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VERENIGINGSNIEUWS
Historisch Genootschap

Oud Soetermeer

Van de voorzitter

Als U dit leest is het jaar 2019 al ongeveer voor de helft verstreken, de tijd gaat 
snel. Het eerste halfjaar was vol activiteiten. Gedurende de zomermaanden krijgt 
u de gelegenheid uw zelfgemaakte schilderij, tekening, borduurwerk, etcetera 
over een gebouw of een plaats in Zoetermeer ten toon te stellen. De titel van deze 
tentoonstelling is ‘Uw eigen Rembrandt’ Het gaat niet om de kwaliteit van de wer-
ken, het hoeven beslist geen kunstwerken te zijn. Het gaat om de sfeer en uitstra-
ling. Een unieke gelegenheid om uw hobby voor anderen zichtbaar te maken.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 april is Bob Switzar benoemd tot 
erelid vanwege zijn grote verdienste gedurende meer dan zestig jaar voor de 
Vereniging. Bij de jaarlijkse Lintjesregen is Marjolijne Vijverberg-Kalkema van de 
werkgroep Genealogie benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dit voor 
haar vele werk gedurende een lange periode voor het in kaart brengen van allerlei 
genealogische gegevens en haar kennis op dit gebied.  Beiden van harte gefelici-
teerd, volkomen verdiend !
Met de Stichting Stadsgidsen Zoetermeer hebben we de afspraak gemaakt dat 
de door hun georganiseerde wandelingen in het Oude Dorp vertrekken vanuit ’t 
Nieuwe Huys.
Met de convenant partners (Bibliotheek, Stadsarchief en Erfgoed) van de website 
Zoetermeer, mijn stad werken we aan een betere bekendheid van deze website 
die voornamelijk bestemd is voor leerkrachten en leerlingen in het onderwijs.
We denken na op welke wijze we sneller kunnen informeren over onze activitei-
ten, het ligt voor de hand dat hiervan gebruik zal worden gemaakt van de sociale 
media en de e-mail.
Belangrijk is dat we van zoveel mogelijk leden de beschikking hebben over het 
e-mail adres. U kunt dit doorgeven aan de ledenadministratie
De komende maanden gaan we nadenken over de langere termijnvisie en ambitie 
van de Vereniging. Wat willen we zijn in de toekomst en hoe besturen en organise-
ren we dat dan.
Het is maar een greep uit de vele activiteiten die door de verschillende werkgroe-
pen en het bestuur worden gedaan. Wij zijn volop in beweging, gelukkig gesteund 
door vele vrijwilligers

 Jan de Ruiter
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Het Verenigingsnieuws
U bent gewend het verenigingsnieuws aan te treffen op de groene pagina’s in ’t 
Seghen Waert. Dit keer ontvangt u het los en in plaats van ’t Seghen Waert2/2019 
ontvangt u de speciale publicatie “Kleine Zoetermeerse Geschiedenissen”. 

Koninklijke onderscheiding voor Marjolijne Vijverberg-Kalkema
Op 27 april kreeg Marjolijne Vijverberg door burgemeester Aptroot een koninklijke 
onderscheiding opgespeld. Een terechte onderscheiding, want zij is al tientallen 
jaren actief als vrijwilliger bij ons 
Genootschap en dan met name in 
de Genealogische Werkgroep. Zij 
behoort tot de eerste leden van 
de werkgroep en heeft daar ook 
bergen werk verzet. 
Mede door haar tomeloze inzet is 
er binnen ons Genootschap een 
florerende Werkgroep Genealogie. 
Van harte gefeliciteerd met deze 
onderscheiding !

Bob Switzar erelid
In de Algemene Ledenvergadering is unaniem ingestemd met de benoeming van 
Bob Switzar tot erelid van het genootschap. Volgens voorzitter Jan de Ruiter, die 
het voorstel inleidde, voldoet Bob aan alle criteria die Oud Soetermeer daarbij 
hanteert: hij is 60 jaar lid en daarmee het langst levend lid,  is 60 jaar actief in 
zowel bestuur als in werkgroepen; maakt zich tot op de dag van vandaag verdien-
stelijk voor de vereniging door het uitvoeren van allerlei voorkomende praktische 
werkzaamheden en is veel aanwe-
zig in ’t Nieuwe Huys. Hij is altijd 
bereid om zijn grote kennis van 
de geschiedenis van Zoetermeer 
en haar inwoners met anderen 
te delen. Kortom: hij is eigenlijk 
het Historisch Genootschap Oud 
Soetermeer. Vorig jaar nog is Bob 
koninklijk onderscheiden, nu is hij 
erelid, naast Erris Oskam en Botine 
Koopmans.

Foto Ton Vermeulen

Foto Aat Hoogland
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Activiteiten en evenementen 
Voor alle activiteiten kunt u zich opgeven bij mevrouw F. Brandhorst, 
tel. 079-351 70 47 of via activiteitencommissie@oudsoetermeer.nl . De activiteiten 
treft u ook aan op www.oudsoetermeer.nl

dinsdag 4 juni
Lezing/Filmavond
Locatie: ’t Centrum, Frans Halsstraat 1, Aanvang 20.00 uur
Kosten: € 5,-, voorleden € 3,- Reserveren noodzakelijk
Het thema is: Zoetermeer, nu en in  de toekomst, met na de pauze de film 
“Zoetermeer 700 jaar/1000 jaar”.

woensdag 7 augustus
Foto/puzzeltocht voor de jeugd. 
Start vanuit ’t Nieuwe Huis, aan de Dorpsstraat 132, om 14.00 uur.

zaterdag 14 september
Open Monumentendag met als thema: Plekken van Plezier. Opening van deze dag 
in de Hof van Seghwaert, de  perenboomgaard aan de Appelgaarde.

zaterdag 21 september
Bustocht naar de Zaanse Schans. 
Vertrek: Marijkestraat, 8.30 uur
Kosten: € 40.-

zaterdag 28 september
Historisch Festival
Oud Soetermeer zal samen met het Stadsarchief actief zijn op het Marktplein

dinsdag 5 november
Lezing/Filmavond
Locatie: ’t Centrum, Frans Halsstraat 1, Aanvang 20.00 uur
Kosten: € 5,-, voorleden € 3,- Reserveren noodzakelijk
Het thema is: Ontwikkeling van natuur en groen in Zoetermeer met na de pauze 
de nieuwe film “Zoetermeer in het groen”. 
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Nieuwe leden 
We heten de volgende nieuwe leden van harte welkom:
Dhr P. Albers, Zoetermeer
Dhr V. Bergman, Zoetermeer
Dhr T. van der Bijll, Zoetermeer
Dhr T.A.M.J. Coumans, Zoetermeer
Mw C.I.U. Deelstra, Zoetermeer
Dhr J. Ditmars, Zoetermeer
Dhr C.J.H. Doodeman, Zoetermeer

Aanmelden als lid kan via www.oudsoetermeer.nl of per post via Dorpsstraat 132, 
2712 AN Zoetermeer. Vermeld uw naam, adres, geboortedatum, m/v, (eventueel) 
email-adres en of u zich opgeeft als lid, jeugdlid (tot 18 jaar) of gezinslid (tweede 
op hetzelfde adres).
Wij willen u graag ook via email op de hoogte houden van interessant nieuws 
betreffende Oud Soetermeer. Indien u dit wilt kunt u uw email-adres doorgeven 
aan Ledenadministratie@oudsoetermeer.nl. Graag met vermelding van uw naam 
en adres.

Meer dan 200 jaar topografische kaarten
Op 18 februari 1815 werd het Topographisch Bureau opgericht. Sinds die datum 
verzamelt en ontsluit de Nederlandse overheid geografische informatie, bijvoor-
beeld over de ligging van wegen, water, bebouwing en landbouwgrond. Later ging 
het Bureau verder onder de naam Topografische Dienst en werd de Dienst onder-
deel van het Kadaster.
Bij vrijwel alle bibliotheken en archieven en zelfs historische verenigingen zijn er 
topografische kaarten te vinden maar bijna nooit alle versies. Nu is al die informa-
tie gewoon beschikbaar op internet en wel op topotijdreis.nl Iedereen kan daarin 
eenvoudig inzoomen op de gewenste plaats of regio in Nederland en vervolgens 
tijdreizen door 200 jaar heen, van 1815 tot 2010. Vooral voor de ontwikkeling van 
Zoetermeer een aanrader!

‘t Seghen Waert wordt opgemaakt in Adobe InDesign. Wilt u 
de afbeeldingen NIET in de tekst opnemen, maar afzonderlijk 

als bijlage aanleveren in jpg-formaat van minimaal 300 dpi. 

Kopij voor het ’t Seghen Waert 3 graag voor vrijdag 19 juli

Dhr P. ’t Hart, Rotterdam
Dhr A.H.J. Helders, Nijmegen
Dhr E. ten Hooven, Zoetermeer
Dhr E. Reinders, Zoetermeer
Dhr P. van Rijs, Zoetermeer
Dhr A. Schaafsma, Zoetermeer
Mw T. Westerveld, Zoetermeer


