Wijngaarden 24 april 2006

Beste Familie den Hartigh,
Deze zomer hoopt ons verre familielid Kees den Hartigh (zie onderstaande link) met zijn
vrouw Jane en drie dochters Cora & Erin (tweeling) en Gina een bezoek te brengen aan
Nederland. Kees woont vanaf 1957 in Edmonton Alberta Canada waar ook zijn ouders Bas en
Bets den Hartigh wonen.
Kees komt oorspronkelijk uit Nieuw-Beijerland en heeft bijgedragen aan het
stamboomonderzoek van de familie den Hartigh; onze opa’s waren neven.
Kees stelt het zeer op prijs om zoveel mogelijk familieleden te ontmoeten maar in een korte
vakantieperiode is dit niet mogelijk.
Zodoende is er een plan ontstaan om een soort familiereünie te organiseren.
Omdat het in de vakantieperiode valt is besloten dit zo vroeg mogelijk te doen in de tijd dat
Kees en zijn gezin hier is.

Zaterdag 15 Juli 2006 staan vanaf 10 uur de deuren open van het verenigingsgebouw
aan de Burgemeester Brouwerstraat te Wijngaarden waar we u met een kop koffie welkom
heten. Deze dag zijn er tegen geringe vergoeding wat broodjes, hapjes en drankjes
verkrijgbaar.

Indien u ’s middags wat mee wilt blijven eten graag wel even vroegtijdig
laten weten met hoeveel u komt.
Deze dag zullen we wat foto en filmmateriaal uit Canada op een videoscherm laten zien.
Mocht u deze dag niet aanwezig kunnen zijn en wilt u Kees toch wat informatie geven over de
geschiedenis van de familie den Hartigh graag in de vorm van een kaartje, foto of filmpje, bij
voorkeur digitaal; dit laten we dan op het scherm zien als de tijd dit toelaat. U kunt dit
opsturen naar:
per e-mail: denhartightechniek@planet.nl of elcatek@wxs.nl
per post:
S. den Hartigh
van Tongerenstraat 12
3366 BR Wijngaarden
We hopen op een grote opkomst van onze familie, en graag tot ziens op de 15e Juli.
Met vriendelijke groeten, Simon den Hartigh
0184-490533
06-55 936 328
Link Genealogy:
http://www.ece.ualberta.ca/~kees/clan/
Link website Kees den Hartigh
http://www.ece.ualberta.ca/~kees/gallery/
Wijngaarden 24 april 2006

Dear Family
This summer our distant relative Kees den Hartigh will be visiting Holland together with his
wife Jane and his daughters Cora, Erin (twins), Gina.
Kees has lived in Edmonton, Alberta, Canada since 1957. His parents Bas en Bets den Hartigh
live there as well.
Kees his roots are in Nieuw-Beijerland and he has made a great contribution to the den
Hartigh genealogy. Our grandfathers were cousins.
Kees will appreciate it to meet as much family as he can, but this won’t be possible in a short
summer holiday.
Thereby a plan has been made to organize a family reunion Saturday July 15th 2006.
Since the reunion will be in the summer holidays we’ve decided to organize it at the
beginning of his holidays.
Saturday July 15
The doors of the community center will be open at 10.00 a.m. The location of the community
center is “Burgemeester Brouwerstraat” in Wijngaarden.
You’ll be welcomed by a cup of coffee and for a reasonable amount you’ll be able to buy
sandwiches and beverages.
In case you would like to stay for lunch, please let us know with how many people you’ll join.
During this day we’ll show you pictures and films from Canada.
In case you won’t be able to join us the 15th of July and you would like to give information
about the den Hartigh family to Kees you can send it to:
By e-mail: denhartightechniek@planet.nl of elcatek@wxs.nl
By mail:
S. den Hartigh
van Tongerenstraat 12
3366 BR Wijngaarden
When the screen allows it we will show your contribution on the 15th of July.
We hope to see many of you! See you on the 15th of July.
Yours Sincerely,
Simon den Hartigh
0184-490533
06-55 936 328
Link Genealogy:
http://www.ece.ualberta.ca/~kees/clan/
Link website Kees den Hartigh
http://www.ece.ualberta.ca/~kees/gallery/
Routebeschrijving

Route vanuit de richting Rotterdam:
- Op de A15 richting Nijmegen afslag 24"Sliedrecht West".
- 1e verkeerslichten linksaf.
- 2e verkeerslichten rechtdoor.
- 1e weg linksaf onder het spoor door.
- na 50 meter einde weg rechtsaf.
- Na ongeveer 400 meter linksaf richting Wijngaarden.
- Dit is de Tolsteeg
- Aan het einde linksaf de dorpsstraat op.
-1e weg linksaf u bevind zich in de Burg. Brouwerstraat.
- De Haveling is aan het einde van de straat.
Route vanuit de richting Gorinchem:
- Op de A15 richting Rotterdam afslag 24 "Sliedrecht West".
- 1e verkeerslichten rechtsaf.
- 1e weg linksaf onder het spoor door.
- na 50 meter einde weg rechtsaf.
- Na ongeveer 400 meter linksaf richting Wijngaarden.
- Dit is de Tol steeg
- Aan het einde linksaf de dorpsstraat op.
-1e weg linksaf u bevind zich in de Burg. Brouwerstraat.
- De Haveling is aan het einde van de straat.

