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Samen naar … de Zaanse Schans 
Op zaterdag 21 september aanstaande houden we onze jaarlijkse busreis. Dit jaar gaan we naar de 

Zaanse Schans. De Zaanse Schans is een open woon- en werkgebied. Sommige attracties zijn gratis 

te bezoeken, zoals de Kaasboerderij, Klompenmakerij, Bakkerijmuseum, Tinkoepel, Albert Heijn 

museum en alle winkels. Voor andere attracties geldt een entreeprijs; mensen met een 

Museumjaarkaart kunnen in alle overige attracties, met uitzondering van de Windmill Cruises.                     

Omdat we rekening houden met mogelijk regen op deze dag, wordt er een groepskaart gekocht 

voor het Zaans Museum & Verkade Experience én voor de vaartocht van Windmill Cruises.  

 

De Zaanse Schans geeft een beeld van de Zaanstreek in de 17de 

en 18de eeuw. Dit betekent dat de toegankelijkheid hierop is 

aangepast. Voor rolstoelen en rollators is het hierdoor niet overal 

rolstoeltoegankelijk. De Zaanse Schans beschikt echter wel over 

laagdrempelige bruggen en invalidetoiletten. Bij het Zaans 

Museum kunt u desgewenst een rolstoel reserveren. Van alle 

molens is alleen het Jonge Schaap rolstoeltoegankelijk. 

 

We verzamelen vanaf 8.00 uur in de Marijkestraat, we vertrekken om 8.30 uur. Voordat we in 

Zaandam aankomen stoppen we onderweg bij Van der Valk Schiphol, waar we een kopje 

koffie/thee met een appelpunt gebruiken. Vervolgens rijden we door naar de Zaanse Schans. We 

verwachten tussen 17.00 en 18.00 uur terug te zijn in Zoetermeer. 

 

De kosten bedragen € 40,00 per persoon, 

voor Museumjaarkaart-houders € 31,50. 

Bent u op die dag uw kaart vergeten mee 

te nemen, dan dient u ter plekke alsnog de 

volledige prijs te betalen. Voor deze reis 

dient u zich op te geven bij mevrouw S. 

Brandhorst, telefoon 079-3517047, of via 

info@oudsoetermeer.nl. Betaling, t.n.v. 

het HGOS, op bankrekeningnummer 

NL21ABNA0421255080, onder vermelding: 

“uitstapje naar Zaanse Schans”.  

Bij onvoldoende deelname wordt de reis 

helaas geannuleerd. 



 

 

Plekken van Plezier  
Een week eerder, op zaterdag 14 september, vindt de jaarlijkse Open Monumentendag plaats. 

Deze keer is het thema “Plekken van Plezier”. In Zoetermeer zijn deze volop te vinden en Oud 

Soetermeer heeft samen met de gemeente een aantal plekken uitgezocht waar veel plezier is te 

beleven.  

De opening vindt zaterdagochtend 

14 september om 11.00 uur plaats 

in perenboomgaard Hof van 

Seghwaert aan de Zegwaartseweg/ 

Gaardedreef 169.  

Wethouder R. Paalvast onthult dan 

een historisch informatiebord over 

de boomgaard en er is heerlijke 

perensap verkrijgbaar.  

 

Vanaf 11.00 uur zijn er vele 

plekken van plezier toegankelijk. 

De vier oudste kerken in het Dorp 

en de Vredekerk langs de 

Europaweg tonen hun bijzondere interieurs, organisten spelen met plezier, kleine expo’s hebben 

het algemene thema als uitgangspunt. In de Adventskerk is aandacht voor 500 jaar remonstrantie 

en de toren van de Oude Kerk kan beklommen worden. Vanaf de Nicolaaskerk zijn op gezette 

tijden rondwandelingen tussen het gerenoveerde kerkhof aldaar en het Wilhelminapark. De ruim 

honderd jaar oude Kunst en Vriendschap speelt op het oude schoolplein voor Dorpsstraat 114 met 

secties slagwerk, big band en fanfare. 

 

In molen De Hoop is een imker aanwezig. De 

Sara Lydiahoeve huisvest klompenmaker Kees 

Vreeswijk en in kinderboerderij Het 

Buitenbeest aan de Voorweg is een kleine 

expo over haar geschiedenis. 

In ons pand ’t Nieuwe Huys Dorpsstraat 132 

richten we ons ook op Plekken van Plezier. 

Met een expositie wordt het rijke 

verenigingsleven van Zoetermeer belicht. In 

de Olympus, nu vooral bekend als de 

Ballenbak aan de Voorweg, heeft Oud 

Soetermeer tevens een expositie met films 

ingericht over de vermaarde koepel waar 

onder meer turnkampioenschappen zijn 

gehouden. 

Kijk voor het volledige programma in de lokale 

bladen, op www.openmonumentendag.nl en 

www.oudsoetermeer.nl . 

Tussen ca. 11.00 en 16.00 uur geopend: 

1. Olympus, Voorweg 107      

2. Speelboerderij Het Buitenbeest, Voorweg 93   

3. Vredekerk, Zwaardslootseweg 44     

4. Nicolaaskerk en begraafplaats, Dorpsstraat 24    

5. Oude Kerk, Dorpsstraat 59       

6. Wilhelminapark, beschermd stadsgezicht tussen  

Dorpsstraat en Julianalaan      

7. Adventskerk, Julianalaan 3      

8. Optreden ‘Kunst en Vriendschap’ bij de 

vroegere  muziekschool,  Dorpsstraat 114; 14.30 

uur    

9. ‘t Nieuwe Huis, Oud Soetermeer, Dorpsstraat 

132     

10. Molen de Hoop, Eerste Stationsstraat 37a    

11. Pelgrimskerk, Eerste Stationsstraat 86    

12. Hof van Seghwaert, Gaardedreef 169       

13. Sara Lydiahoeve, Zegwaartseweg 59 /  Hugo de 

Grootlaan 2  



 

Papier  
Vijftien jaar lang hebben we in onze winkel een gratis plastic tas 

meegegeven. Dat is in de huidige tijd niet meer verantwoord en zelfs 

verboden. Vanaf heden zijn we 

dan ook overgegaan op gratis 

stevige papieren tassen waarop 

ons logo is afgedrukt. Ze zijn 

weliswaar twee keer zo duur 

maar uw aankopen kunnen 

veilig vervoerd worden, als het 

niet regent. Bovendien maakt u 

bij gebruik en hergebruik reclame voor Oud Soetermeer. 

 

Folder  
Onze folders vindt u bij alle activiteiten. We laten daarin zien wat 

wij als “70+er” allemaal doen. Meer dan vijftig vrijwilligers zijn 

dagelijks bezig met het bijeenbrengen en uitdragen van de 

geschiedenis van Zoetermeer. We hebben een 40-tal boeken 

geschreven, 250.000 namen met elkaar verbonden in een 

genealogische database, 500 artikelen gepubliceerd in ons 

tijdschrift ’t Seghen Waert en vele duizenden knipsels en publicaties 

in onze documentatie opgeslagen. Daarnaast zijn bronnen ontsloten 

op www.allezoetermeerders.nl, historieverhalen en info over 

monumenten op www.ZoetermeerMijnStad.nl en meer dan 20.000 

foto’s, samen met het Stadsarchief, op de Beeldbank Zoetermeer 

gezet. Algemene informatie, interviews en onze winkel zijn te 

vinden op www.zoetermeer.nl 

 

Historisch Festival  
In het weekend van 28 en 29 september vindt het Historisch Festival plaats, vol met kramen met 

oude ambachten, een arena met riddergevechten, vogelshows en optredens. Oud Soetermeer is 

op zaterdag samen met het Stadsarchief en de Bieb aanwezig in de grote tent op het Marktplein. 

We organiseren allerlei activiteiten over de mannen en vrouwen in de Zoetermeerse geschiedenis. 

Meer informatie volgt in een volgende Nieuwsflits en in de lokale bladen. 

 

 

 

 

Dorpsstraat 132, 2712 AN  Zoetermeer  

info@oudsoetermeer.nl  www.oudsoetermeer.nl 

Open op maandagavond en woensdag-, vrijdag en 

zaterdagmiddag 


