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Het Scheep(s)journaal, jaargang 10, nummer 3, juli 2008, 25ste editie.

Uit de reacties die ik regelmatig ontvang
van familieleden (en ook anderen) op onze
website, merk ik, dat deze regelmatig
wordt bezocht en dat ook de stamboom
sterk de aandacht vraagt.

1. Van de redactie.
Dit is alweer het 3e nummer van de 10e
jaargang. Dat we al zo veel hebben
gepubliceerd dit jaar, komt natuurlijk ook
door het extra nummer dat in april jl. is
verschenen ter gelegenheid van de 100e
verjaardag van tante Lies. Ik hoop dat u
net zo heeft genoten van het verslag van
ons bezoek aan haar, als wij van het
bezoek zelf. Wat een beleving was dat!

Reden voor ons om er voor te zorgen, dat
die stamboom zo snel mogelijk volledig
foutloos op de site staat. Wij doen ons
best!
Van de mogelijkheid om via die site je
direct als donateur aan te melden, wordt
ook nogal eens gebruik gemaakt. Ik denk
dat sinds juli vorig jaar, toen de site op
internet werd gezet, al zo’n 6 tot 8 nieuwe
donateurs zich hebben laten registreren.

Maar nu weer een gewoon nummer. Deze
keer hebben wij de voorpagina ingeruimd
voor een statieportret van het eerste
stichtingsbestuur, op 6 juli jl. in
vergadering bijeen ten huize van Trudy
Scheepbouwer.

De redactie.

Zoals altijd was het weer een prettige en
inspirerende bijeenkomst. Ik kan niet
genoeg benadrukken, hoe plezierig het is
om met meerdere familieleden te
brainstormen over de werkzaamheden
verbonden aan de genealogie van onze
familie in het algemeen en de inhoud van
ons periodiek in het bijzonder. Hopelijk is
het resultaat daarvan ook merkbaar aan
vorm en inhoud van het blad
Inmiddels ligt de 3e familiedag ook al weer
achter ons. Zoals bekend, kwamen we dit
keer bijeen in Vogelpark ‘Avifauna’, van
waar uit we een rondvaart maakte over het
Braassemermeer, een bezoek brachten aan
het vogelpark zelf en tot slot gezamenlijk
het diner gebruikten. Hiernaast vindt u
een verslag van die dag van de hand van
Tineke Scheepbouwer.

Tom van Dam

2.
17 mei 2008,
Scheepbouwerdag in Avifauna.
Wij dachten vroeg te zijn en hadden ons
geïnstalleerd bij de receptie.
Wij zagen niets, hoorden niets en
begonnen ons af te vragen of wij wel op de
goede plek zaten.
Het was er in ieder geval droog. Buiten
regende het gestaag.

Ik denk dat haar conclusie aan het eind van
dat verslag, nl. dat de wegblijvers ongelijk
hadden, volkomen gerechtvaardigd is.
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Opeens zag ik Otto voorbij lopen en met
z’n tweetjes in zijn kielzog zijn wij naar de
juiste plaats gelopen, alwaar een groot
aantal familieleden al aanwezig was.
Koffie werd reeds geserveerd en het was
een gezellige boel en voor velen een leuk
weerzien.

We zagen prachtige en ook zeldzame
vogels. Leuk was dat je wat voer kon kopen
in een bakje en daar kwamen allemaal
kleine gekleurde vogels op af. Bijgaand een
paar foto’s van dat gebeuren.

Otto
voorzag
iedereen
van
een
naamkaartje met gekleurde stip. Deze
gekleurde stip correspondeerde met een
cluster van familieleden uit dezelfde stam.
Zo kon je snel zien wie rechtstreeks
familie van elkaar waren!
Nadat iedereen binnen was, vertrokken
wij, in colonne en door de regen, naar de
rondvaartboot. Stipt om 13.00 uur staken
we van wal en begon de rondvaart over het
Braassemermeer.

Nena van Dam voert haar papegaai

Het gaf nog een beetje kleur aan het
geheel want het maakte verder een beetje
trieste indruk vanwege, jawel... alweer de
regen.

De rondvaartboot aan de kade.

Het was even dringen voordat we allemaal
zaten en persoonlijk heb ik weinig van
‘buiten’ gezien omdat ik bezig was met
emailadressen te verzamelen en ook omdat
de ramen, door de heftige regen en het
stomen van de passagiers, beslagen waren.

De grote vogelshow was geweldig. Van
onder de paraplu hebben we ervan kunnen
genieten. Wat zijn die vogels goed
getraind. De jongeren onder ons liepen een
extra rondje door het park, de ouderen
verzamelden zich in de Struisvogelzaal.

De dienstertjes deden hun uiterste best
om iedereen van koffie en een gebakje te
voorzien. Er was nóg een groep aan boord
en dat gaf een beetje stress voor de
dames, maar uiteindelijk kwam het allemaal
goed.

Otto
had
daar
wat
documentatie
neergelegd waar gretig gebruik van werd
gemaakt. De ordners en fotoboeken gingen
van hand tot hand. Jammer was het dat er
iets mis ging met het programma voor de
beamer. Hoewel er een reserveprogramma
beschikbaar was, is er eigenlijk te weinig
gebruik van gemaakt.

Na de rondvaart kregen we gelegenheid om
in het vogelpark Avifauna rond te lopen.
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Na een goede maaltijd was het afscheid
nemen geblazen en ging een ieder weer
zijns weegs. Het bestuur van de
Familiestichting Scheepbouwer heeft in
ieder geval zijn best gedaan.

In onze extra aflevering van april/mei
2008 is ruimschoots aandacht aan haar
verjaardag en het bezoek dat Florry en ik
haar brachten, besteed.

De jongste
Met de geboorte op 19 juni 2005 van Thije
Scheepbouwer. is de plaats van jongste
Scheepbouwer
destijds
door
hem
overgenomen.
Er was een goed verzorgde tafel!

Maar zoals ik in mei vorig jaar al schreef,
wil het er bij mij niet in, dat er tussen juni
2005 en juni 2008 geen nieuwe(re)
Scheepbouwer het levenslicht heeft
aanschouwd.

De 37 deelnemers hebben, naar ik aanneem
(en het tegendeel is niet gebleken), een
leuke dag gehad. Thuisblijvers weten niet
wat ze hebben gemist en hebben, m.i. in
principe, altijd ongelijk...

Ondanks
die
herhaald
uitgesproken
veronderstelling, heeft mij echter nooit
een bericht van een later geboren
Scheepbouwer bereikt.

Tot een volgende keer,
Tineke Scheepbouwer.

Laat mij weten of er echt geen jongere
Scheepbouwer bestaat!

3. De oudste, de jongste en
geboorten.

4. Verjaardagen/jubilea.

De oudste
Sinds eind december 2004 is er geen
wijziging opgetreden in de ranglijst van de
oudste Scheepbouwer. Voor zover mijn
gegevens reiken, is dat nog steeds
Elisabeth Scheepbouwer uit Grijpskerk.
Zij is geboren op 26 april 1908 en is dus
inmiddels 100 jaar geworden. Zij is
daarmede, voor zover ik kan nagaan,
opgeklommen tot de oudste levende
Scheepbouwer ooit.

Verjaardagen:
Tijdens de familiedag op 17 mei werd ik in
de rondvaartboot door Willy FillekesScheepbouwer en haar man Nico op een
pijnlijke omissie gewezen!

Zij werd geboren in Utrecht, maar is nu
dus al jaren Groningse.

5
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In de vorige lijst met verjaardagen had ik
vergeten die van Willy op te nemen.
Terwijl zij op 3 april 1943 was geboren en
dus dit jaar 65 jaar was geworden.

oktober

Ik heb dat uiteraard nagekeken en mij
rest niets meer dan een nederig excuus
aan Willy en alsnog de beste wensen voor
de rest van dit 65ste jaar. Sorry Willy!

24
25
26
29
30

01
10

Overigens wel een bewijs, dat deze rubriek
zorgvuldig wordt gelezen.

02
03
04
08
09
16
22
24
28
30

augustus
Xenia Merkelbach
Francis
Pieter J. van Trigt
Adrianus D.M.

60
25
60
55

jaar
jaar
jaar
jaar

september
03
05
07
09
16
17
21
23
26
28
29
30

Anthonie Kuijf
Jona E.J. Reitsma
Helena B.M. Lansink
Apolonia H. Maliepaard
Merlin
Jeroen Goverde
Rob
Geertruida
Lars Veld
Nena M. van Dam
Johanna
Rick D. Havezaat
Arie
Abram van Beek

55
65
90
80
50
50
50
70

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

november

Onderstaand volgen de jarigen en de
huwelijksjubilarissen uit de maanden
augustus t/m december. Dat geeft Uw
redacteur wat ruimte!

06
15
19
26

Johan B.J. de Boer
Johannis J. v.d. Wulp
Jacoba
Cornelis Johannes
Frans J. Th.
Dorothee N. Calvis
Meredith Hoelen
Adriaan

Johanna Alberta
Elisabeth
Max Buitenkant
Julia M.Th.M.
Helena
Johannes M. Coppens
Annie Analbers
Mina Medema
Adriana Johanna
Marcha de Haan
Daniëlle Maureen

80 jaar
50 jaar
10 jaar
10 jaar
80 jaar
90 jaar
85 jaar
85 jaar
60 jaar
30 jaar
10 jaar

december
65 jaar
02 jaar
60 jaar
70 jaar
15 jaar
35 jaar
50 jaar
65 jaar
05 jaar
03 jaar
75 jaar
10 jaar
55 jaar
75 jaar

07
08
09
10
14
16

22
24
25
27

6

Johanna Emma Sczesny
Daniel Erkelens
Cindy
Soraya G. de Jong
Nel Bankersen
Catharina Aimee
Evelyn Paulina Knight
Roy Gerard Knight
Eric
Martinus H.W. van Ewijk
Gerda (Grietje) Glas
Anna Antonia
Johan

95 jaar
15 jaar
15 jaar
30 jaar
80 jaar
15 jaar
45 jaar
45 jaar
40 jaar
55 jaar
60 jaar
50 jaar
55 jaar
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24

Huwelijksjubilea:

Johannes Scheepbouwer
en
Yvonne Janny Boulonois
30 jaar gehuwd

augustus
25
Johan Philippus Scheepbouwer
en
Sylvia Geuze
20 jaar gehuwd.

september

december
12
Antonius Scheepbouwer
en
A.R. Jansen
35 jaar gehuwd

29
Arthur Dania
en
Ingrid Hoelen
35 jaar gehuwd

november

27
Hans Vink
en
Annie de Jong
40 jaar gehuwd

05
Wim van Reenen
en
Greta Scheepbouwer
45 jaar gehuwd

Alle echtparen namens de gehele
Scheepbouwer-clan van harte proficiat
met dit heuglijke feit.

18

Nota bene:
Voor de goede orde merk ik nog maar eens
op, dat ik niet kan instaan voor de
volledigheid en/of de juistheid van de
hierboven vermelde feiten, omdat mijn
databank niet volledig up-to-date is. Als ik
daardoor ongewild personen in de
bovenstaande lijsten heb opgevoerd, die
niet meer in leven zijn of huwelijken heb
vermeld, die niet langer bestaan, dan
betreur ik dat.

Gerrit de Graaf
en
Joyce Scheepbouwer
20 jaar gehuwd
21
N. Kluft
en
Sieuwtje Scheepbouwer
45 jaar gehuwd

Graag ontvang ik daarover dan een reactie
(met vermelding van de juiste gegevens),
zodat de fout kan worden hersteld.
7
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Zijn er personen niet opgenomen, die er
wel in hadden behoren te staan, dan
verneem ik dat ook graag.

De Heer is mijn Herder.
Met verdriet, maar dankbaar voor alles wat zij
voor ons betekende, laten wij U weten dat onze
lieve en zorgzame moeder en schoonmoeder

Naar aanleiding van deze opmerking in het
vorige nummer, kreeg ik inderdaad enkele
correcties. Waarvoor dank!

Grietje Scheepbouwer
Greet
weduwe van Jan Willem van Brussel

5. In Memoriam.

*Utrecht, 22 februari 1911
† Maarssen, 25 juni 2008

Van mijn zwager Jan Arnold, een trouwe
lezer en parttime medewerker aan dit
journaal, ontving ik bericht, dat volgens
het Dagblad voor de Zaanstreek van 4 juni
jl., was overleden:

na een moedig ziekbed is overleden.
Dubbo NSW-Australie:
Hetty en Dick Engel-van Brussel
Maarssen :
Jan van Brussel

Anthonie Frederik Carel Scheepbouwer
in de leeftijd van 79 jaar.

Boomstede 540
3608 BL Maarssen

De uitvaart was gepland op 5 juni om 11.00
uur op de begraafplaats St. Barbara te
Alkmaar. Meer informatie was er niet.

Betrokkene is op 30 juni in beperkte kring
ter aarde besteld.

Is er iemand onder lezers die meer weet,
dan houd ik mij aanbevolen voor
aanvullende gegevens.

Namens alle Scheepbouwers wensen wij de
nabestaanden veel sterkte toe voor de
komende tijd.

Net op het moment, dat ik dit nummer
wilde afsluiten en naar de drukker sturen,
kreeg ik een brief met overlijdenskaart
van Jan van Brussel. Daaruit werd duidelijk
(zie hiernaast) dat zijn moeder, de oudst
levende zuster van tante Lies, op 25 juni jl.
was overleden in de gezegende leeftijd van
97 jaar.

6. Familie(s) verhalen.
Van Gré van Reenen-Scheepbouwer uit
Barneveld, samen met haar man één van de
deelnemers aan de familiedag, kreeg ik
daags
na
de
17e
het
volgende
familieverhaal toegezonden:

“mijn vader was Arie Scheepbouwer, geboren
23 juni 1904 en overleden 2 april 2002. Hij
is dus ruim 97 jaar oud geworden.

8
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Na zijn militaire dienst werd mijn vader
aannemer in De Rijp (Noord Holland). Door
omstandigheden werd hij in 1943 melkboer
in Alkmaar. We hadden daar ook een
buurtwinkel. Elke morgen ging mijn vader al
om 6 uur, met de motorbakfiets naar de
melkfabriek, om bussen melk en flessen pap
te halen. ’s Morgens ging hij dan zijn hele
wijk door om te verkopen.

Ook sluit ik nog een foto bij van mijn vader
in 1997. Hij was toen dus al 92 of 93 jaar”.

Zijn eerste klant was de Amro-Bank aan een
gracht in de stad. Op de bank zette men toen
de koffie nog met losse melk. Soms wel 10
liter!
Op een maandagmorgen wilde mijn vader de
bakfiets keren, maar hij gaf tegelijkertijd ook
een beetje teveel gas!
O wee, daar ging de kar met lading de gracht
in! Wat een pech! Mijn vader was helemaal
van de kaart. Later heeft een kraanwagen
het hele zaakje er uit getakeld. Zijn rijbewijs
was weg en een deksel van een melktank met
automatische kraan. Elke slag van deze
kraan gaf een halve liter, dan konden de
klanten niet klagen dat ze geen goede maat
kregen.
Helaas heb ik geen foto van mijn vader als
melkboer. Wel een foto van hem als militair
in plm. 1924.

Arie Scheepbouwer

Barneveld, 16 mei 2007
Gré van Reenen-Scheepbouwer.
7. Reacties van lezers.
Meer dan in het verleden, krijgen we
tegenwoordig ook reacties van lezers,
zowel betrekking hebbend op ons journaal
als ook op de website. Voor zover die
relevant zijn voor meer dan alleen de
redactie, zullen wij die hieronder opnemen.
Allereerst schreef Sabine (de dochter van
Jacqueline, ons bestuurslid uit Dordrecht)
naar aanleiding van het artikel, dat
aandacht besteedde aan haar huwelijk in
Australië:

Beste Otto,
Het heeft lang geduurd voor een reactie,
excuses hiervoor. Ik heb met veel plezier het
scheepsjournaal gelezen en dan bedoel ik niet
alleen mijn eigen inzending uiteraard. Het is
erg interessant meer wetenschap over de
familie te krijgen.

Mijn vader is de middelste.

9

Het Scheep(s)journaal, jaargang 10, nummer 3, juli 2008, 25ste editie.

Daarom zal ik ook zeker een bijdrage storten
op het genoemde rekeningnummer.
Graag willen wij je bedanken voor het
plaatsen van het stuk en voor de toezending
van het scheepsjournaal.

Tot slot kreeg ik van hem ook nog weer een
reactie, die ik volledigheidshalve hieronder
ook vermeld.

Vriendelijke groet,

Dank voor uw reactie; uiteraard begrijp ik dat u
e.e.a. niet bewust heeft gedaan.
Het gaat er enkel om dat lezers teksten uit mijn
boek nu via Google op uw site kunnen lezen. De
uitgever is daar niet heel blij mee, vandaar mijn
opmerking; dat is vaak slecht voor de verkoop
(als er meerdere verhalen op de site worden
geplaatst). Zo'n enkel verhaal is niet erg, maar
meerdere verhalen worden als niet prettig
ervaren.
Dank voor het rekening houden met.... Leuk
overigens dat u zo positief was over het boek!

Beste heer Scheepbouwer,

Sabine & Melchior Heutink-Bovendeaard.
Via de website kreeg ik een reactie van
Ruben Koman, auteur van het boek met
Dordtse volksverhalen, waaruit ik het
artikel over de naam ‘Schapekoppen’, die
Dordtenaren dragen, overnam:
Geachte heer, mevrouw,
Op uw website vond ik delen aan van het Groot Dordts
volksverhalenboek, dat ik schreef. Leuk dat u er zo'n
plezier van heeft. U meldt dat u de komende tijd
meerdere verhalen wil publiceren in uw (online?)
scheepsjournaal. Namens de uitgever moet ik u zeggen
dat zij dit liever niet wil, i.v.m. copyright. Verhalen
online plaatsen mag, mits er toestemming is gevraagd
en verteld is welke verhalen worden geplaatst.
Daarnaast is een bewijsexemplaar nodig voor mij als
auteur. Ik hoop dat u begrip heeft voor deze
regelgeving, die dient ter bescherming van werk van
auteurs. Alvast dank voor uw begrip. Ik hoor graag van
u,
Met vriendelijke groet,
Ruben Koman,

Met vriendelijke groet,
Ruben Koman

Ik heb deze correspondentie integraal
opgenomen om te illustreren hoe nauw het
copyright tegenwoordig luistert en tevens
om aan te geven hoe intens de website
wordt bestudeerd!
In ons laatste journaal stond een artikel
van Len en Jacqueline Scheepbouwer over
hun overgrootvader Johannes, de
politieagent, u weet wel.

Uiteraard vroeg dit om een reactie, die ik
op 21 mei jl. schreef:

Naar aanleiding daarvan ontving ik
onderstaand mailtje van Ankie en Ed Bolk.
Ankie is ook een achterkleinkind van
Johannes.

Beste Ruben,
In volkomen onschuld en onder vermelding van
de bron, heb ik een stukje uit je - overigens
interessante - boek overgenomen in ons - ook
online verschijnend - familieblad, met een oplaag
van plm. 50 ex.

Beste Otto,
Overigens gaat er ook een promotiewerking van
uit, dus het is naar ik aanneem niet alleen maar
schadelijk. Ik zal uiteraard in de toekomst
rekening houden met de door jou gemaakte
opmerkingen.

Met veel interesse hebben wij het leuke artikel
van Jacqueline en Len gelezen over het
woonadres van Johannes Scheepbouwer. Bij mijn
naspeuringen naar de andere kant van de familie
van Ankie (De Bruijn) heb ik de adresboeken van
Dordrecht, die online zijn, nageplozen.

Met vriendelijke groet,
Otto Scheepbouwer
voorzitter Familiestichting Scheepbouwer.

Met dezelfde moeite heb ik ook Scheepbouwers
gevonden. In 1901 staat in het adresboek
Hoofdagent J.Scheepbouwer, met als adres
Noordendijk 35c rood, waar hij woonde met

10
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Een waarschuwing.

J.Scheepbouwer, behanger (de grootvader van
Ankie, die later behanger-stoffeerder was)
D.H. Scheepbouwer, timmerman en
J.Scheepbouwer, smid.

Onlangs zond de echtgenote van onze
donateur Joop Scheepbouwer uit
Dordrecht ons een mailtje.

In 1904 woont de hoofdagent nog op de
Noordendijk, de behanger: Knolhaven 8.
In 1908 en 1911 woont de hoofdagent op
Reeweg 17 rood.

Graag vraag ik Uw aandacht voor vooral
het laatste deel van de inhoud:

Wellicht hebben de dames hier ook nog wat aan.
(Er zijn in die adresboeken natuurlijk ook nog
andere Scheepbouwers te vinden!)
Vriendelijke groeten,
Ankie en Ed Bolk.

Beste Otto,
Helaas sta ik abusievelijk vermeld als A.C.
Naaktgeboren i.p.v. H.C. Naaktgeboren, echtgenote
van Joop Scheepbouwer 27-12-1953. (dit is inmiddels
in de originele database veranderd en zal ook op de
website worden aangepast. De redactie)

Uiteraard heb ik deze mail ook
doorgezonden en kreeg van Len het
volgende antwoord:

In onze familiekring zijn er nogal wat neven overleden
aan hart- en vaatziekten op jonge leeftijd. Na controle
bleek mijn man familiair cholesterol te hebben.

Hallo Otto!
Leuk dat ze reageren op het artikel en blijkbaar
zo zitten te snuffelen in de voorouders. Die
andere adressen hebben wij ook gevonden, maar
wij hebben ons - ook al daarbij - op een niet te
lange periode geconcentreerd. Misschien kunnen
we in een later stadium dat nog eens bij de kop
nemen. Mijn vader is op de Noordendijk geboren,
maar ik dacht op nummer 10. Ik heb nog wel een
foto van dat huisje (ergens in een doos). Die
huisjes zijn inmiddels afgebroken om plaats te
maken voor moderne (erg lelijke) behuizing.

Als dit familiair is, is het misschien de moeite waard
dit ergens te vermelden om mensen zich te laten
controleren.
Met vriendelijke groet
Hennie Naaktgeboren Dordrecht.

Hennie, dank voor de waarschuwing.
Om nog even aan te geven wie het
specifiek zou kunnen betreffen:

Ik zal de stamboom eens raadplegen om te kijken
wie nu precies de opa van Ankie was. Ankie had
trouwens een leuke en zeer doortastende
moeder. Jammer dat deze 'Bolkjes' niet komen op
de familiedag.

Joop (Johan) is de zoon van Johan (19141968) en Maartje Verschuur (1914-2000).
Uit dit huwelijk zijn nog een zoon Adriaan
(26-4-1942) en een dochter Geertruida
(21 9-1943) geboren.

Len

Zij zijn de kleinkinderen van Adriaan
Scheepbouwer (1878-1945) en Neeltje de
Jong (1879-1959). Naast de vader van
Johan, waren er nog 7 kinderen: Nicolaas
(1899-1951), Adriaan (1902-1987), Harm
Thijsse (1903-1904), Harm Thijsse (19081939), Huiberdina (1912-1962). en Neeltje
(1920-1997).
Dit lijkt me voor direct betrokkenen
voldoende houvast.
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Op de Wilhelminabaan vonden diverse wedrennen
voor paarden plaats. Voor de Wilhelminaprijs, een
handicapdraverij voor paarden van 3 jaar en ouder,
verschenen 6 paarden aan de start.
Een daarvan was het paard Maud Murray van C.
Scheepbouwer uit Rotterdam. Dit paard won de
eerste prijs van Fl. 400,--.

Mochten er nog vragen zijn, dan graag een
mailtje of telefoontje aan de redactie.

8. Uit de pers.
Onlangs las ik in een genealogische rubriek,
dat de Leeuwarden Courant haar dagbladen
vanaf 1752 tot heden (256 jaar!) had
gedigitaliseerd en op internet had
geplaatst.

Bij wie gaat bij het lezen van de naam van
het paard of de eigenaar, nu een lampje
branden? Graag een berichtje aan de
redactie!
Uit edities van september en december 1963 blijkt dat
Dordtenaren en dan meer specifiek de
korfbalvereniging Regenboog, ook op bezoek gingen in
het Hoge Noorden. Wonnen de Dordtenaren (met o.a.
Mw. Scheepbouwer) in september nog van Stanfries
uit Roordahuizum, volgens de krant behoorde de ploeg
in december ‘niet tot een van de beste westelijke
ploegen’ en werd (ondanks het scoren van H.
Scheepbouwer) dan ook verloren van datzelfde
Stanfries.

Met de verwachting, dat er niet veel over
onze familie in zou staan, ben ik gaan
kijken. Tot mijn verbazing trof ik 16
pagina’s met verwijzingen naar berichten
over Scheepbouwers aan.
Van allerhande soort: familieberichten,
(d.w.z. overlijdensberichten. huwelijken en
geboorten) verkeersongevallen waarbij een
Scheepbouwer betrokken was, berichten
over sportwedstrijden en zelfs een
bericht over mijn éénmalige optreden in
het destijds op zondagmorgen uitgezonden
Tv-programma “Het Capitool” uit 1984.
En natuurlijk het nodige nieuws over en
met betrekking tot Ad Scheepbouwer. Ja
zeker, ook in het hoge Noorden!

Wie van onze lezers weet van deze
wedstrijden en kent de bedoelde
Scheepbouwers?

Onderstaand volgt een kleine selectie uit
deze berichten:

In de krant van 3 november 1972 staat een lijst met
winnaars van de OK Benzinewedstrijd van de maand
oktober 1972. Het blijkt dat J.C.Scheepbouwer uit
Heinkenszand 50 liter benzine heeft gewonnen.

Koninginnedag in Leeuwarden. (LC 3-9-1903)

Was er toen al oliecrisis of nog net niet?
Toch een aardige prijs. Ik vraag mij af of
het hier onze donateur J.C.Scheepbouwer
uit Nieuwdorp betreft. Als dat zo is, dan
graag een berichtje, misschien zit er nog
een verhaaltje voor het journaal in……
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Op 9 juli 1973 wordt melding gemaakt van het
overlijden van Eef Woldendorp in de leeftijd van 74
jaar. Hij was de echtgenoot van Aaltje Scheepbouwer
(uit de Noordhollandse tak). De crematie had inmiddels
in alle stilte plaats gevonden.

9.

Financiën.

Het mag inmiddels als bekend worden
verondersteld dat donaties – waarvan een
ieder voor zichzelf de hoogte vaststelt vòòr 1 februari van elk jaar dienen te
worden overgemaakt op rekening 8535816
t.n.v.
“Het Scheep(s)journaal te Wassenaar“

In de editie van 27 september 1974 wordt in een groot
artikel bericht over het feit, dat de Nederlandse Boks
Bond (NBB) niet wil meewerken aan boksgala’s, omdat
men o.m. nooit is ingelicht over de praktische
uitvoering van de plannen van het sportpaleis Ahoy en
de sponsor (Heineken).

Van de mogelijkheid, het donateurschap te
beëindigen en mij dat dan vòòr 1 januari
2008 te laten weten, heeft niemand
gebruikt gemaakt. Ik ga er dus van uit dat
een ieder donateur wenst te blijven.
Toch hebben een aantal van U de daaraan
verbonden bijdrage nog niet betaald. Voor
diegene die dat betreft, sluit ik een
herinnering bij met het verzoek dat
verzuim zo spoedig mogelijk te herstellen.

Bij het sportpaleis was men bijzonder ongelukkig met
de brief van de boksbond. Harm Scheepbouwer,
voorlichter van het sportpaleis zei in een reactie: “De
NBB heeft destijds gezegd aan de opzet van de
Heinekensboksgala’s mee te zullen werken”.
Hij vreest nu voor een forse schadepost.

Het is zelfs niet uitgesloten, dat een
enkeling ook over 2007 zijn bijdrage nog
niet heeft voldaan. Ook dat staat op de
herinnering.

Er lijkt niets nieuws onder de zon.

Vanaf dit moment is de zorg voor de
financiën in handen gelegd van ons
bestuurslid Tineke Scheepbouwer. Zij zal
er in de toekomst op toezien dat de
bijdragen op tijd worden ontvangen. En ze
zal streng zijn, heb ik begrepen!

Tot slot blijkt uit diverse rubrieken van de Burgerlijke
Stand, dat in de periode van 1927 tot 1954 o.m. zijn
geboren:
op 20 mei 1927 een dochter van het echtpaar
Woldendorp-Scheepbouwer;
op 18 april 1929 opnieuw een dochter van dit echtpaar;
op 24 april 1954 een zoon, Adrianus Johannes, van het
echtpaar Scheepbouwer-van Beugen.

Ik wens haar daarbij de nodige wijsheid en
onderscheidingsvermogen toe!

Leuk om te vermelden is, dat deze A.J.
Scheepbouwer
sinds
dit
jaar
ook
toegetreden is tot ons bestand aan
donateurs.
Tot zover de Leeuwarder Courant.
Wilt u meer surf dan naar:

archiefleeuwardercourant.nl.
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10.

Tenslotte.

Helemaal tot slot nog een keer
verschillende
mogelijkheden
om
ongetwijfeld vele inzendingen aan
redactie te doen toekomen!

de
de
de

Om het Uw redacteur zo veel mogelijk
naar de zin te maken, wordt toezending
van te plaatsen bijdragen via e-mail of
door middel van een floppy erg op prijs
gesteld!
Postadres

:

Nu eens niet een Scheepbouwer, maar een
scheepsbouwer.
Portret van scheepsbouwer Jan Rijcksen
en zijn vrouw Griet Jans (1633) van de
hand van Rembrandt van Rijn.

Crocusstraat 43
2241 VX
Wassenaar

Bellen (vast) :
Bellen (mobiel) :

070-5112963
06-42 38 86 81

Fax

:

070-5146549

E-mail

:

hoesch@wanadoo.nl
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