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In dit nummer: 

NIEUWE STAMBOOM 
================================== 
 
Het heeft, vanwege de vele tegenvllers, even geduurd om onze stamboom vernieuwd op internet te kri-
jgen, maar het is toch weer gelukt. 
Per 1 januari 2009 is hij weer te bezichtigen op internet : www.vanwuijckhuijse.nl/stamboom 
Ga maar eens kijken. 
 
Je zult zeggen: hij is er de hele tijd geweest, dat is zo, maar hij kon niet bijgewerkt worden en dat is nu 
wel gedaan: dus toch een heel vernieuwde website. 
 
Hij zal ongetwijfeld nog fouten en onvolkomenheden bevatten, maar dat kan met jullie hulp wel weer 
worden opgelost. We gaan vanaf nu weer met volle moed aan de slag! 
 
Maar:  KIJK s.v.p. EENS OP DE SITE OF JULLIE GEGEVENS EN DIE VAN DE NAASTE FAMILIE WEL 
KLOPPEN. Als dat niet zo is, mail ons dan even, dan kan alles worden bijgewerkt. 
Nog iets over dat bijwerken: Op onze computer hebben we de stamboom staan en eens in de paar 
maanden worden de gegevens pas bijgewerkt op het internet, vanwege de vele files die ge-update(d)  
moeten worden en dat is een enorm karwei. Dat gebeurt  maar een paar keer per jaar. 
Als jullie dus iets doorgegeven en het is niet meteen op internet terug te vinden: dat is de oorzaak! 
 
Ook hopen we in de komende tijd weer Nieuwsbrieven te maken.  
BELANGRIJK: als je inmiddels de beschikking hebt over een e-mailadres: geef dat dan even door. 
Nieuwsbrieven afdrukken en per post versturen post ons altijd een lieve som, via Internet is het gratis. 
 
Ook mogen degenen met e-mail weer post verwachten op belangrijke dagen. 
Dat is ook weer gestart. 

“BURGERLIJKE STAND” 
 
In het afgelopen jaar is iedereen wel jarig geweest, zodat  de 
rubriek “ Hall of Fame” dit keer komt te vervallen. 
We gaan proberen met ingang van het volgende nummer een 
aantal vaste rubrieken op te nemen en zullen ons beraden 
over de inhoud van deze rubrieken. 
Suggesties zijn te allen tijde hartelijk welkom! 
Denk met ons mee…..! 

Stuur ons alstublieft kopij, foto’s, geboorte-
aankondigingen, overlijdens-berichten, trouwkaar-
ten, adreswijzigingen en e-mail adressen. 
Alles is nu nog meer belangrijk ! 

Onze poes Benjamin, 
nog zo prominent op 
de vorige nieuws-
brief, is overleden op 
26 januari 2008.   
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Hoewel wij “burgerlijke stand” gegevens niet goed 
hebben bijgehouden in het afgelopen jaar zijn er 
toch een paar gebeurtenissen zodanig ingrijpend 
geweest, dat we die wel moeten vermelden, omdat 
misschien nog niet iedereen daarvan op de hoogte 
is. 
 
mrt. 2008: het overlijden van Margreet Pauw-de 
Ligt, vrouw van Jan Pauw  (52) en dochter van 
Jan de Ligt en wijlen Nel van Wuyckhuyse 
 
Ook in 2008: het overlijden van Jan van 
Wuijckhuijse (62) uit Opmeer, man van Marja van 
Bekkum en zoon van Jozef van Wuijckhuijse en 
Jannigje de Ruiter.(beide overleden) 
 
Ook in 2008:  het huwelijk van Johan van 
Wuyckhuyse (55)  uit Zwijndrecht met Nelleke de 
Rijke, zijn buurmeisje. 
Johan is de zoon van wijlen Berthus van 
Wuyckhuyse en Gré Hartman. 
Wij waren aanwezig op hun receptie en hebben 
enkelen van jullie ontmoet. 
Johan en Nelleke hebben zich in Zwijndrecht 
gevestigd. 

Vorige week werden we verrast door de vondst van boven-
staande kaart.  
Onze zwager, Hans Lindenbergh,oorspronkelijk afkomstig uit 
Wolphaartsdijk,  die kaarten verzamelt van stads– en dorpsge-
zichten kreeg bovenstaande kaart in zijn collectie. 
 
Dat vroeg een onderzoekje, waaruit bleek: 
Francien van Wuijckhuijse uit Sluis was gelogeerd bij haar 
broer Jacob, sedert de oprichting van de “School met den Bij-
bel” in 1908 te Wolphaartsdijk onderwijzer aldaar en diens 
vrouw Jans van Driel. 
Francien hielp in de huishouding na de geboorte van hun eer-
ste dochter Johanna Clazina op 24 juli 1911 en bleef nog een 
paar weken.  
Zij verstuurde  in augustus deze kaart vanuit Wolphaartsdijk 
naar haar vriendin in Middelburg. 
Francien is altijd dienstbode gebleven bij burgemeesters en 
predikanten buiten Zeeland. 
Na haar pensioen vestigde zij zich weer in haar geboortestad 
Sluis en trok in bij haar zus Johanna en haar man Jas. Goet-
hals. Zij over leefde hen beiden en stierf in  1970 te Sluis. 
Jas Goethals had het tuindersbedrijf van zijn schoonvader Jo-
hannes Barend van Wuijckhuijse voortgezet op het adres St. 
Jacobstraat 8.  In de 2e Wereldoorlog werd het huis, zoals de 
meeste woningen in Sluis vernietigd. Het werd herbouwd door 
Arch. Johannes Barend van Wuijckhuijse uit Middelburg. (foto)                 
   >>>>.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Verstilde rust op het 
Dorpsplein in Nisse, 
onze woonstek. 
Het vrijstaande 
woonhuis met het 
rode dak op de foto 
herberg het kantoor 
van de Genealogie 
van Wuijckhuijse. 
Het is een uniek 
plekje in deze jach-
tige tijd.  (foto on-
der)  

Het huis 
staat er nog 
steeds. De 
oude tuin-
muur op de 
foto links 
is origineel 
en heeft de 
oorlog 
overleefd. 
<<<<<< 


