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De kaart van ’s-Gravenzande uit de Gemeente-atlas van Nederland, bij velen bekend als een “Kuypertje”. Deze atlas is tussen 1865 en
1872 in meerdere delen uitgegeven Deze afbeelding verscheen in 1869 in het deel Zuid-Holland. De gemeentegrenzen werden met
de hand ingekleurd. Bij deze afbeelding, een van de vele replica’s, is de gemeentegrens als een dikke zwarte lijn te zien. De cartograaf
Jacob Kuyper, 1821 – 1908 is een pionier op het gebied van de cartografie
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* Van de bestuurstafel *
Beste leden,
Ook voor onze vereniging ziet dit voorjaar er anders uit dan we gehoopt hadden. Het Historisch Café en de
Algemene Ledenvergadering konden helaas niet doorgaan en omdat de bibliotheek gesloten is, hebben we
ook onze tentoonstelling niet in kunnen richten. Hoewel we door de omstandigheden voorlopig dus geen
activiteiten kunnen organiseren, laten we een extra nieuwsbrief uitkomen met diverse leuke zoekplaatjes.
Hiervoor kunnen we ook uw input gebruiken, want ook voor ons is lang niet alles bekend.
Ook als u zelf iets leuks, wetenswaardigs of zomaar een mooie foto over ’s-Gravenzande heeft, waarover u
iets wil weten, deel het gerust met ons. Wij kunnen ons voorstellen dat nu u thuis zit, u eens de tijd neemt
om uw papieren of foto’s te bekijken of uw zolder of schuur op te ruimen. Wellicht komt u iets leuks met
betrekking tot ’s-Gravenzande tegen, dat u met ons wilt delen. Of u wilt een verhaal over uw jeugd of een
gebeurtenis uit ’s-Gravenzande voor het nageslacht op papier zetten, ook dan bent u bij ons aan het juiste
adres. Het hoeft niet altijd om dingen van heel lang geleden te gaan, ook informatie en beeldmateriaal uit
de recentere geschiedenis zijn welkom.
We mogen dan misschien met z’n allen binnen zitten, maar juist daardoor komt er misschien wel iets moois
tevoorschijn!
Michiel Kruijthof
voorzitter
MEDEDELING VAN DE PENNINGMEESTER:
Komende maand zullen de facturen voor de contributie worden verstuurd! Bij de betaling graag het
factuurnummer vermelden, bij voorbaat dank!

* Zoekplaatjes *
In ons fotoarchief hebben we diverse foto’s, waarvan we een aantal dingen niet weten. Wie staan erop?
Wanneer en waar zijn de foto’s gemaakt? En in de laatste plaats de vraag: is het wel in ’s-Gravenzande?
In deze extra nieuwsbrief plaatst de Vereniging Oud ’s-Gravenzande een aantal foto’s waarbij we vragen
hebben.
Natuurlijk is het een “makkie” als de foto bekend is. We roepen alle leden op om ze te bekijken en te
reageren als u meer weet over de afbeelding.
Ook worden twee afbeeldingen geplaatst van voorwerpen. Het doel en gebruik ervan is bekend bij onze
verenigingsarcheoloog Ruud Heus. We zijn echter benieuwd of u deze objecten ook kent of herkent.
Bent u zelf in het bezit van een foto en/of afbeelding of een voorwerp, waarover u een vraag heeft,
in alle gevallen kan gereageerd worden via onze mail oudsgravenzande@hotmail.com.
In een van de volgende nieuwsbrieven komen we terug op de foto’s en voorwerpen!

*foto 1*

Een 's-Gravenzandse kleuterklas, waarvan we alleen weten dat juffrouw van der Sar er op zou staan en een
van de jongens in de klas heet Maart(en). De vraag is wie is wie, waar was dit lokaal, uit welke periode komt
de foto.
*foto 2*

Een van de foto's uit de oorlog. Is dit in 's-Gravenzande en zo ja, waar in
’s-Gravenzande.
Deze foto is ook bekend maar dan in spiegelbeeld afgedrukt.

*foto 3*

Engelse brengun carrier op de hoek Maasdijk en de Papedijk. Wie is de dame die ervoor
poseert? Weet men ook wie de andere personen zijn?
*foto 4*

Een Duitse "sperre". Waar was dit en van welke kant / richting is de foto genomen?

*foto 5*

Een café aan de Heenweg. Is het bekend waar het café stond en welk café het is? Kent men één of meerdere
personen?
*foto 6
*

Een foto van een oude boerderij. Waar stond deze en wie boerde erop ?

De twee volgende afbeeldingen foto 7 en 8 zijn ’s-Gravenzandse bodemvondsten uit de collectie van Ruud
Heus. Wie herkent ze en weet waartoe ze dienden?

*foto 7
*

*foto 8
*

