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Van de voorzitter
Zoals u in de vorige uitgave hebt kunnen lezen heb ik
het stokje inmiddels over mogen nemen van Izaak.
Izaak schreef het al, daar was geen uitgebreide sollicitatieprocedure voor gehouden, geen profielschets en geen geschiktheidstest.
Onze statuten schrijven voor als je 75 jaar bent mag je geen bestuurslid meer zijn.
Dus moesten we noodgedwongen afscheid nemen van Izaak als voorzitter maar we
hebben hem gevraagd om als adviseur bij de stichting te blijven.
En daar zeggen onze statuten niets over dus we hopen nog lang gebruik te mogen
maken van de kennis van Izaak.
Uiteraard zijn we op zoek naar invulling van de open gevallen plaats binnen ons bestuur.
En om een beetje spreiding te hebben zouden we graag iemand in het bestuur verwelkomen van buiten het Land van Heusden en Altena. En liefst uit weer een ander tak
dan de huidige bestuursleden.
Deze uitgave van Graafwerk is wat vertraagd; het was oorspronkelijk de bedoeling om
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in maart te verschijnen. Maar de zoektocht naar een geschikte locatie voor de reünie
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We hebben weer een uitgave met het wel en wee van vele Graven. Inmiddels zijn we
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heeft dit in de hand gewerkt.
aan de 20e jaargang.
Zo heeft door Graafwerk ook Piet de Graaf ontdekt dat hij tot onze stamboom hoort.
Onze Kees de Graaff heeft dat keurig uitgezocht en hem een parenteel gegeven van
de stamboom
Maar we hebben toch wel behoefte aan input van u.
Bij de familieberichten zien we een aantal Graven die zijn overleden maar dat zijn ze
niet allemaal denk ik. Van geboortes krijgen we nauwelijks bericht en helemaal maar
niet te spreken van huwelijk of geregistreerd partnerschap.
Stuur de redactie een mail met gegevens en als u niet wilt dat wij het publiceren doen
we dat niet maar we geven het wel door aan Kees de Graaff die onze stamboon op
deze manier compleet maakt.
Bij deze uitgave van Graafwerk ontvangt u de nota voor 2019, daar staat een factuurnummer op. Wilt u dat bij uw betaling vermelden, dan kan de penningmeester direct
zien wie er heeft betaald.
Ook zoals beloofd in de vorige uitgave zit bijgesloten de eerste vijf generaties .
De volgende uitgave van Graafwerk is gepland voor oktober; de reünie zal dan uitvoerig aan bod komen. De redactie heeft nog wel wat waar we u over kunnen berichten
maar elke bijdrage is van harte welkom.
Ad de Graaf, Andel
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Reünie 14 september 2019
Tijdens de laatste reünie in 2017 hebben we iedere deel-

Het adres waar we zijn is: Schaapskooi Ottoland vof, A89,

nemer gevraagd wat ze vonden van het evenement, maar

2975 BD Ottoland. En als u vast voorpret wil, kijk dan op

ook hoe vaak ze bij elkaar willen komen.

www.schaapskooiottoland.nl

De overtuigende meerderheid koos voor eens in de twee
jaar.
Dus heeft het bestuur aan Izaak en Wim de Graaf gevraagd
om te onderzoeken waar we in 2019 weer een bijeenkomst
kunnen houden.
Dat werd een lange zoektocht, want mogelijkheden genoeg, maar in diezelfde enquête was ook de vraag opgenomen wat het mocht kosten.
En daar zat het probleem; om iets te organiseren wat binnen het budget bleef, wat toen door de meerderheid als

De kosten voor deze dag inclusief lunch en demo schaap

wenselijk werd genoemd.

drijven is € 34,-- per persoon. Graag opgeven uiterlijk

Uiteindelijk vonden we een locatie, namelijk:

27 mei (maar liever eerder, want bij onvoldoende deelname
moeten we het programma aanpassen) bij Wim de Graaf

de Schaapskooi Ottoland (vanzelfsprekend)
in Ottoland.

via mail wim.de.graaf@ziggo.nl en of als u het telefonisch
wilt doen: zijn mobiele nummer is 06 10 75 76 86.
De kosten kunt u overmaken aan onze penningmees-

We worden hier om 10.30 uur verwacht en verwelkomd

ter van stichting J.A.B. de Graaf, rekeningnummer

met een lekker kopje koffie en natuurlijk er iets bij.

NL71INGB00084069993.

We kunnen dan weer gezellig bijpraten. Ook staan er een

Mocht er onverhoopt iets gebeuren waardoor u zich moet

aantal sjoelbakken voor de liefhebbers.

afmelden voor 14 september, kunnen we dat tot uiterlijk

Ondertussen zorgt de organisatie voor een lekkere lunch,

10 september nog melden bij de Schaapskooi. Dan worden

die we hier gebruiken.

ons de kosten niet in rekening gebracht en betalen we u
terug. Laat u ons niets weten en bent u toch afwezig, dan

Op het moment van bespreken voor deze reünie waren de

kunnen we u helaas de kosten niet terugbetalen.

schapen nog binnen, maar als we op 14 september (hopelijk met velen) daar aanwezig zijn is de schaapskooi leeg.

Natuurlijk hopen we velen van u te mogen verwelkomen

De schapen lopen dan onder begeleiding van een herder

op 14 september in Ottoland.

buiten te grazen.
Na de lunch gaan we de schaapskudde opzoeken en krij-

Namens het bestuur:

gen we een demo schaapskudde drijven.

Ad de Graaf, voorzitter

We kunnen met eigen ogen aanschouwen dat dit een
stukje vakmanschap is van de herder. Na dit praktijklesje

P.S. Bij deze uitgave van Graafwerk zit ook een nota voor

gaan we weer terug naar de Schaapskooi om nog even te

uw jaarlijkse bijdrage. Daar staat een factuurnummer

genieten van een kopje thee of koffie. We zijn dan inmid-

op: gebruik a.u.b. ook dit nummer bij uw betaling van de

dels rond de klok van drie uur en hopen de gezellige en

reünie. Dan bent gemakkelijk terug te vinden voor de

leerzame dag te besluiten.

penningmeester tussen al die Graven.

GRAAFWERK

Opsporing verzocht
In de vorige uitgave van Graafwerk werd onder het kopje

foto’s te benoemen. Zij wist haar moeder, oma en tante

“Opsporing verzocht” gevraagd wie de verschillende per-

moeiteloos te traceren (de foto met de drie dames Betje,

sonen kende. Enkelen van u hebben gereageerd, waarvoor

Maaike en Dina).

hartelijk dank. Zeven van de 12 foto’s werden herkend.
Maja de Graaff-Noorloos, afb. 109 blz. 264 wist de meeste

Reacties graag naar Kees de Graaff chcdg@ziggo.nl.

Gevonden na ‘Opsporing verzocht’
In de vorige uitgave van Graafwerk werd onder het kopje “Opsporing verzocht” gevraagd wie de
verschillende personen kende. Enkelen van u hebben gereageerd, waarvoor hartelijk dank. Zeven
Maaike en Dina.
van de 12 foto’s werden herkend. Maja Betje,
de Graaff-Noorloos,
afb. 109 blz. 264 wist de meeste foto’s
Links
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Alleen de bruidegom was bekend
als Jan de Graaf.
Het is de zoon van Willem
Hendrik de Graaf en Aletta Kant.
Jan XIIdp, blz. 283 is geboren op
06-01-1937. De gelukkige bruid is
Antonetta P. M. Leeggangers.

Vrolijke Teuntje XII am, blz.
260. Geb. 29-10-1941. Teuntje
is gehuwd met Cornelis Vos
Zij is de tweede dochter van
Barend de Graaff en Hendrika
Nieuwenhuizen.

Hendrik de Graaff XI ae, blz.
202. Geb. 28-08-1899, Overl.
01-01-1968.
Zoon van Adriaan de Graaff en
Wilhelmina Treffers.
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Tantje Dientje van Genderen.
Zij blijkt het vierde kind te zijn
van het echtpaar Adriaan de
Graaff Xz, blz. 163, en Wilhelmina
Jacoba Treffers.
Een foto van Dientje, of Dina,
staat op blz. 164, afb. 10.

Moeder Johanna en Jaantje.
Het betreft hier met zekerheid
zittend Johanna van de
Koppel, geb. 1906. Zij is de
vrouw van Johannes Cornelis
de Graaff XIaf, blz. 203. De
vrouw staande is een vriendin
van Johanna.

Trouwfoto Piet en Jo.
Op de vraag wie Piet en Jo zijn
en wanneer getrouwd is geen
reactie gekomen. Gezocht in de
database kom ik tot: Pieter de
Graaff, geb. 22-12-1927 te
Zevenhuizen en Johanna van
Ruitenburg, geb. 1930. Het
huwelijk is voltrokken op 22
oktober 1953 te Zoetermeer.
Kan iemand mij vertellen of dit
klopt?

Trouwfoto tante Jet.
Dit is de huwelijksfoto van Jenneke (Jet) van de Koppel, geb. 1903 met Adriaan Gerrit Zijlmans, geb.
1901. Het echtpaar is te onderscheiden door de corsages. Het huwelijk is gesloten op 27 mei 1942 te
Almkerk.
Geheel links zien we Teuntje Vos; tweede van links Dirk van de Koppel, geb. 1911; vierde van links
Cor(nelia?) Millenaar; zesde van links waarschijnlijk de vader van de bruid Jan van de Koppel , geb.
1864 met als zevende van links zijn vrouw Hendrika Swart, de moeder van de bruid, geb. 1869.
Tussen de ouders van de bruid staat Johanna van de Koppel, geb. 1906; vijfde van rechts de
echtgenoot van Johanna. Johannes Cornelis de Graaff, geb. 1900, XIaf; zie boek pag. 203 afb. 50.
Rechts op de foto tussen de twee jongetjes staat hun driejarige dochtertje Wilhelmina Jacoba de
Graaff, XIaf, eerste kind, afb. 51.
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“Een kleine aardverschuiving”
met grote gevolgen
In de vorige uitgave van Graafwerk (19e jaargang nr. 2)

in een generatie later! En… uiteraard ook zijn kinderen en

staat als eerste artikel “Een kleine aardverschuiving”. In

hun nageslacht.

2010 is met de toenmalige kennis en de gevonden bron-

De laatste maanden ben ik verder aan de slag geweest

nen het boek “Vierhonderd jaar Graven” verschenen en is

met de uitwerking en het vervolg van “Een kleine aard-

de website in 2012 opgezet.

verschuiving”. Dit heeft geresulteerd in het bij dit nummer

Bij het zoeken naar de bronnen kom je dan wel eens voor

toegestuurde overzicht van de Eerste vijf generaties. Nico

verrassingen te staan: zo kun je personen vinden die nog

de Graaff en ik hebben de oude versie met de nieuwe ver-

niet in de stamboom zijn opgenomen. Ook, en dat staat

geleken. In verschillende voetnoten zijn verhelderende op-

beschreven in “Een kleine aardverschuiving”, constateren

merkingen opgenomen.

we zelden dat er een foute plaatsing is gemaakt. Maar die

We kunnen het, door de verschuivingen, niet laten bij deze

foute plaatsing kan verstrekkende gevolgen hebben, zeker

vijf generaties en gaan door met de volgende. Het heeft

als er nakomelingen zijn.

ook gevolgen voor de website. Wordt de nieuwe versie van

Zo staat Jan de Graaf, gedoopt te Babyloniënbroek op zon-

de eerste vijf generaties op de website geplaatst, dan be-

dag 27 febr. 1695, volgt Vd. te boek als de zoon van IVd.

tekent het dat de aansluiting met de volgende generaties

Claes Jansz de Graaff, (zn. van III). Neen, hij blijkt te zijn de

moet worden aangepast.

zoon van Va. Arien Theunisz de Graaff, (zn. van IVc). Het
betekent dat zijn volgnummer wijzigt in Vd. Jan komt dus

Kees de Graaff, chcdg@ziggo.nl.

Toontje Sprengerpluim
ALTENA – De elfde Toontje Sprengerpluim is vrijdag 8

De Toontje Sprenger-

maart in Xinix toegekend aan Riet de Graaf uit Nieuwen-

pluim

dijk, bestuurder bij Waterschap Rivierenland. De Graaf is

toegekend om vrouwen

een bestuurder met gezond boerenverstand die zich al vele

te stimuleren politiek en/of

jaren bestuurlijk inzet voor de agrarische sector. Zo was ze

bestuurlijk actief te worden.

eerste voorzitter van de ZLTO afdeling in Altena aan het

Na 100 jaar vrouwenkiesrecht blijft het aandeel vrouwen

begin van de 21e eeuw. In die periode nam ze het initiatief

in politiek en besturen nog altijd achter. Zo telt de gemeen-

tot oprichting van de Agrarische Natuurvereniging Altena

teraad van Altena zeven vrouwen; een percentage van 22

Biesbosch, die nog altijd een bloeiend bestaan leidt.

procent. In het bestuur van Waterschap Rivierenland heb-

Tevens was ze vier jaar lang voorzitter van de landelijke LTO

ben vijf vrouwen zitting; een percentage van 17 procent.

werkgroep paardenhouderij. Sinds 2015 is zij bestuurder
bij Waterschap Rivierenland vanuit de sector ongebouwd.
Na de waterschapsverkiezingen begint ze aan haar tweede
bestuursperiode bij het waterschap.

wordt

jaarlijks

De Toontje Sprengerpluim is een initiatief van Hannie Visser-Kieboom
en wordt sinds 2009 jaarlijks uitgereikt. De pluim is vernoemd naar
Toontje Sprenger, het eerste vrouwelijke raadslid in de regio; zij werd
in 1939 raadslid in de gemeente De Werken en Sleeuwijk.
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Anton de Graaf (72) uit Veen
koninklijk onderscheiden
Op zondag 24 februari nam Anton de Graaf afscheid als

Als we Anton aan de telefoon hebben in de week na de

ouderling van de PKN gemeente uit Doeveren. Drie ter-

onderscheiding dan blijkt dat waar het minst over gezegd is,

mijnen van 4 jaar was hij hier ouderling en volgens de

hij de meeste beleving mee heeft gehad. En dat is de wa-

kerkorde moet je dan stoppen. Daarvoor was hij ook al in

tersportvereniging Trident waar hij met een ploeg leeftijds-

dezelfde gemeente 8 jaar diaken geweest. Maar dat was

genoten de coördinatie en begeleiding heeft gedaan om in

niet de enige verdienste die Anton had waarvoor burge-

5 jaar tijd 250 meter drijvende aanlegsteigers te vervangen.

meester Fränzel van de gemeente Altena naar de kerk

Alle bewegende aanlandbruggen heeft hij ontworpen en ge-

was gekomen.

tekend en samen met de ploeg gefabriceerd .
En begrijp wel zegt hij “in de Trident haven kan er een hoog-

Bijna 25 jaar vrijwilliger bij de EHBO uit Veen waarvan een

teverschil van wel 3 meter zijn; in de zomer kan het water-

aantal jaren voorzitter en hij maakte ook deel uit van de

peil op NAP -25 staan en in de winter soms wel op +2.75”.

wedstrijdploeg.
Bij gymvereniging L.I.O.S. uit Veen was hij ongeveer 12 jaar

Ad de Graaf

actief. Ook hier als voorzitter en bij wedstrijden en clubuitvoeringen altijd actief bij het opbouwen en weer opruimen.
De vereniging steevast vertegenwoordigen in de cluster
Brabant van de KNGU.
Dan was er ook nog watersportvereniging Trident uit Wijk
en Aalburg.
Dat somde de burgemeester allemaal op voordat hij de bekende woorden sprak om namens zijne Majesteit Koning
Willem Alexander mede te delen dat het zijne Majesteit
behaagd heeft je te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Op de foto burgemeester Fränzel, Anton de Graaf en echtgenote.

Een De Graaf als onderkoning van Nederland
In de vorige uitgave schreven we dat Thom de Graaf de

sluiting kunnen vinden.

nieuwe onderkoning van Nederland was.

De gegevens worden

Op ons verzoek stuurde de heer de Graaf de namen van

in de map met losse

zijn vader en grootvader en de beide geboortedata en ge-

eindjes gestopt want

boorteplaats. Zijn grootvader is op 16 juli 1885 te Zeven-

je weet maar nooit hoe

bergen geboren en zijn vader op 27 november 1912 te

er uiteindelijk misschien

Rijen.

toch een aansluiting met
onze stamboom komt.

Kees onze stamboomspecialist is met de namen en geboortedata aan het spitten geweest maar helaas geen aan-

Maar tot op heden moeten we zeggen is geen familie.
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Broers De Graaf uit de politiek
Ad de Graaf was twintig jaar voor het CDA raads- 1998 was het zover. Ik stond als vijfde op de kandidatenlid in Woudrichem. Graag had hij nog een periode zich

lijst. Doordat het CDA een zetel won, kwam ik in de raad.”

in dezelfde functie in willen zetten voor de gemeente

Ad de Graaf heeft heel wat initiatieven en voorstellen

Altena. Dat zit er echter niet in. En dat vindt hij best jam-

van het college van burgemeester en wethouders langs

mer. Hij maakt namelijk geen deel uit van de nieuwe raad.

zien komen als raadslid. Ook zelf kwam hij met initiatie-

Bij zijn afscheid werd hij

ven. Met één daarvan kreeg

koninklijk

onderscheiden.

hij zelfs landelijke aandacht

Voor zijn raadswerk en an-

en een oorkonde van staats-

dere

ac-

secretaris Bijleveld. Het be-

tiviteiten. Hij werd lid in de

trof het adopteren van een

Orde van Oranje Nassau.

milieuparkje op het sport-

De politiek heeft hij niet van

complex van Sparta’30. “Het

huis uit meegekregen. Wel

is helaas een stille dood ge-

om

storven.”

maatschappelijke

maatschappelijk

bezig

Over

milieupark-

te zijn. Zijn vader was welis-

jes gesproken: hij heeft er

waar politiek geïnteresseerd,

ook aan bijgedragen dat er

maar niet actief. Die zette

bij

zich vooral in voor de kerk.

Andel geen parkje gekomen

Ad kreeg belangstelling in

is, zoals de gemeente van plan

de politiek toen hij in Dieren

was. “Het zou niet passen in

woonde. “Toen ik daar ging

die

wonen kende ik niemand.

De laatste vier jaar was Ad

Je gaat dan contact met an-

voorzitter van de opiniërende

deren zoeken. Ik ben veel in

raad, de vergadering die voor-

het jeugdwerk gaan doen en

af gaat aan de vergadering

de

Romboutstoren

historische

in

omgeving.”

meldde me aan bij het de CDA afdeling in de gemeente

waarin de besluiten genomen worden. Ook was hij vice-

Rheden waartoe Dieren behoort. Daar ben ik acht jaar be-

voorzitter van de gemeenteraad, de vervanger dus van de

stuurslid geweest en heb ik zitting gehad in de schaduw-

burgemeester. De raad van de gemeente Altena is intussen

fractie.” Dat hij in Dieren ging wonen kwam doordat zijn

geïnstalleerd. De Graaf steekt niet onder stoelen en banken

werk in de grafische sector dit met zich meebracht. Zijn

dat hij graag één van de 31 raadsleden geweest zou zijn.

gehele arbeidzame leven heeft hij in deze sector gewerkt.
Als hij in Den Bosch een drukkerij koopt, blijft hij nog an-

“Graag had ik na 20 jaar duwen en trekken nog drie en

derhalf jaar op en neer rijden, maar besluit uiteindelijk in

een half jaar, de periode tot de volgende raadsverkiezin-

Andel te gaan wonen. In het ouderlijk huis aan de Dui-

gen, in de raad van Altena gezeten. Dan had ik er daar-

zendmorgen. De voorzitter van het Woudrichemse CDA

na een punt achter gezet. Helaas zat dat er niet in. Met

vroeg me bestuurslid te worden. Daar ben ik op inge-

werken stop ik ook nog niet. En ik sta, weliswaar niet op

gaan. Eerst als secretaris, later als voorzitter. Nooit heb ik

een verkiesbare plaats op de CDA kandidatenlijst voor de

er een geheim van gemaakt raadslid te willen worden. In

verkiezingen van het Waterschap Rivierenland in maart.
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destijds o.a. een

stichting ”Veilig Sleeuwijk” opgericht.

Toen na enkele maanden bleek dat deze stichting niet
of nauwelijks werd gehoord in de lokale politiek is deze
omgevormd naar de lokale politieke partij Dorpsbelang.
Wim is één van de mede oprichters van deze partij die na
de herindelingsverkiezingen (samenvoeging van de Gemeente Dussen met de gemeente Werkendam) van 1996
met drie zetels in de gemeenteraad van Werkendam kwam.
Wim is in 2002 toegetreden tot de raad van Werkendam.
Het raadswerk bleek qua tijdsbesteding lastig te combineren met een drukke baan bij de Gemeente Utrecht,
Hoewel hij niet meer de stukken zal krijgen die hij

Wim was daar afdelingshoofd van een grote techni-

als raadslid gewend was te ontvangen, is hij toch

sche afdeling, en heeft hem daarom doen besluiten

wel van plan de ontwikkelingen in Altena te volgen.

het bij één raadsperiode te laten en zich bij de verkie-

“Ik zal kijken of dingen goed opgepakt worden en zo

zingen van 2006 niet opnieuw beschikbaar te stellen.

nodig raadsleden informeren als mensen mij bellen.”

Hij is overigens wel altijd betrokken gebleven bij de lo-

Momenteel is Ad ook voorzitter van het bestuur van onze

kale politiek ,als bestuurslid maar ook een groot aantal

stichting. Dus stilzitten is er voor hem absoluut niet bij!

jaren als voorzitter en secretaris van de partij Dorpsbelang welke later LokaalBelang is gaan heten, en nu na

Wim de Graaf, gestopt als Raadslid van de gemeente de fusie met twee ander lokale partijen, Altenalokaal.
Werkendam.

Wim is januari 2016 opnieuw in de raad van Werkendam gekomen door het doorschuiven van één

Wim woont in Sleeuwijk en is in 1996 betrokken geraakt

van de raadsleden naar de positie van wethouder.

bij de lokale politiek. Hoe-

Hij is dus de laatste drie

wel altijd wel geïnteresseerd

jaar van

en actief bij zaken die in de

Gemeente Werkendam als

maatschappij spelen is Wim

raadslid actief geweest en

in de jaren daarvoor niet echt

heeft ook op 18 december

politiek actief. Dat veran-

2018

derde toen in 1996 de dijk

Hij kijkt met een positief ge-

Woudrichem–Werkendam

voel terug op zijn actieve ja-

vv bij Sleeuwijk voor door-

ren in de politiek maar neemt

gaand verkeer werd afge-

nu ook bewust afscheid.

de

afscheid

zelfstandige

genomen.

sloten. Dit in eerste instantie naar aanleiding van de

Het is mooi geweest zo zegt

hoogwatersituatie in 1995,

Wim, ik ben inmiddels al een

wat op zich best begrijpelijk

aantal jaren gepensioneerd

was, maar later bleek dit een

en ben meer dan 20 jaar, in

definitief karakter te hebben.

welke vorm dan ook, actief

Als gevolg hiervan ontston-

geweest in de politiek. Nu

den er nogal wat verkeers-

met de start van de nieuwe

problemen in Sleeuwijk.

gemeente Altena was het

Om deze problemen op de politieke agenda te krijgen

voor mij een natuurlijk moment er een streep onder te zet-

en de belangen van bewoners te behartigen werd er

ten en het stokje over te dragen aan de jongere generatie.
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Wereldkampioenschap voor siervogels in Zwolle

Vogelvereniging “De Rietzanger”
uit Almkerk succesvol
In januari werd het Wereldkampioenschap voor Siervogels

Zwolle was het hoogtepunt van 2019; 25000 vogels inge-

gehouden in de IJsselhallen in Zwolle. Gerrit Kant wist maar

zonden door 34 landen, was een lust voor het oog om te

liefst drie keer goud te winnen in verschillende klassen en

bekijken. De leden van “De Rietzanger” behaalden in totaal

Piet de Graaf behaalde een bronzen medaille.

24 medailles en daar kun je als vereniging best trots op zijn.
Gerrit is als 14-jarige begonnen met het houden van vogels.

Beide heren zijn lid van de plaatselijke vogelvereniging
in Almkerk. Gerrit Kant (zoon van Bastiana de Graaf en

Zijn oom, Wim de Graaf had immers ook vogels en zo is de

Johannes Kant) en Piet de Graaf (zoon van Huibert de

hobby begonnen. Samen vogels kopen en tentoonstellingen

Graaf en Gerrigje van der Laan van Maastrigt), bekleden

bezoeken. Wim was jaren voorzitter van de vereniging in

daar beiden een bestuursfunctie; Gerrit als voorzitter en

Almkerk en Gerrit werd als 16 jarige in het bestuur gehaald

Piet als secretaris.

en zit daar nog steeds in, nu ook als voorzitter.

Piet de Graaf.
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Piet de Graaf heeft ook heel zijn leven al vogels; samen met
zijn vader had hij kanaries en wildzang. Na verloop van tijd is
hij overgeschakeld naar parkieten.
Hij heeft een tijdje geen vogels gehad maar in 2013 toch
weer begonnen en nu met tropische vogels, wat hem goed
af gaat.
Beide heren zijn zeer succesvol op de tentoonstellingen;
Gerrit was ook al Wereldkampioen in 1998 en 2015 en Nederlands kampioen in 2000 , 2004 en 2012. Ook wordt er
op de regionale shows meegedaan en met goede resultaten;
Piet heeft in 2018 het Bondskruis gewonnen, de hoogste
onderscheiding van de bond.
Helaas is de vogelsport aan het vergrijzen, de jeugd begint
eraan maar haakt ook weer snel af. Het is eigenlijk een “oude
mannen” sport geworden. Gerrit en Piet zijn nog lang niet
van plan om te stoppen, zij blijven tentoonstellingen organiseren en aan tentoonstellingen meedoen.
De sociale contacten die zijn opgedaan in de loop van de
jaren, blijven toch het belangrijkste van de hobby, de rest is
maar bijzaak, maar af en toe een succesje blijft toch leuk!

Gerrit Kant.
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Parenteel
Kent u iemand uit het gezin van Marinus de Graaf Xh, geb. 21-03-1839?
In mijn zoektocht zoveel mogelijk gegevens van gezinnen te vergaren
trof ik bij onderstaand gezin erg weinig gegevens aan. Het gezin staat in
“Vierhonderd jaar Graven” vermeld op blz. 155/156 onder Xh Marinus
de Graaf.
Van beide ouders is de overlijdensdatum niet bekend. Het echtpaar
kreeg 15 kinderen. Daarvan overleden er zes op jonge leeftijd.
Van zes kinderen is geen huwelijks- en/of overlijdensdatum bekend.
Drie kinderen zijn gehuwd. Van deze gehuwde kinderen, nr. 2 Maria en
nr. 4 Jaantje, zijn echtgenoot en kinderen bekend. Van nr. 15, Mechel, is
wel de echtgenoot bekend, maar niet of dit echtpaarkinderen had. Van
andere kinderen is helemaal niet bekend of deze een partner hebben
gehad. Het betreft 5. Sijke, 8. Eimert, 9. Leentje, 10. Janske, 11. Aaltje
en 13. Maaike.
Mijn vraag aan u is of u iemand van het nageslacht kent die onze
stamboom zou kunnen aanvullen. De grootste kans is om achter de
nakomelingen van Eimert Widmer en Barbara Elisabet Vink (tweede
kind onder IIb) te komen.

4.

Jaantje (Adriana) de Graaff, geb. te Wijk op 17 mei 1867, ovl. te
‘‘s-Gravenhage op 18 jan 1948, volgt IIb [blz. Fout: Bron
van verwijzing niet gevonden].

5.

Sijke de Graaff, geb. te Wijk en Aalburg op 4 jan 1870 BS
Bevolkingsregister Wijk en Aalburg. Periode 18801890. Deel 14, pag. 12. Bron: Streekarchief Langstraat
Heusden Altena.

6.

Eimert de Graaff, geb. te Wijk en Aalburg op 30 okt 1871 BS
Bevolkingsregister Wijk en Aalburg. Periode 18701880. Deel 11, pag. 6. Bron: Streekarchief Langstraat
Heusden Altena, ovl. te Wijk en Aalburg op 9 mrt 1872
BS Overlijdensregister Wijk en Aalburg. Periode 18631872. Inventarisnr. 5954, Akte nr. 9. Bron: Streekarchief
Langstraat Heusden Altena.

7.

Eimert de Graaff, geb. te Wijk en Aalburg op 2 apr 1873 BS
Bevolkingsregister Wijk en Aalburg. Periode 1870-1880.
Deel 11, pag. 6. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden
Altena, ovl. te Wijk en Aalburg op 10 mrt 1874 BS
Bevolkingsregister Wijk en Aalburg. Periode 1870-1880.
Deel 11, pag. 6. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden
Altena.

8.

Eimert de Graaff, geb. te Wijk en Aalburg op 11 apr 1874 BS
Bevolkingsregister Wijk en Aalburg. Periode 18801890. Deel 14, pag. 12. Bron: Streekarchief Langstraat
Heusden Altena.

9.

Leentje de Graaff, geb. te Wijk en Aalburg op 16 okt 1875
BS Bevolkingsregister Wijk en Aalburg. Periode 18801890. Deel 14, pag. 12. Bron: Streekarchief Langstraat
Heusden Altena.

10.

Janske de Graaff, geb. te Wijk en Aalburg op 4 jan 1877 BS
Bevolkingsregister Wijk en Aalburg. Periode 18801890. Deel 14, pag. 12. Bron: Streekarchief Langstraat
Heusden Altena.

11.

Aaltje de Graaff, geb. te Wijk en Aalburg op 19 okt 1878 BS
Bevolkingsregister Wijk en Aalburg. Periode 18801890. Deel 14, pag. 12. Bron: Streekarchief Langstraat
Heusden Altena.

12.

Leendert de Graaff, geb. te Wijk en Aalburg op 3 apr 1880
BS Bevolkingsregister Wijk en Aalburg. Periode 18801890. Deel 14, pag. 12. Bron: Streekarchief Langstraat
Heusden Altena, ovl. te Wijk en Aalburg op 16 aug 1880
BS Overlijdensregister Wijk en Aalburg. Periode 18731882. Inventarisnr. 5955, Akte nr. 33. Bron: Streekarchief
Langstraat Heusden Altena.

13.

Maaike de Graaff, geb. te Wijk en Aalburg op 12 sep 1881
BS Bevolkingsregister Wijk en Aalburg. Periode 18801890. Deel 14, pag. 12. Bron: Streekarchief Langstraat
Heusden Altena.

14.

Leendert de Graaff, geb. te Wijk en Aalburg op 18 feb 1883
BS Bevolkingsregister Wijk en Aalburg. Periode 18801890. Deel 14, pag. 12. Bron: Streekarchief Langstraat
Heusden Altena, ovl. op 2 aug 1886.

Opgemerkt wordt dat de spelling van de voornamen soms varieerden.
Dit is ook het geval met de achternaam de Graaf / de Graaff.
Reacties graag naar Kees de Graaff, e-mail: chcdg@ziggo.nl.

Parenteel van Marinus de Graaf, geb. 21-03-1839.
Generatie I
I.

Marinus de Graaf, zn. van Eijmert de Graaf en Maria van Wijk,
geb. te Wijk op 21 mrt 1839 BS Bevolkingsregister Wijk
en Aalburg. Periode 1870-1880. Deel 11, pag. 6. Bron:
Streekarchief Langstraat Heusden Altena, broodbakker,
tr. te Wijk op 20 nov 1862 BS Huwelijksregister Wijk en
Aalburg. Periode 1853-1862. Inventarisnr. 5822, Akte nr.
23. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena,
met Megchel van Rijswijk, dr. van Leendert van Rijswijk en
Sijke Bouman, geb. te Wijk op 13 okt 1843 BS
Bevolkingsregister Wijk en Aalburg. Periode 1870-1880.
Deel 11, pag. 6. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden
Altena.
Uit dit huwelijk 15 kinderen:

1.

2.

3.

Maria de Graaff, geb. te Wijk op 6 dec 1863 BS
Bevolkingsregister Wijk en Aalburg. Periode 1870-1880.
Deel 11, pag. 6. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden
Altena, ovl. te Wijk op 1 feb 1864 BS Overlijdensregister
Wijk en Aalburg. Periode 1863-1872. Inventarisnr. 5954,
Akte nr. 9. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden
Altena.
Maria de Graaff, geb. te Wijk op 8 dec 1864, ovl. te Wijk op
19 apr 1886, volgt IIa [blz. Fout: Bron van verwijzing niet
gevonden].
Marinus Leendert de Graaff, geb. te Wijk op 7 feb 1866 BS
Bevolkingsregister Wijk en Aalburg. Periode 1860-1870.
Deel 8, pag. 62. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden
Altena, ovl. te Wijk en Aalburg op 2 aug 1866 BS
Overlijden, Akte nr. 42. Bron: Wiewaswie.
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15.

Mechel de Graaff, geb. te Wijk en Aalburg op 4 mrt 1884 BS
Bevolkingsregister Wijk en Aalburg. Periode 18801890. Deel 14, pag. 12. Bron: Streekarchief Langstraat
Heusden Altena, ovl. te Wageningen op 25 mei 1919
BS Overlijden, Akte nr. 87. Bron: Wiewaswie, tr, Het is
niet bekend of, waar en wanneer een huwelijk tussen
Bastiaan en Mechel is gesloten met Bastiaan Hartman.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:
1.

Clasina, geb. te Tiel op 8 okt 1901 BS Geboorten, Akte nr.
257. De geboorte is aangegeven door Sjieuwke de
Vries, verloskundige, 47 jaar. Clasina is om 6.00 uur
geboren in huis L 299. De vader was afwezig bij de
geboorte, getuigen: Pieter Adolph Keller, commies ter
secretarie, 42 jaar en Hendrik Jan van Gessel, klerk, 63
jaar. Bron: Wiewaswie, ovl. te Tiel op 16 nov 1901 BS
Overlijden, Akte nr. 156. Aangifte van het overlijden,
dat plaatsvond om 19 uur in huis L299. De aangifte is
gebeurd door Leendert Scholtus, kleerrmaker, 31 jaar
en Pieter Adolph Keller, commies ter secretarie, 42 jaar.
Bron: Wiewaswie.

2.

Eimert, geb. te Tiel op 14 jan 1903 BS Geboorten, Akte nr.
11. Eimert is om 13.00 uur in huis L299 geboren in
tegenwoordigheid van Sjieuwke de Vries, verloskondige,
49 jaar. Zij verzorgde de aangifte, getuigen: Pieter
Adolph Keller, commies ter secretarie, 43 jaar en Hendrik
Jan van Gessel, klerk ter secretarie, 65 jaar. Bron:
Wiewaswie, Brandstoffenhandelaar te ‘s‑Gravenhage
in 1930 Het beroep van Eimert staat vermeld op
de huwelijksakte met Sophia, tr. te ‘s‑Gravenhage
op 17 sep 1930 BS Huwelijken 1930 serie B Akte
nr. 1366. Bron: Digitale Stamboom Den Haag met
Barbara Elisabeth de Vink, dr. van Pieter de Vink en
Sophia Theodora de Koning, geb. te ‘s‑Gravenhage op
29 jun 1905 BS Bevolkingsregister 1913-1939 Den
Haag. Bron: Digitale Stamboom Den Haag, ovl. te
‘s‑Gravenhage op 6 sep 1955 BS Overlijden, 1955 serie
A, Akte nr. 1809. Bron: Digitale Stamboom den Haag. Uit
dit huwelijk geen kinderen.

3.

Pieter, geb. te Tiel op 23 dec 1903 BS Geboorten, Akte nr. 318.
De aangifte van de geboorte is gedaan door Sjieuwke de
Vries, Verloskundige, 50 jaar. Pieter is geboren om 1.00
uur in huis L279 in haar tegenwoordigheid, daar de vader
afwezig was. Bron: Wiewaswie, getuigen: Pieter Adolph
Keller, commies ter secretarie, 44 jaar en Bastiaan den
Daas, gemeentebode, 28 jaar. Bron: Wiewaswie, ovl.
op 26 jan 1904 BS Overlijden, Akte nr. 7. Aangifte van
het overlijden, dat om 2.00 uur plaatsvond in huis L297
is gedaan door Leendert Scholtus, kleermaker, 33 jaar
en Pieter Adolph Keller, commies ter secretarie. Bron:
Wiewaswie.

4.

Petronella Clasina, geb. te Tiel op 21 mei 1905 BS Geboorten,
Akte nr. 154. De aangifte van gegeboorte is gedaan
door de verloskundige Sjieuwke de Vries, 51 jaar. In haar
tegenwoordigheid is Petronella geboren om 2.00 uur in
huis L297. De vader was door afwezigheid verhinderd
aangifte te doen, getuigen: Hendrik Jan van Gessel,
klerk ter secretarie, 67 jaar en Bastiaan den Daas,
gemeentebode, 29 jaar. Bron: Wiewaswie, ovl. te Tiel op
5 dec 1905 BS Overlijden, Akte nr. 182. Aangifte van het
overlijden is gedaan door Leendert Scholtus, kleermaker,
27 jaar en Wouter Johannes van Mourik, gemeentebode,
30 jaar. Petronella is om 20.30 overleden in huis L299.
Bron: Wiewaswie.

5.

Petronella Clasina, geb. te Tiel op 3 aug 1906 BS Geboorten,
Akte nr. 198. De geboorte werd aangegeven door de
verloskundige Sjieuwke de Vries, 52 jaar, die bij de
geboorte tegenwoordig was. De vader was tijdelijk
verhinderd. Petronella werd geboren om 2.00 uur
in huis L nr. 297, getuigen: Wouter Johannes van
Mourik, gemeentebode, 31 jaar en Bastiaan den Daas,
gemeentebode, 31 jaar. Bron: Wiewaswie, ovl. te Tiel
op 5 sep 1906 BS Overlijden, Akte nr. 147. Aangifte
van het overlijden is gedaan door Hermanus Cornelis
Post, schoenmaker, 47 jaar en Jan Willem van Toorn,
schoenmaker, 33 jaar. Petronella is overleden om 18 00
uur in huis L nr. 297. Bron: Wiewaswie.

Generatie II
IIa.

Maria de Graaff, dr. van Marinus de Graaf (I) [blz. Fout: Bron
van verwijzing niet gevonden]  en Megchel van Rijswijk,
geb. te Wijk op 8 dec 1864 BS Bevolkingsregister Wijk
en Aalburg. Periode 1880-1890. Deel 14, pag. 12.
Bron: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, ovl. te
Wijk op 19 apr 1886 BS Overlijden, Akte nr. 26. Bron:
Wiewaswie, tr. te Wijk en Aalburg op 31 jan 1884 BS
Huwelijken, Akte nr. 2. Bron: Wiewaswie met Daniel
Sluimers, zn. van Kornelis Sluimers en Wilhelmina
van Tuil, geb. te Wijk en Aalburg op 9 nov 1860 De
geboortedatum is vermeld op de huwelijksakte. Was in
1889 koopman te Wijk en Aalburg.

		

Op 3 december 1889 werd Daniel door de Rechtbank
te ‘s-Hertogenbosch veroordeeld tot drie maanden
gevangenisstraf wegens mishandeling. De detentie
duurde van 3 april t/m 2 juli 1890. Als bijzonderheden
werden genoemd dat hij ongehuwd was, protestant,
lager onderwijs had genoten en dat zijn gedrag tijdens
de detentie goed was geweest. Zijn signalement
luidde: lengte 1,69 meter, haar en wenkbrauwen
blond, ogen blauw, neus en mond gewoon, geen baard,
ronde kin, ovaal aangezicht, kleur gewoon. Bron:
Ingeschrijvingsregister gevangenen, Gevangenissen in
‘s-Hertogenbosch. Periode 1890 januari 18 -december
1. Toegangsnr. 52. Inv.nr. 336. Brabants Historisch
Informatie Centrum.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1.

Kornelis, geb. te Wijk en Aalburg op 22 jul 1884 BS
Bevolkingsregister Wijk en Aalburg, Periode 18801890. Deel 14, pag. 91. Bron: Streekarchief Langstraat
Heusden Altena, ovl. te Wijk en Aalburg op 11 aug 1884
BS Overlijden, Akte nr. 30. Bron: Wiewaswie.

2.

N.N., (doodgeb.), ovl. te Wijk en Aalburg op 3 jul 1885 BS
Overlijden, Akte nr. 37. Bron: Wiewaswie.

IIb.

Jaantje (Adriana) de Graaff, dr. van Marinus de Graaf
(I) [blz. Fout: Bron van verwijzing niet gevonden]  en
Megchel van Rijswijk, geb. te Wijk op 17 mei 1867
BS Bevolkingsregister Wijk en Aalburg. Periode
1880-1890. Deel 14, pag. 12. Bron: Streekarchief
Langstraat Heusden Altena, ovl. te ‘s‑Gravenhage op
18 jan 1948 Familieberichten Bron: CBG-verzamelingen
1450540001, begr. te ‘s‑Gravenhage op 22 jan 1948
Begraafplaats Oud Eik en Duinen den Haag, tr. te
Woudrichem op 28 nov 1891 BS Huwelijken, Akte
nr. 14. Bron: Wiewaswie met Hendrikus Widmer, zn.
van Cornelis Widmer en Adriana den Hollander, geb.
te Woudrichem op 17 okt 1866 BS Bevolkingsregister
Woudrichem. Periode 1860-1890. Deel 7, pagina
166. Bron: Streekarchief Langstraat Heusden
Altena, Stoombootkapitein te Tiel in 1901 Het
beroep is vermeld op de geboorteakte van dochter
Clasina. Brandstoffenhandelaar te ‘s‑Gravenhage in
1930 Het beroep staat vermeld op de huwelijksakte van
zoon Eimert, ovl. te ‘s‑Gravenhage op 23 mrt 1945 BS
Overlijden, Akte nr. A 1732. Hendrikus Bernardus Jonker,
57 jaar, bedienaar heeft aangifte van het overlijden
gedaan. Hendrikus overleed om 5.00 uur. Bronnen:
Digitale Stamboom Den Haag. Familieberichten Bron:
CBG-verzamelingen 1450540001.
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In memoriam Adriaan de Graaf
Adriaan de Graaf
28 maart 1937

19 januari 2019

destijds nog zelfstandige gemeente Dubbeldam. Daar zijn
zoon Ard en dochter Janine geboren.
Naast mijn werk bij de belastingdienst is mijn vrije tijd

Op 19 januari 2019 overleed Adriaan de Graaf.
Op vrijdag 25 januari hebben we afscheid
van hem genomen. Enkele bestuursleden

meestal gevuld geweest met bestuurlijke werkzaamheden. In Almkerk was het de voetbalvereniging en in Dordrecht het CDA, een

waren aanwezig bij de dienst in “De Wijn-

aantal schoolbesturen en de personeels-

stok” in Dordrecht en de begrafenis op

vereniging van de belastingdienst.

de Algemene Begraafplaats Dubbeldam

Het is de bedoeling dat ik in de financiën

te Dordrecht.

van de stichting ga beheren. Zo hoop ik
dat u d.m.v. het vorenstaande een beeld

Vanaf 2000 tot ± 2014 is Adriaan penningmeester (en ook een poosje secretaris/penning-

hebt gekregen van uw toekomstige penningmeester.”

meester) geweest van de Stichting. Nadat hij het penningmeesterschap van de Stichting op zich had genomen

In dezelfde uitgave van Graafwerk vinden we een berichtje

stelde Adriaan In “Graafwerk” van februari 2000 zich als

van Adriaan zijn vrouw, Jo de Graaf-van Heijst waarin zij

volgt voor:

meldt dat haar man Adriaan bij Koninklijk Besluit van 25

“Mijn naam is Adriaan de Graaf, geboren op 28 maart 1937

maart 1993 werd benoemd tot “Ridder in de Orde van

te Almkerk als oudste zoon van Adriaan Willem de Graaf

Oranje-Nassau”. De onderscheiding werd hem op 29 april

(geboren 1 maart 1905 en inmiddels overleden 11 maart

1993 uitgereikt door de heer C. Zegwaart, directeur van de

2001) en Klazina Aria de Peuter (geboren 18 december

Belastingdienst Ondernemingen te Breda.

1913 en overleden 23 juni 1987).

De uitreiking vond plaats in het bedrijfsrestaurant van de
Belastingdienst te Dordrecht in het bijzijn van familie en

Na de lagere school te Almkerk werd de MULO te Sleeuwijk

vele collega’s. In zijn toespraak benadrukte de heer Zeg-

bezocht waar ik in juli 1953 het diploma behaalde. Het

waart dat deze onderscheiding niet alleen was toegekend

vinden van werk viel destijds in het Land van Heusden en

voor de wijze waarop hij zijn taak bij de belastingdienst

Altena niet mee en pas op 21 oktober 1953 kon ik aan

heeft uitgevoerd, doch met name voor de inzet op andere

de slag bij een afdeling van de belastingdienst, te weten

maatschappelijke terreinen.

de inspectie der registratie en successie te Gorinchem.

In 2014 (het jaar dat er geen “Graafwerk” verscheen) heeft

Aan dit dienstverband is na ruim 43 jaar op 1 maart 1997

Adriaan om gezondheidsredenen zijn taak als penning-

een einde gekomen. Dit betekent niet dat ik al die jaren

meester, die hij altijd met de meeste nauwkeurigheid ver-

in Gorinchem ben gebleven. Op 1 mei 1959 werd ik ver-

richtte, overgedragen.

plaatst naar Dordrecht. Hierna volgde in 1984 Rotterdam.
In maart 1988 ben ik weer teruggekeerd in Dordrecht en

Zijn gezondheid ging in de daarop volgende jaren langzaam

tevens overgestapt naar de directe belastingen, met als

maar zeker achteruit. In die periode bracht hij de meeste

functie teamleider van een Particulierenteam.

tijd in bed door.
Op 19 januari jl. overleed Adriaan plotseling, in het bijzijn

In 1968 ben ik getrouwd met Johanna Anna (Jo) van Heijst.

van zijn vrouw Jo, aan een hartstilstand.

Dit had tot gevolg dat we in of nabij Dordrecht moesten

We wensen Jo, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte

gaan wonen. Het werd een woning aan de Eikenlaan in de

met het verlies van hun man, vader en opa.
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Familieberichten
Overleden
Johanna Jacoba de Graaff-Hensen
weduwe van Adriaan Pieter Jacobus de Graaff
geboren 22 januari 1937
overleden 25 november 2018
begraven op 30 november 2018 op de begraafplaats
van de Hervormde gemeente Besoyen,
Hollandsestraat te Waalwijk
blz 195Xlt
Jan van Garderen
echtgenoot van Catharina Dekker
geboren te Lopik 2 mei 1937
overleden 15 december 2018
begraven op 22 december 2018 op de Hervormde
begraafplaats aan de Zuid Hollandsedijk te
Kaatsheuvel
blz 278 Xllcm
Janna Johanna de Graaff-Nijssen
echtgenote van Adriaan de Graaff
geboren 7 juni 1922 te Kloetinge
overleden 3 januari 2019 te Putten
begraven op 8 januari 2019 op de Nieuwe
Algemene begraafplaats aan de Engweg te Putten
blz 207 Xlam

Dirkje Maria(Dikkie) de Graaff-van Os
weduwe van Jan de Graaff
geboren 3 augustus 1940
overleden 5 januari 2019
begraven op 10 januari 2019 op de Algemene
begraafplaats aan de Burg. Blokstraat te Almkerk
blz 281Xlldg
Adriaan de Graaf
echtgenoot van Johanna Anna (Jo)van Heijst
geboren te Almkerk 28 maart 1937
overleden te Dordrecht 19 januari 2019
begraven op 25 januari 2019 op de Algemene
begraafplaats Dubbeldam aan de Zuidendijk te
Dordrecht
blz 284 Xllds
Adriaan Straver
echtgenoot van Wilhelmina Jacoba(Willy) de Graaff
geboren te Babyloniënbroek 15 januari 1932
overleden te ‘s-Hertogenbosch 5 maart 2019
begraven 11 maart 2018 op de Algemene
begraafplaats, Broeksestraat 7 te Babyloniënbroek
blz 203 Xlaf

Geboren

Uw privacy
Er is in ons land heel wat te doen over de privacywetgeving. Sommige scholen zijn niet meer in staat om een klassenfoto te maken.
Persoonlijk vind ik het allemaal heel overdreven bijna iedereen zet
elke dag zijn hele hebben houden op het internet.
Maar als stichting hebben we er uiteraard wel mee te maken. Zo
hebben we schriftelijk vastgelegd hoe we met de adressen omgaan.
Maar zo moeten we ook scherp zijn op de foto’s die wij publiceren.
De foto’s die door u zelf beschikbaar worden gesteld is het duidelijk u geeft hiermee toestemming
Maar op de komende reünie maken we foto’s voor Graafwerk. Wij
zullen u in de gelegenheid stellen om schriftelijk te verklaren dat u
geen bezwaar hebt dat er van u een foto wordt gemaakt en dat die
vervolgens gepubliceerd wordt.
Ad de Graaf

Femke
25 december 2018
dochter van Andrea de Graaf en Diederik van
Ballegooijen
kleindochter van Anton de Graaf en
Berta de Graaf-Vos Xll lf
Nils Kristian de Graaf
14 april 2019 te Deventer
Zoon van Stefan Willem de Graaf en Janneke de Regt
Kleinzoon van Willem de Graaf en Christina Josina
van Hees
blz 288 Xlleg
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Burg. v.d.
v.d. Lelystraat
Lelystraat 21
Burg.
21
4285
4285 BH
BH Woudrichem
Woudrichem
Tel.
0183-304064
Tel.
(0183)
30 40 64
Fax
0183-304800
E-mail: info@autobedrijfdegraaf.nl
E-mail:
cm.graaf@planet.nl
Iban
NL55
RABO 0372 5026 36
Banknr. NL15
37 25INGB
02 636
0000 3962 86
Gironr. 396286
KvK
18124155
K.v.K. 18124155
BTWnr NL8004.63.705.B01
BTWnr.
NL8004.63.705B01
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Hoofdstelnummers
Hoofdstelnummers, het gemak van eenmalig gebruik
Ovaal hoofdstelnummer
Prijs per stuk € 0,17 incl. 2 bindingen
(verkrijgbaar van 1 t/m 355, formaat 10 x 9 cm)

Hoofdstelnummer vierkant (10 x 10 cm)
met boorgat boven en onder en
afgeronde hoeken incl. 2 bindingen
€ 0,14 (verkrijgbaar van 1 t/m 1100)
Hoofdstelnummers zijn vervaardigd van
260 grams duplex karton.

Prijzen excl. BTW en verzendkosten
(verzendkosten € 7,50)

Bezoekadres:

grafisch goed thuis

Hoofdstraat 28, 4265 HK Genderen, T (0416) 76 04 00, M 06 52 40 81 69
www.hoofdstelnummer.nl , info@hoofdstelnummer.nl

