HISTORISCHE VERENIGING OUD-SCHIPLUIDEN
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Otto van Zevenderstraat 2
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Tel. 015 3809389

UITNODIGING voor de lezing ‘Den Hoorn in beeld’
Leden, vrienden en andere belangstellenden,
Op donderdag 23 maart 2017 worden vier korte lezingen gehouden over Den Hoorn. De
bijeenkomst vindt plaats in de Hoornbloem, Kon. Julianaplein te Den Hoorn, aanvang 20.00 uur.

Den Hoorn telt nog altijd een opvallend aantal rijtjeshuizen uit de periode 1875-1940, zoals aan het
begin en einde van de Dijkshoornseweg en langs de Woudseweg. Wie waren de stichters van deze
woningen? Wat is de relatie met de opkomende tuinbouw? Henk Groenendaal vertelt over zijn
onderzoek naar deze woningen.
Bert Gerritse, nauw betrokken bij de Hoornse parochie, spreekt over de 100-jarige r.k. kerk in Den
Hoorn. Pastoor Vasse heeft een dagboek bijgehouden waarin hij de werkzaamheden aan de kerk
vanaf het begin tot aan de realisatie in 1917 heeft bijgehouden.
Rianne Graveland, historica, heeft onderzoek gedaan naar de bakkers in Den Hoorn en Schipluiden.
De eerste bakkers worden reeds in de zeventiende eeuw genoemd. De huidige bakkerijen van Hoek
en Holtkamp hebben een voorgeschiedenis, die teruggaat tot de negentiende eeuw.
Ten slotte vertelt Jacques Moerman over de Tanthofkade en de Wennekerkade, twee kaden die als
kerkenpad werden gebruikt. Kerkgangers en scholieren uit Abtswoude liepen via deze wegen door
de polder naar de r.k. kerk en school in Den Hoorn.
Alle vier de lezingen worden rijk geïllustreerd. Het wordt een afwisselende avond, waarin een goed
beeld wordt gekregen over een aantal interessante aspecten van de geschiedenis van Den Hoorn. De
vier verhalen zijn straks ook in het nieuwe Historisch Jaarboek Schipluiden te lezen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur Historische Vereniging Oud-Schipluiden, 6 maart 2017.

Z.O.Z.

Mededelingen
Contributie
De betalingen van de contributie stromen binnen na de oproep in de Nieuwsbrief van begin februari.
Hopelijk volgt de rest nog deze maand. Vandaar een herhaling van onze betalingsoproep. De
bankrekening van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden is: IBAN-nr:
NL30RABO0358261546. Noteer bij de betaling: Contributie 2017. Donateurs (vrienden) minimaal
€ 20,-, leden minimaal € 25,-. Hiervoor ontvangt u, zoals bekend, het nieuwe jaarboek gratis.
Museumnieuws
In Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden, is tot eind april 2017 de
tentoonstelling ‘Wonen in een monument’ te zien. Vanaf half mei kan hier een tentoonstelling
bezocht worden over de huisartsen van Den Hoorn en Schipluiden. Openingstijden van het
museum: woensdag (vanaf 1 april), zaterdag en eerste zondag van de maand van 14.00-16.00 uur of
op afspraak.
Lezing over Duitse Orde
Op uitnodiging van het Historische Genootschap Oud-Westland houdt Jacques Moerman op 12
april 2017 nog een keer zijn lezing over de Duitse Orde in Maasland. De bijeenkomst vindt plaats in
Het Trefpunt te Maasland achter de Oude Kerk, aanvang 20.00 uur. Er wordt onder meer ingegaan
op de relatie tussen het kasteel Keenenburg in Schipluiden en de Commandeurshof in Maasland. De
familie Van Egmond van Keenenburg leverde meerdere commandeurs en zelfs landcommandeurs
aan de Duitse Orde.
Presentatie Historisch Jaarboek Schipluiden 2016
In de tweede helft van april wordt de uitgave van ons nieuwe jaarboek verwacht. Deze keer
presenteren we het jaarboek in De Eenhoorn, de parochiezaal naast de r.k. kerk in Den Hoorn.
Hiervoor volgt later een uitnodiging.
Voorjaarsexcursie 2017
De voorjaarsexcursie vindt plaats op zaterdagmiddag 27 mei. Per fiets of auto bezoeken we eerst het
Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder. Daarna nemen we in Vlaardingen een kijkje in het
Archeologisch Depot, gevolgd door een bezoek aan het Museum Vlaardingen, waar onder meer
opvallende archeologische voorwerpen zijn te zien. Een aparte uitnodiging volgt.
Herhaalde oproep
De vereniging moderniseert momenteel het leden- en vriendenbestand. Dit bestand willen wij graag
uitbreiden met een e-mailadres. Wilt u zo vriendelijk zijn een e-mail te sturen naar het adres:
info@historischeverenigingoud-schipluiden.nl met daarin uw e-mailadres. Deze adressen worden
gekoppeld aan ons bestand. Uiteindelijk willen wij – ook om kosten te besparen – meer gebruik
gaan maken van de verzending van onze correspondentie per email.

