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Nieuws van de redactieA~t was gezellig, ?nze recent g~houden Vriendendag. Voor
d~ege~en onder u dle.op zaterdag 2~april jongstleden
ntet m de gel~genheld waren te komen daarom een kort ver-
slag, opdat U lets van de sfeer proeft die op die dag in
de museumgebouwen heerste. '
R~~m 160 ~rienden hadden opgegeven aanwezig te zijn op de
vl~fde vrlendendag (in hef vorige bulletin stond abusieve-
lfJkdat dit de 4e dag zr ' zijn). Dat grote aantal aan-
meldin;enbezorgde ons wel extra zorgen, want het begon
em.ar uit t. z1en dat onze toch riante leeszaal van het
documentatiecentrum.te kl~in was voor deze grote groep.
M.ar,go.d. met wat lmprovlseren en met veel goède wil lukte
h.t. Onze gasten kon~~n na aankomst onder het genot van een
kop koffie of thee blJpraten met vrienden (en bekenden)
In.het,welkomstwoord van de voorzitter van het algemeen'
s~lchtlngsbestuur, de heer mr. 0, Mül1er, waarin hij in-
glng op de t?tsta~~koming van de nieuwe vleugel, roemde
s~reker de (flnanclele) hulp van de Vrienden toen het mu-
seu~ met een e~nstig financieel tekort zat voor de'reali-
s~~le van de nleuwbouw. Mede door die hulp werd het moge-
11Jk. de gewenste vleugel voor het documentatie'centrum terea 11seren. '
Verv~lgens kregen alle aanwezigen een exemplaar van een
speclale (door onze vriend (I,~ heer H.P~ Boon g.maltte)
puzzel, met vragen over (I:: collecties en opstelth,,," in
het Hof, Oost-Leeuwens:ein en de Nederlands Hervormde
kerk. Anderhalf uur Lw~e~~n l?ter waren de 1•.•••1;.n het
erover eens dat rl,;; moelllJkheldsgraad erg hoog WI. en dat
ze van de c~l1':~~ie in de meeste gevallen minder wisten
dan waarsch~Jnll~k was verondersteld. Enfin. iedereen
heeft op ~le manler de mogelijkheid gehad de verzamelingen
weer P::;I1S te bewonderen.
Nar::...t de puzzel boekjes waren ingeleverd en verruild voor:'
éen glas meer of minder geestrijk vocht hield onze con-
s~~vator, de h~er drs. J.E. de Rooy een causerie waarin
hlJ ge~~vens ult.het documentatiecentrum op een bijzon-
d~re ~~Jze gebrUlkte. De naamlijst van aanwezigen speelde J
~lerblJ elen belangrijke rol. Intussen keek uw redactie ..".'e puzze s na, waarna de bekendmaking van de uitslag .
volgde: slechts één persoon (de heer Gert Schilperoort)
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had (van de derti 9 vragen) vij f vragen foutief beantwoord,
zes personen hadden zeven fouten, de overigen aanwezigen
hadden meer (tot over de twintig!) fouten.Hierna kon voorzitter Müller het officiële gedeelte van
de dag afsluiten. Een bijzonder woord van dank richtte
hij tot de echtgenotes van de organisatoren en de dames
Dekker en Van Treuren voor hun goede zorgen voor het
inwendige van de aanwezigen. Al met al kunnen we terug-
kijken op een bijzonder geSlaagde middag.
Afscheid en welkomIn de afgelopen paar maanden heeft ook de redactie van
ons bulletin een wijziging ondergaan. Onze medewerker
de heer Jan Vliegenthart heeft de wens te kennen gegeven
zijn medewerking aan het "museale huis-orgaan" te be-
eindigen. We betreuren dit besluit, maar danken de heB,
Vliegenthart voor de belangrijke inbreng die hij had ~n
de totstandkoming van dit bulletin-nieuwe-stijl, a1sme:l:~
in de voorbereiding en begeleiding van de museumaktie~
waarvoor hij veel werk heeft verzet. .Intussen vonden wij de heer Année Bos, U allen welbekl~""~,
bere; d de redactie van de genea log; schs vragenrubri:::;k\;.~:
de heer Vliegenthart over te nemen. De bezoekers Và'; ',ei
documentatiecentrum - en dus de trouwe lezers vands
genealogische rubriek- kennen de heer Bos al vanwege ?~,>
fenomenale geheugen voor familiebetrekkingen en data ,
dus we hoeven er niet aan te twijfelen of deze rubriek
krijgt een uitstekende redacteur. Welkom!
Dan nog een practische mededeling: bij het vorige bu~~"'-
tin werd een acceptgirokaart bijgesloten ter voldoemng
van de jaarlijkse donatie. Een groot aantal mensen ht::~ft
intussen van deze girokaart gebruik gemaakt. Mocht U
uw donatie nog niet hebben gegireerd, wilt U dit dan
alsnog doen? U bespaart ons ~r veel e~~ra we~k ~e. "Overigens heeft een aantal vr ienden blJ verglss1ng m et.
de gebruikelijke acceptgirokaart, te~ens bewijs v~~ lid-
maatschap gekregen, maar een acceptglro voor de b1Jdrag~
zonder de opdruk "bewijs van lidmaatschap". Wij kunnen niet
nagaan wie nu wel en wie geen lidmaatschapsbewijs he~ft,
Wij menen echter onze vrienden van gezicht te.ke~nen,
zodat het al of niet hebben van deze kaart (dlt Jaar)
niet persé noodzakelijk is.
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Mocht U evenwel geen bewijs van lidmaatschap hebben ont-
vangen, maar alsnog over een dergelijk bewijs willen be-
schikken, laat dit dan even weten. Wij zorgen dan dat U
als nog het verlangde ontvangt. "i.s.
DE DUIZENDSTE VRIEND IS INGESCHREVEN !
Na de vaststelling van de tekst van dit bul.letrinuae"
het mogelijk onze' duizendste or-ienä-in=te sahrijve'n~'
De vubx-iele nieuuevx-ienden hebben we op de »al.reep' .
kunnen heY'sahl'ijven~ zodat we U dit belangrijke nieuws
niet behoefden te onthouden.
Mee'!' hierover in de vubxiiek: nd.euiae or-ienden •.... I

:r-ed..
Aanwinsten
De aanwinsten sinds 1 januari 1983: . \ ~.',

Poffertj espen, presen teerb 1D.adje, houten keu'kenschaafJe
zonder mesje, uittrektafel, drie glasplaten. 14 Regout:

. borden en een Regout vleesschaal tje, drie doosjes ffets-
1amp.ies , Kers tbcoml amp.jes , s tervaas ie , broche. ,:k\'lartet7

- spe l , familiefoto, een rd:.je voor desig~renmakerij .
. (droogrekje), schoolfotols uit Heinenoord enOud~Beijer-
land, voorraadblik Maggi, twee email1e schote's~ een
ema i11e kinderbordje, blauw ema111e zeepbakje t appel ge-
leiblik, klein trommeltje, houten boekel1kist •.'\ange
houtboor, ot iekannet.ie , stenen beeldengrqepjevo,c»'$tel-
lend een vrouw met paard en wagen. marmeren plaatje
waarop een meisje met een schaap staat afgebeeld. drie
voorraadwinkelblikken. '
Het nieuw verschenen boek "Een zee van waterU over de
februarivloed van 1953 van de·'hand van de heer M. Al1e-.
\'1ijn, Het dorp Heinenoord, prent door Van Onefen u1t ".
1793. geschiedenis van de familie Meindert, een partij ,.
fotocopieën gegevens archief N.H. kerk van N;euw..Seijer- 1,

land, naaimachinetafeltje, enige boeken, merklap. uit . \
1906 in lijst, twee kleuterstoeltjes en een bijbehorend
tafeltje, zwarte omslagdoek, nachtpon, ca 501eeshoekjes r
van een lagere school, wethout, 16 vorken, zware snoei-
schaar, plooi ijzer, houten kraan voor een vat, nijptang,
apparaatje voor een hoefsmid, unster, ronde vijl, sleu-
tel vqor een wagenwiel, een bahco-sleutel, gift van

':' ,,"

- .~'i •

Canada van de watersnood uit i§53: ~ei~kvo~~O~ar~~~~:
diverse messe~, wetrie~, Si9!~~~~~~ Stwe~ bril;enkokers,
ceel voor krulwagens, eren ,,~' b '11en
drie. scheermessen en houders en vier r1 .

, lb 1t.i ui t 1891 rouwbandje voor een
Doopkleed, blJ e Je 'olielamp .• legitimatie~ewijzen
here!1hOrlOg~, ,~~as vO~:e:e~riemen voor leerbewerklng,

~~h~~~~~~~~e~~~~~~n~enverstelbarev~~~~~~!~~1:~fèen
acht krull enmutse~, ee~ rouwmuts, getitel d "gewogen
boek over de Keurlngsdlenst van waren, , h t 75-jarig
en te licht bevonden~ verschenen t,g.v. ,e '
bestaan., , frontje vlindertje, gehaakte
Twee overhemde~, ~~kdO~~:~'damessla~pmutsen, hu;skapje,
zwarte tas, sc or Je, , t'e 22 naaischoo1-
herenslaapmuts"kind~rna~~~~:~on~~a~S~ijp voor haardvuur,
oefenlapp~n, SUlkerSk rto~~J'e kleine verrekijker, ronde
blauw emall1e water e e. lkk kapzak
stenen kippenvoerbak, witte Regout m~me:n'13 scho~l-
veldfles, zwarte hoge sChoenen~rir~~bum ~en foto van
schriften uit 1~39 en 1~4~'gZ~rescendo iuid-Beijerland.
vaandel van muzlekverenlgln

lt' houten deurknoppen,Grote pop met kleren, 10 tromme Jes, serie dia's
speldjes O.a. van hetC.J.V. en tot slot een
over de Hoeksche Waard. K.R.
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Historisch allerlei
We zullen hier opnieuw een gedeelte overnemen uit de lezing
van de heer P.W. de Zeeuw, waarvan ook in de bulletins 28
en 29 stukken zijn gepubliceerd. Deze keer in dialect
een aantallezenswaardigheden over o.a. Strijen, Numansdorp
en Zuid-Beijerland.
Via de Stêênplaes gaan we naer Strien. Officieel "Strijenll.
Niemand -althans gêên zinneg mens- zeg Strijen. Strien is
algemêên gebruikelijk.
Strien is het durp van de "Vullejagers". Dat komp zoo: In
de vorege êêuw hebbe kwajongesop een zondagmiddag een
vullie in de kerk gejoge. De koster en een paar andere ge-
loovege hebbe toen het dier weer naer buite gejoge en sund
die tijd hete de mense van Strien "Vul1ejagers" en staat
ter bij elke kerkdeur zondags een deurwachter om losloöpend
gedierte tege te houwe.
Strjen is ontzettend oud en dat was lang te zien. Maar de
leste jaere is het een mooi durp geworre.De volkstael is
hier weer iets anders dan b.v. in 's-Graevendêêl.
IIMa-rregeweer hêêtll is hier IImerrege weer werm". Enkelde
Strienenaere verbeelde dr aige dasse nettjiester spreke
dan op andere plaese. Ze benaedrukke dat in IIkop-je kof-je
met een stuk-je koeklI. Dat is Hoogstrijens en ontzettend
mooi. Or is dan ok altijd gezegd dasse op Strien wat
groozer waere dan in de andere durpe. As vroeger de land-
arrebaaiers op Kluzwaal vergaderden over de prijs van het
aerepels-delleve of het pee-steke, dan gonge die van Strien
apart staan om dasse met de re.st;van het geweune volk
niks te make wouwe hebbe. Of hetwáer is weet ik niet,
ze hebbe het mijn voor waer verteld. Zoever mijn bekend
valt het best mee. Ik heb 't is naegevroge an een geweune
man die op Strien op de Kaoi stong. Het was een zeer êên-
voudige man met een grööte pet, houte klompe en boerelêên-
bankbêêne. "Eênvoudege man", zêê ik, IIWaerom zijn ze deur
de bank genome op Strien wat groozer dan in de andere durpe?"
"Das nogal een duidelijke zaek", zee de êênvoudege man.
Dat komp omdatter hier zööveul rijke mense weune. ilO", zee
ik, en ik keek is naer zijn kromme peestekersrug en naer
zijn grondbezit dat onder zijn naegels zat. "Maar daer heb
jij toch niks an, êênvoudege man?1I Maar hij keek me zoo
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gelukkeg an met zn trouwe herdershonde-ööge, da'k spijt
had van het gevroge te hebbe. Maar ik kon het niet ~aete
om dan nog een andere steek onder water te geve en ~K
vroog hem: "Hebbe ze hier op Strien ök 0 een aaige r,èzi~k-
verêêneging?" Dat zee ik omdat bekend 15 dasse r~ Stnen dat '
nog nooit voor mekaar hebbe kenne krijge, om t.tter
-zööas gezegd wor-dt- het hê'êle durp as los 7 "d en
mekaar hanot. Van raedsvergadering tot voe'Jalclub
hebbe ze aitijd ruzie. Maar zn antwoord ~ .5 goed. "Op
durp zelf rriet ", zee die, "Maar wel in F nz e keloniën.
We hebbe dr êên op Sas en êên in de Mor ~hoek en as 't
nêödc: is laete we ze komme". Een weer keek tie zöö blij-
moede~ dakket ter maar bij gelaete h:b en ik doch bij
mn aaige: "Het klopt toch wel. Striel !~meero~s ~echtuitH.
Snel deur de BöOmpiesstraet, over de Weelsend1Jk 1n ~e
richting van Numonsdorp.
"Op jonges naer de Boiteslois;
Oud-Baaierland is vrij.
Daergunter heerst nog vreemd gespuis
op jqnges, naer de Boiteslois.
Oud~Baaierland is vrij," :

, h t "0 ..jO' it het beq in \/anZöö onqeveer was de te~st van. e 11€uJle Ul .!~ '.'

de vor~ge êêuw+ Vermoedelijk had het trekking op de
Fraanse overheersing. En an die Fraansc tijd hebbe ze op
Numansdorp dan Ok de bijnaam van. tkkebosse" te dan~e.
Toen de anwijzinge waere dat de Fralnse troepe van ~111em-
stad wouwe oversteke nacr Numansdurp ze de Vllet
lond het fort diChtgegooid met takkeb ze zö6dat de
fraanse dr niet in konne. Het zou een goed idee geweest
zijn voor de recreatiehave op de Korendijk. Overeges mo~~e
we eff:; vaststelle dat gêên normaal r.ens i, deuz~ co~t~l~e
Numanscorp zegt. Alle geweune mense zegge LDe Bultes.luls .
Baaierlanders zegge "De Boiteslois". r~{nr een paar mcnse
die dr aaige op dr borstrok slaan om te vertelle dasse
Hbeschaafd" spreke, zegge Numansdorp. Van de Buitesluis
wete we gelukkeg wat meer. Daer heerst nog folklore
deur de jaerlijkse Paerdemart. Daer doen ze nog an
koekslaan en tractere ze nog op schöönmaakjanhagel.
Het durp bevat êên van de grööste landbouwbedrijve van
Europa: de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen. He~ ;s h~t
land van Welker en Daan Biesheuvel. As we de BUltesluls



----------------------------

- 8 -
verlaete gaan we rechtsaf de Meulendijk op, in de richting
Zuid-Beijerland. Ok Zuid-Beijerland wordt zelden met de
officiële naam angesproke. Het is algemêên "Oen Histert",
soms Ok wel "de Kouwe Histert". Het onderzoek heb niet
uitgewezen dat ze op den Histert een deugdelijke bijnaam
bezitten.
Veul inlichting hebbe we verder over den Histert ok niet
gehad en daerom rukken we op naer P.iershi1.
Met dat durp hebbe me nog een ouwe rekening te vereffe-
nen. Dmmers daer weunde vroeger de beruchte barbier Tiche-
laer, die het op zijn gewete heb dat de Dordtse Gebroe-
ders de Witt zijn vermoord. Maar das lang geleje en de
inweuners van Piershil zijn gêên van alle zoo. Piershil
wordt het Kraaienest genoemd en de inweuners Kraaie.
Niemand weet waarom. Die het weet mag het zegge. Nerges
ister een anwijsbaere oorzaek voor gevonge.

-OPROEP
Het is heel goed mogelijk, ja zelfs waarschijnlijk, dat

'enkelen van onze lezers in het bezit zijn van aardige
stukjes streekhistorie-Hoeksche Waard. Of misschien
was u al lang van plan iets te schrijven voor ons eigen
bulletin.
Met belangstelling zien we uw eventuele pennevruchten
tegemoet op het redactie-adres.

A.M.

1
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Oe vragenrubriek
De oproep - in het vorige bulletin - om het inzenden van
nieuwe vragen werkte goed. Waren we toen, met 37 gepubli-
ceerde vragen, door onze vragen-in-portefeuille heent thans
beschikken we over een hele reeks (van meer dan 70 nog te
stellen) vragen.
Daarom van start:
Antwoorden zijn ontvangen op de vragen 1. 3, 22 en 26.
De vraagstellers hebben hiervan bericht ontvangen.
De nieuwe vragen luiden:
43. Maart je Hitzert, geb. 19-11-1855 te Zuid Beyerland,

huwt 2e met Pieter Hageert, geb. 3-3-1839 te Piershil.
Het hele gezin vertrok in 1903 uit Rotterdam naar
Poortugaal. Gevr.: hun beider overlijdensdatum en -
plaats en hun huwelijksdatum en -plaats.

44. Dirkjé Hitzert, geb. 11-6-1872 te Zuid Beyerland,
huwt met W. Peeters. Gevr.: meer gegevens betreffende
dit echtpaar.

45. Magdalena Klok, geb. 10-9-1851 te Zuidland, huwt 2e
27-2-1882 te Mijnsheerenland met Wil1em Bliek. Gevr.:
Meer gegevens betreffende dit echtpaar.

46. Jan Heyndricksz van Pelt, huwt 8-3-1665 te Charlois
met Geert je Maartens. Gevr.: nadere gegevens en voor-
ouders.

47. Leendert Dirxen Swaal huwt 22-11-1665 te Charlois met
Beatris Oirx. Gevr.: nadere gegevens en hun kwartie-
ren.

48. Sijb.rand Ariensz Vernomt huwt 22-1-1662 te Charlois
met Lijntje Hermense. Gevr.: nadere gegevens en hun
kwartieren. '

49. Joris leenderts Pors huwt Ariaantje Cornelis.
Gevr. nadere gegevens en hun kwartieren.



- 10 -

50. Jacob Leendertsen Spuydijck huwt 6-6-1683 te Q~d-
Beyerland met Maria Hoppel van Heinenoord.Gevr.:
nadere gegevens en hun kwartieren.

51. Elisabeth Hooging (1828-1902), echtgenote van Willem
van der Zwart sr. woonde op de ouder Sluis te Klaas-
waal. Gevr.: verhalen over haar van mensen die haar
hebben gekend, of over haar hebben horen vertellen,en evt. een foto van haar.

52. Maike Japiksdr Quartel huwt 18-5-1715 in den Hitzert
met Willem Czn Viskil. Gevr.: meer gegevens over haar.

53. Jannigje Jacobs van Ess van Mijnsheerenland, huwt
25-2-1742 te Heinenoord met Cornelis V.d. Sijde.
Gevr.: meer gegevens van haar en haar vader.

54. Lijsbeth Leenderts Elant huwt 6-1-1734 te Zuidland
met Aart Boekhoven van Nieuw Beyerland. Gevr.: haar
doopdatum en gegevens betreffende haar vader.

- 55. Maart je Pieters Eland huwt 25-5-1689 te Oud Beyer-
land met Aart Claasse~ van Oud Alblas. Gevr.: gege-vens van Maart je.

56. Ary Romeyn, oud 35 jaar, huwt 18-6-1862 te Leiden
met Maria Sasburg. Hij zou afkomstig moeten zijn
uit Oud Beyerland. Gevr.: Zijn ouders. Zijn dit
Jacobus Romeyn en Margaretha 't Hooft OF Jacob
Romeyn en Grietje Troost? Meer geQevens bij dered. bekend. .

57. Floris Romeyn huwt 30-5-1734 te Piershil met Maria
Mast. Hij had een broer Willem en een zuster Emeren-
tia. Gevr.: Ouders van Floris Romeyn.

58. Johannes van de Wetering, ged.12-2-1690 te Westmaas
huwt Annigje Bijl, ged. 16~4-1690 te Westmaas.
Gevr.: kinderen uit dit huwelijk.
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Jan van de Wetering geb. 28-5-17q4 vte We~tmaas, zoon
van Klaas Hendriksz van de Weterlng en Ellzabeth Ver-
hoek. Gevr.: Meer gegevens betreffende Jan V.d. We-
tering.
Klaas van de Wetering, geb. 3-8-1832 te Heinenoord,
zoon van Isaac van de Wetering en Jannigje den Har-
togo Gevr.: Meer gegevens betreffende Klaas van deWetering.
Elisabeth Bol, huwt 18-10-1799 te Goudswaard m~t
Pfeter Vliegenthart. Zij was een dochter van W,llem
Dirks Bol en Aagje Klaasdr. van Neuren. Gevr.: Ver-
dere kwartieren van Elisabeth Bol.

62. Jan Cornelisse Bliek geb. 28-5-1662 ~e Oud Be~erland
huwt 22-4-1683 te Oud-Beyerland Luytle Corn~11s van
Dijk. Gevr.: beider kwartieren en evt hun klnderen.

63. Gevr. Kwartieren van Cornelia de Rooy, geb. 24-3-1734
te Oud Beyerland. -

59.

60.

61.

64. Ary van de Polder, geb. 26-2-1708 te.Mijnsheer~nland?
huwt Cornelia Jans Troost. Gevr.: belder kwartleren.
Aert Simonse in 't Ve1d huwt 23-11-1670 te Cil1aarshoek
Annetje Dirckse. Gevr.: beider kwartieren.
Ariaantje van der Grient, ged. 17-11-1734 t~ Putters-
hoek, huwt 4-5-1756 te Puttershoek Jan Teuntsz Jabay
en ondertr 13-6-1772 te Puttershoek Jacobus Aartse
Snijder. Gevr.: haar overlijdensdatum en -plaats.

67. Jacob Ariesz de Geus geb. + 1802 te Maasdam, ovl
27-7-1833 te Axel, huwt met Anna Sofia Schoonman
geb ?-2-1798 te Arnhem, ovl 13-12-1851 te Westmaas
als wed van Korstiaan de Jong. Gevr.: meer gegevens
van dit echtpaar en hun kwartieren.

68. Leendert Jabaaij geb. 26-11-1812 te 's-Gravendeel
huwt 1610-1836 te Maasdam Lijntje Streefkerk. Gevr.:
zijn overlijdensdatum en -plaats

65.

66.
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69. leendert Verhoef~ ged. 12~1-1755 te Strijen, begr.

,11-6-1795 ald.,-ondertr. 6-5-1780 Oud-Beijerland met
, Lijsbe,~h 800n, ged. 16-11-1754 te Strijen.
Gevr.Haar overl. datum en -plaats.

Nieuwe vragen en natuurlijk antwoorden op gestelde vragen
(graag elke vraag/antwoor.dOp een apart vel vermelden)
richten aan A.C. 80s, Berkenl~an6, 3281 CC Numansdorp.

red.
A d v e r ten tie
, ,

Onlangs schonk de heer J.H.A.E. Harshagen. Bloemendaal 319.
14 CZ Bergen op Zoom aan het museum een grote, door hem

in de loop van meer dan 50 jaar verzamelde collectie genea-
1 ische aantekeningen, notities en brieven met betrekking
tot geslachten van de Zuidhollandse eilanden.
De heer Harshagen is bovendien in het bezit van een complete
serie jaargangen van het blad 1I0ns Voorgeslacht" (jaargangen
1946 t/m 1982) die hij aan belangstellenden te koop aanbiedt.
Bij wijze van tegenprestatie willen wij hem hierbij ter wille
zijn. Men kan een (serieus) schriftelijk bód uitbrengen
(postzegel voor antwoor-d rins luiten) bij de heer Harshagen .
Kosten van verzending zijn voor rekening van de koper.
Voor alle duidelijkheid vermelden wij nog dat het genoemde
tijdschrift niet in gedeelten te koop is.
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Nieuwe vrienden
Dat hebben we geweten, die oproep om vooral nieuwe vrien-
den te maken. Maar, ..•. HET IS GELUKT ~
De 1.000ste vriend die we op zaterdag 21 mei mochten in-
schrijven is de heer E.J.H. Vogel, Mar;n;ersweg 54,
3262 VG Oud-Beijerland. "
Een mijlpaal in onze geschiedenis. Mochten we in 1978
-bij het tienjarig bestaan van het museum- de 500ste
vriend inschrijven, de afgelopen vijf jaar verdubbelde het
aantal vdend(inn)en. Voor het bestuur van het museum
moet het een geruststellende gedachte zijn een steunorga-
nisatie van een dergelijke grootte te hebben.
Terug naar de 1.000ste vriend. Zoals gezegd konden wij
de heer Vogel op 21 mei inschrijven. De tekst voor dit
bulletin lag toen al klaar, maar een dergelijk belangrijk
gegeven wilden wij U niet onthouden. Op zaterdag 4 juni
-als dit bulletin post-klaar wordt gemaakt- hopen wij de
heer Vogel in bijzijn van de pers feestelijk te kunnen
ontvangen om de inschrijving te bekrachtigen. Meer
hierover in het volgende bulletin.
In elk geval onze complimenten voor het aanbrengen van
zoveel nieuwe vrienden. Gaat U vooral door, zo halen we
beslist de 2.000ste ook nog !
De cijfers. Tot en met "vrijdag 27 mei 1983 konden we 66
nieuwe vri endeninscl1ri jven . Tel daarbij het aantal vr iender
dat we bij de verschijning van het vorige bulletin had-
den (936) en U weet dat nu 1.002 personen zijn aangesloten
bij onze kring. Een getal om stil van te worden.
Als nieuwè'fed~nmochten wij verwelkomen:
l 434 Th.A. Baan

Het 8reed619,' 1025 HW Amsterdam
HW 522 Joh. Baat den Haan

GruttQstraat 124, 3291 XO Strijen
-{ .... ,

HW .535 G. Sarendregt en A. Barendregt-van der Wulp
HW 536 Polderdijk 13, 3299 LL Maasdam
l 432 R. van den Berg

Langeweg 392, 3335 lP Zwijndrecht
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l 82 A.P. Bezemer

Lievershil 13, 3332 RH Zwijndrecht
HW 530 J. Biesheuvel en T. Biesheuvel-Troost
HW 531 Schuringsedijk 90s 3281 KR Numansdorp
L 358 L.C. Blok

J. van Broekhuizenlaan 40, 1187 BH Amstelveen
L 431 W. Bloot

Jan Ligthartlaan 8, 3312 KG Dordrecht
HW 539 l. Bosselaar

Roerdompsingel 8, 3281 JH Numansdorp
L 237 E.M. Breen-Saarloos

Reidans 18, 2907 TD Capelie aId IJssel
L 429 J.F.M. Britsia en J.H.M. Britsia-Bögemann
L 430 Van Eedenstraat 8, 7471 ZR Goor
HW 534 P. Bijl-Rollof

Burg. Zahnweg 31, 3267 AB Goudswaard
L 426 J. van der Bijl

Enk 60, 3075 VB Rotterdam
HW 553 P. Courant-Faber

Spuivelden 13, 3274 CM Heinenoord
L 435 M.A. Damen-Zondag

Rotterdamseweg 113, 3332 AD Zwijndrecht
L 436 H. Dees-van de Erve

Langeweg 1. 4421 RG Kapelle-Biezelinge
HW 546 J. Dekker en E. Dekker-van Nieuwenhuijzen
HW 547 Bernhardstraat 60, 3281 BE Numansdorp
HW 551 W. Delmonte-v.d. Velde

Stougjesdijk 236, Greup
HW 202 D. van Dijk

W. Vrijlandststraat 49, 3262 GN Oud~Beijerland
HW 556 O. Eggermont

Thielmonde 43, 3261 VE Oud-Beijerland
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L 433 C. Flink-Prins
Aldebaronhof 20, 3318 BB Dordrecht

HW 558 C. de Graaf en J. de Graaf-de Haan.
HW 559 Nassaustraat 9 , 3281 BP Numansdorp
L 441 G. Groerp.veld-Blaak

Dinkell~~n 17, 2105 VJ Heemstede
H'.4 5 C.A.Herweyer

Oud Cromstrijensedijk OZ 44c, 3286 BP Klaaswaal
HW 519 J. Hoogvliet

Plataanstraat 13, 3297 XR Puttershoek
L 427 Dhr. en mevr. J.l. Kamp
L 428 Achterkreek 24, 3079 CB Rotterdam
L 442 R. Kappers

Relnier de Graafstraat 7, 2871 HT Schoonhoven
L 425 T. Kleibergen

Jaarsveldstraat 17a, 3032 SB Rotterdam
HW 554 J. Kooijman

Blaaksedijk Oost 21, 3274 LA Heinenoord
L 412 F. Kwekel

Wulpstraat 24, 3222 BR Hellevoetsluis
HW 521 P.A. Langstraat

Bachstraat 22, 3281 VB Numansdorp
HW 520 P.J. van Leenen

Israelsdreef 44, 3262 NA Oud-Beijerland
L 299 F.A. van Lieburg

Michelangelostraat 98, 3066 NM Rotterdam
HW 537 J. van der linden en A.M. van der Linden-Visser
HW 538 Dorpsstraat 84, 3284 AK Zuid-Beijerland
HW 523 L.A. van der Linden

P. Pottersingel 11, 3262 VH Oud-Beijerland
HW 542 L. Maasdam-in't Veld

Prov. weg 4, 3271 LW Mijnsheerenland
HW 50 M. Mast-Loose

Berkenlaan 18, 3286 XC Klaaswaal
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L 445 P.J. Meertens Instituut
Postbus 19888, 1000 GW Amsterdam

HW 544 J. den Otter-Sluis
Van Speijkstraat 59, 3262 PT Oud-Beijerland

HW 543 R. Overweel
Zinkweg 267, 3262 BH Oud-Beijerland

HW 526 L.A.N. van der Perk en B.S. van der Perk-Zw
HW 527 Van der Doeslaan 49, 3299 BP Maasdam .
l 255 M. de Reus-Verschoor

Delftseveerweg 7d, 3134 JC Vlaardingen
HW 548 Dhr. en mevr. F. Schenkel aars
HW 549 Oosteinde 11, 3274 KB Heinenoord
HW 545 M. $churg

Dorpsstraat 67, 3274 BC Heinenoord
. l 439 B. Slooter

Mariniersweg 58, 3255 VG Oude Tonge
L 438 Mevr. Snijders-van der Oost

Gr. Jan van Nassaustraat lIB. 3051 GD Rotterdam
HW 532 J.C. Stam

Doormanstraat 11, 3274 LK Heinenoord
HW 249 R.E. van Trigt

Havenstraat 47, 3281 XD Numansdorp
l 444 l. Versendaal

Soompjes 48, 3311 VC Dordrecht
HW 524 A. Visser en W.C. Visser-Schulders
HW 525 Thielmonde 49, 3261 VE Oud-Beijerland
l 265 L.O. Visser
," Merwedestraat 11, 2991 AE Barendrecht
HW 115 E.J.H. Vogel

Mariniersweg 54, 3262 VG Oud-Beijerland
HW 540 l. de Vos en L. de Vos-Blaak

Dorpsstraat 31, 3267 AE Goudswaard
HW 528 A.J. van.Wingerden en J. van Wingerden-Jonas
HW 529 Keizersdijk 128. 3299 LH Maasdam W.B.

Ons Recreatieschap biedt U:
Het verwarmd openlucht zwembad
Lig- en speelweiden
Speeltoestellen
Daq"Jijks ruimte voor tent of c&rivan
Midgetgolf .
Trampolines
Mini-scooters
EJee. bootjes
Trapskelters
Vissteigers

Gevestigd:
Vrouwenhuisjesweg 1
Mijr.sheerenland
'>'T'i>~ p'. 'Ol~r,,;. 1" 58 b 1"1 n 1894
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