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Alle leden verzamelen  
Woensdag 23 oktober verzamelen we ons allen weer in ‘t Centrum aan de Frans Halsstraat 1. 

Tijdens deze Algemene Ledenvergadering zal de Jan van der Spekprijs worden uitgereikt. Dat is de 

tweejaarlijkse prijs voor de persoon of instantie die zich het meest heeft onderscheiden in het 

bewaren of promoten van ons erfgoed. Tevens kunt u zich laven aan een prachtige film uit 1963: 

Alleman van Bert Haanstra, over het dagelijks leven van 12 mln Nederlanders. 

De agenda vindt u in ons ’t Seghen Waert 38-3 (2019); aanvang 20.00 uur, vanaf 19.30 uur koffie. 

 

Melk en jenever  
Op donderdag 24 oktober is er in 

museum De Voorde op het 

Zuidwaarts een lezing door Ton 

Vermeulen over Melk en Jenever,  

de vloeistoffen waar Zoetermeer 

op drijft, met de daarbij 

behorende familiebedrijven. Dit 

verhaal past bij de huidige 

tentoonstelling “Dit Zijn Wij”.  

Vanaf 19:30 tot 21:00 uur, entree 

€ 10,00 inclusief entree en 

koffie/thee. Aanmelden kan via 

activiteiten@museumdevoorde.nl  

 

Film “Zoetermeers Groen, Stad tussen de parken” 
Al eeuwenlang is Zoetermeer een groene vlek op de kaart. 

Tot de jaren (19)60 werd dat veroorzaakt door de grote 

hoeveelheid weilanden en akkers. Vooral heel veel gras en 

ook spruitkool, bieten en wuivend graan. Daarna begon 

Zoetermeer te groeien van Dorp naar Stad en  veranderde 

ook het karakter van het groen. Steeds meer boerenland 

verdween, om plaats te maken voor nieuwbouwwijken. De 

groeistad kreeg een nieuwe groene jas door de aanleg van 

veel parken en plantsoenen. Vanuit de lucht ziet 

Zoetermeer er dan ook nog steeds groen uit.  



 

Het eerste park van Zoetermeer, het Wilhelminapark, vlak na de aanleg in 1951 en nu 

 

‘Zoetermeers Groen - Stad tussen de parken’, zó heet de film die gemaakt is door de Filmwerk-

groep van het Historisch Genootschap Oud Soetermeer. De film toont de ontwikkeling van het 

groen in verleden en heden. Van de aanleg van het eerste park, het Wilhelminapark in het begin 

van de vijftiger jaren, tot de Nieuwe Driemanspolder, een nieuw water- en recreatiegebied waar 

op dit moment nog aan wordt gewerkt. De film laat ook zien wat Zoetermeerders kunnen doen 

met al dat groen. Met de verrekijker de natuur in, schilderen van groengezichten, een oude 

boomgaard weer tot leven wekken in de Hof van Seghwaert, een volkstuin,… U kunt de film op 5 

november zelf zien. Voor de vertoning van de film ‘Zoetermeers Groen - Stad tussen de parken’ zal 

stadsecoloog Hendrik Baas vertellen over zijn werk en ervaringen met het groen in Zoetermeer.  

Dinsdag 5 november in Het Centrum, Frans Halsstraat 1, 20.00 uur. Reserveren is noodzakelijk via 

mw. F. Brandhorst, telefoon 079-3517047 of via activiteitencommissie@oudsoetermeer.nl De 

toegangsprijs bedraagt € 5 voor niet leden en € 3 voor leden van Oud Soetermeer. 

 

Erfgoed van na 1945 
Oud Soetermeer gaat samen met de gemeente en andere organisaties werken aan de 

inventarisatie van waardevolle panden, objecten en complexen -ofwel erfgoed- van na 1945. Dat 

betekent dat ook het “Dorp” daar grotendeels onder valt. Heeft u zelf al een idee welk erfgoed 

heel bijzonder is? Mail het door naar info@oudsoetermeer.nl 

 

75 jaar Bevrijding 
In 2020 vieren we 75 jaar Bevrijding. Vele organisaties proberen daar invulling aan te geven, zo 

ook Oud Soetermeer. Wij zoeken nog verhalen over de bevrijding, die voor velen wel maar niet 

voor iedereen even vreugdevol was. Wie wil er wat over vertellen, wie heeft er nog foto’s die wij 

niet kennen? Bericht ons even via info@oudsoetermeer.nl als u iets weet of heeft. 
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