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oktober 2010

Van de Redactie.
Wanneer deze Nieuwsbrief 34 in uw brievenbus valt dan is de warme
zomer alweer achter ons en ca. een halfjaar geleden dat de laatste
Nieuwsbrief verscheen.
In deze periode is er in onze families zo wel het een en ander gebeurd.
Geboorten, verlovingen, trouwen en scheiden en het meest ingrijpende in
onze levens, het overlijden van hen die ons dierbaar zijn. In deze
Nieuwsbrief vindt u er de neerslag van.
Weet u dat wij van u graag vernemen wat u te vertellen heeft? Iedereen
maakt toch wel wat mee wat de moeite waard is doorverteld te worden?
Wij kunnen dit plaatsen in de Nieuwsbrief met als doel meer mensen deel
te laten zijn van uw belevenissen cq. hobby’s
Vaak zijn wij onwetend welke hobby u heeft, welke mooie reizen u maakt.
Vertel het ons en de lezers die niet altijd in staat zijn zelf op pad te gaan
of om persoonlijke omstandigheden geen bezigheid uitoefenen
waarderen dit zeer.
Zo krijgen wij van lezers krantenknipsels of publicaties uit tijdschriften
toegestuurd die wij over kunnen nemen. Wij zijn hen daar dankbaar voor.
Genealogisch gezien verrijkt het vaak onze stamboom en blijven de
gegevens bewaard voor het nageslacht.
Wij wensen u veel genoegen aan deze Nieuwsbrief.
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In deze Nieuwsbrief 34 vind u de volgende onderwerpen:
1. Voorwoord

blz. 1

2. Familieberichten

blz. 3 – 12

3. Op bezoek bij Marrie Moret

blz. 13 -17

4. Sluit hiv uit, niet de mensen met hiv

blz. 18 - 19

5. Wie is Joop Moret?

blz. 19 - 20

6. Foto’s

blz. 20

7. Van het Bestuur

blz. 21 -22

8. Bestuur Familiestichting

blz. 23

9. Commissies Familiestichting

blz. 23

10. Colofon

blz. 23

11. Inschrijfformulier voor Donateur

blz. 24

12. Donateur

blz. 13

13. Kopij voor de Nieuwsbrief

blz. 11

14. Rectificatie Ariaantje Moret

blz. 13
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V
a
n
Van de heer L.Moret uit Eindhoven ontvingen wij nog de rouwbrief
van zijn echtgenote. Zie Stamboom blz. 275 – XIw en tabel 4D2
blz.200. Pers.no: 320.
3

V

Op onze laatste familiedag in Enkhuizen mochten wij met haar, samen
met echtgenoot Gert de Klerk, kennis maken. Hoewel niet direct een
Moret, haar grootmoeder was Sientje Louwerina Moret (pers.629), was
zij blij een familiedag te kunnen meemaken. In de Stamboom vinden wij
haar moeder Helena van Heun op blz. 285 Xae 2.
Het pers.no: van Lorien is 5704.
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Stamboom Familieboek blz. 286 - XIj blz. 268 – pers.no: 545.
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Stamboom: XIt blz.275 tabel: 4D1 blz.199 Pers.no: 2755.

Via e-mail ontvingen wij van
Pim Moret het navolgende bericht:

“Op vrijdagmorgen overleed in een verzorgingstehuis
te Benidorm in Spanje”:

Anna Catharina Moret-Timmermans
Overleden 19-02-2010
Stamboom: XIdg blz. 372 tabel: 14D blz.223
Pers.no: 2173
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Pers. 4608 – Echtgenoot van ons vroegere bestuurslid
Ella Dungelmann-Moret.
Zie Familieboek blz.323-XIby
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Stamboom Familieboek: blz. 377 – XIdy Tabel 14F – blz. 225
Pers.no: 1265.

9

Stamboom Familieboek blz. 371 – Xdb Tabel 14C – blz. 222. Pers.no: 2131
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Ons bereikte het droeve bericht dat op 11 augustus 2010
te Benicarlo – Spanje op 68 jarige leeftijd is overleden

Elizabeth Moret
In het bijzijn van haar kinderen is zij in Spanje gecremeerd.
Stamboom Familieboek blz.271 – XIq – Tabel 3A – blz. 189.
Pers.no: 366.

Kopij voor de Nieuwsbrief.
Velen van ons hebben voorvallen in de familie die de moeite waard zijn om
in onze Nieuwsbrief te publiceren. Schroomt niet om met ons contact op te
nemen en uw idee mee te delen. Wij zullen met u bespreken hoe een en
ander op papier gezet kan worden. Te denken valt aan een hobby, een
vakantie met leuke ervaringen of familiebezoek in een ver land. Onder ons
zijn zeker goede fotoliefhebbers die ons een mooie foto toe kunnen sturen.
Vaak komen wij voor verrassingen te staan en kunnen aan de hand van uw
gegevens de stamboom van onze familie verder uitbreiden.
Wij zijn van mening dat door deze manier van uiten de familieband steviger
kan worden. We leren van elkaar en ook te waarderen. Onze familiedagen
zijn daar ook een mooie gelegenheid om over deze zaken met elkaar te
praten. Ook worden daardoor deze dagen nog waardevoller.
Natuurlijk vergeet u ons niet om voorvallen in uw directe familie aan ons
door te geven zodat wij niet voor, vaak droeve, verrassingen komen te staan.
Kunnen wij op u rekenen? Mailen kunt u naar wmoret@planet.nl of
schrijven naar W.Moret – Westpier 31, - 3331 MK Zwijndrecht. Bellen mag
ook naar 078-612 14 85.
Willem Moret – Genealogiecommissie
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Stamboom XIIz-2 blz.269 Tabel 3A blz. 189 pers.no: 403
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Rectificatie:
Naar aanleiding van de oproep in Nieuwsbrief 33 betreffende de naam
Ariaantje Moret ontvingen wij een reactie die ons leerde dat het niet gaat
over Ariaantje Moret (pers.695), doch haar zuster Willempje Johanna
Moret (pers.696). Zij was onderwijzeres aan een basisschool te
Dordrecht, waar zij ook hand- (naai-)les doceerde.

Donateur worden!
Wanneer u bij het doorlezen van deze Nieuwsbrief meer wilt weten over
onze Familiestichting Moret, of uw vrienden of kennissen zijn hierin
geïnteresseerd, dan is het invullen en opsturen van het inschrijfformulier
(zie bladzijde 24) een kwestie van enkele minuten. Desgewenst kunt u
emailen naar webmaster@moret.info . Alleen uw naam adres en
telefoonnummer is voldoende en Ruud Pruijssers – Stoelenmatter 20,
1625 WP – Hoorn zal u terugbellen voor eventuele nadere informatie.
De minimale bijdrage per jaar is slechts €. 12,50.

Op bezoek bij Marrie Moret in Capelle a/d. IJssel.
Informatie over de overlijdensadvertentie van Arie
Hendrikus Moret ( zie Nieuwsbrief 33) was de
aanleiding naar het op de rouwbrief gestelde
correspondentieadres te bellen voor nadere
informatie. Dan blijkt dat Arie Hendrikus ongehuwd
was en verbleef in het beschermde wooncomplex
Zwaluwhof in Krimpen a/d. IJssel. Het is zijn zuster
Marrie Moret die alles voor hem regelde die veel voor
hem heeft betekend en waar het verlies wel het
zwaarst werd gevoeld.
In het telefoongesprek voorafgaande aan het bezoek, werd duidelijk dat
Marrie wat te vertellen heeft over haar hobby en tijdens de koffie werd
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het me duidelijk dat we hier te maken hebben met iemand wiens hobby
ontwikkeld is richting professie: het maken van “Beertjes”.
Jaren geleden begonnen om wat om handen te hebben. Dan groeit het
uit tot mensen haar ontdekken en zij vragen krijgt om de beertjes voor
hen te maken. Dan volgen de verzoeken voor modellen die bij de vragers
vreugdevolle en soms emotionele modellen oproepen. Zo ontstaat een
uitgebreide collectie.
In Nederland zegt Marrie ben ik niet zo bekend, maar door toeval kwam
ik in aanraking met bekenden uit de Verenigde Staten. Zo groeide naast
de V.S. een afnemersnetwerk in Canada , Groot-Brittanië, België en
Frankrijk. Zij heeft daar ook haar vaste afnemers.
Dan sta je toch wel even met een mond vol tanden en zit je te staren naar
een uitgebreide verzameling die wacht op afnemers. Bewondering
temeer omdat zij deze hobby doet bij haar enkele dagen per week werk
als secretaresse bij de Gemeente Capelle a/d. IJssel.
Oneerbiedig spreken we hier van een duizendpoot.
In haar knusse woning in Capelle a/d. IJssel zien we dat de kunstuiting in
haar familie niet vreemd is. We zien daar een model van een klassiek
visserszeilscheepje van haar oom Arie Hendrikus Moret die vele modellen
heeft gemaakt die nu te zien zijn in het Oudheidkundig Museum in
Krimpen a/d. IJssel. Dan is er nog een tante die schilderde Van haar zien
we een stukje voorstellende de Algerabrug over de IJssel waarop ook nog
het huis te zien is waar Marrie nu samen met Willem van Vliet woont.
Zij stelt voor op een familiedag een collage van haar beren te showen en
op die manier aandacht te vragen aan andere hobbyisten eens iets van
hun hobby te laten zien. Een voorstel dat ik graag onderstreep en
doorgeef aan het bestuur.
Willem Moret

Zie de foto’s op pagina 9, 10 en 11.
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Marrie in haar atelier.
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Er zijn veel verschillende stoffen nodig.
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Marrie en haar nieuwe atelier
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Wie is Pauline Moret? Graag zouden wij in contact komen met haar. Wil
degene die haar kent ons haar adres geven zodat wij haar kunnen
benaderen?
U kunt dit melden aan Willem Moret – E-mail: wmoret@planet.nl of
telefoon 078-6121485. Schrijven mag ook: Westpier 31, 3331MK in
Zwijndrecht.
WM.
Wie is Joop Moret ?
Wij ontvingen het krantenknipsel met tekst waarin wij o.m. lazen: “Van
den Belt (53) en zijn collega onderzoeker Joop Moret (70) ondervroegen
zo’n 500 leidinggevenden in heel Nederland. Vandaag (? Red.)
promoveert het duo aan de Radbout Universiteit Nijmegen. Via diepte
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intervieuws en een literatuurstudie zochten de wetenschappers in hun
proefschrift ‘Management en levens-beschouwing in Nederland’ naar
verklaringen voor de verschillen in houding ten aanzien van
werknemers”.
NB. Net voor uitgave van de nieuwsbrief ontvingen wij de
opheldering. Het betreft Johannes Pieter Moret pers.no: 4385 en u
vindt hem in de Stamboom op blz. 374 – Xidv en tabel 14D blz. 223.

Foto’s
Wanneer een bericht van overlijden wordt ontvangen rijst de vraag,
“Wie is dat ook alweer” Goed is het wanneer wij in onze stamboom de
foto zien van de overledene. In gedachten gaat de betrokkene leven en
zie je de persoon bijvoorbeeld op de laatste Familiedag weer voor je.
Herinneringen gaan dan als een kaleidoscoop aan je voorbij en is er dat
moment van gedenken.
Zo vinden wij het belangrijk wanneer wij foto’s kunnen plaatsen in de
stamboom. Zij blijven bewaard voor de generaties die na ons komen.
Ook wanneer de stamboom op CD wordt gezet kunnen foto’s een
aanzet zijn om nader met elkaar te communiceren. Als Moretfamilie
komen we dan dichter bij elkaar.
Wanneer u het met ons eens bent, wilt u dan zo vriendelijk zijn een
originele foto op te sturen aan: Willem Moret – Westpier 31, 3331MK
te Zwijndrecht U krijgt de foto na scannen per kerende post
teruggestuurd.
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Van het Bestuur.
In bestuurlijke zin gaat alles zoals het in een bestuur behoort te gaan. Met
u houden we contact via de verjaardagskaarten, maar ook door de
berichten van u. Zij stellen ons in staat om stap voor stap het werk aan de
genealogie te vervolmaken.
Het is ruim 12 ½ jaar geleden dat ons familieboek het licht zag. Hoewel
de geschiedenis niet wezenlijk verandert is, is de inhoud wat betreft de
genealogie sterk aangevuld en zijn vele nieuwe namen toegevoegd.
Om echter een nieuwe gedrukte uitgave van een boek te maken is een
vrij kostbare zaak. Daarom onderzoeken wij momenteel de mogelijkheid
een Data-base CD te maken en deze tegen een redelijke prijs u aan te
bieden.
Binnen het bestuur wordt weer gedacht een familiedag te organiseren,
dit zou kunnen in 2012. Immers dan bestaat onze Familiestichting 20 jaar.
Velen van ons zullen ernaar uitzien elkaar weer eens te ontmoeten.
Heeft u suggesties, meldt het ons en wij zullen nagaan of uw idee
uitvoerbaar is en tegen welke kosten. We houden u in de loop van
volgend jaar op de hoogte.
Ons bestuurslid Henk Moret uit Schiedam heeft te kennen gegeven het
bestuur te verlaten, zijn plaats valt dus vrij. Wij danken Henk voor het
werk wat hij voor de Familiestichting heeft gedaan. Wij noemen
bijvoorbeeld de organisatie van de laatste twee familiedagen. Wij doen
een dringend beroep op u erover na te denken ons team te versterken.
Wij denken aan een jonger persoon m/v die geïnteresseerd is in
genealogie met affiniteit met dataverwerking. Genealogie is immers de
basis van onze Stichting en vraagt voor nu en in de toekomst onze
voortdurende aandacht.
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Om de toekomst van onze Stichting veilig te stellen, zijn wij afhankelijk
van donaties. Helaas moeten wij vaststellen dat onze financiële
draagkracht het laatste jaar zorgelijk is geworden. Omdat wij om
kostenbesparende redenen een acceptgiro niet meer verzenden, zijn
velen van ons ,en dat is te betreuren, vergeten hun bijdrage aan de
Familiestichting over te maken. Wellicht kunt u nagaan of u ons
inderdaad bent vergeten en alsnog uw bijdrage wilt overmaken.
De kosten voor het beheren van ons omvangrijke archief, het moet in
zuurvrije mappen worden opgeslagen om het voor toekomstige
generaties leesbaar te houden, zijn inmiddels fors gestegen. Dan zijn er
uiteraard de kosten van onze nieuwsbrief. Het werk eraan wordt door de
betreffende bestuursleden in hun vrije tijd gedaan. Dit geldt eveneens
voor de verjaardagskaarten. Echter papier, inkt, enveloppen en
postzegels moeten worden gekocht. Veel andere werkzaamheden, zoals
het bezoeken van archieven voor verder onderzoek naar onze
voorvaderen etc. worden pro deo gedaan. Echter kopieën van
documenten moeten worden betaald.
Binnen afzienbare tijd zal het betalingsverkeer middels de acceptgiro
komen te vervallen. Daarom vraagt het Bestuur u mee te willen werken
aan het systeem van automatische incasso. Eén dezer dagen zullen wij u
een formulier doen toekomen waarmee u de Familiestichting Moret kunt
machtigen een minimum bedrag, voorlopig vast gesteld op €. 12,50 per
jaar, over te maken. Het bestuur heeft gemeend de minimale contributie
van €. 9,00 te brengen op €. 12,50 per jaar. Nimmer is er sinds de
oprichting van de Familiestichting een verhoging toegepast en daarom
menen wij u niet te overvragen met het nu gestelde minimale bedrag.
Hoewel het nog ver weg lijkt is het einde van het jaar alweer in
zicht en menen wij u alvast veel gezondheid en voorspoed in 2011 toe te
wensen.
Jan Moret - voorzitter
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Bestuur Familiestichting Moret
Voorzitter:
Jan Moret
Secretaris:
Ruud Pruijssers
Penningmeester: Gretha Borsboom-de Bruin
Bestuursleden: Sjaan Verhoef-van Herwijnen.
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Redactiecommissie Nieuwsbrief: Alphons Moret
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Genealogiecommissie:
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Activiteitencommissie:
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De Nieuwsbrief is een mededelingenblad voor donateurs van de Familestichting Moret.
De Nieuwsbrief wordt 2 x per jaar uitgegeven op formaat A5.
Disclaimer: Hoewel wij de uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de vervaardiging van de
Nieuwsbrief, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige
informatie, ongeacht
waarin deze informatie is verstrekt.
Redactieadres: Stoelenmatter 20,
telef. 0229-230536
1625 WP Hoorn (NH)
E-mail: r.pruijssers@quicknet.nl
De Familiestichting Moret is opgericht 8 juli 1992 en ingeschreven in het Handelsregister van de
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam op 15 juli 1992 onder nummer 41133110

23

Inschrijfformulier Donateur.
Ja *)1 nee *)1 ik word (geen)*)1 donateur.
Nee, ik word geen donateur, maar wil meer weten omtrent de Familiestichting Moret.
In beide bovengenoemde gevallen vragen wij u hieronder de gegevens in te vullen.
Naam:…………………………………………………………….
Voorna(a)m(en) voluit:………………………………………….
Adres:……………………………………………………………..
Postcode:…………………………………………………………
Woonplaats:………………………………………………………
Geboortedatum en plaats:………………………………………
Telefoonnummer:………………………………………………..
E-mailadres:……………………………………………………...
Ik sta in het Familieboek in Tabel……… Stamboom ……….
blz.:………… blz.:……………….
Ik sta niet in het Familieboek *)2 …………
*) 1 doorhalen wat niet van toepassing is
*) 2 aankruisen
Dit formulier kunt u opsturen aan
de Secretaris van de Familie Stichting Moret
p/a Stoelenmatter 20,
1625 WP Hoorn (NH)
of via e-mail aan: r.pruijssers@quicknet.nl
U kunt het formulier ook invullen op onze website www.moret.info.
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