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Van de bestuurstafel. 
 
 

Na een prachtige zomer ligt er opnieuw een “Beijerlandsche 
Berichten” voor u en dit keer weer in kleur.  
 
Op veler verzoek hebben Henk Dijkstra en Pieter Jan in `t Veld 
een aantal oude foto`s uit het archief opgezocht en vanaf 
dezelfde plaats weer een nieuwe foto gemaakt van de huidige 
situatie. 
Je staat er versteld van wat er ongemerkt in de loop der jaren is 
veranderd.  
Dineke Dijkshoorn heeft de foto`s weer op een mooie manier 
gerangschikt.  

 
De activiteiten van de herdenking van het Egmontjaar zijn voor  
Oud-Beijerland afgelopen. Ook de andere “Egmont”-steden kunnen met 
plezier terug denken aan hun activiteiten. 
  
Wij kunnen terug kijken op een aantal waardige momenten van de 
herdenking en een dag vol rondleidingen samen met de opening van de 
tentoonstelling in het Oud Raadhuis.  
In het decembernummer komen we met foto`s uitgebreid terug op het 
Egmontjaar in Oud-Beijerland. 
 
Tijdens de jaarmarkt/open monumentendag staat onze vereniging weer 
met een kraam op de markt.  
We kunnen die dag nog wel een aantal mensen gebruiken om de kraam 
te bemensen, dus wilt u een uurtje tijd geven aan onze vereniging dan 
kunt u contact opnemen met één van onze bestuursleden, zie colofon. 
 
Het is die dag tevens de laatste mogelijkheid om de expositie 
“Trouw beloofd toch onthoofd”, die we samen met de “Stichting museum 
Oude Raadhuis” in het Oude Raadhuis hebben georganiseerd, te 
bezoeken.   
 

                    Het bestuur. 
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De Nobelstraat, vroeger genoemd “de Achterstraat”, gezien vanaf de 
trap van de Molendijk.  
Een vergelijking met de huidige situatie kan bijna niet groter. 
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Het is goed dat het ANWB bord aanwijst welke richting de Zinkweg ligt, 
anders zou deze foto voor veel misverstanden kunnen zorgen. 
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De oude foto van omstreeks 1901 met de door A.P. van Ooijen 
gebouwde villa “Emergo”. De brug is in 1921 vervangen door een hefbrug 
t.b.v. de doorvoer van schepen met kolen voor de gasfabriek. In 1989 is 
de brug geheel verdwenen bij de renovatie van de Scheepmakershaven 
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De zgn. nieuwe Bijl met de Boerenleenbank.  

Is in 1968 vervangen samen met het linker pand voor een nieuwe bank.  
Nu is het een appartementencomplex.  
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De Oost Voorstraat. De oude foto is, omstreeks 1900, vanaf de brug van 
het Oude Raadhuis genomen. Geen enkele gevel is nog ongewijzigd 
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De Oost Voorstraat hoek Julianastraat. Op de voorgrond van de oude 
foto de verfwinkel van Koos van den Berg met daarnaast de bakkerij van 
de wed. E. Hoogenboom als herkenningspunt in 2018. 
Dit gedeelte van de Oost Voorstraat werd vroeger de Grimhoek genoemd 
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Woonhuis Koninginneweg 48 gebouwd omstreeks 1915-1918 door  
D. de Bruin. In 1948 is, in opdracht van D. Doolaard, de gehele voorgevel 
verbouwd naar de huidige situatie. De foto is van omstreeks 1930.  
De sloten zijn in 1938 gedempt. 
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Advertenties: 
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Op de oude foto de in 1861 gebouwde gasfabriek aan de Oostdijk.  
Later bouwde KONI daar het “Beijerlandse Automobiel Bedrijf”.  
Het gebouw ziet er in 2018 nog hetzelfde uit en is nu het onderkomen 
van “Taxi Hoeksche Waard”. 
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Begin van de Admiraal de Ruyterstraat, vroeger Polderpad geheten.  
Op de oude foto, op de voorgrond, de afgebroken pastorie van de  
Chr. Geref. Kerk. De kerk wordt nog door veel Oud-Beijerlanders de 
Polderkerk genoemd. Rechts  boomgaard “de Bijl” van J. Verhagen. 
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 De Ooststraat met op de voorgrond het in 1893 gebouwde huis van   
 J.P. Vink. Zoals te zien is, zijn de woningen weinig veranderd. 
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De Koninginneweg, vroeger Achterweg genoemd, met het huis van 
meester Adam Jongejan. Is in 1973 afgebroken. We zien nu prominent 
op de voorgrond  het witte huis, gebouwd in 1919 door C. van Driel. 
Jarenlang  was hier het kantoor van Provinciale Waterstaat gevestigd . 
Nog net zichtbaar, op de foto van nu, het pand Koninginneweg 81. 
Gebouwd door de Gebr. Verhagen in 1910. 
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De Julianastraat, vroeger Steenenpad, met op de oude foto de in 1872 
gebouwde Geref. Kerk met daarnaast de pastorie. Op de achtergrond de 
schoorsteen de beddenfabriek van Albertus van Aarssen.  
Op de foto van nu is alleen de pastorie nog herkenbaar. 
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Tramknooppunt Krooswijk. Indertijd het belangrijkste tramstation van de 
Hoeksche Waard. Ondanks de verbouwing van het café zijn onderdelen 
nog goed herkenbaar.  
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De Oost Voorstraat met 
op de oude foto het 
voormalige woonhuis 
van Korn de Koning. 
Later zijn de panden in 
gebruik genomen door  
margarinefabriek 
“Rijlant”. Jarenlang was 
hier de firma Tuk met 
zijn zgn. “witgoed” 
gevestigd. Volgens de 
overlevering zou hier het 
huis van Sabina van 
Egmont hebben gestaan. 
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In de Karel Doormanstraat stond de Rooms Katholieke school, waarvoor 
past. Sprenger in 1911 de eerste steen legde. In 1975 verhuisde men  
naar de nieuwe school aan de Frans Halsstraat. De school maakte plaats 
voor het arbeidsbureau. Nu staat het pand al weer jaren leeg. 
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De Oostdijk vanaf nr. 73. Ooit stond hier de Oud-Beijerlandse meestoof. 
De gevelsteen is nu nog in het pand te zien. In het winkelpand aan de 
linkerzijde was de meubelfabriek van Van Beusekom gevestigd .  
Aan de rechterzijde was de smederij van Van der Linden. 
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Begin van de Koninginneweg. alleen het eerste gedeelte was bebouwd.  
Het huidige pand, nummer 4, wat in 1910 door W. Hoek is gebouwd, is 
nog goed herkenbaar. 
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Aanwinsten:                                                          door Alie van den Berg 

 

Van A. Stolk: Diverse foto`s van kruidenierswinkel van de Merwe in de 
Kerkstraat. 
Van de Familie Westveer: Diverse boeken ontvangen. 
Van P. Doolaard te Veenendaal: Diverse boeken ontvangen.   
Van de Familie van Ingen: Bord van de winkelweek in 1938. 
Van de heer J. Schipper: Genealogie van de fam. Schipper en een grote 
collectie boeken over Oud-Beijerland. 
Porseleinen doosje met de afbeelding van de HBS. 
Fam.van Ingen:  Bord van de winkelweek in 1938. 
 
DVD – 155: Bij Joods monument met Marga Vogel, in 2014 voor de 
opening. Afkomstig van hr.Gobes uit Harlingen(2.27 min) 
DVD – 156: Philip van Dijk- een Oud-Beijerlander, die hofschilder werd 
(febr.2018) 

 

 

Privacyverklaring.  
Onlangs is de nieuwe privacywetgeving van kracht geworden.  
Als bestuur hebben we daarom een privacyverklaring opgesteld.   
U vindt deze op onze website www.hvobl.nl onder het tabblad  "contact".  

 
 

 

Gezocht:                                 2 Bestuursleden.  
 

Heeft u belangstelling voor de geschiedenis van Oud-Beijerland? 

Wilt u daar ook een klein beetje van uw tijd aan besteden? 

We kijken waar uw interesses liggen en waar u goed in bent. 

Misschien lijkt het u ook wel leuk om 4 keer per jaar ons  

kwartaalblad te maken? 

U krijgt alle hulp! Dus … meldt u aan bij één van de bestuursleden.  

Zie de colofon.  

 

http://www.hvobl.nl/

