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Van de bestuurstafel 
 
Dit is alweer de laatste uitgave van ons huisorgaan in 2010, het zal de 
oplettende lezer zijn opgevallen dat ons huisorgaan een kleine 
naamswijziging heeft ondergaan, het is nu: 
 

“Beijerlandsche Berichten” 

 
Dat was ook zoals iedereen het blad ook noemde en het woord “Oud” 
stond ook een beetje verloren op de kaft.  
Maar wat belangrijker is, de inhoud blijft onveranderd interessant.  
Verder is in deze uitgave te lezen hoe ons blad is opgenomen in de 
Koninklijke Bibliotheek.   
Onze vereniging heeft op 11 september weer met een kraam op de 
jaarmarkt gestaan en hebben daar 9 leden/donateurs mogen 
verwelkomen. 
 
Tot slot wenst het bestuur u goede kerstdagen en een goed 2011 voor 
u en de uwe. 
 

Het bestuur                                                                                          
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“Beijerlandsche berichten” in Koninklijke bibliotheek. 

 
Ons huisorgaan de „” Beijerlandsche Berichten”, dat sinds de oprichting 
van de vereniging 4 keer per jaar verschijnt, is met een uniek ISSN 
nummer bij het ISSN centrum Nederland van de  Koninklijke bibliotheek 
ondergebracht.  
 
Het ISSN staat voor Internation Standard Serial Number, dit is een  
internationaal erkend nummer om titels en seriële publicaties te kunnen 
identificeren.  
 
Het is daarmee opgenomen in de Koninklijke bibliotheekcatalogi en in 
de Nederlandse bibliografie en centrale ISSN- data base (Parijs). 
 
De publicaties moeten voldoen aan de opnamecriteria van het depot 
van de Nederlandse publicaties, het bestuur ziet dit als een erkenning 
van de kwaliteit van ons huisorgaan wat door onze vereniging wordt 
uitgegeven. 
 
Ook zijn en worden alle gedrukte uitgaven van het blad opgenomen in 
de Koninklijke bibliotheek, zodat ze ook daar voor belangstellenden zijn 
te raadplegen. 
 
Het blijft nog altijd mogelijk om oude uitgaven van het blad te 
raadplegen in ons eigen historische informatiepunt in de openbare 
bibliotheek van Oud-Beijerland. 
 
 Elke 2

e
 donderdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur. 

 

Het Bestuur 
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Feest in Zottegem. 
 
Op 12 september was er feest in Zottegem en was ik te gast gevraagd 
door het gemeentebestuur. 
 
Het Macekliersgilde bestond 50 jaar. Wat zijn nu de Macekliers? 
Macekliers was een benaming in de 14

e
 eeuw van het Brugse 

beenhouwersgilde, in het wapen van het gilde is daarom nu nog een 
varkenskop te zien. 
Naar aanleiding van festiviteiten in 1960, waarbij een openluchtspel is 
opgevoerd door de spelers, waarvan een 15-koppige groep “de 
Macekliers” uitbeelden. Dit was een groot succes en men besloot de 
band te bestendigen, dus werd  het “Macekliersgilde opgericht. 
Om dit te vieren werd op 18 juli 1960 een varken van 85 kg. geslacht op 
de binnenplaats van de Katholieke Kring. `s Avonds werd er al van het 
varken gegeten en werd er gefeest. De rest van het varken werd op een 
groter feest op 20 juli verder opgegeten. Dit was de start van een reeks 
legendarische Macekliersfeesten. 
Toen het gilde in 1965 haar eerste lustrum vierde, wilde men iets 
uitzonderlijks aanbieden aan Zottegem en zij zorgde voor een 1000 m²  
groot bloementapijt op de Zottegemse markt. 
In 2010, bij het 50 jarig bestaan, werd er rond het kasteel van Lamoraal 
van Egmond een schitterend bloementapijt aangelegd. 
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Aan het kasteel hing een grote foto van Lamoraal en Sabina. 

Om 11.00 uur werd er een jumelagezuil onthuld bij het kasteel van 
Lamoraal van Egmond met de Oostenrijkse gemeente Mödling,  
Zowel Oud-Beijerland als de Noord-Hollandse plaats Egmond worden 
op de zuil als bevriende gemeente genoemd. Op dit laatste mogen we 
als vereniging best trots zijn omdat door onze contacten van de 
afgelopen jaren de vriendschapsbanden weer nieuw leven zijn 
ingeblazen. 
`s Middags was er in het centrum van Zottegem een defilé van oude 
oorlogsvoertuigen en een herdenking en kranslegging bij het 
oorlogsmonument. 
Daarna volgde nog een bezoek aan het Provinciaal Archeologisch 
Museum te Velzeke, waarvan Luc van Durme een van de oprichters is. 
Waar buiten, naast het museum, nog enige uitleg  en demonstratie was 
van het onderzoek door het museum naar de methode van glasblazen, 
zoals dat in de Romeinse tijd werd gedaan. 
Het was een goed bezoek, waarbij de eerst  contacten zijn gelegd met 
de vertegenwoordigers van de Historische Vereniging in Egmond. 
 

Pieter Jan in ‘t Veld 
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DTB Oud-Beijerland. 
 
Voor stamboomonderzoekers is de uitdrukking “DTB” overbekend. Tot 
1811 hield de kerk een Doop, Trouw en Begraafregister bij. Omdat in 
die tijd de mensen, meer dan nu, hun geboortedorp trouw bleven, is het 
in veel gevallen mogelijk om een familiegeschiedenis van eeuwen terug 
te vinden. Ook van Oud-Beijerland zijn gelukkig veel gegevens over 
doop en huwelijk en in minder mate van begraven, bewaard gebleven. 
De originele registers bevinden zich in het Nationaal Archief in Den 
Haag. Gelukkig is dit materiaal gerestaureerd en bevindt zich dan ook 
in goede staat. Wel heeft een aantal boeken geleden door vocht. Een 
deel van de gegevens in die boeken is daardoor niet meer terug te 
vinden. 
In het Nationaal Archief bevinden zich de volgende boeken: 
 
doopboeken vanaf 1627 met een onderbreking van 1647 tot 1662, 
trouwboeken vanaf 1629 en  
begraven van 1809 tot 1828. 
 
De redactie van de website van de Hervormde Dorpskerk van Oud-
Beijerland wil deze gegevens online beschikbaar stellen om op zo´n 
manier een oude taak van de kerk weer nieuw leven in te blazen. De 
gegevens worden in Den Haag gefotografeerd en, na transcriptie, 
gedigitaliseerd en op de website geplaatst. Een hele klus, vandaar dat 
dit project wel een paar jaar in beslag zal nemen. Ook gegevens over 
de Dorpskerk zelf zullen zo mogelijk op deze website gepubliceerd 
worden. Kortom: kerkgeschiedenis die tevens dorpsgeschiedenis is. 
Het ligt voor de hand om deze gegevens op één of andere manier ook 
aan de website van onze Historische Vereniging te koppelen. Hoe dat 
precies moet is nu nog niet bekend. 
 
Op dit moment is een begin van dit project te zien op: 
 
http://www.hervormdoudbeijerland.nl/index.php?pageid=73 
 
Als u eens wilt onderzoeken of uw eigen familienaam “oude papieren” 
heeft, kunt u dit eenvoudig met de zoekfunctie van Adobe Reader 
nagaan. Vergeet dan niet om de verschillende spellingsmogelijkheden  

http://www.hervormdoudbeijerland.nl/index.php?pageid=73


BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 13
e jaargang nr. 40 –December 2010 

. 

 

www.hvobl.nl 
 

7 

 
van uw naam te proberen. De 17

e
 eeuwer had nu eenmaal lak aan een 

vaste spelling. Zo komt de naam Kruijsweg(1709) bijvoorbeeld ook voor 
als Cruijswegh(1631), Kruijswech(1712) of Cruijswech(1633). 
In de periode van na 1811 zijn de gegevens van de Burgerlijke Stand 
van Oud-Beijerland wat eenvoudiger te vinden en wel op: 
 
http://www.genlias.nl 
 
En tenslotte hebben we in de Hoeksche Waard altijd nog het prachtige 
Streekmuseum in Heinenoord. In de studiezaal van dit museum zijn 
zeer veel gegevens van inwoners van de Hoeksche Waard in 
kaartenbakken bijeen gebracht. Een bezoekje waard! 
 
 

 

trouwboek 

 

http://www.genlias.nl/
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doopboek  

Jan P. van der Spek 
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Corruptie en willekeur in de 17e eeuw. 
 
Bij het onderzoek naar de familie Pandelaert in het Oud-Beijerland van 
de 17

e
 eeuw, kwam ik een akte tegen waarin ene Gillis Pandelaert een 

rol speelde. Deze akte is niet alleen leerzaam, maar ook vermakelijk. 
Graag wil ik hier iets van doorgeven.  
 
Gillis Pandelaert was Rentmeester van de Domeinen van de 
Heerlijkheid Beijerland, dus in directe dienst van Sabina van Egmont, 
een belangrijk man. Daarnaast is hij een tijd Secretaris van Oud-
Beijerland geweest, was eigenaar van de boerderij “De Hoogwerff” en 
bezat een “Steenplaats” [steenfabriek] gelegen aan het Spui tussen 
Oud- en Nieuw-Beijerland.  
 
Deze acte begint op de gebruikelijke manier van die dagen:   
Compareerde op den huyden den XXVII-en Junij 1648 voor mij 
Cristiaen van Vliet not[ari]s p[ublicum] ende die getuijgen 
ondergenoempt den E[dele] Gillis Pandelaert, Rentmeester van de 
Domeijen van de Beijerlanden, dewelcke ten versoucke van den 
Heeren ghecommitteerden van hooftinghelanden ende ingesetenden 
van die selve Beijerlanden bij trouwe,  eere ende vromicheyt in plaetse 
van eede, verclaerende ende ghetuychde warachtich te wesen t´gene 
hier naer volcht. 
 
Gillis Pandelaert verklaarde tegenover notaris Christiaan van Vliet dat 
hij aan de Bailliu en Schout Andries Hesselt de Dinter gevraagd had 
wanneer het mogelijk was om met Schout en Schepenen te regelen dat 
hij drie stukken weiland, gelegen bij zijn boerderij de Hoogwerf, 
openbaar te verhuren. De Bailliu antwoordde dat het op de 10

e
 of de 

11
e
 maart wel mogelijk was. Verder wilde Gillis Pandelaert uiteraard 

weten welke kosten hieraan verboden waren. Nu, dat bleek mee te 
vallen: “zoveel als het u belieft” antwoordde de Bailliu “als de 
Schepenen en de Secretaris maar tevreden zijn met hun daggeld”. 
Blijkbaar nam Gillis liever geen risico, want hij herinnerde zich uit de tijd 
dat hij zelf Secretaris was, dat het tarief was: 30 stuivers voor de 
Schout, 30 stuivers voor de twee Schepen samen, de Secretaris 30 
stuivers en tenslotte de Kerk ook nog eens 15 stuivers. Hierop 
antwoordde Hesselt de Dinter:   
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“Dat is ghenouch ende al waere dat ghij niet een stuyver gaeft voor mijn 
deel, ick ben daermede tevreden”.  
 
Nadat Gillis ook nog meegedeeld had dat hij best twee gulden wilde 
geven, dus totaal zes gulden, ging hij naar huis in de veronderstelling 
dat nu alles geregeld was. Dezelfde avond nog liet hij zijn zoon aan de 
bode een biljet overhandigen zodat de andere dag, een zondag, na de 
“predicatie”, de afkondiging plaats kon vinden. 
Maar dat ging niet door.  Zondagmorgen tussen zeven en acht uur 
kwam de bode naar het huis van Gillis met het verzoek of zijn zoon, 
Johan Pandelaert, bij de Bailliu wilde komen. 
Daar kreeg Johan te horen dat Schepenen en Secretaris niet akkoord 
gingen. Zij meende dat er pontgeld [een soort belasting op onroerend 
goed, met name grond] betaald moest worden. Dat had Gillis nog nooit 
gehoord! 
Hij was 16 jaar Secretaris geweest, maar dat was in Beijerland, ja in 
geen enkele plaats in Holland ooit het geval geweest, wist hij. Woedend 
liet hij het biljet bij de bode halen en veranderde zelf de inhoud. Hij zou 
op 21 maart in de Heerlijkheid van Goidschalxoord de weilanden 
verhuren. Zijn zoon kon het biljet weer naar de bode brengen om dat af 
te kondigen. 
Maar na de predicatie: geen afkondiging. “Het is mij verboden door de 
Bailliu” zei de bode. Gillis, die zich tussen het kerkvolk bevond, werd 
woedend: “geef dat biljet maar hier” riep hij “dan zal ik het zelf wel 
aflezen”.  Boos vervolgde hij “Wat een ellendighe saecke,  jae een 
rechte slavernie”.  
Op 21 maart werden in Goidschalxoord, ten overstaan van het gerecht, 
de drie partijen weiland, aan personen uit Oud-Beijerland, verhuurd. Die 
waren daarvoor dus speciaal naar Goidschalxoord gekomen. Vermeld 
werd zelfs dat het weer niet meewerkte: “daer innen naulijcx een hont 
uytgejaecht soude hebben”. Gillis had het tegen een daggeld van 30 
stuivers op zo´n manier toch maar mooi geregeld. 
 
Maar helaas, dat was nog niet alles. Gillis had de notaris nog meer te 
melden. Hij deelde mee dat hij een paar weken geleden op het raadhuis 
was geweest in de vergadering van het “Collegie van de Gerechten” om 
daar namens de heer Willem van der Chijs uit Delft een koop van 3 
mergen en 163 roeden land in de polder Groot Zuid-Beijerland af te 
handelen. Hij verzocht de Secretaris om de minuut van de transport- of  
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giftbrief voor te lezen [Het gift-recht hield  in dat bij verandering van 
eigenaar van vastgoed, zowel bij verkoop als bij vererving “de gift”, een 
soort belasting betaald moest worden]. Weer mis. Alhoewel het land  
onderhands en niet openbaar verkocht was, moest er toch ook pontgeld 
betaald worden, deelde de Bailliu mee. 
Notaris Jan van de Graeff, die met de afhandeling van deze verkoop 
belast was, was het hier bepaald niet mee eens: “dat sulcx was een 
ongehoorde nieuwichheyt, dat sulcx noyt in Beijerlant was ghehoort 
noch gesien, dat men daervan pontgelt hadde ghe-eyscht”. 
Ondanks de protesten van Gillis, ging de verkoop niet door. 
 

bron: 
Nationaal 

Archief. ONA 
532 fol. 20. 27 
juni 1648 
 

 

 

 
ONA 532 

ondertekening 

 

 
 
 
 
 
 

ORA-OBld 

 
 

 
 
 

Jan P. van der Spek 
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Acte van Verbintenis 

 
In het gemeentelijk archief over het jaar 1904 komen we een brief tegen 
van de commissie tot wegverbetering in de Hoeksche Waard. Uit de 
brief blijkt dat enige polders de commissie hebben gevraagd ingelicht te 
worden wat de “acte van verbetering” inhoud  waarvoor men jaarlijks 
betaald. 
 
Rond 1860 is er in de Hoeksche Waard behoefte aan betere wegen.  
Er worden zgn. “kunstwegen” aangelegd, nl. van Goidschalxoord via 
Mijnsheerenland en Maasdam naar `s Gravendeel en van Cillaarshoek 
via Klaaswaal tot de bestaande grindweg tussen Oud en - Zuid-
Beijerland met aftakkingen naar Westmaas. 
 
Voor het onderhoud werd een “acte van verbintenis” opgesteld tussen 
de gemeenten  
 
Oud-Beijerland, Klaaswaal, Maasdam, `s Gravendeel, Westmaas, 
Mijnsheerenland, Heinenoord, Strijen en 12 polders. 
 
De gemeenteraad van Oud-Beijerland besluit op 8 december 1862 de 
“acte van verbintenis” aan te gaan en zich voor het onderhoud te 
verbinden om 4,5 / 270

ste
 deel van de kosten bij te dragen. 1/ 270

ste
 

deel wordt geschat volgens de acte op Fl. 10,-- 
 
Op 22 januari 1863 wordt de “acte van verbintenis” voorzien van 40 
handtekeningen voor 8 gemeenten en 12 polders. 
 

                                                                              Pieter Jan in `t Veld 
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Van ons lid, de heer J.Schipper, ontving de redactie de volgende 
reactie op ons verhaal “100 jaar bibliotheekvoorziening in Oud-
Beijerland” in de laatste Beijerse Berichten (nr.39) : 
 

“In het artikel “100 jaar bibliotheekvoorziening in Oud-
Beijerland” in de laatste Beijerse Berichten, ga je er in de slotalinea van 
uit, dat de boerderij aan de Steenenstraat de naam “De Lindenhoeve” 
had. Dat is niet juist! De boerderij had geen naam. De op de plaats van 
de afgebroken boerderij gebouwde Multifunctionele Accommodatie 
Steenenstraat ( M.A.S.), heeft dan ook niet de naam gekregen van de 
boerderij, maar van de familie van der Linden, die plm. 125 jaar 
eigenaren en bewoners van de boerderij waren. 
Wellicht is er een stukje eigendomsgeschiedenis van de (afgebroken) 
boerderij. Daarom het volgende: 
 
Op 17 november 1832 verkoopt Kornelis de Koning, vlasboer, de 
bouwmanswoning, bestaande uit een huis, schuur, woon- wagen- en 
zwingelkeet en werf. Benevens de daarbij gelegen boomgaard, gelegen 
aan de Steenenstraat aan zijn zoon Arie de Koning, eveneens vlasboer. 
Op 30 april verkoopt Arie de koning, inmiddels rentenier geworden, zijn 
eigendommen aan Jan Hoogwerf, vlasboer te Oud-Beijerland. 
Vijf jaar later, op 17 april 1841, verkoopt Jan Hoogwerf zijn 
eigendommen aan Bastiaan Vink, vlasboer te Oud-Beijerland. 
Op 5 mei 1856 overlijdt Bastiaan Vink. In opdracht van zijn weduwe, 
Adriana Maria Anna Vink- van Driel en hun 5 minderjarige kinderen, 
vindt reeds op 16 juni 1856 een openbare veiling van de 
bouwmanswoning, bestaande uit een huis, schuur, woon- en 
zwingelkeet, tuin, erve en boomgaard plaats. Koper is (mijn 
betovergrootvader) Pieter van der Linden, koopman en vlasser te Oud-
Beijerland. 
Na diens overlijden in 1887 wordt zijn zoon Arie van der Linden, vlasser 
en lid van de gemeenteraad (voor de liberale partij), eigenaar. 
Drie jaar later, in 1890, overlijdt ook Arie en wordt zijn weduwe 
Francijna Adriana van der Linden- Maris eigenares van de boerderij met 
bijgebouwen en boomgaard. 
Bij haar overlijden, in 1924, laat Francijna Adriana van der Linden- 
Maris tien kinderen na; hiervan zijn er drie ongehuwd, t.w.: Pieter, 
Adrianus en Anna Elizabeth van der Linden. Deze drie krijgen de  
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boerderij met bijgebouwen en boomgaard toebedeeld; zij kunnen dus in 
de ouderlijke woning blijven wonen. 
In  1938 worden Dirk en Arie van der Linden, landbouwers en 
kleinzoons van Francijna Adriana van der Linden- Maris, huurder van 
de boerderij met bijgebouwen en boomgaard; 
Adrianus en Anna Elizabeth van der Linden bleven tot na hun dood in 
het woonhuis wonen. 
Na het overlijden, in 1967, van Anna Elizabeth van der Linden, werd 
Arie van der Linden, die tot dan huurder was, eigenaar van de boerderij. 
Toen hij ging rentenieren verkocht hij zijn eigendommen aan de 
Steenenstraat aan de gemeente.” 

De boerderij van “van der Linden”, deze is nu afgebroken en heeft 
plaats gemaakt voor de Lindenhoeve 

 
 
 
Wij danken de heer Schipper voor zijn reactie. 
 

De redactie. 
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De vele polders van de provincie Zuid-Holland 

Het Provinciaal Historisch Centrum van het Erfgoedhuis Zuid-Holland 
heeft in samenwerking met het Nationaal Archief het plan opgevat de 
polders van Zuid-Holland te georefereren. De 641 polders die de 
provincie rijk is zijn in de 19

e
 eeuw in het kader van het zogenaamde 

polderreglement allemaal afzonderlijk getekend. Hadden de 
kadastertekenaars weer wat te doen want rond 1840 waren ze met het 
kadaster wel klaar. De collectie  polderreglements-kaarten berust in het 
Nationaal Archief in Den Haag.  
 
Er werd een oproep gedaan voor vrijwilligers die deze oude 

polderkaarten op de hedendaagse kaart moeten gaan lokaliseren. 

Tien vrijwilligers meldden zich aan waaronder de inzender van dit 
stukje. Door het archief zijn de oude kaarten gescand zodat met een 
speciaal voor dit doel ontwikkeld programma het georefereren kon 
beginnen. 
 
Afgelopen vrijdag, 8 oktober 2010, was het dan zover: de pilot ging van 
start. De tien vrijwilligers die zich bij het Erfgoedhuis hadden aangemeld 
kwamen langs voor de opstartmiddag. De middag begon met een 
rondleiding door het kaartendepot, waar een archivaris ze langs een 
aantal mooie kaarten leidde. Na de rondleiding namen de vrijwilligers 
plaats in de trainingsruimte om, na een korte demonstratie van de 
werking en mogelijkheden van de Georeferencer zelf, aan de slag te 
gaan. 
 
Bij het georefereren is het de bedoeling om overeenkomstige punten op 
de scan en de moderne kaart te markeren. In onderstaande screenshot 
is dit voor een viertal punten gedaan. Voor een succesvolle 
georeferering zijn drie punten minimaal nodig, maar meer mag ook. Het 
zoeken naar de juiste locatie op de moderne kaart kan via schuiven en 
zoomen, maar ook door het ingeven van een zoekterm. Wanneer de 
vrijwilliger tevreden is met de opgegeven Ground Control Points kan via 
de knop die nu nog even 'Save & Exit' heet, het georefereer-werk 
worden opgeslagen en gaat de tool aan de slag om de juiste 
coördinaten te berekenen.  
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Screenshot bewerkingspagina Georeferencer 
Polder Giessen Oude Bovenkerk, gemeente Giessendam 

 
Na het opslaan van een nieuwe bewerking, of wanneer op de pilot 
homepage is gekozen voor een al gegeorefereerde kaart, wordt de 
resultaatpagina getoond. Op deze pagina kan snel worden bekeken of 
de kaart op de juiste plek is terechtgekomen. De Google Earth-plugin 
die hiervoor wordt gebruikt is een uitgeklede versie van de Google 
Earth-applicatie, maar biedt genoeg functionaliteit om een snelle 
controle uit te voeren.  
 
Voor het nauwkeuriger bewonderen van het resultaat kan het KMZ-
bestand (een gezipte KML) worden gedownload zodat de kaart in de 
volledige Google Earth-applicatie kan worden bekeken. Is de vrijwilliger 
niet tevreden over het georefereer-resultaat, dan kan hij of zij via de link 
'Verbeter deze gegeorefereerde kaart' de bestaande Ground Control 
Points wijzigen of verwijderen en nieuwe punten toevoegen. De 
vrijwilligers is wel verteld dat het bij dit georefereren niet persé gaat om  
op de millimeter nauwkeurig te zijn, maar dat we van een kaart willen 
weten welk gebied bestreken wordt. 

http://api.ning.com/files/U2jcsIFJbRnWGFm6Bd0EbySHCFif3g4Otlu2795Kkb*0HsBMTbOAwMwM8QwNJfiCMVtWEGSXN7QrFflxjKxeUzl4xUoLRQ9I/geo_edit.jpg
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Screenshot resultaatpagina Georeferencer 

De eerste reacties: 

Na de demonstratie van de tool waren de vrijwilligers allemaal 
enthousiast over de eenvoud van de tool en over de mogelijkheden van 
gegeorefereerde kaarten (zeker na het tonen van de transparantie-
schuif in Google Earth en de Map: Rank Search uit de tweede 
hierboven genoemde blogpost).  

Nu is het bekijken van een demonstratie van een tool natuurlijk altijd 
makkelijker dan het zelf doen en was voor ons de middag pas geslaagd 
wanneer elke vrijwilliger minstens één kaart zelf had gegeorefereerd.  

Intussen heb ik al een twintigtal polders gegeorefereerd. Een leuk 
puzzelwerk. Het schijnt de bedoeling te zijn om markante objecten 
zoals kerken, molens, boerderijen en dergelijke op kaarten te refereren. 
Maar dat is op de zaken vooruit lopen, we gaan eerst maar eens zorgen 
voor een geslaagde pilot met tevreden vrijwilligers die op een prettige 
en gebruiksvriendelijke manier hun eigen enthousiasme voor kaarten 
kwijt kunnen in de Georeferencer. 

Piet Spanjers 

http://api.ning.com/files/MDXFYKoebHz5KfpCf3t0CcuXdA6fYponfGP9-QR*dzXjucpTuKZ1xY3UDJcwidyORsWakpzj4wB3zWELeIr*AE0Zcgvbixje/geo_result.jpg


BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 13
e jaargang nr. 40 –December 2010 

. 

 

www.hvobl.nl 
 

18 

 

Stamppotavond 
 

De stamppotavond, gehouden op 21 oktober j.l., was weer geslaagd. 
De catering van Maranatha had voor drie heerlijke stamppotten 
boerenkool, hutspot en zuurkool met vlees en worst gezorgd. 
Voldoende variatie om “met een kuiltje jus” te genieten. Als toetje was 
er griesmeel en vanille pudding met slagroom en héérlijke bessensap.  

 
Na afloop ging het genieten verder met de kostelijke verhalen van 
Marjolijn v.d.Stouw. Zij wist de volledige aandacht te houden met het 
vertellen over de tijd  van weleer in de Hoeksche Waard. De foto‟s van 
Joris (zou hij wel gegeten hebben?) geven een goede impressie van 
deze gezellige avond. We zijn zeker van plan dit in de toekomst te 
herhalen! 
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