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Nieuwsbrief voor leden en donateurs, september 2016 
 

Dames en heren,  
 

Hierbij de Nieuwsbrief met de activiteiten en het historisch nieuws. 

Meer historische informatie is ook altijd te vinden op onze websites: www.historischeverenigingoud-

schipluiden.nl en www.tramstationschipluiden.nl 
 

Programma tweede halfjaar 2016 

27 oktober 2016 Gerrit Verhoeven, historicus en o.m. auteur van ‘De derde stad van Holland. 

Geschiedenis van Delft tot 1795’, verzorgt in de Hoornbloem te Den Hoorn 

een lezing over de relatie ‘Stad en platteland’  

13 december 2016 Frits van Ooststroom, boerderijexpert, houdt in het Notenschip te Schipluiden 

een lezing over de boerderijenrijkdom langs de Gaag in Midden-Delfland. 

Voor de vermelde activiteiten ontvangt u aparte uitnodigingen. 
 

Lezing Duitse Orde 

Jacques Moerman houdt op uitnodiging van de Historische Verenging Maasland op 12 oktober 2016 

in het Trefpunt te Maasland een lezing over de Duitse Orde in Maasland, met nieuwe inzichten. Voor 

het komende jaarboek van deze vereniging heeft hij ook enige artikelen over dit onderwerp 

geschreven. Dit jaar bestaan de contacten tussen de Duitse Orde en Maasland 775 jaar! 

 

Project Hambrouck 

Het crowdfundingsproject t.b.v. een herinneringsobject aan deze opmerkelijke predikant uit 

Schipluiden heeft tot nu toe ca. € 2.000,- opgeleverd. Wij zijn erg blij met de donaties. 

In deze Nieuwsbrief doen we nog een keer een oproep om met dit project mee te doen. Het ziet er 

naar uit dat in ieder geval in de Dorpskerk van Schipluiden een herinneringsobject aan deze predikant 

kan worden gerealiseerd. Het levensverhaal van Antonius Hambrouck staat in ons laatste jaarboek. 

Nieuwe deelnemers aan het project kunnen een bedrag overmaken op onze bankrekening 

NL30RABO0358261546 t.n.v. Historische Vereniging Oud-Schipluiden, onder vermelding van 

project Hambrouck. Bij voorbaat veel dank.  
 

Collecte Zomerfeesten 

Tijdens de Zomerfeesten is er een collecte gehouden voor twee projecten. Eén doel betrof de 

terugkeer van de luifel van het tramstation. We ontvingen een bedrag van € 674,-. In het kader van de 

Centrumontwikkeling van Schipluiden wordt het plan om het tramstation uit te breiden steeds 

concreter. 

 

Hek Keenenburg 

Met de gemeente en de St. Midden-Delfland in Mensenwerk onderzoekt Oud-Schipluiden of het hek 

van de Keenenburg, dat sinds 1918 in Wassenaar staat, in Schipluiden kan terugkeren. Het wordt dan 

de toegang tot het gereconstrueerde kasteel Keenenburg. 



Museum Het Tramstation 

In Museum Het Tramstation te Schipluiden is tot en met het komende Monumentenweekend 

(zaterdag en zondag) de tentoonstelling over de ‘Kerkenpaden in Midden-Delfland’ te zien: 

openingstijden van 11.00-17.00 uur. Vanaf 1 oktober 2016 t/m half april 2017 vindt de expositie 

‘Wonen in een monument’ plaats. Zo’n twaalf monumenten van Midden-Delfland worden 

uitgebreid getoond, zoals de Hofwoning op ’t Woudt, de voormalige oliemolen Mercurius in Den 

Hoorn, de bakkerswoning van de familie Hoek in Schipluiden en de Dijkpoldermolen in Maasland.  

Het wonen in een monument betekent dat het om een bijzonder pand gaat, vaak met een rijke 

geschiedenis. In de tentoonstelling wordt niet alleen stilgestaan bij de bouwhistorie, maar ook 

bij de consequenties van het wonen in een monumentaal pand. Naast oude en nieuwe foto’s van het 

exterieur zijn er ook beelden te zien van het interieur, evenals een aantal relevante objecten. Door de 

verscheidenheid aan monumenten is het een boeiende tentoonstelling. 

Op een tweetal nieuwe beeldschermen in het museum kunnen sinds kort een groot aantal wandel- en 

fietsroutes worden bekeken. 

Openingstijden van het museum: Woensdag, zaterdag, eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 

uur.  

 

Infozuilen trekvaart 

De Vereniging heeft beelden en teksten verzameld voor een drietal zuilen waarop de geschiedenis 

van de trekvaart tussen Delft en Maassluis en Vlaardingen wordt verteld. De zuilen worden geplaatst 

in Den Hoorn, Schipluiden en Maasland. Later volger er meer. Het project past binnen de provinciale 

erfgoedlijn Trekvaarten, en wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door de provincie. De 

gemeente Midden-Delfland werkt aan dit project mee. Er bestaan meer plannen om de beleving van 

de trekvaartroute te versterken, zoals de terugkeer van drie rolpalen tegenover het gemeentehuis van 

Midden-Delfland en het herstel van een bruggetje nabij het voormalige Slinkslootgemaal. 

Er wordt ook nagedacht over de terugkeer van een windas, waarmee de schuitjes van de boeren uit de 

polder werden overgehaald naar het boezemwater. 

 

Groeikaart Westland 

Een ander project waar de vereniging aan deelneemt is de Groeikaart van het Westland. Wij leveren 

teksten en beelden aan, die straks door een breed publiek digitaal te raadplegen zijn. 
 

Continuïteit van ons werk 

Het gaat goed met onze vereniging blijkt uit het voorgaande. Toch is er enige zorg, omdat het 

werkelijk aantal actieve mensen heel gering is. Recentelijk hebben enkele personen zich aangemeld 

om als gastheer of gastvrouw op te treden tijdens de openingstijden van het museum. Ook is er 

behoefte aan personen die teksten kunnen schrijven en onderzoek willen doen voor tentoonstellingen.  

Daarnaast missen we nog altijd een klusjesman of -vrouw voor het museum voor het klein 

onderhoud, zoals schilderwerk. Ten slotte is er een behoefte aan iemand voor de PR en een persoon 

voor het beheer van het leden- en vriendenbestand. Met enkele nieuwe krachten worden we al zeer 

geholpen. Uiteraard wordt er gezorgd voor een goede begeleiding. De meeste taken betreffen een 

dagdeel per maand. Aanmelden kan bij de voorzitter: j.w.moerman@wxs.nl of 0153809389. 

 

Ten slotte 

Helpt u mee om nieuwe donateurs/vrienden te werven voor de Historische Vereniging Oud-

Schipluiden. Zij ontvangen na betaling direct het nieuwe jaarboek! Aanmelding kan o.a. via de 

website van de vereniging.  
 

Graag tot ziens bij onze activiteiten, 
 

Bestuur Historische Vereniging Oud-Schipluiden, 7 september 2016. 


