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De Stichting Familie Herweijer 
 

De stichting is opgericht op 18 oktober 1990 en stelt zich ten doel: het bevorderen van de kennis van 
de familieverwantschap en het kweken van belangstelling voor de historie van onze familie. Dit doel 
tracht het bestuur te bereiken door genealogisch onderzoek, het uitgeven van publicaties, archiveren 
van familiedocumenten en het beleggen van excursies en bijeenkomsten. 

Lid van het stichtingsbestuur kan zijn, hij of zij 

 die een Herweijer van geboorte is 
 of die gehuwd is met een Herweijer 
 of van wie de vader of moeder een Herweijer is 

Bestuur: 

Naam Woonplaats Functie Pag. in boek 

Riekje Berndsen-Herweijer Bemmel Voorzitter 638 
Willy Vogelaar-Herweijer Oud-Beijerland Secretaris 659 
Schil Herweijer Strijen Penningmeester 769 
Henk Herweijer Strijensas Comm. evenementen 878 
Ineke Herweijer-Hondelink Moordrecht Comm. evenementen 593 
Arie Pieter van den Hoek Heinenoord Comm. evenementen 

en genealogie 
725 

Han Herweijer Oegstgeest Lid 859 
 

Adres van de stichting: 
Stichting Familie Herweijer 
p/a Mevr. W.A. Vogelaar-Herweijer 
Oud-Beijerlandsedijk 12 
3261 KT  Oud-Beijerland 
 
Antwoordnummer 4 
3260 VB Oud-Beijerland 
Tel.: 0186-617760 
Email: h.vogelaar7@kpnplanet.nl 
Bankrekening: 35.43.29.634 
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Van de voorzitter 
 
Aan alle familieleden, 
Ook dit jaar weer een dikke Herweijer Post, die we als bestuur van de Stichting Familie Herweijer 
voor u hebben samengesteld. 
We zijn trots om u te kunnen vertellen over de excursie op 5 september 2009. Op die dag gaan we 
naar het Land van Waas, vlakbij Antwerpen, om te zoeken naar sporen van onze voorouders. Want 
zoals bekend liggen daar onze oudste wortels. Elders in deze Post vindt u de details over de excursie. 
Op het gebied van genetische genealogie vinden spannende ontwikkelingen plaats waarover u 
ongetwijfeld al het een en ander heeft gelezen in de kranten. Op pagina 4 vertellen we u er meer 
over. 
Verder ontvingen wij een leuk berichtje via de historische kring in Kampen over een zekere Itje 
Herweyer, die de maaltijden verzorgde voor het stadsbestuur van Kampen in de 17e eeuw. Dank aan 
de zender van dit artikel! Mocht u ook nog oude papieren, foto‟s ed. hebben, dan wilt u deze wellicht 
aan onze familiestichting schenken. Wij zouden het zeer waarderen! En verder vertellen we u over de 
nieuwe website van onze stichting. 
We wensen u veel leesplezier en schroomt u niet om contact met ons op te nemen. 
 

 
Van het secretariaat 
 

Onze Stichting is niet alleen bezig om de genealogische gegevens uit het verleden te verzamelen. Wij 
zijn ook erg geïnteresseerd in de huidige familieomstandigheden en in de toekomst van onze families. 
Daarom vragen wij u, houdt ons op de hoogte van wijzigingen in uw familieomstandigheden!  Wij 
ontvangen graag geboorte-, huwelijks- en overlijdensberichten en alles wat van belang is voor u en 
voor ons. 
 
Ook adreswijzigingen zijn zeer welkom. Iedere keer als wij post versturen, komen er brieven 
onbestelbaar terug. U kunt dit voorkomen door een adreswijziging te sturen naar ons secretariaat.  
 
Afgelopen zomer stuurden wij een nieuwsbrief aan de niet-donateurs met als doel nieuwe donateurs 
te werven. Door een fout van de TNT post zijn de reacties niet ontvangen. Indien u in uw omgeving 
iemand kent die zich opgegeven heeft, verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons mee te delen.  
 

 
Van de penningmeester 
 
De balans van eind 2007 geeft een kleine terugloop aan van het Eigen Vermogen te zien.  
Bij de publicatie van het verslag in de Herweijer Post van december 2007 heb ik al melding gemaakt 
van onderstaande activiteiten. 
Eind 2007 zijn alle, in ons bestand, voorkomende adressen voorzien van een Herweijer Post. 
Er is in 2007 een nieuwe voorraad glazen aangeschaft; u kunt er weer bestellen!! 
Aan de excursie in Kampen is een geringe bijdrage betaald. 
We mogen ons nog steeds verheugen op een toenemend aantal donateurs die ons werk, nu en in de 
toekomst ondersteunen. 
Een dank wil ik uitbrengen aan de adverteerders in de Herweijer Post en sponsoren van diverse 
activiteiten.  
Balans per 31 december 2007 
Activa  Eigen vermogen  

Banktegoed 
Vorderingen 
Donaties 

  €     7.280,00 
  €        100,00 
  €     1.901,00 

Kapitaal 
Overige reserves 

    €    9.076,00 
    €       205,00          

Totaal   €     9.281,00  Totaal     €    9.281,00 
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Kan DNA-onderzoek helpen bij genealogie? 
 
door Riekje Berndsen-Herweijer  
Bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het Koninklijk Genootschap voor geslacht en 
wapenkunde is als jubileumcadeau besloten tot het oprichten van een DNA databank, uitsluitend ten 
behoeve van genealogie. 
Om professioneel onderzoek te doen naar genetische profielen is contact gezocht met de Universiteit 
van Leiden. De heer Peter de Knijff, verbonden aan Werkgroep Genetische Genealogie in Nederland 
leidt dit onderzoek. Uitgaande van 400 deelnemers is de prijs per onderzochte deelnemer gesteld op 
€ 155.  
Het DNA profiel van iedere onderzochte persoon wordt opgenomen in de databank. Als van meer 
personen uit dezelfde familie het DNA profiel wordt opgenomen, kunnen zij onderling worden 
vergeleken. Als blijkt dat de DNA profielen overeenkomen, kan de verwantschap in de mannelijke lijn 
worden vastgesteld: beide onderzochte personen hebben een gemeenschappelijke voorouder. 
Genealogisch gezien is dit zeer interessant! Voor zover familiebanden vermoed worden, maar op 
papier nog niet bewezen konden worden, kunnen deze DNA-onderzoeken mogelijk oplossingen 
geven. In onze familie zijn er bijvoorbeeld rondom onze Belgische voorouders nog een aantal 
onduidelijkheden. Wellicht dat dit onderzoek ons meer duidelijkheid verschaft. 
Dat voor wat betreft het vergelijken van de DNA profielen van familieleden. Een ander aspect is dat 
DNA profielen worden vergeleken met reeds in de databank aanwezige DNA profielen. Dit kan vanuit 
genealogisch standpunt bekeken geheel nieuwe inzichten opleveren. Als de databank maar genoeg 
profielen heeft opgeslagen, kunnen er koppelingen gevonden worden tussen personen, van wie 
aanvankelijk en op de „oude manier‟ van genealogie bedrijven niet verwacht werd, dat verwantschap 
tussen de personen bestond. Dit betekent, dat waar het historisch onderzoek op de „gewone manier‟ 
wellicht vastgelopen is, het onderzoek met de genetische onderzoeksmethode weer kan worden 
vlotgetrokken. Op zo‟n moment zal de databank dan ook zijn nut bewijzen. Bovendien wordt op een 
aantal plekken in Nederland (Vlaardingen, Eindhoven) samen met archeologen DNA-onderzoek 
gedaan naar resten van stoffelijke overschotten bij opgravingen. Ook hier natuurlijk een schat aan 
mogelijkheden.  
Ondertussen zijn de onderzoeken van de eerste 400 deelnemers afgerond en zijn de resultaten en 
conclusies gepresenteerd. 
Mocht u geïnteresseerd zijn in dit onderzoek, en mogelijk zelfs willen meedoen, dan kunt u uiteraard 
contact met ons opnemen. Het bestuur van de Stichting Familie Herweijer heeft in overleg met onze 
genealogen besloten tot onderzoek van zeven personen binnen onze familie. Mogelijk dat we in de 
toekomst nog meer personen vragen om mee te doen aan het onderzoek. 
 

Ze zijn er nog!      Glazen met familiewapen 
 

 
Ze zijn er nog! Op veler verzoek zijn de 
wijnglazen met het familiewapen weer te 
koop. 
Op de reünie in 1985 zijn we begonnen 
Herweijer glazen te verkopen. Dit is zo‟n 
succes dat we regelmatig uitverkocht zijn.  
Momenteel beschikken we weer over 
glazen. Ze zijn te koop in een verpakking 
met zes glazen. De prijs is per 6 stuks € 
23,00 en per 12 stuks € 43,00. Door de 
breekbaarheid van de glazen, kunnen de 
dozen niet per post verzonden worden. 
U kunt ze afhalen bij het secretariaat van 
de Stichting. Zie het adres op pagina 2! 
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Hoeve Dijkestee te Strijen 
 
Boerderij 82, Hoeve “Dijkestee”, gelegen aan de Oud-Bonaventurasedijk 108 te Strijen. Uit het boek 
boerderijen en hun bewoners in de Groote Waard “De Hoekse Waard”, geschreven door Arie Pieter 
van den Hoek. Arie Pieter, tevens de medeauteur van het boek 500 jaren Herweijer. Zie pagina 725 
van het boek 700 jaren Herweijer.  

 
PERIODE ADRIANUS  
HERWEIJER JANSZ. 
Het woonhuis van deze hoeve werd nieuwgebouwd in 1922 in opdracht van het geslacht Herweijer, 
van de hoeve aan de Keizersdijk 41 aan de zijde van het Oudeland te Maasdam-Cillaarshoek nu 
Strijen nl. Adrianus Herweijer Jansz (geboren okt 1888). Hij trouwde in nov 1922 met Pietertje van 
der Waal Jansdr, geboren op de gepachte “De Julianahoeve” aan de Smitsweg 3. Het echtpaar kreeg 
1 zoon en 1 dochter. Dochter Lena Ingetje Herweijer trouwde in apr 1959 met Hendrik van Hees 
Arysz.  Pietertje Herweijer-van der Waal overleed in sep 1962 (66 jaar oud). De weduwnaar Adrianus 
Herweijer verliet in mei 1967 de hoeve en trok naar zijn dochter te Heenvliet, alwaar hij woonde tot 
aan zijn overlijden in apr 1971 (82 jaar oud).  
 
PERIODE JAN PIETER HERWEIJER ADRIANUSZ. 
Opvolger werd in 1960 de zoon Jan Pieter Herweijer Adrianusz (geboren dec 1924). Jan Pieter 
Herweijer stond bekend als bekwaam rundveefokker. Hij bekleedde daarnaast vele openbare functies. 
Drager van de gouden medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Hij trouwde in mei 1966 
met Petronella Maria Stoepker Cornelisdr, geboren op Texel. Het gezin Herweijer-Stoepker verliet in 
apr 1967 Strijen en betrokken de “Hoeve Hoogezand” op Texel. Het echtpaar Herweijer-Stoepker 
betrok later rustend het huis aan de Binsbergenstraat 3 te Den Burg; hij overleed in mrt 2004 (79 
jaar oud). 
 
PERIODE TOT HEDEN.  
De hoeve “Dijkestee” werd sinds 1967 bewoond door het geslacht  Neeleman uit Rotterdam nl. Dirk 
Neeleman. Hij was aardappelhandelaar, varkenshouder en eierhandelaar. Later werden de schuren 
gebruikt voor caravanstalling. Thans wordt de hoeve sinds 1999 bewoond door het geslacht Van 
Kempen, van Schouteneinde te Puttershoek nl. De boerderij heeft thans geen agrarische bestemming 
meer. 
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Een vrouwelijke beheerder voor ’t collegie, 1673 
 
Uit: Kamper Genealogische en Historische Bronnen, deel II, De stad van Avercamp, Kampen in de 
17e eeuw, deel 6. Over edele ehrentrijcke joffers, ehrlievende borgersvrouwen en onkuysche 
vrouluyden door E.G. van Vliet, Kampen 1991, overgenomen in “Van Bedelnap tot Cultuurpaleis”, een 
geschiedenis van het minderbroederklooster in Kampen. Uitgave: cultuurZIEN, 2008, Marktsteeg 7, 
8261 AK Kampen.  
Email: cultuurzien@raketnet.nl  : (Met dank aan Bert Landman, Bemmel). 
 
In 1673 duikt plotseling de naam van Itje Suyrhof  (Pag. 184 van het boek 700 jaren Herweijer) op in 
de stedelijke boekhouding onder het kopje „Uytgave op het Collegie‟. Itje was de weduwe van 
houthandelaar Cornelis Herweyer. De houthandel had hen geen voorspoed gebracht en bij zijn 
overlijden in 1663 liet hij zijn vrouw en kinderen met schulden achter. Tot de belangrijkste 
schuldeisers behoorde Aper Herweijer, burgemeester van Kampen en Itjes zwager. Hoe Itje zich de 
eerste jaren na het overlijden van haar man heeft staande gehouden, is niet bekend. Vanaf 1675 
krijgt zij jaarlijks 130 Carolusguldens uitbetaald als beheerder van ‟t Collegie. Ook mocht het gezin vrij 
wonen in het gebouw. Het beheer van ‟t Collegie vereiste veel inzet. Tijdens de grote vergaderingen 
van de Staten van Overijssel moesten in het Collegie uitgebreide maaltijden worden klaargemaakt. 
Leden van de Magistraat en de gezworen Gemeente die er staatszaken bespraken, dienden van spijs 
en drank te worden voorzien. Verder moest Iitje zorgen voor de proviand 
die de leden van het stadbestuur tijdens de vele tochten nodig hadden. Zo 
betaalde de stad haar in 1676 meer dan 200 Carolusgulden voor 
verscheidene „portien op uyttochten‟ en een bedrag van 340 Carolusgulden 
voor wat men te Kampen in ‟t Collegie had verteerd. Itje hield haar werk 
vol tot 1679. In november van dat jaar, waarschijnlijk tijdens haar leven, 
werd zij opgevolgd door haar dochters Maria en Sara die werden 
begunstigd met de „woninge en voorrechten van het Collegie soo als 
deselve bij vrouw Herweyer tegenwoordigh genoten werden‟. De stedelijke 
overheid was hiermee goed af: voor één jaarsalaris beschikte men nu over 
twee jonge hardwerkende vrouwen.                                                           
 

Een Platina Paar! 
 
 
Op 6 oktober jl.  waren Aaltje Pietje 
Herweijer en haar echtgenoot 
Cornelis Helderop 70 jaar getrouwd. 
Beide echtelieden zijn in de Hoekse 
Waard geboren en hebben daar hun 
hele leven gewoond. Burgemeester 
Borgdorff van de Gemeente 
Binnenmaas kwam het paar 
feliciteren. 
 
 
 
 
Zie ook pagina 672 van het boek  
700 Jaren  Herweijer. 
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Excursie 5 september 2009 naar het Land van Waas. 
 
Als je aan familieleden vraagt of zij wel eens in het Land van Waas in België zijn geweest, is het 
antwoord vaak “nee nog niet, maar als de Stichting het organiseert ga ik zeker mee”. Wel, we kunnen 
u zeggen dat dit oeroude gebied, stamgebied van onze familie, het doel is van onze excursie op 5 
september 2009. 
In 2001 stond al een route door dit gebied in de Herweijer Post. Deze route werd het uitgangspunt 
voor de Commissie Evenementen. Hoewel er niet veel herinneringen meer zijn uit de tijd dat  ons 
voorgeslacht daar woonde (rond 1200), kunnen we toch een zeer gevarieerd programma bieden; 
voor ieder wat wils.  
 
Afgezien van de Belgische Herweyers en de 
nakomelingen van dr. Anthonis Herweijer uit 
Den Haag (waaruit de Kampense tak), stammen 
wij allen af van mr. Jacob Herweijer, geboren 
rond 1510 in Antwerpen. Dit is de stad waar wij 
doorheen rijden op weg naar Hemiksem, 
gelegen aan de Schelde. Wij laten ons daar 
uitgebreid informeren over de Herweyers aldaar 
en over de Sint Bernardus Abdij, (zie foto) die 
haar oorsprong vond rond 1244. Een uniek, oud 
en groot gebouw, waarin zich o.m. ook de 
genealogische vereniging van de Heemkundige 
Kring bevindt. 
 
Hierna gaan we op weg naar de Steenbakkerij Museum in Boom, gelegen aan de Rupel. De uit hout 
en riet opgebouwde stad Antwerpen is in 1544 (dus 6 jaar na het vertrek van mr. Jacob naar Den 
Haag) volledig platgebrand. Hierna is men aan de oever van de Schelde begonnen met het bakken 
van stenen en dakpannen waarmee Antwerpen en omgeving weer werd opgebouwd. Gidsen zullen 
ons op een boeiende wijze alles vertellen over het leven daar. Uiteraard is er ook alle gelegenheid om 
met elkaar te praten tijdens de lunch. 
 
In de middag rijden we richting Basel, langs de Schelde. Basel, Beveren en Hemiksem zijn de 
belangrijkste plaatsen, waar onze familie vandaan kwam. In de Herstraat in Basel moet zelfs nog een 
boerderij staan of gestaan hebben van de familie. We bezoeken in Basel de Sint Pieterskerk, waar op 
een plaquette de naam van Kamiel Herweyers voorkomt en het mooie kasteel Wissekerke. 
Op het eind van de middag rijden we richting Belsele, waar nog de familie Herweyers woont en waar 
we de dag waarschijnlijk zullen afsluiten.  
 
We starten op 5 september om 9.30 uur in Dordrecht bij het Hotel Mercure, Rijksstraatweg 30, 3316 
EH Dordrecht, tel. 078 6184444. Rond 18.30 uur hopen we hier weer terug te zijn. De kosten 
bedragen € 49,00 voor donateurs en € 61,50 voor niet-donateurs. Voor de bus geldt: vol is vol (max. 
50 personen). De dag wordt ook van harte aanbevolen aan onze familie in het zuiden en in België.  
 
Voorafgaand aan de verdere organisatie willen we graag de belangstelling voor deze dag peilen. Als u 
van plan bent deel te nemen, wilt u dan de bijgaande strook vóór 28 februari 2009 terugsturen naar 
ons antwoordnummer 4, 3260 VB te Oud-Beijerland? 
Na ontvangst van uw aanmeldingsstrookje krijgt u in de loop van 2009 bericht van ons over de 
betaling en eventuele verdere mededelingen.  
 
We hopen op een geslaagde excursie met veel deelnemers! 
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Familieberichten 
 
Geboren: 

o Hendrika Anka Maria de Roode, op 5 juni 2007 te Numansdorp, dochter van Daniëlle Herweijer en Leendert de 

Roode, p. 535.  
o Niels Herweijer, op 15 maart 2008 te De Kwakel, zoon van Arie Jan Herweijer en Alexandra van den Berg, p. 

878.  

 
Gehuwd: 

o Karin Geraldina Herweijer en Tijmen van Grootheest  in mei 2007, p. 853.  

o Adrianus Jacob Herweijer en Alie Marrie (Lydia) Vriens op 30 augustus  2007 te Binnemaas, p 535.  
o Albert Marten Herweijer en B.J. Mellema (Betty) Mellema op 28 juni 2008 te Dronten, p 859  
o Janna Elisabeth Herweijer en Richard van Doorn op 4 juli 2008 te Oud -Beijerland, p. 547. 

o Teunis Leonardus Herweijer en Elena Alexandrovna Janovskaya op 5 juli 2008 te Kiev, Oekraine, p. 724.  

Overleden: 

o Maria Herweijer, geboren 26 februari 1917 te Oostvoorne, overleden 10 mei 2006 te Vlissingen, p. 352.  

o Bertha Bruggeman, echtgenote van Frans Herweyers, geboren 19 maart 1922 te Waasmunster, overleden 28 
december 2006 te Puivelde, p. 150.  

o Diana Herweyer, geboren 14 april 1944 te Royal Oak, overleden in 2007, p. 460. 

o Lawrence Lloyd Herweyer, geboren 19 februari 1943 te Ferndale, overleden in 2007, p. 459.  
o Arie Herweijer, geboren 21 februari 1913 te Zuidland, overleden 10 december 2007 te Capelle aan den IJssel, 

p. 356.  

o Armand Francois Felix, weduwnaar van Maria Herreweyers, geboren  23 december 1918 te Steendorp, 
overleden 12 december 2007 te Temse, p. 108.  

o Hendrik Jilles Herweijer, geboren 9 maart 1914 te Klaawaal, overleden 21 december 2007 te Zwijndrecht, p. 

542.    
o Maria Kruithof, weduwe van Wouter Herweijer, geboren 28 maart 1918 te Strijen, overleden 3 januari 2008 te 

Puttershoek, p. 544. 

o Cornelia de Kluijver, weduwe van Hendrik Jillis Herweijer, geboren 15 maart 1924 te Bleskensgraaf, overleden 
4 januari 2008 te Zwijndrecht,  p. 542. 

o Adrianus Jacob Herweijer, geboren 3 december 1921 te Klaaswaal, overleden 10 januari 2008 te Zwijndrecht, 

p. 537.  
o Adrianus Herweijer, geboren 6 april te Strijen, overleden 9 april 2008 te Winkel, p. 681.  
o Adriaan de Graaff, weduwnaar van Maria Cornelia Herweijer, geboren  20 februari 1919 te Zuid-Beijerland, 

overleden 19 april 2008 te  Zuid-Beijerland, p. 768.  
o Frans Herweyers, geboren 12 augustus 1919 te Belsele, overleden  21 april 2008 te Sint -Niklaas, p. 150. 
o Rudolf Marinus Cornelis Herweijer, geboren 14 maart 1946 te Amsterdam, overleden 22 april 2008 2008, p. 

405.  
o Catharina Herweijer, geboren 15 mei 1911 te Vierpolders, overleden  14 mei 2008 te Hellevoetsluis, p. 352.  
o Janny van Holst, echtgenote van Leendert  Pieter Herweijer, geboren 10 december te Spijkenisse, overleden 7 

juni 2008 te Spijkenisse, p. 369. 
o Gilbert Wilssens, echtgenoot van Maria Clementina Hector Herweyers, geboren 8 juni 1946 te Montdidier (Fr.), 

overleden 15 juni 2008 te Sint-Niklaas, p. 151.  

o Adriana Corver-Kraayenbrink, dochter van Adriana Herweijer, geboren 10 januari 1919 te Hardinxveld, 
overleden 2 november 2008 te Den Haag,  pag. 816. 
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STICHTING FAMILIE HERWEIJER nu ook digitaal. 
 
U vindt uw Stichting Familie Herweijer nu ook op internet. Gaat u maar eens kijken op 
www.familieherweijer.nl . U ziet om te beginnen uw eigen Familiewapen; de dorre boom met een 
korte beschrijving hierover. Verder staan er diverse zogenaamde links  naar andere websites. 
Ondermeer die van onze waardevolle donateurs en naar de site van Jan Joost Herweijer waar u uren 
kunt rond dolen en allerhande genealogische wetenswaardigheden  over de Herweijers aantreft. Ook 
treft u op www.familieherweijer.nl  nu al een aantal van onze eerder uitgegeven nummers van de 
Herweijer Post aan. 
 

 
 

De site bestaat nog niet zo lang en wordt binnenkort uitgebreid en nog mooier opgetuigd. We gaan 
hier regelmatig allerlei wetenswaardigheden over onze Stichting schrijven. Zo zullen we u  
bijvoorbeeld op de hoogte houden over de excursie die we in 2009 naar het Land van Waas, in België 
gaan maken. U kunt er begin volgend jaar alles lezen over het project genetische genealogie.  
Wij ontvangen regelmatig „Nieuwtjes‟ en leuke foto‟s, soms uit zeer oude dozen van Herweijers uit 
binnen- en buitenland.  Dus, als u iets weet dat u met andere Herweijers wilt delen, stuurt u het dan 
gerust per email of per post op, dan plaatsen wij het graag op de site. Ook uw suggesties of 
anekdotes zijn van harte welkom.  
Zet deze site in uw PC onder Favorieten of nog mooier: maak van de Familie Herweijer site uw 

startpagina.  

Voor de niet Nederlands sprekende Herweijers zullen we een Engels hoekje reserveren. 
Han Herweijer 
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Hoeve ‘Bouwlust’ aan de Zuidendijk 302 in de Zuidpolder in Dordrecht. 
 

Het Bestuur van de Stichting Familie 
Herweijer wenst u prettige feestdagen en een gezond 2009 

 
 

Bovenstaande foto werd in 1879 gebouwd. In dit jaar betrokken Jan Herweijer en Annigje Kluifhooft 
met zes kinderen deze hoeve. Zij kwamen uit Str ijen waar Jan samen met zijn broers en zussen 
boerde op het ouderlijk bedrijf hoeve “Bouwlust”. Aan de Zuidendijk hebben drie generaties Herweijer 
gewoond. In 1969 werd de hoeve betrokken door familie Pons. Na hun komst brachten zij de naam 
van de hoeve “Bouwlust” aan.  
 
Meer over deze hoeve vindt u in het boek van A.P. van den Hoek, Boerderijen en hun bewoners in de 
Groote Waard “Eiland van Dordrecht”, april 2006, pag. 95-99. 
Te bestellen bij de auteur, telefoon 0186 60 51 69 
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Ja, ik (wij) wil(len) graag met de excursie naar het Land van Waas. 
 
Donateur/niet donateur *) 
 
Achternaam_________________________________________________________ 
 
Voorna(a)m(en) ______________________________________________________ 
 
Adres   ______________________________________________________ 
 
Postcode/Woonplaats______________________________________________________ 
 
Telefoon  ______________________________________________________ 
 
e-mail   ______________________________________________________ 
 

Wenst met _____ (aantal) personen deel te nemen aan de excursie naar het Land van Waas op 5 
september 2009.  
 
 
Datum: ___________________ ; Handtekening _________________________________  
 

S.v.p. opsturen naar:  

Stichting Familie Herweijer  

Antwoordnummer 4   (postzegel niet nodig) 

3260 VB  Oud-Beijerland 

of per e-mail:   h.vogelaar7@kpnplanet.nl  
 
 Afknippen (of kopiëren)  

 
Ja, ik wil graag DONATEUR worden van de Stichting Familie Herweijer 
 
Achternaam_________________________________________________________ 
 
Voorna(a)m(en)______________________________________________________ 
 
Geboortedatum _____/_____/__________ 
 
Adres ______________________________________________________________ 
 
Postcode/Woonplaats__________________________________________________ 
 
Hierbij machtig ik de Stichting FAMILIE HERWEIJER om jaarlijks tot wederopzegging,  
telkens omstreeks 15 december een bedrag van € ________,___ (minimaal € 12,50)  
af te schrijven van: 
bankrekening / gironummer *): ____________________ t.n.v. ___________________ 
 
Datum: ___________________ ; Handtekening _____________________________ 
 

S.v.p. opsturen naar:  

Stichting Familie Herweijer  

Antwoordnummer 4   (postzegel niet nodig)  

3260 VB  Oud-Beijerland 

of per e-mail:   h.vogelaar7@kpnplanet.nl  
 
*) doorhalen wat niet van toepassing is.         11 

 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Sinaasappelstraat 125 
2564 EP Den Haag 
Telefoon (070) 315 45 50 
Fax (070) 383 94 80 
info@autobedrijfherweijer.nl 
 
 
 

 
 
Notariskantoor Herweijer 
Meeuwenweg 17 
8261 VZ  Kampen 
Postbus 331 
8260 AH Kampen 
Tel. 038- 33 37 051 
Fax. 038- 33 37 505 
www.lindenotarissen.nl 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Handel, reparatie en onderhoud van 
grondverzet- en railbouw machines 
 
Brabersweg 6-b  
3271 LD   Mijnsheerenland 
Tel.   0186-612757 / 06-53666529 
e-mail:  bhs@sunteamnet.nl 
Ook in 2009 neemt Bas weer deel aan de 
zware Dakar rally en is dagelijks te volgen op 
RTL7 en  www.2dakar.nl 
 
 

 
 
 

Adviesbureau voor installatietechniek: 
De Blaay - Van den Bogaard  
Raadgevende Ingenieurs B.V. 
Westblaak 35  3012 KD  Rotterdam 
Tel. 010-2757157  Fax. 010-4120860 
Internet: www.blaay.nl 
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