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Van de bestuurstafel. 
 

Hier al weer het nieuwe nummer van de “Beijerlandsche Berichten”, in 
het jaar dat wij 200 jaar Koninkrijk herdenken.  
In dit nummer de eerste aanzet van wat er zoal in 1913 plaatsvond. 
 
Op 18 april wordt  in het samenwerkingsverband “Historie in de 
Bibliotheek” met de bibliotheek een lezing gegeven over “Personen-
vervoer in en om Oud-Beijerland” door ons lid Alie van den Berg.    
De aanvang is om 19.30 uur.  
De entree is voor leden van de bibliotheek en de Historische Vereniging 
€ 2,50  niet leden € 5,--. 

 
Kijk ook eens op onze website. 

Linksboven vind u “media-archief”,  
als u dit aanklikt komt u honderden foto`s tegen van ons dorp.  

Heeft u opmerkingen laat het ons dan weten via de website. 
 

Het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                          “De Zinkweg” 
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Zoektocht naar informatie over een schuilbunker  

aan de Julianastraat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto 1: Schuilkelder Julianastraat 65, 
Oud-Beijerland. 1945 

 
In het voorjaar van 2011 stuitte ik  bij onderhoudswerkzaamheden in 
mijn tuin  aan de Julianastraat 65 op iets merkwaardigs. Ik probeerde 
met een grondboor een gat te graven voor een drainagebuis maar op 
zo’n 1½ meter diepte ging de boor niet meer verder. Met een lange 
ijzeren staaf  ben ik in het gat gaan stampen om te kijken wat de boor 
tegenhield . Ook met die staaf kwam ik geen cm dieper maar wat ik wel 
hoorde was een hol geluid alsof ik tegen een lege houten kist of iets 
dergelijks stuitte. Ik heb in het gat de drainagebuis laten zakken en de 
zaak verder laten rusten.  
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Later dat jaar speelde een kwestie met mijn buurman over een klein 
stukje grond op de grens van onze percelen. Ik heb dagen in de 
archieven van de Gemeente Oud-Beijerland doorgebracht om infor-
matie te vinden over hoe de Julianastraat er vroeger uitzag tussen de 
Koninginneweg en de Prins Bernhardstraat. Maar helaas heeft dat niets 
opgeleverd.  Wel wist een bewoner van de Prins Bernhardstraat – ik 
noem hem maar Gerard- dat er tussen het voormalige pand van 
Veldhoen en een trafohuisje een doorgang was om in de tuinen 
daarachter te komen. Het werd een lang en interessant gesprek  zeker 
toen ik van hem hoorde dat in mijn tuin tijdens de oorlog een bunker 
heeft gestaan.  De door hem aangewezen plek kwam overeen met de 
plek waar ik eerder dit jaar met een hoop gestamp een drainagebuis 
had geplaatst. Gerard vertelde mij verder dat hij als jochie vlak na de 
oorlog wel eens de bunker was ingegaan en daar een lange tafel had 
zien staan met daarop een koekjesblik.  Dat koekblik was vermoedelijk 
afkomstig van de overbuurman Hr. Hoek, die handel dreef in grote 
koekblikken en kazen vanuit zijn grote schuur achter zijn huis, waar  
thans de familie Goudswaard woont. Het  blik is nadien ruim 25 jaar 
lang door zijn moeder gebruikt als een knopendoos. Volgens hem stak 
de bunker  zo'n 1 à 1½ meter boven het maaiveld uit. 
Nu mijn nieuwsgierigheid eenmaal was gewekt, ben ik op zoek gegaan 
naar informatie over de toenmalige eigenaar van ons perceel.  
 

Advertentie: 
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Aangezien in het eigendomsbewijs van de Julianastraat 65 een 
erfdienstbaarheid  was vermeld die rust op een vervalput op precies het 
stukje grond dat inmiddels door mijn buurman was geannexeerd, ben ik 
gaan zoeken naar de betreffende akte van 1922, waarin deze 
erfdienstbaarheid was geregeld. Een notariskantoor in Oud-Beijerland  
heeft mij hiervan een kopie verstrekt waarin  alle namen  stonden van 
betrokken partijen,  alsook die van de eerste eigenaar van dit perceel, 
een zekere Leendert (Elisabertuszoon) Hoogenboom. Op 25 januari 
1923 diende L. Hoogenboom bij de gemeente een aanvraag bouw-
vergunning in voor een woonhuis, toen nog aan de Koninginneweg, te 
bouwen door zijn schoonvader, bouwmeester Jacobus van den Berg, 
op een perceel ter grootte van 329 ca tegen een prijs van Fl. 3,50 p/m². 
Eind maart 2012 heb ik een oproep geplaatst in het AD. Met deze 
oproep hoopte ik in contact te komen met de nazaten van Leendert 
Hoogenboom (geboren 11 maart 1884). Volgens het kadaster was hij 
reiziger/meelagent. Er hebben op deze oproep vier kleinkinderen gerea-
geerd die met veel respect voor hun Opa Leendert wel het een en 
ander wisten te vertellen.   
Opa Leendert  en zijn vader hebben eerst bij een bakker in Barendrecht 
het vak afgekeken en daarna heeft zijn vader (Elizabertus Hoogen-
boom) een bakkerij overgenomen  in Oud-Beijerland. Na het plotseling 
overlijden van zijn vader heeft Leendert, als 18-jarige oudste zoon, 
noodgedwongen de bakkerij voortgezet.  
 

Advertentie: 
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Omdat hij, zoals hij zei: ”de nacht vond voor de hoeren, de dieven en 
het ongedierte” is hij  later als handelsreiziger meel en bloem gaan 
verkopen van een molen uit Dordrecht en werd  hij meelagent voor de 
firma Wessanen. In werkelijkheid kon hij niet tegen meelstof, aldus zijn 
kleinzoon Leo in reactie op mijn oproep. Leendert Hoogenboom was 

geen onbekende in Oud-Beijerland.  De 
eerste steenlegging van de Christelijke 
Mulo is door hem verricht  en deze steen 
is nu terug te vinden in de hal van  CSG 
Willem van Oranje aan de Randweg in 
Oud-Beijerland ( Foto 2) . Tijdens het 75 
jarig bestaan van het gereformeerd lager 
onderwijs is hij nog geridderd als dank 
voor het vele werk.  

Foto 2: Gedenksteen Leendert Hoogenboom 

Zijn oudste kleindochter Joke schreef mij dat zij zich kon herinneren dat 
er in de tuin inderdaad een bunker had gestaan en dat een foto daarvan 
mogelijk in één van haar familiealbums zat. Ik heb ten slotte ook nog 
telefonisch contact gehad  met de enige nog in leven zijnde schoon-
dochter van Leendert Hoogenboom, mevrouw Hoogenboom- Overweel  
(90 jaar!),  die  naarmate het   gesprek    vorderde zich   steeds  meer   
kon herinneren van het pand Julianastraat  65, waarin haar  moeder  
een   tijdje heeft gewoond totdat het verkocht  werd   aan   de familie 
Duifhuizen.  
 

Advertentie: 
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Foto 3: Balder, Havendagen Oud-Beijerland 2012 

Tijdens de Havendagen in 2012 meerde de Balder (foto 3), een oude 
Vlaardingse zeillogger, af aan de buitengaatse steiger van Oud-
Beijerland. Eén van de opstappers was kleindochter Joke met haar 
echtgenoot en in haar tas had ze een paar familiealbums. Een af-
spraak was snel gemaakt en nog dezelfde avond hebben wij geza-
menlijk die albums bekeken en waarachtig zat daar een foto tussen 
waarop een gedeelte van de bunker te zien was met daarop een viertal 
meisjes en een kinderwagen (zie foto 1).  Het kleinste meisje was Joke 
zelf maar wie die andere drie kinderen waren, was toen niet met 
zekerheid te zeggen.  Hierop heb ik een artikel laten plaatsen in het 
Kompas met de foto en de vraag of er iemand was die mij informatie 
kon verschaffen over deze schuilbunker en vooral wie er op deze foto 
zijn afgebeeld. Via de Historische Vereniging is daar wat informatie over 
binnengekomen welke ik in willekeurige volgorde hieronder samenvat: 
Eén van de meisjes zou wel eens  Jeannette Vrijlandt kunnen zijn en 
staat op de foto naast eerdergenoemde Joke. Jeannettes vader (zie 
foto 4)  is op 13 mei 1940 gesneuveld op de Grebbeberg. Naar hem is 
een straat genoemd in Oud-Beijerland ,waarin nota bene het 
secretariaat van de Historische Vereniging is gevestigd.  
De familie Vrijlandt woonde op de Koninginneweg 62. Tijdens een 
ontmoeting met  Jeannette en Maps  Vrijlandt  vertelden ze mij dat  het  
meest rechtse meisje op de foto  wel eens Ada de Weert  zou kunnen 
zijn. Haar vader was hoofdonderwijzer van de Keucheniusschool. 
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Foto 4:   Willem Vrijlandt sneuvelde op 
de Grebbeberg toen hij naderende 
Duitsers, die voor deden komen zich te 
willen overgeven, direct daarop het 
vuur openden. 
 
De heer Van Balen Blanken meldde 
dat het hier een schuilbunker betrof 
welke vermoedelijk was neergezet op 
een  persoonlijk initiatief van Leendert 
Hoogenboom. De echte bunkers 
stonden bij een school achter de 

Vlietkade  en op de 2
e
 Kruisweg.  Zijn vader is betrokken geweest bij 

het ontwerp van deze bunkers. 
Mijn vroegere buurman, de heer K.B. v.d. Hoeven, wist met stelligheid 
te vertellen dat de vuile grond die op de restanten van de schuilbunker 
na de oorlog was gestort, de oorzaak was dat op die plek tot in zijn tuin 
lange tijd haast geen plant heeft willen groeien. 
Van de heer Freek van Bellen uit Numansdorp ontvingen wij de 
volgende uitgebreide informatie: De bunker is niet door de Duitsers 
gebouwd maar waarschijnlijk in opdracht van de Luchtbescherming in 
1938.  

Advertentie: 
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De bunker was opgebouwd uit een houten frame van balken, afgedekt 
met strobalen en voorzien van een bekleding met grond en graszoden. 
Die graszoden zijn duidelijk zichtbaar op de foto. De bunker was 
bedoeld als schuilplaats voor de burgers en was voorzien van twee 
in/uitgangen en had aan beide zijden houten zitbanken. Het geheel was 
binnen zo’n 2,5 meter breed.  De bunker werd door de buurtkinderen 
gebruikt als speelplaats, waarbij uiteraard de boel “gesloopt ”werd. De 
heer Van Bellen is op 2 oktober 1927 op de Koninginneweg 56 geboren 
en was dus 12.5 jaar toen de oorlog uitbrak. Op de eerste dag van de 
oorlog vielen er in de Croonenburg vier bommen . Deze zijn toen 
waarschijnlijk losgelaten door een vliegtuig in moeilijkheden. Naar 
aanleiding hiervan werd het plan geopperd de schuilbunker te 
repareren. Tijdens de werkzaamheden hieraan werd Freek  door zijn 
vader naar de timmerman Remmers aan de Koninginneweg gestuurd 
om te vragen of er een booromslag geleend kon worden. Familie 
Remmers (buren van de familie Vrijlandt) had een zeer strenge en 
conservatieve levensopvatting. Hem werd toen gezegd dat hij tegen zijn 
vader moest zeggen “ of hij niet wist dat het zondag was”. Zie (*) 
hieronder. Hierop moest hij van zijn vader zeggen “of Remmers niet 
wist dat het oorlog was“. Naast de naam Julianastraat, was deze straat 
ook bekend onder de namen “Steenen Pad”, “Het Goddeloze 
Straatje”(*) en gedurende de oorlog als “Juliana van Stolbergstraat”.  
De schuilbunker is overigens nooit als zodanig in gebruik geweest en 
bleef dus een speelobject. 
 

Advertentie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BEIJERLANDSCHE BERICHTEN 16
e jaargang nr. 49– april 2013 

. 

 

www.hvobl.nl 
 

10 

 
Via de Historische Vereniging kreeg ik het bericht dat een Hr. Schipper 
zich had gemeld met de mededeling dat één van de meisjes wel eens 
zijn echtgenote zou kunnen zijn.  Het kostte enige tijd om uit te vinden 
om welke familie Schipper het hier ging. Er wonen er nogal wat met die 
naam in Oud-Beijerland. Het bleek Koos Schipper te zijn , getrouwd met 
Teuni Goudswaard. Tijdens een gesprek met fam. Schipper kwam er 

een oude foto van Teuni (foto 5) te 
voorschijn die grote gelijkenis vertoonde met  
het 2

e
 meisje van links, waarvan eerder 

vermoed werd dat dit Jeanette Vrijlandt was.  
In dit gesprek werd ook duidelijk dat het hier 
niet om een bunker ging maar om een 
schuilkelder. Ook wist de heer Schipper met 
stelligheid te vertellen dat het meest rechtse 
meisje niet Ada de Weert kon zijn om de 
doodeenvoudige reden dat zij rond de oorlog 
niet in Oud-Beijerland heeft gewoond. 

foto 5: Teuni Goudswaard 

Mevr.Schipper-Goudswaard vertelde mij verder dat één van de meisjes 
wel heel veel leek op Rebecca Monster (Zie foto 6). Dit  was al eerder 
bevestigd door haar broer Janus Monster die op een zomerse 
woensdagmiddag zat uit te buiken met zijn maten op zijn stamplaats bij 
het Marktplein en mij er desgevraagd op attent maakte dat het derde 
meisje van links  op foto 1 inderdaad wel eens zijn zus Rebecca zou 
kunnen zijn. Janus verwees mij ook voor verdere informatie naar zijn 
neef Adrie die een kroeg runt in de Peperstraat en vroeger ook een 
tijdje in de Julianastraat heeft gewoond. 
Mijn zoektocht eindigde in Mijnsheerenland bij Mevr. Rebecca Monster. 
Ook zij heeft een goed deel van haar jeugd doorgebracht op de 
Koninginneweg nabij de Julianastraat maar kan zich niet meer 
herinneren ooit op de schuilkelder te hebben gestaan.   
Uit de bekende  schoenendoos kwamen echter oude foto’s te 
voorschijn, op één waarvan zij stond afgebeeld. Deze toonde  een heel 
frappante gelijkenis met het derde meisje van links op de foto van de 
schuilkelder.  Als we samen de foto van de schuilkelder  nog een keer 
goed bekijken dan lijkt het ’t meest waarschijnlijk dat van links naar 
rechts de volgende meisjes staan afgebeeld: Joke van Hemert-  
Hoogenboom; Teuni Schipper-Goudswaard  (of toch Jeannette 
Vrijlandt?); Rebecca de Waard-Monster; onbekend. 
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Ter afsluiting van dit verhaal  ontving ik van Joke van Hemert nog de 
volgende informatie: “Ik weet alleen dat ik, als ik in Beijerland logeerde, 
wel met een meisje van Vrijlandt speelde. Ik herinner me ook de naam 
De Quartel en Van Bellen nog wel. Dat waren min of meer overburen. 
In een van de huizen aan de overkant heeft een zus van mijn oma 
gewoond. Ems van den Berg. Ze was getrouwd met Bram van den 
Berg. Als kind waren we bang van tante Ems, want ze kon zo boos 
kijken met haar donkere ogen. Misschien hebben Maps Vrijlandt of 
Rebecca Monster ook een herinnering aan haar. Een van hun kinderen 
is naar Zuid-Afrika geëmigreerd. Schuin tegenover Vrijlandt woonde 
een zus van opa, tante Dientje, die was met Hendrik Borgdorff 
getrouwd.” 

 

 

Mij rest nog de vraag wie toch 
dat vierde meisje is op de foto. 
Leeft zij nog of zijn er 
familieleden die haar 
herkennen?  Ook vraag ik mij 
af of er nog mensen zijn die in 
hun oude albums nog foto’s 
hebben van het  stukje 
Julianastraat gelegen  tussen 
de Koninginneweg en de Prins 
Bernhardstraat. 

 

 

 

 
foto 6: Rebecca Monster 

R.G.M. Frerichs  
(06 18258752) 
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200 Jaar koninkrijk. 

 

Op 1 december 1813 werd Willem Frederik “soeverein vorst” van de 
toenmalige Nederlanden. 
Dat Willem Frederik niet meteen koning werd, maakt duidelijk dat de 
Oranjegezinden die de prins uit Engeland hadden gehaald, nog niet 
precies wisten hoe het nieuwe landsbestuur van Nederland eruit moest 
komen te zien. 1 December 1813 werd de aanloop naar het Koninkrijk 
wat het, ruim een jaar later op 16 maart 1815, bij de inhuldiging van 
Willem 1 zou worden. 
Eind dit jaar is het dus 200 jaar geleden dat ons land de aanloop nam 
tot een Koninkrijk. De landelijke overheid heeft een comité in het leven 
geroepen om deze gelegenheid te vieren.  In tegenstelling tot op vele 
plaatsen in ons land, heeft de gemeente Oud-Beijerland besloten voor 
deze gebeurtenis geen gelden vrij te maken. 
De vraag is dan, maar hoe was dit nu in 1913? 
In 1913 was er een organisatiecomité opgericht. Met burgemeester de 
Vries Broekman als erevoorzitter en met tal van toenmalige notabelen. 
Ook de voorzitter D. Fonkert en secretaris J. Juch, van de  in 1909 
opgerichte “Oranjevereniging Prinses Juliana”, maakte deel uit van het 
comité. (zie Oud-Beijerland in oude ansichten deel 1 pag. 61). 

 

Advertentie: 
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Om het feest te bekostigen was er in de gemeente al geld ingezameld. 
Op 29 augustus 1913 vraagt de Oranjevereniging in een brief een 
subsidie van Fl. 500,-- aan bij de gemeente. 
De subsidie wordt gedeeltelijk gebruikt voor een extra “bedeeling” voor 
de armen van alle gezindten en een schoolfeest voor de kinderen. 
Ook staat op het programma van de Oranjevereniging een illuminatie 
(feestverlichting in de openlucht door kleine lichtbronnen) daarmee wil 
men het raadhuis verlichten. 
Ook de gymnastiekvereniging “de Turnkring” geeft een uitvoering in de 
Oost Voorstraat. 
Op de oude foto`s  is te zien dat er ook een  optocht met versierde fiet-
sen door de straten van het dorp trok. 

In de komende tijd willen 
we nog verder onder-
zoek doen naar de 
festiviteiten in 1913.  
Als we iets vinden leest 
u het in de volgende  
“Beijerlandsche      
Berichten”. 
 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Pieter Jan in `t Veld. 
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Oost Voorstraat 16-17 

Dit zijn de panden die we 
nu kennen als het pand 
dat in gebruik is als de 
lederwarenwinkel van 
Duifhuizen. Maar 
voordien waren dit twee 
afzonderlijke panden. 
We beginnen bij het linker 
gedeelte het voormalige 
huisnummer 16.  
Dit pand is altijd woonhuis 
geweest. Als de laatste 

eigenaar/bewoner Willem Baars is vertrokken naar Oost Voorstraat 77 
komt het pand in handen van Adrianus Duifhuizen. Tot die tijd heeft dit 
woonhuis aan de voorgevel nauwelijks enige wijziging ondergaan. 
Nu het rechter gedeelte,  het voormalige huisnummer 17. Daar is de 
oudst gevonden bewoner, de leerlooier Richardus Andries van Asch en 
zijn echtgenote Johanna Christina Schaft. 
Zij vertrekken op 2 april 1861 naar Rotterdam. Het is niet waarschijnlijk 
dat in dit pand de leerlooierij was gevestigd. Op een zeker moment 
komt hier in het pand de uit Den Bommel afkomstige bakker Johannes 
van der Laan met zijn echtgenote Elizabeth van Kuijk. Zij beginnen hier 
een bakkerij. Op 19 januari 1886 overlijdt Johannes van der Laan, zijn 
zoon Paulus van der Laan is nog te jong om de bakkerij voort te zetten.                                                                                                                                                         
Hij zal later een eigen bakkerij beginnen aan de West Voorstraat 17. 
De bakkerij wordt overgenomen door de uit Goes afkomstige Jan 
Anthony Adam en zijn echtgenote Pieternella van Straalen. 
In maart 1897 laat Adam het gemeentebestuur weten, in het kader van 
de veiligheidswet, dat zijn brood en banketbakkerij  een oven heeft en 
dat er twee personen werkzaam zijn. 
In 1903 vraagt Adam vergunning aan om achterzijde een stuk te mogen 
aanbouwen. Hiervan is slechts een briefje gevonden en verder geen 
bescheiden. Nu was het zo dat aan de rechterzijde van het pand een 
slop liep met aan de achterzijde de zgn. bakkershuisjes, hier woonde 
voornamelijk arbeiders die uitsluitend mochten huren, als met brood 
kocht bij Adam. Waarschijnlijk was later het bakken van brood niet 
lonend meer, (ook naast Adam was gevestigd de bakker Nicolaas  
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Ambrosius).  
Want volgens het 
handelsadresboek van 
de Kamer van Koop-
handel 1926 is Jan 
Anthony Adam kruide-
nier. 
Na het overlijden van 
Jan Anthony Adam op 
1 februari 1937 wordt 
de kruidenierswinkel 
voortgezet door zijn 
ongehuwde dochters 
Johanna Cornelia en 
Jacoba Adriana. Als de 
dochters overlijden 
Johanna Cornelia op 
29 oktober 1953 en 
Jacoba Adriana op 30 
november 1967 komt 
het pand wat is slechte 
staat is, ook  in handen 
van   Adrianus  Duifhui- 
zen, die twee winkels 
in lederwaren drijft aan 
de Oost Voorstraat 3 
en 10. 
 

Voormalige winkel Adam 

 
Door Duifhuizen worden de panden Oost Voorstraat 16 en 17 grondig 
gerenoveerd en verbouwd tot een nieuwe winkel. Van het pand op 
nummer 17 wordt de volledige voorgevel afgebroken en in de zelfde stijl 
wordt er een nieuwe voorgevel opgebouwd.  In december worden de 
winkels aan de Oost Voorstraat 3 en 10 ontruimt en op 15 december 
1970 wordt de nieuwe winkel geopend. De familie Duifhuizen gaat 
boven de nieuwe winkel wonen. 
In de loop der jaren zijn aan de voorgevel slechts kleine wijzigingen 
aangebracht aan de luifel. 
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Oost Voorstraat 16, 17, 23 en 24 

 
In het HIP is een Cd-rom met ca. 150 foto`s van de verbouw van beide 
panden, de foto`s zijn door de heer A. Duifhuizen beschikbaar gesteld 
aan de Historische Vereniging. 

Pieter Jan in `t Veld. 
                                                                                                               

 
Advertentie: 
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Meester Siderius 
 
Vele ouderen zullen wel op een of andere manier herinneringen hebben 
aan het hoofd van de Openbare school meester Kornelis Siderius en de 
later naar hem genoemde school K. Sideriusschool  aan de W. van 
Vlietstraat nu OBS Zevensprong centrum Zuid. 
Meester Siderius woonde aan de Oost Voorstraat 24, bij onderzoek 

naar de panden in de Oost Voorstraat 
ontdekte we, dat de in Oud-Beijerland 
gehanteerde  schrijfwijze van zijn naam niet 
overeenkomt met de schrijfwijze in officiële 
documenten. 
In zijn overlijdensakte is de schrijfwijze 
Sijderijus. 
Nu is de vraag hoe zou Siderius het nu zelf 
hebben geschreven? 
Wie heeft nog een schoolrapport met de 
handtekening van Siderius?  
 

                                                                                                                  

Pieter Jan in `t Veld.  
 
 

 
Advertentie: 
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Overdracht “jurk”. 
 

De Historische Vereniging was in het bezit van een jurk, stijl 
omstreeks 1550, welke ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan 
van de Gemeente Oud-Beijerland in 1959 was gemaakt en bij de 
feestelijkheden is gedragen. 
 
Later is deze jurk nog bij diverse andere gelegenheden gebruikt. 
De jurk was na veel omzwervingen bij onze penningmeester in 
een kast terecht gekomen en omdat wij als vereniging er verder 
niets meer mee deden werd besloten aan het Streekmuseum te 
vragen of zij er belangstelling voor hadden.  
Op onze vraag werd positief geantwoord en zo hebben de we de 
jurk op 30 januari jl. aan het “Streekmuseum” - Heinenoord 
overhandigd.   
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Aanwinsten  tot 1 maart 2013: 
 
 Boek: “Water scheidt, water bindt” over ambulancezorg in Zuid-

Holland-    Zuid, 2012. 
 Boekje: “Jan Lighartschool – 160 jaar”. 
 Boek: “Dan doen we zelf” Cultuur historisch initiatief in Zuid-

Holland, over oprichten van bibliotheken in ZH., 2012. 
 DVD – Geschiedenis –RK-kerk – Monumentendag 2012. 
 CD – Familiegeschiedenis Fam.Van der Laan. 
 DVD- Brandweergeschiedenis. 
 Enkele  jaargangen van  “Tramkoerier” RTM. Geschiedenis. 
 Allerlei losse kaartjes etc.  i.v.m. onze bedrijvenverzameling. 
 Materialen en 2 plakboeken van Arie Baars. 
 “De Watersnood”- organen van “Oud-Gravendeel en Puttershoek” 

en  van Historische Ver. “Strijen”. 
 Boek: “Boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard, deel 2 , 

Hoeksche Waard” door A.P.van der Hoek, 2007. 
 “Was getekend  door Eldert  van Gent” – 
                                                        Oud-Beijerland in 80 tekeningen. 
 Welkom in Oud-Beijerland, uitgegeven in  1950. 

 

 Om u het laatste “Historische” nieuws te kunnen informeren willen 
wij u vragen ons uw e-mail adres te sturen. 

  : groot21@upcmail.nl 
 

Advertentie: 


