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Nieuwsbrief voor leden en donateurs, januari 2020 
 

Dames en heren,  
 

We starten het nieuwe verenigingsjaar met een Nieuwsbrief. Hopelijk wordt 2020 voor u en voor 

de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een prachtig historisch jaar, het vijftigste sinds onze 

oprichting in 1970. In deze brief blikken we vooruit naar de activiteiten in dit jaar. Zie voor 

informatie ook www.historischeverenigingoud-schipluiden.nl en www.tramstationschipluiden.nl 
 

Contributie 

Dit jaar is de contributie voor onze donateurs (vrienden) op minimaal € 25,- gesteld. Dit is voor donateurs wat 

meer dan in de afgelopen jaren. Gelukkig betalen veel donateurs en leden al jaren een hoger bedrag. De kosten 

van het jaarboek bedragen dit jaar al bijna € 25,-, het wordt een extra dik Jubileumboek.  

Bestuur en 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 - dit jaar zelfs vier keer! - een 

uitnodiging voor een lezing, een uitnodiging voor een excursie en gewoonlijk twee nieuwsbrieven. Daarnaast 

ontvangen zij gratis het jaarboek (dit jaar dus het Jubileumboek). 

Een vriendelijk en dringend verzoek aan alle leden en donateurs om de contributie vóór 1 maart 2020 te 

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

NL30RABO0358261546 t.n.v. Historische Vereniging Oud-Schipluiden, vermelding: Contributie 2020. 

Extra giften worden gereserveerd voor het Jubileumboek. Bij voorbaat dank voor uw extra bijdrage! 

 

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

duurder geworden. Daarom herhalen we dringend 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 steeds groeiende e-mailbestand. 

 

Programma 2020 

10 maart 2020 Jacques Moerman houdt een lezing over de Kerkenpaden van Midden-Delfland en omgeving. 

Kerkenpaden vormden vanaf de Middeleeuwen de kortste route naar kerk en school. In 

Midden-Delfland zijn tenminste zes kerkenpaden herkenbaar, namelijk de Voddijk, paden in 

de Woudse polder, de Tanthofkade, het Doelpad, het Dijkpolderpad en het Kralingerpolder-

pad. In De Lier bevindt zich nog het Hoefpad naar en vanaf de Maasdijk. In de lezing staat 

zowel de geschiedenis van de kerkenpaden als van het landschap centraal. Deze bijeenkomst 

vindt plaats in Het Notenschip, Schoolplein 4 te Schipluiden. Aanvang 20.00 uur.  

7 mei 2020  Gemma van Winden en Cor Rieken spreken over hun vader gedurende de oorlogsjaren. 

Beiden hebben over deze periode een interessant boek geschreven.  

juni 2020 De zaterdag moet nog vastgesteld worden. Excursie naar ’t Woudt, met een gevarieerd 

programma. 

sept. 2020 Jubileumlezing in Schipluiden: 50 jaar Historisch Onderzoek, deel 1 

nov. 2020 Jubileumlezing in Den Hoorn:  50 jaar Historisch Onderzoek, deel 2 

 

Voor de vermelde activiteiten ontvangt u aparte uitnodigingen. 

 

Museum Het Tramstation 
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In Museum Het Tramstation is vanaf 25 januari t/m eind juli 2020 de tentoonstelling ’75 jaar Bevrijding, 

Oorlogsverhalen en Oorlogsattributen 1940-1945’ te zien. De eerste oorlogsdagen waren in Den Hoorn en 

’t Woudt heftig. In 1944 is bijna eenderde van de gemeente Schipluiden onder water gezet. Spectaculair zijn 

de noodlandingen van een aantal vliegtuigen, waaronder een Engelse Spitfire. Van dit vliegtuig worden 

onderdelen geëxposeerd. Ook zijn er voorwerpen te zien van Nederlandse, Duitse en Canadese militairen. Er 

is aandacht voor onderduikers en lokale helden die hun leven voor onze vrijheid hebben gegeven. De 

Bevrijding is na de oorlog door de dorpen nog een keer extra gevierd. Het is een boeiende tentoonstelling met 

veel documentatiemateriaal.  

De tweede tentoonstelling van het jaar is gewijd aan het ‘Historische onderzoek vanaf 1970 in Schipluiden 

en omgeving’. In vijftig jaar is er in archief en bodem veel ontdekt. Verschillende hoogtepunten zullen de 

revue passeren, waaronder de opgraving van een inheems-Romeinse nederzetting in Rozemarijn (Schipluiden) 

en de vondst van vier boerderijen op de Vlietlanden.  

De openingstijden van het museum zijn woensdag, zaterdag en de eerste zondag van de maand van 

14.00-16.00 uur. Adres: Otto van Zevenderstraat 2 te Schipluiden.  

 
Jubileumboek Schipluiden 2020 

In verband met ons 50-jarig bestaan verschijnt in september het Jubileumboek Schipluiden 2020, in de 

gebruikelijk vormgeving, maar wel dikker. Het wordt een afwisselend boek, waarin uitgebreid aandacht wordt 

besteed aan de resultaten van 50 jaar historisch onderzoek. Ook nieuw onderzoek krijgt aandacht, evenals de 

jaarverslagen en de kroniek Midden-Delfland in Beeld van 2019. Het wordt een rijk geïllustreerd boek. 

 
Uitbreiding Tramstation 

We hopen dat de uitbreiding van het Tramstation met de luifel nog dit kalenderjaar wordt gerealiseerd. De 

tekeningen zijn gereed, inclusief voor de aanleg van het perron. De bewoners rondom het Tramstation zijn 

geïnformeerd en de gemeente Midden-Delfland heeft inmiddels de vergunningen verstrekt.  

 
Films Den Hoorn 

Tijdens de tentoonstelling ‘Den Hoorn, Dorp in Beeld’ in de Kickerthoek in Den Hoorn zijn films van twee 

amateurcineasten in première gegaan. Oude 8 mm filmrollen werden door Henk Groenendaal gescand en 

interessante passages zijn samengevoegd. Het gaat om beeldmateriaal van Nic Schenkeveld en Kees Tetteroo. 

De films beslaan een periode van ca. 1955 tot 1985. De film van Nic Schenkeveld bevat vooral veel beelden 

van activiteiten in Den Hoorn. De films van Kees Tetteroo zijn ondergebracht in zes films: Schooltijd, 

Agrarisch Midden-Delfland en de vier specials: Keizersnee bij ’n koe, Het beslaan van een paard, Schaatsen 

bij Chardon en op de Vaart, en Viering 50 jaar Antonius en Corneliuskerk. De films zijn voor iedereen te 

bekijken op www.youtube.com. Meer informatie over de films op: www.middendelfland.net. 

 

Cultuurimpuls 

De HistorischeVereniging Oud-Schipluiden pleit als lid van de werkgroep Cultuurimpuls en andere cultuur-en 

erfgoed organisaties, waaronder Cultuurstek Den Hoorn, de Historische Vereniging Maasland en Museum De 

Schilpen voor het behoud van de gemeentelijke Cultuurimpulssubsidie voor vernieuwende kunst en 

cultuuractiviteiten. De betekenis van cultuur is in Midden-Delfland groot. De raadsleden hebben van de werk-

groep een rapport ontvangen over de gevolgen van de subsidiestop voor een breed aantal cultuuractiviteiten.  

 
Stichting Beleving Kasteel Keenenburg 

Er is een aantal activiteiten gepland, waarmee het draagvlak voor visualisatie van het  kasteel wordt vergroot. 

Gedacht wordt onder andere aan het zichtbaar maken van een tweede hoektorentje en aan de komst van een 

tweede kijkglas, waarmee een ander gezicht van het oorspronkelijke kasteel wordt getoond. De bewoners van 

Schipluiden worden bij de visualisatieplannen betrokken.  

 
Graag tot ziens bij onze activiteiten,  

 
Bestuur Historische Vereniging Oud-Schipluiden, 22 januari 2020. 

http://www.youtube.com/

