve va.n "t

j
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\. E:,> ·C .::;.~)G_~E 1'1 éi,n.cl t,

C~·rni~!·(~rlt;d.e VlEt

ntsse r drjk .•Veerman
Gi,jsbert ;Xansse •.

aldaar en tegenover de
van 't Kuyersveer t 1675 is

-r,- n.....,. C' ,"r t J';".'cl ...i;..l4L .••,j...x<.L.JS ..Jer" - ansz.

Het is maar betreffende per-
.tjk de d

11.1 :U oplos

natuur-
lijk et geven~

op t.e 1,0 S se 1"1~ I)l;

gevonden Lde n

1.13 de vori~,:,·.eke,:er ~11.~,0r~.n_n .<C, • - ,.", c; v r- _ bedanken voor d(-?
Er zijn weer wat

c;;rel e nh.1' '.',"..n er' f' 1'1 n''''.'.1-., ".1'''''1 ;., t-~ 1._. ~. '&Q~~. L~Jn weer wat vragen.
t correspondentieadrPB iq nna s+Q~~~· J' .

-....... "'- ••••'.• J>J,., •.••'ê,) , '\..•••••..'ç~u;:}. ...,14. iJl \'lie-
thart t T'hi.elmonde!+5 # 3261 VE i.,:ie:rland ..
nu eerst: maar

."A
van Jacob Jacoba Heynoort, woont 1717 te H.I.Am-
bacht,is waarschijnlijk geboren te Dubbeldam •.Gevr •.
haar doop en voorgeslacht •.
22~ Aria Hui de Jong,geb. t 1722,ovl. 12-5-1786
te jnshee ,j.m" van H.I. Ambacht,ondertr ..

jnsheerenland Cornelia Cornelisdr.
van Wieldrecht. Gevr.:Ouders van

23-6-1 te

Arie Hui de Jong .•
.s.~..Jan Jans !"', ( ?'~,eU5 o.e jonge Geus) ,,:t 1605,

/'" -1 . """ '~orne .15 ueus,~rouwt omstre 5 1630

e r en Land •.
t ge n woonde jesdijk,

.:nadere gegevens van Grietje,ou-
der e en t.a,
~)4 Kor-neLi c: ('r'o;::;..,-!..I ..\,J_ ~. k...l.. ••:> \..,'1, Oud Alblas"huwt 26-t,geb •.
671 te Oud-Beijerland Annetje de Swart.Bij zijn
ave jden laat hij 8 kinderen na uit het eerste
huwelijk ..Gevr •.:Gegevens betreffende zijn echtschei,
ding en jn tweede ~lwelijk.
25.Abraham Jansz. van den Tol huwt 30-'10-1734 te
Middelharnis Neeltie Gerritsd 'v"lieoAr J b Jv ."" '.. "~.t:>-.~. aeo ,ansz ..
van den Tol,zijn broeder,huwt 3-7-1740 te Middel-
hernia Tennetje Rijken. Gevr.:hun kwartieren en na-
dere gegevens betreffende hun familie daarvoor.
,g6.Govert van Nuilwijk huwt 4-6-1794 te Gorinchem

c'.
I

t
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x.wartlerel.'1..
.iiouter 'van ") te Heke Lf.ng e

teleunt je Maartensd.Braat. • 1

lingen.Gevr.:zijn
I<.~3m c' :r 1

nad als ,geb.17-2-1833 ~e
St. Anthoniepolder.en igje de Ruät er ~

e f" El v"r a J) f~na::c

1'-..;'J ouwman. Gevr. :mscr voorou-

'ot zover n voor deze er. Bli):f rust
,ook hebben ze

king op de Hoeksche Waard.
zJjn er antwoorden binnengekomen op de vorige

3erie vragen. Dat betreft dan de vragen 10,11,12
,cm 17. De vraags Llers hebben inmiddels de ant-
woorden ontvangen.
t de volgende vragenrubriek en succes bij de

JV

et gaat goed met onze kring.
ode-sinds 1 mei- groeide

Ook in de afgelopen

ei kwam tat stand

rien ot... '),~
,~\..• .LOC)

beäindigd. Een nettore t. dus
van 53 inschrijvingen.

Reeds herhaalde keren riepen wij u op ."TJlaakuw
vrienden onze vrienden". #e nemen aan dat dit
voor zover zij dit nog niet\varen- dit nu weL
zal zijn gebeurd. ~e hebben echter nog altijd
hoop binnenkort de 1000 ste vriend (in) te kunnen
inschrijven. Daarom roepen \'l1,1 u nu op om van uw
goede buur nu onze (verre maar goede) vriend te
maken. ~e nemen aan dat onze 911 vrienden tenmin-
ste een linker- en een rechterbuur hebben,dus
moeten we binnenkort 1.822 nieuwe vrienden kunnen
inschrijven. Baemeer zielen,hcemeer vreugd
Enfin,we wachten maar af.

Als nieuwe vrienden konden we in de periode 1 mei-
1 oktober inschrijven:
L 392 W. Andeweg

Marchantstraat 45,3332 CL Zwijndrecht

F. Batenburg
Fr ..Bernhardstraat 34,3262 SP Oud-Beijer-

land
L 383 J.P. Boender

Arabischlaan 12,2555 DH ben Haag

-t'i ~ b()er

5. q1 LJ' Strijen
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H~\r 50L~
H~J 505
T 390L
't' :5911"

J...l 3(39

1.. 3(35

308
H;'! 302

Flt,N 284

.L 115,

Ed 327

502
50'2~i
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van Lierstraat i:tershoeK.

E.J.M. van Leeuwen-Strijbosch
Zeeweg 321, -197"1 BE IJrnuiden

C.van der Linden Sr. en C.v.d.Linden Jr.Elzenlaan 2, 3286 XE Klaaswaal
M. de Lijster en C. de Lijster
UorpsstraEit 27, 2991 CB Barendrecht

A.C. Monshouwer-van Leening
1\101enweg 23" 2995 BK Heerjan sdarn

D. van der Meijden-Spruijt
Vestduinweg 1145, 2583 AS Den Haag
~.E. Ouwens en H.J. Ouwens
Nassaustraat 28, 3281 BW ~umansdorp
A. Th • 1)01e t
Burg.de Vries Broekmanlaan 7, 3261 EC

Cud-Be i,;erlandH. Pols
Epicuriusstraat .NK Hotterdam
J.1.'d. Hosmolen
Bosweg 33, .3291 3trijen
mw , B, Segaar
',',:.l'].,Llel"minastra=t?~ ~~~i[ vp u~e'uw Be1'1'~rl •.•" L..j t ..,tl i::" •••. )"r .r,•.'"\. .tV..L~,' _ . \.~.....•.,__

landD.J.A. Snijders
Poortvlietstraat 9, 3281 XL Numansdorp
N. Snijders en A. Snijders-van Steensel
r'oortvlietstraat 9, 3281 XL N'U!nansdorp

~.L. v~n Splunder
:':: i IJ t.~'~~'[2. ~;, t 2 o , :)(.~,Cl ,3
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