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Ledenvergadering 
Zoals bekend zijn de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) van april en november geannuleerd. De 

volgende ALV zal nu plaats vinden op 3 maart 2021. Diverse documenten, zoals statuten en 

concept-jaarstukken, staan al op onze website oudsoetermeer.nl .  

Er zouden enkele bestuurswisselingen zijn in november. Ronald Grootveld en Cees Klein zullen 

binnenkort hun taken neerleggen en overdragen. Herman Middendorp zal als kandidaat-secretaris 

alvast gaan proeven aan secretariële werkzaamheden. Formele bevestiging volgt op de ALV. 

 

Dorpsstraat ons Dorp: alle huizen op een rij 
Momenteel hangt er in de publieksruimte van ’t Nieuwe Huys Dorpsstraat 132 de expositie 

‘Dorpsstraat Ons Dorp’. Alle huizen van de Dorpsstraat in één oogopslag te zien. Iets wat in 

werkelijkheid onmogelijk is! 

Vanaf de Vlamingstraat tot en met het Lagereinde is de Dorpsstraat te zien in deze expositie. Alle 

woningen zijn begin 2020 gefotografeerd en samen vormen ze een kleurrijk Dorpslint. Op diverse 

punten in de straat wordt het heden aangevuld met beelden uit het verleden. Voor heel veel 

mensen een “oh ja”-moment.  

Als de overheid bezoek van publieke ruimten als musea en bibliotheken toestaat dan kunt u 

terecht op maandagavond, woensdag- of zaterdagmiddag! Reserveren is niet nodig, maximaal zes 

mensen 

mogen er  

tegelijk naar 

binnen.  

 

Registratie, 

handen 

desinfecteren 

en 

mondkapjes 

zijn verplicht!  

 

De expo staat 

er zeker tot 

eind dit jaar. 

Van harte 

welkom! 
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Nieuw boek: De Driemanspolder 

 

Het nieuwe boek over de Driemanspolder is vanaf nu verkrijgbaar. In 192 pagina’s wordt een 

overzicht gegeven van de historie van dit enorme gebied dat zich uitstrekt van de Delftsewallen, 

langs Voorweg en rijksweg A12, tot en met de drie molens bij Wilsveen. Het ligt dan ook in 

Zoetermeer én Stompwijk. 

 

Het meest westelijke deel is 

onlangs opengegaan als nieuw 

recreatiegebied mét een water-

piekberging voor hele natte 

perioden. Het oostelijke deel bevat 

de wijken Driemanspolder, 

Meerzicht en het Westerpark.  

In dat gebied is eeuwenlang 

geboerd, veen weggegraven voor 

turf, rond 1670 een enorme 

waterplas drooggemalen, hebben 

nieuwe eigenaren vervolgens 

zomerpaleisjes neergezet zoals 

Hoeve Meerzigt en leverde het 

land aardappelen en spruiten op, 

als ook melk van de grazende 

koeien.  

 

 
De door Paulus Potter geschilderde koeien hadden in 1653 verschillende kleuren 
en vormen (Collectie Rijksmuseum SK-A-711) 
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Vanaf vijftig jaar geleden verrezen er flats, ging de Sprinter door de polder rijden en verscheen 

tegen de westgrens de Haagse wijk Leidschenveen.  

 

Het ingebonden boek op A4-formaat met harde kaft gaat over al die eeuwen historie, met veel 

korte verhalen naast de chronologische hoofdstukken, interviews en wel 150 (kleuren) illustraties. 

De “Driemanspolder; boeren, 

baggeren, bouwen en bergen” is 

geschreven door Ton Vermeulen 

en vormgegeven door Miranda 

van Hooft van Spectrum 

Communicatie Zoetermeer, die 

ook de druk verzorgde.  

Het is voor € 23 verkrijgbaar in 

Dorpsstraat 132, of via de 

website www.oudsoetermeer.nl 

bij “publicaties”.  

 

Leden van Oud Soetermeer 

betalen slechts € 18, een korting 

van ruim 20% ! 

 

 

Schenkingen 
We krijgen wekelijks schenkingen binnen. Zoals onlangs van 

Leo Bolleboom uit Berkel. Hij had nog een oud bestel-

opschrijfboekje van de Spar en het plakboek Fiedelflier dat 

rond 1950 door deze winkelketen werd uitgegeven. Wist u 

trouwens dat de Spar in Zoetermeer is opgericht door de 

familie Van Well, in 1932? En dat deze nog steeds bestaat, 

een organisatie met in 48 landen bijna 13.000 winkels? 

 

Rond 1950 was de Spar net internationaal uitgerold en telde 

in Nederland een paar duizend winkels van zelfstandige 

kruideniers. Nu zijn dat er een paar honderd, vooral op 

vakantieparken, bij tankstations en universiteiten en als 

buurtsupers. Ook is er een in Seghwaert aan de Weidedreef 

en een langs de A12.  

 

Net als nu was men zeer gericht op klantenbinding. De 

opschrijfboekjes waren voor de bestellingen die thuis 

werden bezorgd. Iets wat je nu digitaal doet. En de 

plakplaatjes of -bladen van Fiedelflier, een jongen met fluit die avonturen beleeft, lijken op de 

voetbal- en andere plaatjes van nu. In Benthuizen is er nu zelfs een Historisch Plakboek van Plus 

Verheul. Het boekje en plakboek worden  toegevoegd aan het archief van de Spar in het 

Stadsarchief Zoetermeer, zie:  https://stadsarchief.zoetermeer.nl/ 

 

Op het einde van de Dorpsstraat (Hovestein) is 
een kunstwerk gemaakt als herinnering aan 
de oprichting van de Spar op deze plek 

De drie molens bij Wilsveen (foto C. van Swieten) 

http://www.oudsoetermeer.nl/
https://stadsarchief.zoetermeer.nl/
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Nog meer boeken 
Het Boekje Open Monumentendag en Dag van de Architectuur van zo’n 100 pagina’s is nog gratis 

op te halen in Dorpsstraat 132. Zo’n aanbieding kunt u niet laten liggen. Het biedt een overzicht 

van allerlei monumenten in de stad en richt zich vooral op scholen en de geschiedenis van het 

onderwijs. In het architectuurgedeelte is er aandacht voor speciale gebouwen. Een wandel- en 

fietstocht is toegevoegd. 

Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuw boek over Zoetermeer Oud en Nieuw,  waarvoor 

Ad Jansen een reeks foto’s heeft gemaakt van bekende en minder bekende plekken in de stad. Dit 

boek zal in het voorjaar van 2021 uitkomen. 

 

Druk bezocht 
De afgelopen zomer zijn wij druk bezocht. Van juni t/m september kwamen 701 bezoekers naar 

ons pand in de Dorpsstraat. Daarnaast bekeken 19.806 mensen onze facebookpagina en 

bezochten bijna 8.000 zoekers onze websites oudsoetermeer.nl en allezoetermeerders.nl.  

 

Op zoek naar … 
De wijk Palenstein verandert in hoog tempo. Mocht u daar foto’s of films van hebben gemaakt, wij 

zijn er blij mee. Al jaren wordt materiaal verzameld voor een documentaire, maar de films zijn na 

het overlijden van een van onze vrijwilligers van de Filmwerkgroep helaas verloren gegaan. Een 

mailtje naar wbbg@oudsoetermeer.nl wordt verwelkomd.  

 

 

 

 

De flat tegenover het Sandrinapad wordt gesloopt,  zomer 2020 (foto Ton Vermeulen) 

mailto:wbbg@oudsoetermeer.nl
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Terugblik 
Het Historisch Festival was ook in afgeslankte vorm een succes. Een veertigtal kramen met 

historische voorwerpen vulden coronaproof het Marktplein. Acteurs in middeleeuwse kledij 

fungeerden als toezichthouders. In de drievoudige kraam met open tent van het Stadsarchief en 

Oud Soetermeer gaven we een overzicht van pandemieën door de eeuwen heen, van Zwarte Dood 

tot Corona. De rijen voor onze silhouet-

knipster en sneltekenaar waren lang, de 

hele zaterdagmiddag. Kortom, geslaagd! 

Iets eerder, met Open Monumentendag, 

vond in ’t Nieuwe Huys een expo plaats over 

Zoetermeerse scholen. Tegelijk werd bij het 

Erasmuscollege een historisch informatie-

bord onthuld. Daar wordt dit jaar al een 

halve eeuw les gegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorpsstraat 132, 2712 AN Zoetermeer  info@oudsoetermeer; www.oudsoetermeer.nl   
Voorzichtig open op maandagavond 20.00-22.00 uur, woensdag- en zaterdagmiddag 13.00-17.00 uur 

(foto Aat Hoogland) 


