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Iets over de vreugden en zorgen bij de inzameling der gelden.
Er zit vaart in de verbouwing van 11 Het Hof". Uiterlijk is het gebouw al enorm
opgeknapt. Het zit keurig in de verf. Cons±uotief werd het belangrijk verbeterd.
Ook wordt gestaag gewerkt aan het interieur. Enkele vertrekken beginnen ook de
voltooiing te naderen. De schuur en de huiszolder zijn gedeeltelijk ingericht.
Evenwel moet er nog enorm veel werk verzet worden. Nog heel wat metselwerk aan
de binnenmuren en aftimmeringen. De aanleg van een gehele nieuwe lichtleiding
in het pand. De aanleg van een verwarming, alle binnenverfwerk, terwijl daarna
nog aan de beurt komt de gehele inrichting en aankleding, met inbegrip van de
vloerbedekking en de aanschaf en montage van de verlichtingselementen. Voor dat
'
is nog zeer veel ~eld nodig. Nog duizenden guldens.
eerste plaats onze dank aan de gemeentebesturen. Aan eenmalige bijdragen
restauratie van het pand kwam in totaal van de gemeenten binnen een bedrag
rond f 14.000,--. Toegezegd is verder een bedrag van f 18.000,--.
Hieronder vallen nog niet bijdragen van de gemeenten Numansdorp, Klaaswaal,
Maasdam, Puttershoek, 's-Gravendeel en Oud-Beijerland. Wij hopen van harte, dat
ook deze gemeenten niet achter zullen blijven in de betaling van de eenmalige
bijdrage ad f 1,75 per inwoner of dat zij op een andere wijze naast de bijdrage
voor de jaarlijkse exploitatie een bijdrage in de kosten van verbouwing en inrichting zullen willen of kunnen verlenen.
De binnenkomst van de giften uit het bedrijfsleven, waarvan de totale opbrengst
is geraamd op f 30.000,--, begint nu pas goed op gang te komen, We zullen de
namen niet weer afzo~derlijk noemen. Ingekomen zijn reeds 7 giften van f 1.000,--.
en twee van f 500,--. Een dezer dagen werd medegedeeld, dat nog zes giften van
. f 500,--, zijn toegezonden, benevens een gift van f 2.000,--. Heel hartelijk
dank daarvoor. Hieronder waren ook giften van instellingen buiten het eiland.
We hadden daarop niet durven rekenen.
Verder is het de bedoeling op een nog nader uit te werken WlJze giften van de
inwoners van de streek te verwerven. Daarnaast zal getracht worden één of meere fina<tciële akties te ontwikkelen. Wij ramen de opbrengst hiervan op tweemaal
7.500,--. In het verleden heeft de streek altijd getoond voor een gemeenschappelijk doel van belang het nodige over te hebben. Dat geeft ons nu ook weer de
moed het nodige te ondernemen om de gelden bij elkaar te krijgen.
onvermeld mogen wij laten, dat ook heel veel in natura wordt ontvangen.
Materialen benodigd voor de verbouwing en inrichting, werden meerdere malen
gratis of tegen inkoopprijs verstrekt. Veel voorwerpen, ook die van grotere
waarde, werden geschonken en dit gaat nog steeds door. We kunnen wel zeggen
geen week gaat voorbij of een of andere bijdrage OJf schenking vindt plaats.
En wat te denken van de vele uren arbeid, die belangeloos en met plezier gegeven worden door vele jongeren en meerdere ouderen. We denken daarbij aan de
trouwe H.B.S.leerlingen, die van de Technische school en niet te vergeten de
Landbouw-jongeren.
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lJ de lnzameling en het organiseren van de verwerving van de gelden ontvangen wij
~eel hulp en bijstand van de Rotary, de Lions-club en van de Ronde Tafel.
he le~en van deze instellingen danken wij van deze plaats dan ook bij herhaling
heel hartelijk. Zonder hen zou het voor het bestuur onmogelijk geweest zijn en
et behaalde resultaat en de nog te ondePnemen acties te verwezenlijken.
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Dit alles geeft het stichtingsbestuur de moed met het werk onverdroten door te
gaan en te streven naar de opening van het museum in septemb"er 1968.
Nogmaals alle gevers en hulpvaardigen onze hartelijke en welgemeende dank.
Mocht u nog meer kunnen en willen doen, dan heel gaarne.
J. L. VERHOEVEN.

~cumentatie-centrum Streekmuseum.
zes jonge genealogen en leiding, (drie buiten en drie uit de Hneksche Waard),
copiëren de voorhanden'inventarislijsten van 14 gemeenten en van 30 polders
(voor zo~er aanwezig).
De,copieen, waarvan er een aantal al klaar ~jn, worden op uniform formaat in
omslag vervaardigd.
Men zal nu binnenkort overgaan tot inzameling van de toegezegde voorwerpen zoals
glaswerk en kaarten, welke toezeggingen voorkomen op de beantwoorde vragenjsten, welke het documentatiecentrum aan alle Hoeksche Waardse gemeenten en
gezonden heeft.
sen wordt het copiewe~k voortgezet. Na be~indiging zal aan de kerkelijke
archieven worden begonnen.
Met de Rijksdienst voor dG Hunumentenzorg is overeengekomen, dat het Streekmuseum over de (voorlopige) monumentenlijsten van alle gemeenten zal gaan beschikken, waarna met de fotoclub "Hoeksche Waard" een afspraak ten aanzien van
het nemen v0n foto's van de op de lijsten voorkomende gebouwen en andere objecten in het voornemen ligt.
De medewerker van ons documentatjecentrum Peter Deelaard te Oud-Beijerland is
vrijwel gereedgekomen met een geschiedkundig everzicht met afbeeldingen en
schetsen van ons Streekmuseum te Heinenoor~.
Ons werk gaat gestadig doch langzaam voort en zal wellicht in de a.s. winterperiode met wat meer vaart worden uitgevoerd.

H. ALLEWIJN.

