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Van het Bestuur
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de acceptgiro voor het voldoen van uw
donatie over 2007. Door nare omstandigheden konden de acceptgiro’s
voor 2006 niet worden verstuurd. Het bestuur heeft besloten deze niet
meer te verzenden. Misschien wilt u zo vriendelijk zijn hieraan te denken
als u uw donatie overmaakt voor 2007….
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Tabel 4C1, pagina 194. Stamboom XIam, pagina 287.
Zie ook: www.ikbenjetante.nl
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Hallo,
Ik wil jullie laten horen dat ik op 7 februari 2007 ben geboren en papa Tjeerd
en mama Wendy laten jullie weten dat ik Bradley Christiaan Pieter Helmens zal
gaan heten Ik ben 49 centimeter lang en weeg 2940 gram. Willen jullie weten
hoe ik ter wereld kwam? Kom even langs dan zullen ze het je vertellen, maar
graag eerst even bellen. 06-24306239 of 06-43715763

Wendy is de dochter van Nel Moret en Cor Jansen.
Zie: Tabel 4C1, pagina 194. Stamboom XIal-2, pagina 286.
Zie ook: www.ikbenjetante.nl
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Joey is een zoon van Aad Moret jr. en Eveline Rijn. Aad Moret is een
zoon van Aad Moret sr. en Tini Brand.
Zie: Tabel 4C1, pagina 194. Stamboom XIak-2, pagina 286.
Zie ook: www.ikbenjetante.nl
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CHRISTINE MORET
In de Nieuwsbrief nummer 25 hebben
wij wat verteld over de schilderes Christine Moret (1870-1952) en haar graf in
Laren, waarvan de Familiestichting de
zorg op zich genomen heeft. In dit verband is het aardig te weten, dat haar
schilderijen nog altijd verhandeld worden onder andere op de bekende Christie’s veiling in Amsterdam. Het zijn stillevens zoals het hiernaast staande.
Zie Familieboek pagina 89.
(Bron: www.artnet.com)

MORET IN ORANJEHOTEL
Op het Internet vonden wij op www.oranjehotel.org het volgende; het is een
aanvulling op pagina 85 van ons familieboek.

Achternaam Moret
Voornaam
Johannes Jacobus
Dodenboeknr. 1
Pagina
132
Geboren te
Rotterdam op 29.09.1880
Gestorven te op ?
Erelijst van
V617
gevallenen
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ELNA MORET

Als klein kind was ze al bezig met tekenen op schutbladen van boeken, maar
dat werd door haar vader niet erg gewaardeerd.
Na de lagere school en het voortgezet onderwijs is zij in 1963 getrouwd met
Pieter Marcus en kregen drie dochters Petra, Marian en Heleen.
In de jaren '70 heeft zij de vrije academie bezocht in Rotterdam en is lid geworden van Studio '76 in Dordrecht. Daar kreeg ze onderricht van Bernard
Meinen† en Louis Akkermans† in olieverf, aquarel en andere technieken.
Van Cor van Gulik heeft zij onderricht gehad in het etsen. Het beeldhouwen
werd haar bijgebracht door Ger Boonstra.
Haar werk bestaat uit; olieverfschilderijen, etsen, inkttekeningen, aquarellen
en objecten in steen, beton en brons.
We laten hier wat werk uit de verzameling van Elna zien:

Vogel in brons
Techniek:
Object
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Palm in sepia met zon
Techniek:
Ets

Zelfportret
Techniek:
Inkt op papier
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Pinguïns tussen glas. Techniek: Inkt op papier
Grote kerk Dordrecht.
Techniek: Olieverf op linnen.
(Verkocht naar New Zealand)

Elna heeft ook nog in haar collectie Aquarellen, Linoleum Snede en Zeefdruk.
Zie ook: www.elnamoret.nl
Elna is in ons Familieboek te vinden in:
Tabel 4C2, pagina 195. Stamboom XIao, pagina 288.
Familiestichting Moret, Nieuwsbrief 27, april 2007

pagina 7

FAMILIEDAG 2007
te houden op zaterdag 07 juli 2007 (070707).
Locatie: zaal van de ANBO (Algemene Bond Voor Ouderen),
Lange Nieuwstraat 81 Schiedam,
Verwachte tijdsduur: 10.00-16.00 uur.
Voorlopig Programma
10:00-10.30 uur Inloop (half)uurtje, ontvangst met koffie.
10:30-12.00 uur Officiële opening en laatste ontwikkelingen op Genealogiegebied aangaande de familie Moret (mogelijk met presentatie), uitwisselen familiegegevens en donateurwerving.
12.00-12.45 uur Lunch.
13.00-14.00 uur Rondvaart door Schiedam (Fluisterboot).
14.30-15.30 uur Rondleiding in het Gedistilleerd Museum van Schiedam
Onder leiding van gids(en).
15:30-16.00 uur Afsluiting onder het genot van een drankje en afscheid.
Alle tijdstippen zijn ongeveer aangegeven en kunnen afwijken, mogelijk dat de
rondvaart en rondleiding afhankelijk van het aantal aanmeldingen terzelfder
tijd zullen plaatsvinden.
De deelnemers worden nader in kennis gesteld middels persoonlijke berichtgeving, ook zullen parkeergelegenheden en ander bijzonderheden nader bekendgemaakt worden.
U kunt zich nog aanmelden voor de familiedag door het invulling en opsturen
van het bijgaande inschrijfformulier of via de website van de Familiestichting:
www.moret.info.
Let wel: voor degenen die nu nog inschrijven geldt: ‘Wie het eerst komt, die
het eerst maalt’. Om teleurstelling te voorkomen wees er snel bij.
Voor zover we hebben kunnen nagaan, zijn alle plaatsen - met uitzondering
van de fluisterboot, die minder geschikt is voor rolstoelgebruikers - toegankelijk voor mensen die minder goed ter been zijn.
De activiteitencommissie,
Jan en Henk Moret.

De Fluisterboot
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MEER OVER SCHIEDAM
Schiedam is bekend om haar jenevergeschiedenis. Veel monumenten, zoals de
pakhuizen, mouterijen, branderijen en de molens, herinneren aan dit roemruchte verleden. In het historische stadshart is nog een groot aantal van deze
panden bewaard. Ze zijn vooral gelegen in het gebied rond de Lange Haven.
Mooie grachtenpanden, monumentale pakhuizen en ambachtelijke bedrijven
bepalen er het gezicht, samen met zo'n tien historische binnenvaartschepen.
Vroeger werden deze schepen gebruikt voor het vervoer van zand, grind en
turf, maar nu zijn ze omgebouwd voor bewoning.
In Schiedam is veel te beleven voor een gezellig dagje uit: monumenten, vijf
musea, de vijf hoogste molens ter wereld, evenementen, gezellige terrassen,
een gevarieerd horeca-aanbod, galeries en ambachtelijke bedrijven. Ook biedt
Schiedam diverse voorzieningen voor de watersport.
Via www.ontdekSchiedam.nu kunt u daarover en over alles wat er in Schiedam
te beleven is meer ontdekken. Ook de website van de samenwerkende VVVkantoren in de Waterwegregio biedt allerlei informatie. Wilt u meer weten over
initiatieven die de gemeente op het gebied van toerisme ontwikkelt? Kijk dan
bij het thema 'Nieuws & Activiteiten' onder Projecten. Voor meer informatie
over de Schiedamse geschiedenis kunt u behalve op deze website (zie thema
'Stad') ook terecht op www.scyedam.nl, de website
van de Historische Vereniging Schiedam.
Schiedam heeft ook nog eens de
grootste molens ter wereld. In de
hoogtijdagen van de Schiedamse
jeneverindustrie in de 19e eeuw,
bevonden zich in en om de stad
zo'n twintig molens. Ze maalden
granen voor de branders die moutwijn stookten en
voor de bakkers in de stad.
Van al deze molens zijn er nu nog maar zes van
over, die bekend staan als de grootste molens ter
wereld. Molen De Walvisch (Westvest 229) stamt uit
1794. Sinds 11 mei 2002 is in De Walvisch weer een
molenwinkel gevestigd, waar ambachtelijk gemalen meel en andere bakproducten worden verkocht.
Naast De Walvisch ligt molen De Drie Koornbloemen (Vellevest 3). Dit is de
oudste molen van de vijf, uit 1770. Molen De Vrijheid ligt aan de Noordvest 40.
Deze molen uit 1785 werd in 1974 gerestaureerd en maalt sinds 1987 weer als
vroeger voor de moutwijnindustrie. In molen De Noord, in de Schiedamse
volksmond 'de Noordmolen' genaamd, is een restaurant gevestigd. De Noord
ligt aan de Noordvest 38, vlak naast molen De Nieuwe Palmboom. In 1993
werd deze molen, na een vergaande restauratie, als De Nieuwe Palmboom geFamiliestichting Moret, Nieuwsbrief 27, april 2007
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opend. Daarbij opende het in de molen gevestigde Nederlands Malend Korenmolenmuseum haar deuren voor het publiek. U vindt het Nederlands Malend
Korenmolenmuseum aan de Noordvest 34.
Bij Distilleerderij Nolet, waar het bekende jenevermerk Ketel 1 vandaan komt,
is een stellingmolen van bijna 42 meter hoog nieuw gebouwd. De Nolet oogt
hetzelfde als de vijf historische graanmolens in Schiedam, maar heeft een andere functie: de aerodynamische wieken zetten de wind om in elektriciteit en
leveren groene energie. Het interieur telt tien verdiepingen. Daarin is plaats
voor ontvangstruimtes, een vergaderzaal en een theater.
In mei 2006, toen de Stichting Schiedamse Molens haar vijfentwintigjarige jubileum vierde, is De Nolet officieel in gebruik genomen.
De overige vijf Schiedamse molens worden beheerd door Stichting De Schiedamse Molens. Een groep enthousiaste vrijwilligers zorgt ervoor dat de molens
regelmatig op zaterdag (en soms ook op doordeweekse dagen) draaien.

Molen De Drie Koornbloemen
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Molen De Palmboom
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INSCHRIJFFORMULIER FAMILIEDAG 2007
Naam
Adres
Woonplaats
Postcode
Aantal personen
Ik kom in principe naar de te houden Familiedag op zaterdag 7 juli 2007 met
het hierboven genoemde aantal personen. De kosten van € 10 tot € 15 per
persoon zal ik op de dag zelf voldoen.
Inzenden aan:
Secretariaat Familiestichting Moret
de heer J. A. Moret
Bergsingel 229
3037 GG Rotterdam
Via e-mail: adrimo@hetnet.nl
Ruimte voor opmerkingen:
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BESTUUR FAMILIESTICHTING MORET
voorzitter (1)

secretaris (2)

penningmeester (3)

L. Moret

J. A. Moret

M. C. J. Borsboom-de Bruin
tevens vice-voorzitter

bestuurslid (4)

bestuurslid (5)

A. H. Verhoef-van Herwijnen

H. Moret

COMMISSIES FAMILIESTICHTING MORET
Redactiecommissie

Genealogiecommissie

Activiteitencommissie

A. L. A. Moret

Bestuurslid 1

Bestuurslid 2

H. G. L. Moret

W. Moret

Bestuurslid 5

Webmaster

Archiefcommissie

Verjaardagcommissie

H. G. L. Moret

J. A. Moret

Bestuurslid 4

afd. Genealogie W. Moret

FAMILIEBOEK 'VIER EEUWEN MORET IN NEDERLAND'
Het familieboek is verkrijgbaar tegen betaling vooraf van:
€ 58,80 plus € 6,55 voor verpakking en portokosten op:
bankrekening 405520 ten name van Familiestichting Moret, Schiedam met vermelding van bestelling Familieboek en uw naam en
adres.

Wilt u donateur worden van de Familiestichting?
Neem dan contact op met de secretaris van de Familiestichting.
De minimumbijdrage per jaar is  9,00.
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