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-3In memoriam
Op 4 november j.l. overleed op 71-jarige leeftijd,

Henk Boers
Hein, zoals hij altijd werd genoemd, was zo’n echte geboren
en getogen Gouderakker.
Tot aan de gifaffaire woonde hij met zijn vrouw Gerda en
twee zoons in een huis aan het einde van de Dorpsstraat. Toen
ze daar weg moesten verhuisde het gezin naar het ouderlijk
huis aan het Veerstalblok waar hij ook was opgegroeid.
Omstreeks 2000 kwamen ze weer naar de Dorpsstraat met
zicht op de Zellingwijk.
Henk was ook een echte verenigingsman, voetbal en
klaverjassen, maar de duivensport was zijn grote passie.
Hij was ook een groot natuurliefhebber, graag trok hij
lopende of op de fiets de natuur in om te vissen of eieren te
zoeken.
Hein was een graag gezien en sympathiek man en dat werd
bewezen door de overweldigende belangstelling bij zijn
begrafenis.
Zijn dienstkameraden van het korps Mariniers begeleidden
hem naar zijn rustplaats op het Gouderakse kerkhof en
brachten een indrukwekkende laatste groet.
Hein, de Last Post heeft voor je geklonken, rust in vrede.
Gerda en de kinderen wensen wij kracht en moed toe om dit
grote verlies te verwerken.

-4Op 13 november 2009 overleed te Amersfoort op 83-jarige
leeftijd,

mevrouw G.A. Petersen – Oosterom.
Haar leeftijdgenoten hebben haar gekend als Gerjaantje van
het Boezemhuisje.
Na haar huwelijk met de heer Petersen verhuisde zij naar
Amersfoort, maar ze bleef altijd geïnteresseerd in de
gebeurtenissen in haar geboortedorp.
Een aantal jaren geleden bezocht ze ook jaarlijks een soort
minireünie van klasgenoten van de School met de Bijbel te
Gouderak.
In ons bulletin 39 van november 2007 hebben we daar
aandacht aan geschonken.

Ons vorige bulletin was net gedrukt toen bovenstaande
leden overleden, daardoor dit wat late bericht.
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De dokter is verhuisd
Na ongeveer 115 jaar krijgt Dorpsstraat 90 een andere
bestemming. De dokter is verhuisd.
We kunnen niet zeggen dat het niet nodig was, of, wat
jammer dat de dokter is verhuisd. Nee, het was hard nodig.
De dokterspraktijk aan de Dorpsstraat was niet meer van
deze tijd en het is een enorme vooruitgang dat er nu een
nieuwe praktijkruimte is gecreëerd die aan de eisen van de
tijd is aangepast.
Aan het einde van de 19e eeuw was er in Gouderak geen
dokter en waren de Gouderakkers aangewezen op doktoren
uit omliggende plaatsen.
In 1891 besluit de gemeenteraad op zoek te gaan naar een
eigen dokter en die wordt gevonden in Gouda waar de pas
afgestuurde 25-jarige Teunis Beekenkamp woont.
Deze wordt gevraagd dokter in Gouderak te worden en stemt
daarin toe.
In onze bulletin’s 7, 9 en 11 uit de jaren 1997 en 1998
hebben wij reeds uitvoerig over dokter Beekenkamp, die
bijna vijftig jaar huisarts in Gouderak is geweest,
gepubliceerd. *
Eerst iets over de geschiedenis van het pand dat nu is
verlaten.
Dokter Beekenkamp komt dus naar Gouderak, vraagt een
honorarium van 750,00 gulden per jaar maar stelt tevens als
voorwaarde dat er voor huisvesting wordt gezorgd.

*

Indien U niet in het bezit bent van deze bulletin’s kunt U ze
aanvragen bij Corrie Loendersloot (tel.375743)

-6Die huisvesting heeft heel wat voeten in de aarde gehad, dus
ook toen.
Eerst werd de dokter ondergebracht in een gedeelte van een
oude boerderij net buiten dorp, de latere woning van
kolenhandelaar Koot.
Wel werd er direct begonnen met het maken van plannen om
te komen tot de bouw van een nieuwe woning met
praktijkruimte, maar het zou tot 1894 duren voordat, na veel
gepraat in de gemeenteraad en het verslijten van drie
architecten, met de bouw werd begonnen.
In dat jaar werd eindelijk, onder leiding van architect B. van
Dam, het huis aanbesteed en gegund aan aannemer den Hoed
uit Stolwijkersluis, voor het bedrag van 8967 gulden.

1894

-7Honderd en vijftien jaar heeft deze woning aan de
Dorpsstraat dienstgedaan als
dokterswoning en
praktijkruimte. En is er vanuit dit huis door
achtereenvolgens dokter Beekenkamp, dokter Werkman en
twee generaties dokter Bouman over de gezondheid van de
Gouderakkers gewaakt.
Er waren in de loop der jaren wel wat wijzigingen aan de
woning tot stand gekomen.
Zo is na de Tweede Wereldoorlog de praktijkruimte verhuisd
naar het souterrain en in de jaren zestig is de voorgevel
drastisch verbouwd.

Dokter Beekenkamp in zijn apotheek bezig
met het klaar maken van de medicijnen.
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Ook de achterzijde van
het doktershuis is in de
loop
der
jaren
verbouwd.
Op de bovenste foto
zien
we
dokter
Beekenkamp met zijn
vrouw en zoon in de
tuin en toen was de
ruimte onder de serre
nog open.

Thans is deze
ruimte dicht
gemaakt en daar
had dokter Bouman
zijn spreekkamer
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Dokter Hans Bouman tijdens één van de laatste dagen in
zijn oude apotheek.

-10-

Ter herinnering een plaatje van de
oude “onderzoekskamer”
in het kolenhok.

En assistente Nelly in
haar “kantoor”.
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Dokter Hans Bouman is heel blij met zijn nieuwe
praktijkruimte

Een moderne, gezellige apotheek.
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Ook de
assistente
zit nu ruim
en is modern
geoutilleerd.

We feliciteren dokter Bouman en eigenlijk de gehele
Gouderakse bevolking met de prachtige nieuwe praktijk en
wensen hem met zijn gezin en ook alle Gouderakkers, nog
veel gezonde jaren toe.
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Ledenvergadering
Op woensdag 21 april a.s. wordt in het
Dorpshuis
de jaarvergadering gehouden.
aanvang: 19.30 uur.
Na het afhandelen van de gebruikelijke
agendapunten zal na de pauze de heer Fred
van Wijnen uit Bergambacht iets vertellen over
de gebeurtenissen tijdens de Tweede
Wereldoorlog in de Krimpenerwaard.
De agenda voor de vergadering zal U apart
worden toegezonden.
Wij hopen dat een groot aantal leden de
vergadering zal bezoeken.

CONTRIBUTIEBETALING
Bij dit bulletin sluiten wij een acceptgirokaart voor
het betalen van de 12,50 euro contributie over het jaar
2010.
Wij zijn niet ontevreden over de betaling van de
contributie in de afgelopen jaren, maar toch zijn er
altijd enkele leden die door onze penningmeester er
aan herinnerd moeten worden.
Wij hopen dat het dit jaar niet nodig is.
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Genealogie
(Stamboomonderzoek)
De laatste jaren ontstaat er bij veel mensen de behoefte om
uit te zoeken wie en wat hun voorouders waren en zij gaan
proberen de stamboom van hun familie uit te pluizen.
Dat is een bijzonder leuke hobby, maar……..zeer tijdrovend.
Tegenwoordig is er op internet reeds veel te vinden, maar
toch zal men bereid moeten zijn regelmatig een bezoek aan de
gemeentelijke- of streekarchieven te brengen.
Ook bij ons, als historische vereniging, komen regelmatig
vragen binnen van personen die met stamboomonderzoek
bezig zijn wanneer zij een voorvader of moeder tegen komen
die afkomstig was uit Gouderak.
Vaak kunnen wij helpen en zo hebben wij bijdragen kunnen
leveren aan het stamboomonderzoek van de families
Kasbergen, Beijen en Palsgraaf. Respectievelijk aan mensen
uit Rotterdam, Leiden en Amsterdam.
Maar ook wij krijgen wel informatie over families of
personen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van
Gouderak.
Van Gerrit Verkerk, een trouw lezer van ons bulletin en een
verwoed stamboomonderzoeker, ontvingen wij een verhaal
van een dominee Boer over zijn familie, waarin Gouderak
regelmatig voorkomt.
We geven dat verhaal onverkort weer omdat er interessante
en leuke wetenswaardigheden in voorkomen over diverse
plaatsen en personen uit de Krimpenerwaard en b.v. ook over
de Sint-Elisabetsvloed en andere dijkdoorbraken, die de
Krimpenerwaard hebben getroffen.
Er worden zelfs voorouders van mij in genoemd met gegevens
die ook bij mij niet bekend waren.
Dirk van Dam.
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DOMINEE DANIËL BOER ZEGT
door Gerrit Verkerk
Daniël Boer, emeritus predikant te Assen, heeft een boek
geschreven “Genealogisch onderzoek naar de achtergrond en
de oorsprong van de FAMILIE BOER”, uitgave Van Gorcum
1961. Uit dit boek wil ik een aantal uitspraken (toe)lichten die
direct of indirect betrekking hebben op Gouderak.
De dominee zegt dat een verre voorvader van hem, Theodoric
(= Dirc) Gherolfszoon, zich ca 1310 in het land van Vianen
vestigt. Zijn zoon Geerlof Dircxzoon, geboren ca 1315, komt
in Gouderak terecht. Hij is getrouwd met een Gouderakse en
hij neemt in 1367 van zijn schoonvader Wouter Edelinxsoen
leenland over.
Zijn schoonvader heeft op Sinte Martensdach van het jaar
1340 het land, geheten het Veerstalland en de Waalviertel met
het daarbij behorende stuk IJsseldijk te leen gekregen van
Jan van Henegouwen, Heer van Baumont.
Op 3 mei 1367 wordt hem dit leenland wegens
“versumenissen” ontnomen. Het verzuim had waarschijnlijk
te maken met zijn plicht tot onderhoud van zijn stuk
IJsseldijk. Het leenland wordt daarna aan Wouters kinderen
en behuwdkinderen te leen gegeven.
Het Veerstalland ligt aan de IJsseldijk onder Gouderak dicht
bij Stolwijkersluis en tegenover het Veerstal in Gouda. Het
Waalviertel ontleent zijn naam aan een dijkdoorbraak,
waardoor binnendijks een waal of wiel is ontstaan. Deze
doorbraak moet dus ruim vóór 1340 hebben plaatsgevonden.
Dit wiel is waarschijnlijk gelegen in het Middenblok.

-16Geerlof Dircxzoon heeft drie zonen.
1. Dirck Geerlofszoon blijft in Gouderak. Hij en nazaten
van hem boeren op het Veerstalland. Één van zijn
nakomelingen vestigt zich in Beijersche…
2. Wouter Geerlofszoon vertrekt naar Oudewater. Zoon
en kleinzonen van hem zijn daar schepen.
3. Geerlof Geerlofszoon blijft in Gouderak. Voor zijn
zoon Gijsbrecht is te Schoonhoven op 6 oktober 1389
een leenbrief opgemaakt door Guij de Chastillon.
Gijsbrecht krijgt een stuk dijk met toebehoren langs
de IJssel te leen om een steenfabriek te beginnen. Veel
generaties nakomelingen van Gijsbrecht zijn
steenbakker in Gouderak.
De “Geerlofskinderen”, nazaten van Geerlof Dircxzoon die
zich in Gouderak vestigde, hebben voorlopig nog geen
eigennaam. De naam Boer is dus nog niet aan de orde. Die
achternaam begint pas eeuwen later.
De dominee zegt verder dat tijdens de St. Elisabetsvloed in
1421 (toen de Biesbosch zee is geworden!) ook de
Krimpenerwaard onder water is gelopen. De nazaten van
Geerlof Dirkcxzoon (zie het eerste stukje van de dominee) in
Gouderak zijn zeker door de watersnoodramp getroffen, met
uitzondering van de nakomelingen van Gijsbrecht, de
“steenbakkers” die betrekkelijk veilig langs de IJsseldijk
zaten. In de Krimpenerwaard zijn veel mensen verdronken
en degenen die het overleefd hebben zijn weggevlucht uit de
waard in de richting van de Lek- of IJsseldijk met
achterlating van have en goed. Vanuit Gouderak zijn velen
via de IJsseldijk westwaarts getrokken richting Rotterdam of
oostwaarts naar Gouda en Oudewater en zij hebben zich
verspreid... Anderen zijn in de buurt gebleven. Zij hebben
kennelijk de mogelijkheid gehad om te wachten op het
zakken van het water.
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zijn zij teruggegaan de waard in. Zij hebben bezit genomen
van hun eigen land, maar ook van vrijgekomen land omdat er
geen rechthebbenden kwamen opdagen.
Zo zijn boerennazaten van Geerlof Dircxzoon richting
Stolwijk gegaan en hebben zich gevestigd eerst in Beijersche
en later zelfs ook in Koolwijk. Volgens de dominee krioelt het
gedurende de zestiende eeuw op Stolwijk van de Geerlofs en
Geerlofskinderen. Oorspronkelijk allemaal afkomstig uit
Gouderak.
Rond 1515 houdt men in Stolwijk zich, naast veehouderij,
vooral bezig met “koyen, mit kennip (=hennep) ende luttel
ander saet ofte grayn te winnen” en in Gouderak “mit
steenplaetsen, mit visschen ende mit vogelen (eendenkooien),
veel, scuijtvaerders ende oock mit de koe”.
De dominee zegt dat de Krimpenerwaard in 1572 opnieuw
ondergelopen is en dat zij daarna wel zeven jaren “gemeens
waters” bleef met de rivier. En verder dat bij deze Sint
Nicolaasvloed veel Geerlofs-kinderen al worstelend zijn
ondergegaan. Dus van de Geerlofs zijn er velen bij de ramp
omgekomen of naderhand onder de vele narigheden
bezweken. Hun welvarende boerderijen zijn vervallen en hun
boedel is verloren gegaan.
Dat geldt ook voor Jan Dirck Geerlofszoon, geboren ca 1510,
die in Coolwijk onder Stolwijk boert. Hij en zijn zoon hebben
de ramp echter overleefd en met name zijn zoon Dirck Jan
Dirck Geerlofsz heeft het boerenbedrijf niet alleen hersteld
maar zijn bezit daarna ook flink uitgebreid.
Hij bekleedt oa vanwege zijn bezittingen (hofsteden met veel
land) in Coolwijk en Beijersche invloedrijke posities op
Stolwijk. Maar de achternaam Boer is bij hem nog niet
gebruikt.
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van Jan Dirk Geerlofsz de watersnood van 1572
overleefd heeft. Het gaat over Jan Willemse van Dam,
geboren 1571, één van de oudst bekende voorvaders
van Dirk van Dam, voorzitter van “Golderake”.
Dit ventje was nog een baby toen in 1572 de overstroming
kwam. De dominee weet niet of zijn ouders, Willem Pietersz.
van Dam en Marrichgen Jan Dirck Geerlofsz slachtoffer zijn
geworden. Wel zegt hij dat Jantje al heel jong wees was en als
baby bij zijn grootvader, voor Jantje “jegenswoordige
vaeder”, in huis is gekomen en door zijn ongehuwde tante
Aeltje is verzorgd. Zij wordt ‘bestemoeder’ genoemd in de zin
van pleegmoeder.
Willem Pietersz van Dam woonde met zijn vrouw Marrichgen
in Berkenwoude (Berkou, Perkou) maar zij hadden kennelijk
ook bezittingen op Stolwijk. Dat blijkt als in 1588 én in 1596
door de voogden van vaderskant én van moederskant
rekening en verantwoording wordt afgelegd van hun beheer
over de goederen van vaderszijde én van moederszijde. Al
jong blijkt Jan Willemse van Dam een hofstede te bezitten
aan de Zuidzijde van Bovenkerk op Stolwijk.
De dominee zegt, en hij citeert daarbij uit de dissertatie van
Dr. T. Vink, dat de bedijking van de Krimpenerwaard in de
loop van de elfde eeuw is begonnen. Voor de mensen, die zich
in de waard gevestigd hebben in de “nieuwe dorpen” is dit
tevens het begin van de rampspoed van dijkdoorbraken en
overstromingen. Grote overstromingen waren er bijvoorbeeld
in 1322, 1325, 1334 en vooral in 1421. De laatste, de St.
Elizabetsvloed op 18 november 1421 is aan het begin vermeld
evenals de watersnood van 1572, zie ook hierboven.
Op 21 januari 1726 brak de Lekdijk beneden Schoonhoven
bij Bergstoep, waardoor “de ganse waard 8 tot 10 voet onder
water kwam te staan bij strenge vorst”.
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de waard met zulk geweld de IJssel in, dat de tegenover
liggende dijk dreigde te bezwijken. Het duurde uiteindelijk
tot diep in maart eer de rivier ijsvrij was en de gaten konden
worden gedicht en de sluizen geopend. Tot midden in de
zomer stond het land nog blank, waardoor deze watersnood
de ernstigste wordt genoemd die de waard heeft geteisterd.
Daarna is op 26 januari 1760 de Lekdijk weer gebroken bij
Bergstoep en in 1876 was door wekenlange hoge waterstand
het gevaar zeer dreigend, maar kon het dijkleger een
doorbraak voorkomen. De waternood van 1 februari 1953 is
velen nog bekend.

-20Blijvende herinneringen van de dijkdoorbraken in de
Krimpenerwaard zijn de wielen of walen langs de Lek en de
IJssel . Twee bekende vinden we in het Kattendijkse blok en
in het Middenblok te Gouderak, welke laatste van vóór 1285
zou dateren. Dat ook Stolwijk regelmatig door wateroverlast
is geteisterd, lezen we in de tekst bij de bovenstaande prent.
Dominee de Boer gaat verder.
De dominee zegt dat de naam Boer, wat zijn voorouders
betreft, eigenlijk ontstaan is op Stolwijk. De laatst genoemde
nakomeling van de Gouderakker Geerlof Dircxz (hier boven
genoemd ) is Dirck Jan Dirck Geerlofsz. Hij is ca 1540 te
Stolwijk geboren. Verder is hij invloedrijk op Stolwijk en ook
binnen de familie.
We bekijken twee zonen van deze Dirck.
-Eerst Gerrit Dircxz, geboren ca 1589 op Stolwijk (Stolck).
Hij trouwt op 09-09-1612 te Stolwijk met Neeltje Adriaense
uit Nieuwerkerk aan de IJssel en hij gaat daar wonen.
Hij wordt boer op de ’s Gravenweg en daarnaast is hij ook
schepen en ambachtsbewaarder. Zoals vaker voorkomt in die
tijd wordt hij in Nieuwerkerk “ de Stolcker” genoemd en zo
ontstaat voor zijn kinderen de achternaam Stolcker.
Natuurlijk blijven er contacten met Stolwijk en tijdens
familiebezoek ontmoet zijn dochter Grietje Stolcker ene
Willem Dircxz uit ‘t Beijerse.
Zij trouwen op 27-10-1639 te Stolwijk en krijgen twee zonen.
Een van hen, Dirck, vertrekt richting “over de IJssel” en
volgens H.M. Kuypers, die de dominee hier en daar
gecorrigeerd heeft, worden nakomelingen van hem
Uitbeijerse genoemd.
Nakomelingen van de andere zoon, Arie, houden de
achternaam van zijn moeder.
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zich als boer in Bergambacht. Zijn zoon Aart Harmensz
trouwt met de Stolwijkse Lijsbeth Jans den Boer (zij heeft
dus al een achternaam!).
Van hun kinderen, geboren tussen 1650 en 1670 in
Bergambacht, vestigen de meesten zich op Stolwijk en zij (en
hun nakomelingen) gaan vrijwel allemaal verder met de
achternaam Boer. De dominee weet niet of dat komt door
moeder Lijsbeth of omdat deze “Geerlofskinderen” op
Stolwijk vrijwel allemaal boer waren. De naam Boer voor een
tak nakomelingen van de Gouderakker Geerlof Dircxz is dus
op het eind van de 17e eeuw in Stolwijk ontstaan. Daarna
hebben nog enkele generaties Boer op Stolwijk gewoond maar
het is opmerkelijk dat ze daarna in de tweede helft van de 18e
eeuw allemaal uit Stolwijk, zelfs uit de Krimpenerwaard zijn
vertrokken. Verder is opmerkelijk dat de voornaam Geerlof
in die tak “uitgestorven is”.
De dominee zegt dat nakomelingen van Geerlof Dircxz uit
Gouderak heel verschillende achternamen gekregen zullen
hebben. Hierboven staat al een drietal vermeld. Maar andere
takken nakomelingen hebben beslist ook een achternaam
toegemeten gekregen. In de 16e en 17e eeuw en ook daarna
komt de voornaam Geerlof volgens de dominee nog veelvuldig
voor in een grote kring rondom Gouderak bijvoorbeeld
richting Bodegraven, Hazerswoude en met name ook in
Rotterdam. In ieder geval is ook een achternaam Geerlofs
ontstaan: een patroniem* dus.

* een

patroniem is een achternaam die is ontstaan uit een
voornaam van de vader
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in de Krimpenerwaard gewoond en gewerkt (geboerd)
hebben, te beginnen met Geerlof Dircxz in Gouderak en
vervolgens generaties lang in Bergambacht, maar vooral op
Stolwijk. Daarna zien we zijn voorvaderen in Bodegraven en
Oudewater. In 1803 koopt zijn voorvader Dirk Ariens Boer
“de Doelen”in Oudewater, een stalhouderij en logement.
De dominee zegt dat in 1893 besloten is dat “Daan Boer” naar
het gymnasium in Gouda moet gaan en … dominee worden.
En dat wilde hij absoluut niet!!!
Jacobus Boer, geboren op 8 mei 1845 in Oudewater, de vader
van Daniël was een “geleerde” boer. Hij had een goede
scholing achter de rug, had veel geleerd en gelezen, maar was
toch boer geworden. Met zijn vrouw Johanna van
Wijngaarden, een domineesdochter, boerde hij aan de
noordzijde van de Lange Linschoten. Samen kregen zij 10
kinderen waarvan Daniël, geboren 17 december 1879 te
Snelrewaard, de jongste zoon is. Hij is vernoemd naar zijn
grootvader, die dominee was en misschien was dat wel een
reden om hem naar het gymnasium op de Westhaven in
Gouda te sturen. Gelukkig krijgt Daniël er steeds meer
plezier in. Hij gaat elke morgen met het stoomtrammetje naar
Gouda, zes jaar lang. En na het eindexamen in 1899 naar
Leiden om theologie te gaan studeren. Je ging naar Leiden als
je vrijzinnig was en dat waren de Boeren uit Linschoten,
aangesloten bij de Protestantenbond.
Daniël Boer studeert in 1905 af en trouwt in hetzelfde jaar te
Oudewater met Willemien de Jongh, dochter van de directeur
van de machinefabriek De Hollandse IJssel. Hij begint zijn
loopbaan te Briels Nieuwland (gemeente Vierpolders).
Vervolgens staat hij kort op Stolwijk (!) en daarna gaat hij
naar Grootebroek, waar hij met ingang van 18 oktober 1921
zijn ambtsbediening neerlegt en hem eervol ontslag met de
bevoegdheid van emeritus wordt verleend.
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Bond van Nederlandse predikanten en van de Pensioenraad
van de N.H. kerk. Beide functies heeft hij vervuld tot 1946.
Daarnaast heeft hij zich ook op sociaal terrein bewogen. Op
zijn 70e verjaardag wordt ds. Boer benoemd tot Officier in de
orde van Oranje Nassau. Hij heeft zich zeer nauwgezet en in
ruime zin met genealogie bezig gehouden.
Gerrit Verkerk.
In Gouderak wonen en hebben ook diverse families
Boer gewoond, maar dat zijn dan toch weer geen
afstammelingen van Geerlof Dircxzoon.

Stamboomboeken
In ons archief zijn stamboomboeken aanwezig van de
volgende families:
Both
Koolmees
Brand
Kwaa(d)steniet
Boevé-Biemond
Markus
van Dam
Ooms
van Dijk
van Schie(veen)
Eve(n)groen
Slingerland
Gelderblom
Suyker
Goudriaan
de Graaf
De boeken zijn niet allemaal even uitgebreid, maar er
zijn wel omvangrijke exemplaren bij.
Indien u één van deze boeken eens wilt inzien kunt U contact
opnemen met Dirk van Dam, tel. 0182-373368
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‘Mattenfrotter’ Joop de Jong

Joop de Jong, U weet wel van de trekker, heeft een groot
gedeelte van zijn werkzame leven doorgebracht in de
mattenschuur.
Bij diverse bazen heeft hij het beroep van mattenfrotter
beoefend.
Nadat hij was gestopt met zijn winkelwagen en Perkou en
omgeving niet meer ‘onveilig’ maakt, heeft hij zijn oude
ambacht weer opgepakt, maar nu in klein formaat.

-25In de schuur bij zijn woning aan de Kattendijk (tegenover het
voetbalveld) staat een klein formaat mattenstelling en daarop
maakt hij rietmatjes die kunnen dienen voor decoratie en
dergelijke.
Als U hem zijn oude handwerk wilt zien uitoefenen of
geïnteresseerd bent in zijn product neem dan maar contact
met hem op want hij zal U graag ontvangen.
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achterste rij: juf Bemmel,
Jannie den Hertog, Dik v.d. Perk,
Aafje v.d. Vlist, Cokkie van Dam,
Adrie Halling, Coba Oostrom, In een regionaal blad stond
Mijntje de Bruin, Alie Molenaar,
deze schoolfoto die
Nellie v.d. Vlist.
omstreeks 1950 is gemaakt
2e rij:Corrie van Dam, Ineke Buis, op de School met de Bijbel
Willie v.d. Vlist, Adrie Kok, Wijna
te Gouderak.
Macdaniel, Pita v.d. Heuvel, Aagje
Markus en Willie de Bruin.
Door de redaktie worden
3e rij van achter:Rinus Hoogendijk, alle kinderen wel herkend,
Goof Feijtel, Cor Verboom, Gijs
behalve Ineke Buis.
Zwijnenburg, Arie Nobel, Wijnand
Wie weet wie dat was?
Heuvelman en Gert de Bruin.
‘
voorste rij: Jaap Terlouw, Arie van
In ons archief bevinden
Herk, Jan van Herk, Wim de
zich van beide scholen
Bruin, Jan Koetsier, Jan Verkaik,
diverse klassefoto’s.
Kees Evengroen en Dirk Verstoep.
In de komende bulletin’s
zullen wij regelmatig
wat van deze foto’s
afdrukken.

