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Nieuwsbrief voor leden en donateurs, april 2013 
 

Beste leden en vrienden,  

 

Met genoegen kunnen wij u meedelen dat vanaf zaterdag 27 april 2013 het nieuwe jaarboek voor u gereed ligt 

in Museum Het Tramstation. Dankzij enkele sponsoren is het boek weer volledig in kleur uitgevoerd. Naast 

een aantal verslagen bevat het jaarboek een indrukwekkend artikel over de heren en vrouwen Van Dorp (van 

Huis ten Dorp), een artikel over Anthonie Knottebelt, die zestig jaar polderbestuurder was van de 

Holierhoekse en Zouteveense Polder, een artikel over Gijsbertus van Marrewijk, tuinder en bestuurder, die 

erg belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van het dorp Den Hoorn, een bijdrage over de festiviteiten 

rond het Onafhankelijkheidsfeest in 1913 in Schipluiden en Den Hoorn en een kleurrijk overzicht van een 

flink aantal gebeurtenissen in Midden-Delfland in 2012. 

 

Jaarboek 2012: komt u het zelf even halen?  
 

Dit scheelt ons porto- en voorrijkosten. Tegelijkertijd kunt u in 

het museum de tentoonstelling ‘Oude Dorpstaferelen van Den 

Hoorn en Schipluiden’ bekijken. Hierin wordt ook aandacht 

besteed aan het herdenkingsfeest in 1913. Eén vitrine is in de 

komende periode ingericht met informatie en materiaal over 

vorige troonswisselingen. De tentoonstelling over deze 

onderwerpen duurt tot en met 18 mei 2013. Vanaf 25 mei is de 

expositie over Gijsbertus van Marrewijk te bezichtigen.  

 

We hebben uw hulp nodig! 

 

Museum Het Tramstation zoekt nieuwe suppoosten, betrokken 

donateurs, die het leuk vinden om vijf- à zesmaal per jaar 

gastvrouw of -heer van het museum te zijn. Ook zijn wij op zoek 

naar een persoon die het leuk vindt om de PR van het museum te 

verzorgen. Wij willen met name meer het eigen publiek binnen de gemeente Midden-Delfland bereiken. 

Tenslotte zoeken we een nieuwe klusjesman/-vrouw voor het museum. Aanmeldingen kunnen naar een van de 

onderstaande adressen. 

 

Openingstijden Museum Het Tramstation:  woensdag, zaterdag en eerste zondag 

van de maand van 14.00-16.00 uur. 

Extra opening: 30 april 11.00-17.00 uur, 4 en 5 mei van 14.00 tot 17.00 uur.  
 

Met vriendelijke groet, 

 

Jacques Moerman, namens het bestuur van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden. 

Mailadres: j.w.moerman@wxs.nl, telefoon 0153809389.  

Adres Museum Het Tramstation: Otto van Zevenderstraat 2, 2636HN Schipluiden. 


