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         UITNODIGING  
 

Leden, vrienden en andere belangstellenden, 

 

Op donderdag 2 mei 2019 organiseert de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een lezing en 

filmvoorstelling in de Hoornbloem, Koningin Julianaplein 1 te Den Hoorn, aanvang 20.00 uur.  

 

Vóór de pauze vertelt Henk Groenendaal over 

‘Abtswoude, de grote veranderingen’. Na de 

annexatie van Abtswoude (Papsou) op 1 februari 

1960 door de gemeente Delft moest veel agrarisch 

erfgoed wijken voor de bouw van de wijken 

Poptahof, Voorhof, Buitenhof en Tanthof. Met 

veel unieke afbeeldingen wandelen we over de 

oude ontginningsweg. Ook de veranderingen in 

het buitengebied, nu behorende bij de gemeente 

Midden-Delfland, komen voorbij. 

 

 

Hierna volgt de presentatie van het Historische Jaarboek Schipluiden 2018, met onder andere het 

tweede deel over Abtswoude. Leden en vrienden kunnen vervolgens hun exemplaar in ontvangst 

nemen. Dit jaarboek en ook vorige edities zijn natuurlijk ook te koop. 

 

Na de pauze wordt de ‘Dorpsfilm Den Hoorn 

1959’ vertoond. Dit prachtige tijdsbeeld van rond 

de jaren zestig van de vorige eeuw werd gemaakt 

door het bedrijf van Johan Adolfs uit Enschede. 

Op 14 mei 1959 werd het dorpsleven van Den 

Hoorn gefilmd. Alle schoolkinderen, diverse 

verenigingen en bedrijven komen voorbij. De film 

bevat veel close-ups en sluit af met een grote 

optocht door het dorp. Het was, en is nog steeds, 

de bedoeling dat veel mensen naar deze film 

komen kijken. De oude 8 mm film is 

gedigitaliseerd en opnieuw gemonteerd.  

 

Met vriendelijke groet en graag tot ziens op 2 mei a.s. 

 

Bestuur Historische Vereniging Oud-Schipluiden, 15 april 2019. 

 

          Mededelingen z.o.z.

        
 

 

 

 



 

MEDEDELINGEN 
 

Jaarboek ophalen 

Als u niet in de gelegenheid bent om het jaarboek op de lezingavond van 2 mei 

op te halen verzoeken wij u om dat kort erna te doen tijdens de openingsuren 

van het Tramstation.: Woensdag, zaterdag en eerste zondag van de maand van 

14.00-16.00 uur. 
 

Bomententoonstelling en nieuwe tentoonstelling 

Tot en met 15 mei 2019 (en niet dus tot eind mei) kan de tentoonstelling ‘Bomenverhalen, oud en 

nieuw’ in Museum Het Tramstation bezocht worden. Bezoekers die geweest zijn, zijn enthousiast. In 

het museum is het fraaie boekje ‘Knotwilgen en andere kanjers, bijzondere bomen in Midden-

Delfland’ te koop voor € 10,-.  

Vanaf begin juni kan de nieuwe tentoonstelling ‘Abtswoude, de grote veranderingen’ bezichtigd 

worden. Er is nog behoefte aan voorwerpen die met de boerderijen in Abtswoude te maken hebben. 

Vooral families die een band met dit gebied hadden of hebben worden voor bijdragen 

uitgenodigd. Er kan zelfs een vitrine beschikbaar gesteld worden voor een eigen verhaal. Doet u 

mee? Zeg het voort!  
 

Contributie 

Ruim 90% van de leden en vrienden van Oud-Schipluiden heeft in de afgelopen twee maanden de 

contributie overgemaakt. Wij zijn blij met dit aantal. Degenen die de betaling nog niet gedaan 

hebben, krijgen bij deze uitnodiging een herinnering. Iedereen bedankt voor de bijdrage.  
 

Aanbouw luifel 

Bijna tien jaar hebben we erop moeten wachten, maar nu is het zover: Museum Het Tramstation 

wordt uitgebreid met een afgesloten luifel. Afgelopen maand stemde de gemeenteraad van Midden-

Delfland unaniem in met de komst van deze aanbouw. De Historisch Vereniging heeft zelf al een 

derde van de kosten binnengehaald via het Omgevingsfonds Midden-Delfland. De gemeente stelt 

zich garant voor de rest. Er worden nog enige fondsen benaderd om de ruimte goed in te richten. 

Door de luifel kunnen straks grotere groepen, waaronder schoolklassen, in het Tramstation 

ontvangen worden. Ook de naaste omgeving van het Tramstation wordt heringericht. We zijn 

hiervoor op zoek naar authentieke treinrails (normaalspoor). Samen met het Architectenbureau 

Restauro worden de plannen in de komende tijd nader uitgewerkt. 
 

Stichting Beleving Keenenburg 

Het bestuur van de stichting, die draagvlak gaat creëren en sponsoren gaat zoeken voor het beter 

zichtbaar maken van kasteel Keenenburg, is compleet. De plannen - overigens ook die voor de 

uitbreiding van het Tramstation - vormen een onderdeel van de gesprekken met de gemeente en 

andere betrokkenen over de Centrumontwikkeling van Schipluiden.  
 

Gastvrouwen/-heren gevraagd voor de Dorpskerk 

Al een tijd bestaat het voornemen om de eeuwenoude Dorpskerk van Schipluiden op zaterdagmiddag 

in de zomer voor bezichtiging open te stellen. De kerk heeft een rijk interieur, met onder andere 

elementen die herinneren aan de bewoners van de Keenenburg. De openstelling is ook een wens van 

de Historische Vereniging Oud-Schipluiden. Van juni tot en met augustus kan de Dorpskerk op 

zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur bezichtigd worden. Per middag zijn er vier gastvrouwen/-

heren nodig. Wilt u ook meedoen voor enkele zaterdagmiddagen? Belangrijke bronnen voor de 

geschiedenis van de Dorpskerk zijn twee boekjes van Jacques Moerman. Hij zal de deelnemers 

tijdens een kennismakingsbijeenkomst extra informeren over een aantal bijzondere verhalen met 

betrekking tot het kerkgebouw en de gebruikers. 

U kunt zich vóór 25 mei opgeven bij Dick Guliker (dick.guliker@balmainhair.com) of Dick 

Bleeker(dick.bleeker@hotmail.com). 
 

Excursie 

De excursie naar Abtswoude is nog in voorbereiding. Er is een kans dat deze excursie later in het jaar 

plaatsvindt. U krijgt hiervoor bijtijds een aparte uitnodiging. 
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