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Nieuwsbrief voor leden en donateurs, februari 2021
Dames en heren,
We starten het nieuwe verenigingsjaar met een Nieuwsbrief. Hopelijk wordt 2021 voor u en voor
de Historische Vereniging Oud-Schipluiden een jaar met minder beperkingen. Wij verwachten dat
er in de loop van het jaar weer publieksgerichte activiteiten kunnen plaatsvinden. In deze brief
blikken we vooruit naar activiteiten die wel door kunnen gaan. Volg voor tussentijdse
informatie ook onze websites: www.historischeverenigingoud-schipluiden.nl en
www.tramstationschipluiden.nl

Contributie en emailadres
Dit jaar handhaven we de contributie voor onze donateurs (vrienden) en leden op
minimaal € 25,-. Gelukkig betalen veel donateurs en leden al jaren een hoger bedrag.
Dit extra bedrag zetten we in voor het nieuwe jaarboek. Dit jaar hebben we hiervoor
geen externe sponsoren gevonden. Vrienden die het jaarboek toegestuurd krijgen,
verzoeken we om een extra bijdrage (ook het verzenden van boeken wordt steeds
duurder).
Wij vragen u vriendelijk om de contributie vóór 15 maart 2021 te voldoen op onze
bankrekening IBAN-nr: NL30RABO0358261546 t.n.v. Historische Vereniging
Oud-Schipluiden, vermelding: Contributie 2021.
Bij voorbaat dank voor uw extra bijdrage!
Van ongeveer een derde van de vrienden missen wij nog het emailadres. Hopelijk wordt dit aantal dit
jaar weer een stuk geringer. Het scheelt verzend-/bezorgkosten. Meldt u met uw emailadres aan bij
de info@historischeverenigingoud-schipluiden.nl. Veel dank hiervoor.
In 2020 zijn door de coronamaatregelen onze inkomsten (vooral door de verkoop van publicaties) via
het museum en tijdens lezingen sterk teruggelopen. Om deze reden is nog een flink aantal
exemplaren van onze Jubileumbundel in voorraad. Het is een mooi cadeau dat voor € 25,- voor
liefhebbers beschikbaar is. Uiteraard zijn nieuwe vrienden ook in 2021 weer van harte welkom. Zij
ontvangen net zoals u het komende jaarboek gratis. Vertel het door!
Historisch Jaarboek Schipluiden 2021
De inhoud is gereed en inmiddels aangeleverd bij de vormgever/drukker. Naar verwachting vindt de
uitgave begin mei plaats. De inhoud is weer boeiend en afwisselend. Er zijn artikelen over de
schilder Jan J. van der Stap, olieslagerij Mercurius in Den Hoorn, het werk van architect en
gemeenteopzichter Jan van Beurden, een overval in Hodenpijl, de Armenzorg en de Boerderijen van
Zouteveen. Vaste bijdragen zijn verder: de archeologische kroniek, de beeldkroniek van 2020 en de
verslagen van de vereniging, Museum Het Tramstation en de bibliotheek. Alles weer rijk
geïllustreerd.

Nieuwe luifel aan het tramstation
Het eerste doel is gerealiseerd: het uitpakken van het rijksmonument. Door de leilindes was het
tramstation een groot deel van het jaar niet te zien. De bouw van de luifel, het nieuwe toilet en de
aanleg van het perron zijn gestart. Als alles naar wens verloopt, vindt de oplevering in juni plaats.
Tentoonstellingen
Als het museum weer open mag, is er een kleine tentoonstelling te zien van het ‘Vervoer over water’.
De kern hiervan bestaat uit zes banners. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan wandbordjes die in
bezit zijn van het museum en het gevonden leer tijdens de opgravingen van de Keenenburg. Het idee
om per twee maanden een ander thema te belichten hebben we i.v.m. de verbouwing losgelaten.
Tijdens de openingsuren kan de verbouwing gevolgd worden en is er in ieder geval in een aangepaste
vorm het een en ander te zien. Onze winkel met publicaties kan ook geraadpleegd worden.
Hierna exposeren we in het museum op banners een zestal bijzondere landschappen van MiddenDelfland. Dit doen we in het kader van ‘Ode aan het Landschap’, een project van het Cultuurplatform
Midden-Delfland, waarbij veel instellingen in de gemeente betrokken zijn.
Lezingen
Als deze weer mogelijk zijn, zullen we u hierover informeren. Net zoals onze zusterverenigingen
denken we pas in het najaar weer publieke zaalpresentaties te kunnen houden. Ruim voor die tijd
zullen we u de inhoud hiervan bekend maken.
Historisch Verzamelboek
Op verzoek van de eigenaar van de PLUS-supermarkt in Den Hoorn heeft de Vereniging teksten en
fotomateriaal geleverd voor een verzamelalbum bestaande uit 175 plakplaatjes. Het boek wordt
prachtig uitgegeven en bevat een schat aan beeldmateriaal van Den Hoorn, Schipluiden, ’t Woudt en
Sion. In Delft was een vergelijkbaar intitiatief vorig jaar een groot succes. Met zo’n actie, die in april
start, bereiken we weer veel nieuw publiek.
Nieuwe boeken
Wij hebben als vereniging meegewerkt aan de totstandkoming van een boek over de Trekvaarten in
Zuid-Holland, een uitgave van de provincie en het Erfgoedhuis Zuid-Holland. De trekvaartroutes in
ons gebied zijn daar een onderdeel van. De uitgave hiervan vindt in juni plaats. Het boek over de
Westlandse Buitenplaatsen, waarin ook de buitenplaatsen in ons werkgebied worden besproken, is
opnieuw uitgegeven en te koop bij onder andere het Westlands Museum.
ADC ArcheoProjecten heeft het rapport ‘Langs de randen van klooster en buitenplaats Sion’
uitgegeven met de onderzoeksresultaten van de opgraving in 2018, een boeiend rapport. Onze
bibliotheek bezit een exemplaar.
Stichting Beleving Kasteel Keenenburg
Deze stichting, waarbij wij als vereniging nauw zijn betrokken, werkt hard aan het zoeken van
sponsoren in verband met enkele visualisatieprojecten. Ook is het de bedoeling om weer een
evenement op het kasteelterein te organiseren, vergelijkbaar met het rederijkersfestival twee jaar
geleden.
Straks weer graag tot ziens bij onze activiteiten, en een hartelijke groet,
Jacques Moerman, namens het bestuur van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden, 20 februari 2021.

