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We zijn al weer even open 
Sinds 5 juni zijn we weer open. De openstelling op maandagavond en woensdag- en 

zaterdagmiddag gaat nog wel gepaard met een aantal beperkingen. Zo mogen er niet te veel 

bezoekers tegelijk in het publieksdeel zijn. Hetzelfde geldt voor de vrijwilligers in de werkruimten. 

Die 1,5 meter blijft bestaan, net als handen desinfecteren en verplicht registreren. Gelukkig is de 

koffietafel weer te gebruiken, met enige voorzichtigheid. Ofwel, kom vooral langs en het liefst 

naar binnen, ondanks de restricties! 

 

Nieuwe website, aan de slag 
Na een oproep hebben vier 

mensen zich bereid verklaard 

om samen te gaan werken aan 

de vernieuwing van onze 

websites oudsoetermeer.nl en 

allezoetermeerders.nl. Dat is 

geen eenvoudige klus want 

met name de 

zoekmogelijkheden dienen 

uitgebreid te worden, mede 

richting de Beeldbank 

Zoetermeer. Ook de hele 

vormgeving en uitstraling gaat 

op de schop.  

En dat gaat niet alleen met vrijwilligers, we moeten ook een bedrijf inschakelen. We stonden voor 

een enorme opgave om zo’n € 14.000 bij elkaar te krijgen. Met uw steun en met behulp van 

fondsen is het voor elkaar. We kunnen aan de slag. 

 

Expositie: Nieuwkomers in het dorp 

De Open Monumentendag op (vooral) zaterdag 11 september heeft dit jaar een uiterst actueel 

thema: inclusiviteit. In het programma van deze dag is dit vertaald naar Mijn monument is jouw 

Monument, waarbij de nadruk ligt op gastvrijheid. 
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In de jaren vijftig en zestig van de vorige 

eeuw veranderde er maatschappelijk veel 

en werd begonnen met de uitbreiding van 

het dorp en later de bouw van Groot 

Zoetermeer. Wat er toen werd gebouwd 

maakt inmiddels al weer deel uit van ons 

erfgoed. 

Maar hoe inclusief en gastvrij was die 

nieuwe omgeving in de jaren vijftig en 

zestig? Hoe werden de nieuwe 

Zoetermeerders ontvangen en hoe 

integreerden ze? 

Een tentoonstelling in Dorpsstraat 132 

probeert daar aan de hand van persoonlijke geschiedenissen antwoord op te geven. Open vanaf 

11 september 11 uur en vervolgens op maandagavond en woensdag- en zaterdagmiddag. 

 

’t Seghen Waert digitaal in te zien 
Ons tijdschrift ’t Seghen Waert is helemaal gescand door Dick en Joke de Kler. De jaargangen 

1981-2019 zijn op onze website www.oudsoetermeer.nl/pagina/39/_t_seghen_waert  gezet. Het 

is nog even een beetje behelpen met doorzoeken op woorden, dat wacht op de nieuwe website.  

Er zijn nu drie manieren van zoeken. De eerste wijze is gewoon een aflevering openklikken, in de 

tekst gaan staan, Ctrl F tikken en een zoekwoord opgeven (bijvoorbeeld: Palenstein, molen, 

bakker, een familienaam). Een tweede mogelijkheid is eerst via oudsoetermeer.nl op de 

homepage in de ‘bibliotheek’ zoeken waarna mogelijk een artikel uit ons blad naar voren komt, 

dat dan weer op bovenstaande link bekeken kan worden. De derde en snelste manier is via Google 

zoeken: intypen “ zoekwoord site:www.oudsoetermeer.nl “. 

Dit geeft vele mogelijkheden voor thuis-onderzoek en de honderden artikelen in bijna veertig 

jaargangen zijn nu op woord doorzoekbaar. Zo krijgt decennialang onderzoek weer de aandacht 

die het verdient. 

 

Alle bestuurders op een rij 
https://www.allezoetermeerders.nl/stamboom/28/functionarissen.html  

 

Nieuwsgierig naar bestuurders in voorbije eeuwen, of op 

zoek naar een voorouder? Klik dan op bovenstaande link.  

 

Onlangs zijn daar de dijkgraven, heemraden en het personeel 

van de Driemanspolder aan toegevoegd. 

Tot 1740 waren de investeerders in deze droogmaking vooral 

regenten uit de steden Gouda, Delft en Leiden. Zoals de hier 

afgebeelde Diederick van Leyden van Leeuwen, 

burgemeester van Leiden en van 1676 tot en met 1680 

heemraad van de polder. Zij lieten het land bewerken door 

pachters. Na ongeveer 1740 verdwenen ze helemaal uit het 

bestuur. Ze hadden hun land verkocht aan investeerders die 

het land ook zelf bewerkten, echte boeren dus. 

Bouwen achter de Dr. J.W. Paltelaan in 1962. Foto P. 't Hart 

http://www.oudsoetermeer.nl/pagina/39/_t_seghen_waert
https://www.allezoetermeerders.nl/stamboom/28/functionarissen.html
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Open Monumentendag 
Het Comité Open Monumentendag Zoetermeer geeft bij de Open Monumentendag op 11 

september een boekje uit. Uiteraard met alle geopende monumenten maar het bevat ook 

artikelen over “Zoetermeer, van dorp tot stad, voor wie allemaal?”, de Vrouwen Adviescommissie, 

de participatie in de bouwcultuur en ook een fietsroute ontbreekt niet. Het boekje is gratis 

verkrijgbaar bij de geopende locaties. Over de woondekken in Buytenwegh van architect Jan 

Sterenberg wordt in de wijk een historisch informatiebord geplaatst. 

Veel bekende monumenten zijn open en toegankelijk voor iedereen. Nieuw of min of meer nieuw 

zijn onder meer de Chinese Evangelische Kerk, het Monuta-gebouw, de Maquette van de stad  en 

de Rioolwaterzuivering. 

Kijk voor het volledige programma in Zoetermeer op https://www.openmonumentendag.nl/waar-

wil-je-naartoe/?search_type=plaats&submitbtn=Zoeken&search_value=Zoetermeer .  

Alle monumenten, tuinen en gebouwen 

zijn te bezoeken tussen 11.00 uur en 16.00 

uur, tenzij anders aangegeven. Afhankelijk 

van de landelijke, lokale en particuliere 

regels kunnen eventuele restricties 

(mondkapje, anderhalve meter, aantal 

bezoekers) per locatie verschillend zijn. Zo 

mogen er bij Oud Soetermeer zes mensen 

tegelijk naar binnen, in de Nicolaaskerk 

dertig. Maar wel bij beide met een 

verplichte (corona-)registratie ter plekke. 

 

 

Ledenvergadering 
We komen weer bij elkaar. Woensdag 13 oktober vindt de Algemene Ledenvergadering plaats in ‘t 

Centrum. Het verslag van de eerdere ‘digitale’ vergadering staat in ’t Seghen Waert 2021-2 (pag. 

40) en de agenda voor de komende en de wijze van aanmelden staat in het volgende ’t Seghen 

Waert, dat u over een week of twee op de deurmat vindt.  

 

 

Dorpsstraat 132 2712AN, info@oudsoetermeer.nl, www.oudsoetermeer.nl . Geopend maandagavond en woensdag- en 
zaterdagmiddag. Helaas nog wel met enkele beperkingen. 

 

De Olijftak langs de Broekweg, nu Chinese Kerk, foto W. van As 2005 

https://www.openmonumentendag.nl/waar-wil-je-naartoe/?search_type=plaats&submitbtn=Zoeken&search_value=Zoetermeer
https://www.openmonumentendag.nl/waar-wil-je-naartoe/?search_type=plaats&submitbtn=Zoeken&search_value=Zoetermeer

