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Filmavond “Zoetermeer, die goeie ouwe tijd in zwart-wit” 
Op dinsdag 17 maart toont de Filmwerkgroep films uit de jaren 

(19)50 en (19)60. De Dorpsstraat, kermissen, kinderspelen en 

brommers, ze komen allemaal voorbij in het vertrouwde Centrum 

aan de Frans Halsstraat 1, vanaf 20.00 uur. Vanwege 

brandweervoorschriften is het aantal plaatsen beperkt dus geef u 

snel op! Via activiteitencommissie@oudsoetermeer.nl of bij mw. F. 

Brandhorst 079-351 70 47. De kosten zijn 3 euro voor leden en niet-

leden betalen er 5.  

 

75 jaar Bevrijding 
In 2020 herdenken en vieren we 75 Jaar Bevrijding. Vele organisaties proberen daar invulling aan 

te geven, zo ook Oud Soetermeer.  

Ons tijdschrift ’t Seghen Waert zal in april én in juni in het teken staan van de periode van en rond 

de Tweede Wereldoorlog. Voor Zoetermeer was de bevrijding op 5 mei 1945 er een van vreugde 

én verdriet. Eindelijk was de bezetting voorbij, de rood-wit-blauwe vlag met oranje wimpel mocht 

weer uit. Aan de andere kant was er het verdriet over de gestorvenen: gedood door zowel 

geallieerde als Nederlandse en Duitse kogels, in en rondom Zoetermeer en in Duitsland.  

Het themanummer van medio april zal verhalen bevatten over de jongens en mannen die in 

Duitsland moesten werken, 

mensen die in het verzet 

terecht kwamen en na de 

oorlog direct naar Oost-Indië 

vertrokken om daar tegen de 

Indonesiërs te gaan vechten. 

Tevens een interview met een 

destijds jonge jongen die in 

1945 zijn ogen goed de kost gaf 

en de meester die Duits en vele 

andere lessen gaf. Ook het 

bouwen krijgt aandacht, van 

bunker tot noodwoning, naast 

foto’s over het dagelijks leven.  
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Tevens zullen we in het pand van Historisch Genootschap Oud Soetermeer, Dorpsstraat 132, een 

tentoonstelling organiseren over de Tweede Wereldoorlog. Behalve een groot aantal foto’s zullen 

ook voorwerpen uit die tijd worden getoond, zoals voedselbonnen en persoonsbewijzen. De foto’s 

zullen een tijd laten zien waarin het leven vooral gewoon doorging, naast inkwartiering van Duitse 

soldaten, rantsoeneringen, verzet, werken, bunkers bouwen, hongerwinter en bevrijding.  

 

Over 75 Jaar Bevrijding verschijnt ook een lesbrief voor scholieren. Deze zal via 

www.ZoetermeerMijnStad.nl te downloaden zijn. 

Zie voor alle activiteiten in Zoetermeer:  https://www.75jaarvrijheidzoetermeer.nl/ 

 

Scannen gereed 

Joke en Dick de Kler hebben een jaar lang wekelijks afleveringen 

van ’t Seghen Waert gescand, alle nummers vanaf 1982. Het zijn 

misschien wel meer dan 6500 pagina’s met honderden artikelen. 

Een goudmijn voor wie de geschiedenis van Zoetermeer een goed 

hart toedraagt.  

Over een aantal maanden zullen de scans op onze website staan. 

Daar zullen ze op woord doorzoekbaar zijn dus veel beter 

toegankelijk. Op dit moment kun je wel zoeken op artikelen maar 

dan weet je nog niet wat er allemaal voor onderwerpen inzitten. 

Straks wel! Alle afleveringen van 1982 tot circa 2015 zullen op 

internet worden gezet en op ‘woord’ doorzoekbaar zijn. 

 

Alleen, … nog even, even … wachten. 

 

Enquête 

Voor het bestuur en de werkgroepen is het belangrijk te weten wat er onder de 1200 leden speelt. 

Zijn we wel goed bezig? Waar gaan we naar toe? Wat willen de leden van ons? Vandaar dat er bij 

het komende ’t Seghen Waert een papieren enquête is gevoegd. U krijgt hem half april ook 

digitaal en hij staat dan tevens op de website oudsoetermeer.nl. U en jij helpt ons zeer door de 

enquête in te vullen en aan ons te retourneren. 

 

Museum De Voorde: Weet je nog Wel!  

Samen met ervaringsdeskundigen heeft Museum 

De Voorde, Zuidwaarts 2, de speciale ‘Weet je 

nog WEL!-rondleidingen’ ontwikkeld. Zo kunnen 

mensen met dementie en hun naasten samen 

een gezellig uitje beleven. De collectie van het 

museum neemt je als vanzelf mee terug naar 

vroeger, met voorwerpen vanaf de jaren (19)50. 

Als je kampt met dementie, geeft dit houvast.  

 

Voor meer informatie: 

rondleidingen@museumdevoorde.nl.  
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Alle Leden Verzamelen … en een film over oorlogstijd en bevrijding 1940-1945  

 
Woensdag 29 april verzamelen we 

allen weer in ‘t Centrum aan de 

Frans Halsstraat 1. Tijdens deze 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

worden onder meer de nieuwe 

statuten behandeld.  

Na de pauze vertonen we films,  

opgenomen tijdens de oorlog: de 

Paardenmarkt 1940, een huwelijk 

1941, de gasauto van dr. Palte 1944 

maar ook de intocht van de 

Canadezen op 8 mei 1945 en de 

bevrijdingsfeesten in augustus 1945. 
 

De agenda van de ALV vindt u in ons ’t Seghen Waert 39-1 (2020), dat rond 7 april in de bus valt. 

 

Familie Bos uitgeplozen 
Ruim twintig jaar heeft onze 

Genealogische Werkgroep gewerkt 

aan de ‘stamboom’ van de familie 

Bos.  

Vanuit de omgeving van Harmelen 

kwamen Aert Jansz Bos in 1689 in 

Zoetermeer terecht. 

Afstammelingen hadden vele 

boerderijen waaronder het 

voormalige Driewegen in de 

Driemanspolder, op de hoek van de 

Voorweg/Vlamingstraat/Broekweg. 

Ook bouwden ze Dorpsstaat 7, 8 en 

9, nu alle rijksmonumenten. De 

Bossen waren ook actief in het 

dorpsbestuur en leverden tot 1931 

generaties burgemeesters. 

8000 namen zijn met elkaar verbonden in de stamboom, beter gezegd de parenteel ofwel alle 

nakomelingen van een oer-echtpaar. Alles bijeengebracht op een cd met inleidend boekje. Het 

eerste exemplaar is naar Anton Bos gegaan, de senior bij de presentatie op 29 februari. De andere 

exemplaren zijn voor u beschikbaar: in Dorpsstraat 132 of via www.oudsoetermeer.nl/publicaties; 

€ 7,50 als lid en € 10 voor een niet-lid. 

 

De historie van de familie Bos krijgt extra aandacht in een expositie, tot half april te zien in 

Dorpsstraat 132. De nadruk ligt op de vele boerderijen en andere panden die de familie heeft 

bewoond en in bezit gehad. Ook zijn er tientallen trouwfoto’s van Bos-sen te zien. 
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Etalage 
Achter de ramen aan de Dorpsstraat hebben Bert van Eken en Niek 

Nieuwenhuijsen een mobiele etalage gemaakt, zodat iedereen buiten de 

openingstijden kan zien wat we bij Oud Soetermeer doen. Binnenkort komt er 

ook een beeldscherm waarop permanent films en fotoseries zullen draaien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Midden in de publieksruimte hangt een heus panorama van Zoetermeer, geschilderd door Henk 

Roos. Het AD heeft daar onlangs een 360 graden-filmpje van gemaakt. Niek Nieuwenhuijsen 

verzorgde het commentaar. Te zien op AD.nl/zoetermeer/ 

 

20.000 foto’s te downloaden 
De Beeldbank Zoetermeer bestaat al een achttal jaren. Het StadsArchief Zoetermeer en Oud 

Soetermeer plaatsen daar steeds meer beeldmateriaal. Het aantal is nu ver, ver boven de 

twintigduizend gestegen. Vanaf heden zijn al deze foto’s ook door u en jij te downloaden in een 

goede en bruikbare resolutie. Tenminste, de 20.000 waar geen auteursrechten op rusten. Al deze 

beelden mogen gebruikt worden voor privédoeleinden. Bij publicaties, zoals op facebook, web of 

in boeken, is het verplicht de naam van de fotograaf en de herkomst te vermelden. 

 

 

Dorpsstraat 132, 2712 AN  Zoetermeer 

info@oudsoetermeer.nl ;  www.oudsoetermeer.nl 

Open op maandagavond en woensdag- en zaterdagmiddag 


