Bijvoegsel nr. 21 d.d. 14 november 2013
bij de
Geschiedenis en Genealogie van het Noord-Hollandse geslacht Roobeek
door H.A.J. Roobeek

Correctie: “XII c.” uit het bijvoegsel nr 20 van 2011 (mailversie) moet zijn: “XII o.”
XI a

12. Geertruida Emilia Maria. Alinea aanvullen met de zin:
“Geertruida Emilia Maria overleed op 26-9-2012 te Beverwijk.”

XI b

5. Geertruida Euphemia. Alinea aanvullen met de zin: “Geertruida
Euphemia overleed op 28-9-2013 te Amsterdam.”

XI d

2. Maria Alida Elisabeth. Alinea aanvullen met de zin: “Cornelis (Kees) Keysper
overleed op 2-5-2010 te Alkmaar en werd begraven op 6-5-2010 op de
Algemene begraafplaats te Bergen.

XII i

Johannes Antonius Hieronimus. Alinea aanvullen met de zin: “Jan, oprichter
van Campingshop Roobeek, overleed op 28-7-2011 te Almaar en werd aldaar
begraven op 2-8-2011 op begraafplaats St. Barbara.

XIII c

1. Sander Martijn. Aanvullen met: “Volgt onder XIV b.”

Toevoegen:
XIV b

Sander Martijn, geboren te Apeldoorn op 23-8-1979. Hij huwde met Esther
Klomp, geboren te Apeldoorn op 23-12-1981. Het echtpaar kreeg 2 kinderen.
1. Jesper Sem Roobeek, geboren te Apeldoorn op 31-3-2009.
2. Mats Tijmen Roobeek, geboren te Apeldoorn op 13-4-2011.

Ter informatie (met dank aan Kees IJpelaan en Ben Mol):
Oom Roni heeft nooit kunnen achterhalen waar de naam Roobeek precies vandaan kwam.
Maar nu is dat toch helder geworden: in Bakkum is een Rode Beek geweest! Op de website
van de Stichting Werkgroep Oud-Castricum staat bij de omschrijving van databasefoto nr
002106 over Heerenweg nr 8 te Bakkum, de volgende omschrijving: In dit huis is eerder café
Het Haasje, ofwel het café van 'Bet van Floor', gevestigd en is in 1799 Neeltje Groentjes door
een schot om het leven gekomen. Noord van het huis loopt de Nollenbeek en in de volksmond
ook rode beek genoemd naar het oerrijke water.
Zie www.oudcastricum.com/cgi-bin/beeldbank
Deze aanvulling is samengesteld door G. Hoonhout, 4e dochter van Petronella Maria Roobeek
(zie XIc - 4). Nieuwe gegevens over geboorten, overlijden, huwelijken, promoties, (email)adresssen e.d. graag doorgeven aan haar:
Lindestraat 22 3581 LS Utrecht 030 - 2517135 roobeek@omdetafel.com
Roobeek stamboom op internet: http://www.geneweb.funservers.nl

