
Officieel orgaan van de Stichting Fa'milie Herweijer December 2010 

Het gezin Cornelis Herweijer (1865) en Bastiaantje Blaak (1869) omstreeks 1904 
gefotografeerd bij de boerderij aan de Haasdijk te Abbenbroek. Vlnr. Antje catharina (1895), 
vader Cornelis, Dana Helena (1903), Christoffelina (1901), moeder Bastiaantje, Arie (1892), 
Daniel (1894 met paard aan de hand) en Maarten (1898 op het paard) 

Het c.Bestuurvan de Stichting Pamifie Herweijer wenst 
u prettige feestdagen en een gezond 2011 



De Stichti'ng 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. 

Colofon 
"Herweijer Post" 
Jaarlijkse uitgave voor de donateurs (200 ex) 

Redactie: 
Riekje Berndsen-Herweijer 
Willy Vogelaar-Herweijer 
Arie Herweijer 

Met bijdragen van: 
Arie Pieter van den Hoek 
Schil Herweijer 
Arno Herweijer 
Gilles Herweijer 

I Redactieadres: Oud-Beijerlandsedijk 12, 3261 KT Oud-Beijerland . 

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 
Riekje Berndsen-Herweijer 
Willy Vogelaar-Herweijer 
Schil Herweijer 
Henk Herweijer 
Ineke Herweijer-Hondelink 
Arie Pieter van den Hoek 

Han Herweijer 

Adres van de stichting: 
Stichting Familie Herweijer 
Antwoordnummer 4 
3260 VB Oud-Beijerland 
Te'lefoon 0186 617760 

Woonplaats 
Bemmel. 
Oud-Beijerland 
Strijen 
Strijensas 
Moordrecht 
Heinenoord 

Oegstgeest 

E-mail : H.Vogelaar7@kpnplanet.nl 
Bankrekening 3543.29.634 
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Functie 
Voorzitter 
Secretaris 

Pag. in boek 
638 
659 
769 Penningmeester 

Comm. Evenementen 
Comm. Evenementen 

878 
593 

Comm. Evenementen en 
Genealogie 725 
Webmaster 859 



Aan aUe donateurs/familieleden, 

Het is alweer tien jaar geleden dat de reume 2000 plaatsvond in het Mercure Hotel. 
Velen van u namen de moeite om naar Dordrecht te komen en oude familiebanden weer 
aan te halen en familieverhalen uit wisselen en het prachtige boek 700 Jaren Herweijer 
mee te nemen. 
Sindsdien hebben we een aantal van u mogen begroeten bij de diverse excursies. Zo'n 
dag heeft iedere keer weer een verrassend gevoel van herkenning en de daarmee 
gepaard gaande gezelligheid. Komend jaar hebben we het plan opgevat om een excursie 
te organiseren naar Voorne-Putten. Velen van u hebben daar familieleden wonen dan wel 
hebben banden met Herweijers die daar vandaan komen. Kortom, een goede 
bestemming voor een 'Dagj,e Familie Herweijer". U leest er meer over in deze Herweijer 
Post. 
In januari overleed Ir. Pieter Herweijer, oprichter en erevoorzitter van onze stichting. 
Verderop leest u het in memoriam. Wij zijn hem veel dank verschuld igd. 
En, zoals ieder jaar, vragen wij u om al uw familieberichten aan ons op te sturen. Ook 
oude krantenknipsels leveren mooi materiaal op voor een Herweijer Post of anderszins. 
En als u digitaal contact met ons wil hebben: bekijkt u onze website eens en schroom niet 
om contact met ons op te nemen . AI is het alleen alom te zeggen, dat u deze Herweijer 
Post weer heel leuk vond. 

Namens het bestuur van de stichting. 

Website 

De website is sinds vorig jaar stevig onder handen genomen. In de toekomst wordt hij nog 
meer uitgebreid. Op de foto zijn Arno Herweijer Pag. 859 (webmaster) en Willy Herweijer 
Pag. 659 bezig om de site te volmaken. Kijk zelf eens op wwwJamilieherweijer.nl 
Suggesties van uw zijde zijn meer dan welkom. 
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De financiën 

We mochten ons ook in 2009 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. 
Onderstaand een beknopte opsomming van de financiële situatie van de Stichting. 

Balans per 31 december 2009: 

Activa Eigen vermogen 

Banktegoed € 10.575,00 Kapi taal € 10.512,00 
Advertenties € 150,00 Overige reserves € 213,00 

Totaal € 10.725,00 Totaal € 10.725,00 

Wij ontvangen van tijd tot tijd vragen van mensen die de Stichting Familie Herweijer een 
warm hart toedragen en eventueel naast een donatie iets in de vorm van een gift of een 
legaat willen doen. 
Een beschrijving vindt u hieronder: 

Giften 

Geeft u wel eens geld of goederen aan een goed doel of instelling? 
Als u de gift doet in de vorm van een periodieke schenking levert u dat fiscaal een 
voordeelop. 
Een periodieke schenking houdt in dat u voor een periode van minimaal 5 jaar jaarlîjks 
een vast bedrag schenkt. Uw gift is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Enige 
voorwaarde is dat u uw periodieke schenking heeft vastgelegd in een notariële akte. 

Nalatenschap en legaat 

Er zijn verschillende manieren waarop u bij uw overlijden iets kunt nalaten aan een goed 
doel of instelling, zoals bijv. onze familiestichting. U kunt in uw testament een legaat 
opnemen. Meestal zal het gaan om een legaat in de vorm van een bedrag in geld, maar u 
kunt ook goederen legateren. 
Ook kunt u een of meerdere goede doelen in uw testament benoemen tot erfgenaam. Uw 
nalatenschap wordt dan onder het goede doel en de andere erfgenamen verdeeld in de 
percentages zoals u dat heeft aangegeven in uw testament. 

Maatwerk is geboden. 

Uiteraard Ikunt u ons bellen om informatie. Ook kunt u met uw vragen bij uw notaris 
terecht. 
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In memoriam 

Op donderdag 21 januari 201 0 overleed onze erevoorzitter 

Ir. Pieter Herweijer. 

Na een korte en moeilijke fase is deze , voor de Stichting Familie Herweijer, zo bijzondere 
man overleden. 

Vanaf de oprichting is Piet voorzitter geweest, nadrukkelijk aanwezig, sturend, aanvullend 
en waar nodig corrigerend. Ten alle tijden gaf hij ons als medebestuurders de ruimte om 
activiteiten te ontplooien en gaf hij waardering voor ieders inbreng. 
Hij was een perfectionist van wie we veel hebben geleerd. 
Een historisch hoogtepunt was de ondertekening van de Stichtingsakte op 18 oktober 
1990 bij waarnemend notaris Hilbert Herweijer in Kampen. 
Onder zijn bezielende leiding werd in 1985 de eerste familiereünie in Dordrecht 
georganiseerd, samen met Jany van de Hoek-Herweijer en haar zoon Arie Pieter. Ook 
verscheen toen het boek 500 Jaren Herweijer. In 2000 volgde wederom een geweldige 
familiereünie met de presentatie van het boek 700 Jaren He rweijer. Samen met de leden 
van het bestuur organiseerde hij diverse andere activiteiten . 
Tijdens zijn afscheid als voorzitter heeft het bestuur van de Stichting Famihe He,rweijer 
Piet benoemd tot erevoorzitter als blijk van waardering voor de vele werkzaamheden en 
tot stand gekomen zaken. 

Voor ons zal hij altijd 'De Voorzitter' blijven. 

Namens het bestuur, 
Schil Herweijer, pagina 769 
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Excursie 2012 

Nieuwe Brielsche Couran 10 september 1899. 81z 3 

8ELANGRIJKE 

~J~n~~r~ V~rt~~JinR, 
door sterfgeval, 

'U1'l 

Drie kapitale 
en in goeden staat zijnde 

Bouwheven, 
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liol bij opbod tegen ~eno& 1'10 I °4 . ' rijkgeld, 0' D .. ".,."... Ge . . .... 1899 en de 
nilinl{ bij CaIlIJ op " •• "er.. I. e'."'r 1899, beide dagen del ,oormidd .. om 
elf uor te begionen. 

AI d. Goederen behoorfln toa d. DlI,tulohlp 
91n deu B~er PI E'l'ER VBRMI!lULEN, Ie lA"" 
DI' Ea"d ol'erledeo. 

Allel breeaer omechre,pn bij Nol.ti mel 
kaarten, Kre&i. te nrkrijgell &en &aatore nn ,oor
melden N ril LOEIT, die de te ",koo,.a 
Goederen ia admioil&ratie beef& f a bereid iJ ia· 
liohliDgeo &e pnn !lil tAon "ient botore de ,er· 
kooV,coDdiLi6o, de be. ijun n o eigendom ea de 
hooreonLnctea ler iozaae linen. 

De Commissie Evenementen gaat in 2012 weer een 
excursie te organiseren. 

Gedacht wordt aan de eilanden Voorne-Putten en/of 
het eiland IJsselmonde, want die zijn nog niet aan de 
beurt geweest. 
We zijn op dit idee gekomen mede door de website 
van het Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, 
zie www.streekarchief.vpr.nl. In het Streekarchief zelf, 
maar ook op internet zijn veel gegevens van onze 
fam ilie te vinden. Hoewel vele gegevens ons bekend 
zijn , vinden we soms toch weer nieuwe feiten! 

Momenteel is het bestuur bezig die gegevens te 
kopiëren voor het familiearchief van de Stichting 
Familie Herweijer. Op de website van het 
Streeksarchief staan veel gegevens van de burgerl ijke 
stand, als ook notariële archieven. Zo kunt u 
gemakkelijk familieleden terug vinden. 

Ook in de archieven van diverse lokale kranten (zoals 
het Weekblad voor Voorne-Putten, Overflakkee en 
Goedereede - vanaf 1868 - en de Nieuwe Brielsche 
Courant - vanaf 1875 -) kunt u toegang krijgen tot 
waardevolle informatie over familieleden. Leuk zijn die 
oude geboorte-, huwelijks- en overlijdensadvertenties, 
want zo kan je ook zien hoe een familie in elkaar zit. 

Maar ook de advertenties ter kennisgeving van 
bijvoorbeeld openbare verkopingen en erfhuizen 
(boelhuizen) zijn leuk om te lezen. 

Zie de hierbij afgedrukte advertentie van de "Openbare 
Verkopingdoor sterfgeval van Drie kapitale en in 
goeden staat zijnde Bouwhoeven" in 1899. 

Dit en meer zijn welkome aanvullingen voor ons boek, 
met name voor de beschrijvingen van de 
familieboerderijen. 

In de volgende Herweijer Post (december 2011) krijgt u meer informatie over deze excursie. 
De commissie vraagt belangstellende familiel·eden, die de excursie in 2012 mee willen 
organiseren, zich met het bestuur in verbinding te stellen. 

Namens de Commissie Evenementen, Arie Pieter van den Hoek. 
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Geboren: 

Familieberichten 

Nils Jacobus Herweijer, op 10 november 2009 te Trollhättan (Zweden), zoon van 
Jacobus Anthony Herweijer en Jessica Isacsson. P. 798. 

Aje Herweyers, op 22 augustus 2010 te Wilrijk (België), dochter van Joris Jan 
Robrecht Herweyers en Zoé Boseret. P. 116. 
Maud Leine van Rooy, op 17 septernber 2010 te Dordrecht, kleindochter van 
Lena Maria Herweijer. P. 641 . 

Overleden: Maria Sophia Helena Sara Herweijer, geboren 3 juni 1921 te Groningen, 
overleden op 26 november 2009 te Bennebroek. P. 204. 
Pieter Herweijer, geboren 9 februari 1926 te Strijen, overleden 21 januari 2010 te 
Doetinchem. P. 637. 
Pieternella Adriana de Lijster, geboren 18 februari 1912 te Barendrecht, 
overleden 19 maart 2010 in Charlottetown (Canada), weduwe van Pieter 
Herweijer. P. 724. 
Arie van de Gevel, geboren 1 februari 1928 te Rotterdam, overleden 15 mei 2010 
te Dublin (Ierland). Schoonzoon van Maaike Herweijer. P. 850. 
Everdina Johanna Herweijer, geboren 6 juli 1925 te 's-Gravenhage, overleden 26 
mei 2010 te Zoetermeer. P. 400. 
Trijntje Boer-Bierens, geboren 3 oktober 1945, overleden 13 juni 2010 te Nieuw
Beijerland . Schoondochter van Ida Herweijer. P. 520 en kleindochter van Trijntje 
Herweijer. P. 832. 
Adrianus Pieter Maasdam, geboren 25 oktober 1919 te Mijnsheerenland, 
overleden 13 juni 2010 te Mijnsheerenland. Zoon van Adriaantje Herweijer. P. 
726. 
Arentje Rietdijk, geboren 2 februari 1921 te Rockanje , overleden 27 augustus 
2010 te Assen, echtgenote van Teunis Herweijer. P. 353. 
Aaltje Pietje Herweijer, geboren 18 september 1919 te Heinenoord , overleden 13 
augustus 2010 te Binnenmaas. P. 672. 
Schilleman van Dorsser, geboren 10 ju li 1920 te Rozenburg, overleden 30 
oktober 2010 te Oostvoorne. Zoon van Lijntje Josina Herweijer. P. 881 . 
Cornelia Alie Herweijer, geboren 3 februari 1979 te Oud-Beijerland, overleden 1 
december 2010 te Oud-Beijerland, P. 801. 
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Tel 0187-6052 28 
info@herweijertuinte(hniek.nl 
www.herweijertuinte(hniek.nl 
Mobiel: 0651888442 
Mole nzicht 159 
3247 VB Dirksland 

Sinaasappelst raat 125 
2564 EP Den Haag 
Telefoon (070) 315 4 5 50 
Fax (070) 383 94 80 
info@autobedriifherweijer.nl 

Handel, reparatie en onderhoud van grondverzet- en 
rai lbouw machines 
Brabersweg 6-b 
3271 LD Mijnsheerenland 
Tel . 0186-612757/06-53666529 
e-mail: info@b-h-s.nl 
Ook in 201 1 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 35 301 2 KD Rotterdam 
Tel. 010-2757157 Fax. 01 0-41 20860 
Internet: www.blaay.nl 

Ja, ik wil graag DONATEUR worden van de Stichting Familie Herweijer 
S.v.p. opsturen naar: Stichting Familie Herweijer (adres zie pag 2) 

Achternaam __________________________________________________ _ 

Voorna(a)m(en) ___ ___ _ _ _ _ _________ _ _ _ _ 

Geboortedatu m _ ----'1_ ----'1 ________ _ 

Adres ______________________________________________________ _ 

PostcodejWoonplaats,_ - ___ _ _ _ ___ _ ____ _ _ ___ _ 
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 j gironummer *) t. n,v. ________________ _ 

Datum: _________________ ; Handtekening , ________________________ __ 
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