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'VRIENDEÏ'HCR.ING VAN HET STREEEMUSEUlYI HOEKSCHE WAARD · :-~ .
. ·. ·;:·>t.
27e -~btii'letin
Bof van Ass endelft
sept'èniber 1981
Bofweg 13, 3274. ''·BK Reinenoord
Bofstede Oost-Lceuwenstein
.
Deirpsstraat 13, .327 4 BB Hoincn6ord
Qponingsti~ den~ . .
·
.
·dinsdag t;m zaterdag 14.00 - 17~00 uur; zaterdag bovendien 10,00-12.00 uur
·~,De höfstedej.Utsluitend zate:J;"d8..g 14.00-17 .. 00 uur
:...
postrekening. 38470.852 t.n.v. de Vrie.ndenkring van het Streekmuseum
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Wederom e (3n. 'Nriendenfesti.in u
:~: ., ..-'
_Op onze zo geslaagde 11 vriendend~g 1,i.·vorig jaar s~ptèmbor en ook vah '''n;Vrien1 )en n die niet in de gelegenheid wàren daaraan deel te nemen hoè:tden- Wij een
eenstem.rn;ig geluid~ 'Organiseer riög eens een spek-met-pere:ti""'maalti j d 'iJ
Erzijh ~elfs mensen 11 vriend" gewordon om dit aloude echt HoekS!chewaardse
gerecht nog è.ens. te komen nuttigen !
.
Het zou ons.daarornniet passen deze dringende verzoeken in de'wihd te
slaan. Hoewel.wij ons dit feestelijk gebeuren als de dag VaJ:'i gisteren herinneren, .bleek het bij het doorbladeren vap. de oude bUlletins al weer vier
, jaar geleden. dat ·wij ons gezamenlijk aan de speki...mèt-pe±'èri..ldis schaarden.
1977 - ·198·1J Moet dit tot een soort spek;...met pe:ren...;olympiade uitgroeien ??
Sj?ek.,;..;;itiet~per,en dus OJ2 zate1~dag 17 öktobe:r J981 ! t
·
Hoe wij· bns de middag voorstellen ? V·lel t als volgt:
Voor degenèn die nog wat in mu~eum of boerderij willen rondkijken, beide
zijn om ·14.00 uur open. U zult weer nieuwe aartwinsten ontdekken of voorwerpen:die_U de vorige keer over het hoofd heeft gezien .. Vindt U dit te
vermoeiend, . om î 5 ~ 30 uur verzamelen we ons in het naast het museum gelegen HjCj Andersenhuis 9 waar dan eenheerlijk kopje koffie of thee klaar
staat•
·
16~00 uur~ Mevrouw Magda Pons-van Nederpelt, Hóekschewaardse van geboorte
nu él.ders in. Zu~d'-Holla.YJ.d woonachtig en nóg al ~ij d eel?- èc~te p~àtte- .
llaar
...;.andsvrAuw~ ZB:l ons lets vertellen over de veranderlngen dle ZlCh Slnds
de ~orlog 9P ,het platteland hebben voltrokken• Daarna klmt·u desgewenst
een ap~ratief gebruiken~ Helaas komt deze voor uw eigen rekening.. Ook wij
kunnen niet verder springen dan onze polsstok lang isÁ
·
17.15 uur. Wij verzoeken een ieder aan tafel plaats ·të ne1rieri'.. ·Daarover
hoeven wij niet verder uit te weiden. U weet wat u- te waèhten staat, alleen,
houdt nbg een plekje over voor het toetje t
f" ·
Wat Valt· er nog meer te vertellert ? Wel, de kosten, daar hebt u n(lg nietG
over gehoord. "'Deze bedragen f 27,50 p .. p., wijn of een ander drankje aan
tafel inbegte~en.
·
Wilt u du~ aan dit oer-Hoekschewciardse gebeuren deelnemen9 · stort dan
f 27t5Ö.Pi:P• op giro 38e70.852 t~n~v,. Vriendenkring van het Streelrnruseum 1
B:ofweg·13, 3274 BK Heinenoordy onder vermelding. van u4e Vriendendag 11 en
het aantal deelnemers .. Doe dit a.,u .. b. omgaan~, want· he't. is wel een Vt?reiste
dat uw overschrijving ui terlijk _J ~oktober in ons bezit is ..
B:et is natuurlijk ·ook mogelijk alleen de maaltijd mee te· maken, als het
1.:t niet schikt de hele middag aanvvezig te zijn.
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Eigenlijk -èigenlijk is er buiten de bijzondere dingen die U elders beschreven vindt, niets vermelden'swàards ge'beurdo Nu ja, ·wat kan je ook
anders verwachten van een goed lopend museum t Een muse~~ dat zelfs z6
goed geoutilleerd is 9 dat een per ongeluk binnengeslopen ën daarna om
.j
vijf uur binnengesloten poes alsof het vanzelfsprekend was de parapluie- ··
bak van de kapstok in de hall voor kattebak aanzag en als zodanig heeft
gebruikt ! Keurig, nietwaar ? met alles wordt hier re~8ning ge;houden t
Terwijl in het eerste halfjaar 1980 het aantal bezoekers 4.909 bedroeg,
bereikten we na zes maanden 198î al het getal 5&688. Waarschijnlijk ge;,..
zien de wat duurdere tijden ontvangen we wat minder bus-groepen, daarentegen aanzienlijk meer fietsers ~ Tie groepen schoolkinderen uit min of
meer wijde omtrek nemen toe 9 ook hele families op de fiets bezoeken ons
museum~

"De bruiden lopen goed 11 ? zoals mevrouw Dekker dat uitdrukt; zelfs komt
men nu al de foto's voor de zilv-rr:re1T:::'bruiloft bij ons laten maken t
We zijn er al wee:. aan gowe;:1d da·~ de h8?~ Bos de t o?gangsdeur opënt zoal~ ( )
de heer GreenendlJk dat z::vele Jaren voor hem heefu gedaan. Maar nog al- ·
tijd mogen we bij grote druk·~e een beroep op Groenendijk doen - en dat is
nimmer tevergeefs; zogoed als hij elke week trouw zijn bak met-kaartjes
voor het ge::t.ealogisch archief ophaalt en verzorgt t
Dat genealogisch archi_ef bestaat inmiddels uit anderhalf miljoen
(1o500.000 !) kaartjes (wie zou die ·coch telkens weer tellen?).
De museum bi bli othce~-c ziet e::.n keu:cig on-:~gezellig uit; ·nu de "Boekerij n
naar een eigen geboÜv1 is vert:cokken kon de heer Nell de wandruimte van
de gehele kamer benutte:r:c - eT'. de planken stao.n al weer vol ook. "Met
schuiven, passen cm meten wordt . · veó.l vrijwiJ.lige.r.s. ___ti.j..d versieten n, -als
variant op .een ouderwets gezegde!
· ··
De dialectengroep heeft zijn eerste winterbijeenkomst al weer gehad. Ook
de Grote Zomerschoonmaak (daa:::." k1jkt U van op, hè ?) is achter de rug;
door :Mevrouw Dokker en de heer Bos zijn alle vuile kinder-voetjes en alle
kleverige kinderhandjes van vloeren, vitrines en meubelen verwijderd, de
zolder heeft een goede beurt gehad, alles is weer eens stofvrij gemaakt 9
zelfs schuur en zomerhuis kregen een buitenbeurt. ·DE;ze twee mensen kunnen·
tenminste met een stofvrij gemoed de winter ingaan T--.·
. ·_ · . CI·
De tentoonstellingen waar het museum ruimte voor beschikbaar steldé wa~
ren de moei te waard, het kijkend publiek was terecht. zeer gefinteresseerd.
De rr:. V. wijdde in een i tem over Zuidhollandse musea aandacht aan het
Hof van .Assendelft 1 het Rotterdamsch Nieuwsblad kwam kortgeleden met een
artikel over ons Streekmuseum". Een boekje betreffençle Zuidhollandse
. -musea vermeldt het Streekmuseum uiter-aard,
11 :Jat we onze oude spullen en de kennis daaromtront in de huidige tijd ook
zeer wel .te pas kunnen brengen 9 bewijst een binnenkomend telefom:1:tje.. uit
Middelharnis 7 afkonistig van een fabriek van landbou,vvwer1duigen., De heren
wilden graag bij ons komen kijken naar molbcirdcm - men had namelijk een
order gekregen die voor de Sahellanden te fabricerenJ Als bijzonderheid~
waar de molborden hier oudtijds door paarden werden getrokken~ zal dat
in de Sahel door ossen gGs.chieden.
Het zal U interesserem te horen dat het aantal Vrienden gestegen is tot
792o We klimmem gests.ag omhoog naar de· duizend t
· .
We naderen het einde van dit overzicht-~- De vakantietijd is voorbij, een •.
hopelijk drukke winter gaat voor liet museum beginnen: op elk gebied wordt 9
waar mogelijk 9 aangevulél. 7 c pg.cknapt ~ bijgewerkt 5 ingeraamd 9 versteld,
ingebonden en
alle
ver de::.' maar te
en v::..ndeno
al timmeren
we meer binnenshuis ds.n ac:m
vvcg - vve hopen dat het bekijk er desalniettemin moge zijn t Het bekijk van ll.et Hof van Holland - de Zolder van de
Hoeksche

