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Nieuwsbrief voor leden en donateurs, februari 2018 
 

Dames en heren,  
 

We starten het nieuwe verenigingsjaar met een Nieuwsbrief. Hopelijk wordt 2018 voor u en voor 

de Historische Vereniging Oud-Schipluiden weer een goed historisch jaar. In deze brief blikken 

we vooruit naar de activiteiten in het eerste half jaar. Meer historische informatie is ook altijd te 

vinden op onze websites: www.historischeverenigingoud-schipluiden.nl en 

www.tramstationschipluiden.nl 
 

Contributie 

Ook dit jaar houden we de contributie voor onze donateurs (vrienden) op dezelfde hoogte als in de jaren 

hiervoor. Donateurs betalen minimaal  € 20,-, leden minimaal € 25,-.  

Het bestuur en de leden bepalen in een vijftal ledenvergaderingen per jaar het beleid en ontvangen ook alle 

vergaderstukken. Alle donateurs en leden krijgen twee à drie maal per jaar een uitnodiging voor een lezing, 

een uitnodiging voor een excursie en gewoonlijk twee nieuwsbrieven. Daarnaast ontvangen zij gratis het 

jaarboek (productiekosten ca. € 20). 

Een vriendelijk en dringend verzoek aan alle leden en donateurs om de contributie vóór 15 maart 2018 

te voldoen (zie ook de aparte herinneringsstrook) op onze bankrekening IBAN-nr: 

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

2018.  

Extra giften worden gereserveerd voor het nieuwe jaarboek. Dit jaar hebben wij voor dit doel geen grote 

sponsoren gevonden. Bij voorbaat dank voor uw eventuele extra bijdrage! 

 

Wij gaan dit jaar verder met het digitaliseren van ons leden- en vriendenbestand. Postzegels worden steeds 

duurder. Daarom herhalen we de oproep dat wij ons bestand zoveel mogelijk willen uitbreiden met 

e-mailadressen. Wilt u - als u dit nog niet gedaan hebt en wanneer u met e-mail werkt - 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 groeiende e-mailbestand. 

 

Programma eerste halfjaar 2018 

13 maart 2018 Lezingavond met vier sprekers over vier onderwerpen: de Abtswoudseweg vóór de 

grote verandering (Henk Groenendaal), het onderwijs in Schipluiden, Zouteveen,’t 

Woudt en Den Hoorn (Rianne Graveland), de Armen van Zouteveen (Jacques 

Moerman), boerderij Arkesteijn in Schipluiden (Frits van Ooststroom). Locatie Het 

Notenschip in Schipluiden.  

Eind april 2018 Uitgave van ons nieuwe jaarboek (presentatie in het oudste schoollokaal van 

  Midden-Delfland). 

Eind mei/begin juni ‘18 Excursie naar Rijswijk, bezoek aan Huis te Werve, de locatie van paleis Huis ter 

Nieuwburg en de Oude Kerk van Rijswijk.  

Voor de vermelde activiteiten ontvangt u aparte uitnodigingen. 

 

Museum Het Tramstation 

In Museum Het Tramstation te Schipluiden vindt van 18 januari t/m 17 juni 2018 de tentoonstelling 

‘Familiaal’ plaats. Vijftien bekende families uit Schipluiden, Den Hoorn en omgeving presenteren in het 



museum hun familiegeschiedenis. De expositie bestaat uit foto’s, documenten, voorwerpen en teksten, 

waaronder familieoverzichten. Sommige stambomen lopen ver terug. Van een aantal boerderijen zijn alle 

bewoners op een rij gezet; in één geval vanaf de vijftiende eeuw. Het is een afwisselende tentoonstelling, 

omdat elke deelnemende familie eigen keuzes maakte. Ook zijn er onder meer films te zien van Schipluiden 

in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Openingstijden: woensdag, zaterdag, eerste zondag van de 

maand, van 14.00-16.00 uur. Museumweekend 14 en 15 april, Koningsdag 27 april, van 11.00-17.00 uur. 

Toegang gratis. 

 

Publicaties 

In het museum zijn verschillende publicaties te koop, waaronder de historische jaarboeken van 2009 t/m 2016 

(voor een gereduceerde prijs).  

 

Historisch Jaarboek Schipluiden 2017 

Er komt eind april weer een nieuw jaarboek uit. De artikelen zijn de onderwerpen van de lezing op 13 maart 

plus een artikel over de huisartsen van Schipluiden en Den Hoorn van Harry Brik. Dit laatste onderwerp sluit 

aan bij de tentoonstelling, die tot eind december 2017 in het tramstation werd gehouden. Verder bevat het 

nieuwe jaarboek een beeldkroniek van 2017 (Henk Groenendaal) en de verslagen van onze activiteiten in het 

afgelopen jaar. Het jaarboek wordt in het vertrouwde formaat en rijk geïllustreerd uitgegeven.  

 

Hambrouckproject 

Met veel plezier kunnen wij u meedelen dat een vertegenwoordiging van onze vereniging en van de 

Dorpskerk van Schipluiden ingestemd heeft met een eerste ontwerp voor een herinneringsobject (het worden 

er zelfs twee) van ds. Hambrouck. Het duo-kunstwerk (buiten en binnen) wordt uitgevoerd door een 

kunstenaar die in Schipluiden is opgegroeid. Tot nu toe is via een crowdfundingsactie € 2.500,- voor dit doel 

ontvangen. Er is nog een bedrag van ca. € 1.000-,- nodig om het bronzen kunstwerk te laten uitvoeren en 

plaatsen. Op zaterdag 8 september 2018, in het Monumentenweekend, worden alle sponsoren uitgenodigd 

voor een feestelijk programma rond de onthulling. Leden en vrienden die tot nu toe geaarzeld hebben, kunnen 

nog een bijdrage te leveren. U kunt een bedrag storten op NL30RABO0358261546 t.n.v. Historische 

Vereniging Oud-Schipluiden, onder vermelding: Hambrouckproject. Voorlopig bestaan er geen concrete 

plannen om een dergelijk herinneringsmonument ook in Taiwan (Formosa) te plaatsen, het eiland waar de 

Schipluidense dominee Hambrouck in de zeventiende eeuw heeft gewerkt. Zie voor het volledige 

Hambrouckverhaal het Historisch Jaarboek Schipluiden 2015. 

 

ANBI-status 

De vereniging heeft in het afgelopen jaar van de Belastingdienst de ANBI-status gekregen. Dit betekent onder 

andere dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting. 

  

Centrumontwikkeling 

In het kader van de Centrumontwikkeling van Schipluiden worden op korte termijn drie 

haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd, twee voor de uitbreiding van het tramstation en één voor de 

herinrichting van het hoofdburchtterrein van de Keenenburg. Zoals bekend denkt de vereniging aan een 

reconstructie van het kasteel in staal. Voor deze initiatieven heeft de gemeente Midden-Delfland een 

startbedrag beschikbaar gesteld. Het jaar 2018 wordt voor ons - ook wat deze onderwerpen betreft - een 

cruciaal jaar. Graag willen wij als vereniging dat de historische kern van Schipluiden wordt versterkt.  

 

Als vereniging willen wij groeien om onze plannen te kunnen realiseren! 
 

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

Schipluiden. Zij ontvangen na betaling het nieuwe jaarboek! Aanmelding kan onder andere via de 

website van onze vereniging.  

 

Graag tot ziens bij onze activiteiten,  

 

Bestuur Historische Vereniging Oud-Schipluiden, 5 februari 2018. 


