
Minderhoud, Abraham. - Dir. van de Maatschappij „De
Wilhelminapolder" te Kattendijke. - Geb. 16 Oct. 1891
te 's-Heer-Arendskerke. - Ouders: Jan Mindcrhoud, geb.
6 Juni 1860, bedrijfsboer bij „De Wilhelminapolder", en
Sentina Polder-
dijk, geb. 22
Aug.1862.-Goh.
oplöNov. 1917
te Zwolle met
Elizabeth Maria
Jacoba Zomer,
geb. 12 Nov.
1895. - Kinde-
ren : Sentina,
geb. 25 Aug.
1918; Jan, geb.
6 Jan. 1922;
Albert Willem,
geb. 6 Jan. 1922.
- M. doorliep de
H.B.S. te Goes,
bez. de Rijks-
landbouwwin-

terschool aldaar
en vervolgens
den cursus van
de Ned. Heide
Mij., afd. B. te
Utrecht. In
1913 trad hij als
adspirant-op-

zichter te Wolvega in dienst van de Ned. Heide Mij., voor
welke hij tot 1917 op verschillende plaatsen werkzaam
bleef. Daarna werd M. benoemd tot hoofdopzichter bij de
N.V. Grondverbetering en Ontginnings-Mij. te Zwolle en
reeds een jaar later tot dir. dezer N.V. Van 1930-1936 was
M. werkz. als inspecteur bij het in cultuur brengen van
drooggemaakte Zuiderzcegronden, om daarna benoemd
te worden tot directeur van de Mij. „De Wilhelminapol-
der" op Zuid-Beveland. Deze polder werd in 1809 inge-
dijkt, de Oost-Bevelandpolder reeds in 1708. De opper-
vlakte van beide polders, die geheel met buizen gedrai-
neerd zijn, bedraagt ruim 1600 H. A., waarvan ongeveer
1500 H.A. het eigendom zijn van de Burg. Mij. „De Wil-
helminapolder". - M. wordt in het beheer van den polder
bijgestaan door een hoofdopzichter, een boekhouder, een
beambte voor het kweekbedrij f en zes opzichters, wonende
op de boerderijen. De veestapel bestaat uit ongeveer 120
werkpaarden, 40 stuks jonge paarden, 50 stuks melk-
koeien, 200 stuks jong vee, twee kudden schapen, ieder
van 150 stuks en 126 varkens. — Appelen, peren en prui-
men zijn de hoofdproducten van den fruitteelt. - M.'s vele
verdiensten, werden officieel door de regeering erkend met
zijn benoeming tot ridder in de orde van. Oranje-Nassau. -
Hij bezocht vele landen van Europa. — Wilhelminadorp.


