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Middel Broekweg LS4, 2675 KL Honselersdiik
TelefooniOLT40-ZLOB4
Geopend
: elke werkdag van 14.00 - 17.OO
elke zaterdag van 1O.OO - 12.00
TUINBOTJWHUSEI'II{

H O E V Ec R U r s B R o u c K , M i d d e l B r o e k w e g r , 2 6 7 L M E N a a l d w i j k
Telefoon z OI74O
2LOB4
Het museumis i.v.m. de verhuizíng gresloten
UUSEU}Í DE KORENSCHT]I]R

Margaretha van Hennebergweg 2d, 2552 BA Loosduinen
Telefoon : 070
9T9OI5/I2ZO9I
Geopend : erke zaterdag van 13.00
17.00, van medio juni tot
medio september ook erke zondag van 13.30 - 17.00
MUSEUT,ÍDE SCHTLPEN

's-Herenstraat
24, 3155 SJ Maasland
Telefoon : 01899
I3O42/L3658
Geopend : elke zaterdag van 1O.OO

L7.0O

MUSETJH TRÀI,TSTATION

Otto van Zevenderstraat 2, 2636 HN Schipluiden
Tel-efoon:01-738
8424/8630
Geopend : elke woensdag en zaterdag van 14. OO
VASTE WEKELIJKSE
Maandag

Woensdag
Donderdag
Vri jdaq
Zaterdag

16. OO

ÀGENDA

Schervenavond Pol_anen, Westlands Streek- en
T u i n b o u w m u s e u m , 2 O. O O.
Studiegroep Kastelen,
Westlands Streek- en
Tuinbouwmuseum, 20.OO.
Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul,
werkavond,
Hofboerderij | 20.oO.
Werkgroep Oud-Maasland, werkavond, De Schilpen,
19.30.
Werkgroep Oud-Schipluiden,
werkavond, Museum
Trarnstation, 20. OO.
Historisch
Spreekuur, Westlands Streek- en
Tuinbouwmuseum, 10. OO
12. oo.

REDÀCTIECOII{I{ISSIE
Mevr. M.M. Dahmeijer-Fousert
269L HJ 's-Gravenzande,
tei.
L.J.M,
van den Ende,
268I MP Monster,
tel.
J.À.
229I

de Brabander,
KÀ Wateringen,

Maris 4I
OI749 -

Witte
v.d.
tel
oI742

Heliotroop
LI,
oI748 - 13073

nieuwsgarinq
verzending

4 43r5

nieuwsgaring
financiën

Laan 2L,
96909

administratie
lay-out
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Oudheidkundig Bodemonderzoek, Westlands
Studiegroep
Streek- en Tuinbouwmuseum, 20.00.
en Tuinbouwhistorie
StreekDonateursavond Stichting
door dhr. Zeven van de Landbouwdiatezing
Westland,
te Wageningen over het gebruik van
universiteit
van de
uit de L6e-l-8e eeuh/ bij de studie
schilderijen
restaurant
van cultuurplanten,
ontwikkelingsgeschiedenis
20.ooHonselersdijk,
Bloemenveiling,
Fleuresto,
te Wateringen,
Hofboerderij
Spreekuur,
Historisch
17.00.
l-4. o0
werkavond, gemeente-archief,
Werkgroep Oud-Naaldwijk,
L9.30
Hofboerderij,
& Kwintsheul,
Werkgroep oud'Wateringen
20.00.
Dahmeijer, 20.00.
Werkgroep oud-'s-Gravenzande t.h.v.
Westlands Streek- en
Beheerderscollectief,
Tuinbouwnuseum, l-4. 00.
Maasland met
Vereniging
Historische
Jaarvergadering
van Delft
stadsarcheoloog
door drs Epko BuIt,
dialezing
de woonkern
over rrDe Romeinen in West Nederland,
Valkenburgtr , gebouw De Magineet, 20.00.
vergadering,
Oud-Schipluiden,
Vereniging
Historische
Tramstation , 20 . 00 .
en TuinbouwWestlands StreekGenealogie,
Studiegroep
museum, 20.OO.
Westlands StreekInformatiebulletin,
Redactiecommissie
12.00.
en Tuinbouwmuseum, l-l-. O0
20.00.
Werkgroep Oud-Monster, werkavond, gemeente-archief'
en
Bestuur Genootschap Oud-Westland, Westlands StreekT u i n b o u w m u s e u m| 2 0 . O O .
Westlands Streek- en TuinbouwÀfhaten ïnformatiebulletin,
1-2.00.
museum, l-1.OO
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za
ma

ma
di
wo

1,992

te Wateringen,
Spreekuur, Hofboerderij
4 - Historisch
l-7.00.
l-4.00
Oud.heidkundig Bodemonderzoek, Westl-ands
6 - Studiegroep
Streek- en Tuinbouwmuseum' 20.00.
- trlerkgroep Oud-Wateringen
Hofboerderij,
& Kwintsheul,
20.00.
werkavond, gemeente-archief,
Werkgroep Oud-Naaldwijk,
13
1 - 9. 3 0 .
Westlands Streek- en TuinbouwBeheerderscollectief,
i,4
m u s e u m, 1 - 4 . O O .
door dhr. H. Koot
Genootschap Oud-Westland, dialezing
15
mede ter voorbereiding
over de geschiedenis van Rijswijk,
Wateringen,
op l-3 juni a-s.,
op de dagtocht naar Rijswijk
20. oo.
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ZOETERMEER.
7 in Zoetermeer is nog tm
Oude Huis, Dorpstraat
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beschuit
en de vele
vandaan komt. Over de oorsprongi van deze traditie
en
kraamtiid
rond zwangerschap en geboorte,
andere gebruiken
gaat deze exPositie.
doopritueel
zaterdag, zondag en
zíjn
van 't
Oude Huis
De openingstijden
16.00 uur.
woensdag van L3.00
dit moet echter
is ook mogelijk,
Groepsbezoek op andere tijden
op tel.
kunt u k r i j g e n
hierover
aangievraagd worden. Informatie
164735.
o79
DEN HÀAG.
7 wordt
Vijverberg
Museum aan de Korte
In het Haags Historisch
gehouden over
:
L992 een tentoonstellÍng
tm L2 apriL
DE HÀÀGSE BEEK.
paraltel
aan de kustlijn
van Kijkduin
De Haagse Beek stroomt
af naar de tuin
hij
Vandaar buigt
Zorgvliet.
naar het landgoed
ondergronds
loop verder
zijn
en vervolgt
van het Vredespaleis
naar de Plaats.
en het Noordeinde
via de Zeestraat
naar
de Plaats
een tak via
de Beek zíc}:l en gaat
Hier
splitst
en het Achterom
de Hoogstraat
onder
en de andere
de Hofvijver
naar het Spui.
aan de
voortdurend
In de loop
der eeuwen hebben de Hagenaars
'gesleuteld'.
hÍer
en daar
watertje
dit
heeft
Daardoor
Beek
ander
een geheel
tigging
en op sommige plaatsen
een andere
is er aan gegragekregen.
de Middeleeuwen
AI vanaf
uiterlijk
door
afgesneden,overkluisd,
omgelegd,
hij
ven,
is
aangelegd,
gedeelteliik
zelfs
gevoerd
en
uiteindelijk
spoelleidingen
meer dan een eeuw
gedempt.
is
de Beek aI
In
de binnenstad
gebruikt
en
werd a1s riool
hii
geheel
verdwenen;
het zicht
uit
nog
heeft
in het oude Segbroek,
de bovenlooP,
te veel.
stonk
De Tweede Wereldoorlog
behouden.
zijn
oude aanzien
het
langst
een
de Beek ook hÍer
hebben
daarna
en de wederopbouwperiode
gegevengeheet ander uiterlijk
en een geheel andere tigging
de Beek nog
liikt
het Vredespaleis
Zorgvliet
en bij
bij
AIIeen
kan hebben.
uÍtgezien
er vroeger
op hoe hij
enigszins
geen oorspronkelijk
stukje
gerust
dat
er
stellen
We kunnen
geen natuuris de Beek aI jaren
is.
Bovendien
Beek meer over
Momenteel is de
is geweest.
dat ooit
beek meer, als hij
Iijke
plaatsen
de Beek
staat
gekanaliseerd.
gehele
Op diverse
loop
van
zodanig
boezem en is hijzelfs
met Delflands
in verbinding
gewenste
kant op kan stroelke
stuwen voorzien
dat het water
het
Verversingskanaal
uit
Beek
krijgt
bijvoorbeeld
men.De
van Kijkwater
kan zowel in de richting
water
Dit
opgepompt.
door in de
onder het Verversingskanaal
duin als via
een duiker
Het is dan
worden.
richting
van Zorgvliet
en de stad opgestuwd
De
te spreken.
van een bron of van ontspringen
ook ondoenlijk
van
uit
niet
meer, maar maakt onderdeel
Beek begint
eigenlÍjk
nu bij
het
hij
begint
Officieel
watercircuit.
een gesloten
en
VrÍjenhoeklaan
Schapenatjesduin
bij
de hoek van de Machiel
op zoek gaat,
maar wie naar de 'bron'
de Hoek van Hollandlaan,

zaisteeds
wel
voortzetting
een
van
het
beekwater
kunnen
vinden.
Een bordje
mer daarop
de mededeting
ontspringt
"Hier
de Beek" is dan ook onzinnig.
Toch is
er aan de prantengroei
rangs
en bij
de Beek hier
en
daar
te merken dat de Beek ooit
een natuurlijke
duinret
moet
geweest,
zíjn
ontsprongen
uit
een kweL aan de voet
van de
duinen waar zoet water opborrelde.
De tentoonstelling
in
het
Haags Historisch
Museum laat
zíen
hoe de Beek vroeger
en tegenwoordig
stroomt.
De bezoeker
wordt
meegienomen op een tocht
door segbroek
met zijn
oude boerderijen (waarvan
er nog slechts
1 over
is:
Berg en Daal)
en landgoederen
(Meer
en Bos,
zorgvriet),
êrr door
gebied
het
ten
zuidoosten
van Zorgvliet,
waar nu het Vredespateis,
dê Archiperbuurt
en het
wirremspark
liggen
en waar vroeger
o.a.
de
Beekmolen
stond.De
binnenstad
zeLf
is slechts
karig
vertegenwoordÍgd,
omdat
de Beek
hier
heel
al
lang
geÀeeI
vrijwer
ondergronds
liep.
De schade die de Duitsers
aanbraChten
aan de
Beek door de aanleg van hun AtlantÍk
WaIl en de daaropvolgende
wederopbouw
kornen ruimschoots
aan bod.
In een aparte
ruÍmte
wordt
aandacht
besteed
aan de natuurlijke
historie
van de Beek. Hierover
is
o.a.
een diapresentatie
en
een film
te zÍen.
De openingstijden

zijn

van

di

tm zo van

11.00

17.00

uur.

HAARLEM.
rn het reijlersmuseum,
aan het Spaarne is tm 3 mei de tentoonstel 1 ing
OP HET STRAND GESMETEN.
Deze expositie
laat
zien
hoe door de eeuwen heen de stranding
van potvissen
en andere
zeezoogdieren
aan de Nederlandse
kust
in beeld werden gebracht.
rn 1598 werd er al een potvisstranding
op tekening
vastgeregd
door de bekende Haarremse schilder
Hendrick
GortiuJ.
Vroeger
werd
zo'11. stranding
beschouwd
als
een slecht
voorteken- Tegenwoordig
levert
het studiemateriaal
op voor de wetenschap.
De openingstijden
van het museun zijn
: di tm za van 10.00
1?-.OO uq!,__le zondag van de maand van L3.OO
17.00 uur.

DONATET]RSAVOND

op 5 maart a.s. wordt vanaf 2o.oo uur in zaar Fleuresto
van de
Bloemenveiling
in Honselersdijk
de laatste
donateursavond
van de
stichting
Tuinbouwhistorie
geÁouden. Dit is tevens-áe eersre
donateursavond
van de stichÉing
streeken Tuinbouwhistorie
lvestlandDe ingang van zaal- Fieuresto
vindt
u aan áe Dijkwegkant
van het veilingcomplex.
Deze avond zaL het bestuur van de nieuwe
stichting
aan u worden voorgresteld
en wordt u geïnformeerd
over de
vorderingen
bij
de verbouwing van de museumboeiderij
aan de Middel
Broekweg 1-54.
Aan de hand van dia's van schilderijen
uit vroeger eeuwen zar dhr.
A' Zeven van de LandbouwuniversiteiÉ
te wagenin{en iaten zien hoe
uit wilde pranten onze cultuurpranten
zí1n-";a;Ë;;":'
Bent u geinteresseerd
in dit onderwerp oi wilt
u rànnis maken met
het nieuwe bestuur
en de raatste
stanà vernemen orntrent de
verbouwing van de museumboerderíj,
kom dan naar Aeze avond. vanaf
half acht staat de koffie
k1aar.

6
OPROEP
Vanaf zaterdag 29 februari
I99Z starten
met een klussendacr
Elke zaterdag willen
g
a
a
n
we
klussen in het museum.
We zoeken daarom enthousiaste
mensen die een hele of hal_ve
zaterdag wi1len helpen.
Er is door de timmerman, de stucadoor en de tegelzetter
aI
vreselj-jk
veer werk verricht.
Maar er brijven
aLtijd
nog veel
klusjes
over die we zeJf moeten doen.
Klussen is iets wat je met z'n alIen rnoet doen: het i-s veel
gezelliger
en het werk schiet dan lekker
op.
Ouwe kleren aan, radio,
verfpetje
o p e n k w a s t e n , timmeren of
behangen maar. Luidkeels
m e e z i n g e n ê n n a e e n d a g werken met
een lekker voldaan gevoel nog even met ztn allen een (alcoholvrij)
biertje
drj_nken of een frisdrankje.
u kunt natuurlijk
altijd
onverwacht binnen vaIlen op een
zaterdag,
maar a1s u van tevoren ar zeker weet daÈ u komt
helpen geef t u dat dan even door, dan kunnen we rekeni_nq
houden rnet het inkopen van de versnaperingen.

(vrienden,
zi1n,

zíjn

familieleden
of kennissen die enthousiast
natuurlijk
ook van harte welkom)

of handiq

MUSEUMJAÀRKÀÀRT
vanaf heden kunt u bij
het museum de Museumjaarkaart
kopen.
Deze landerijke
g- +eO
e fOt
kaart
u een jaar
lang (bijna)
altijd
gratis
toegang tot ruim
weaerlandse musea.
Pri -is :
jongeren E/m i,g jaar
volwassenen (19 E/m 64 jaar)
voor houders pas 65+
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15,40,25,-

Dit
fnformatiebull-etin
grotendeels
is
op de pC
gernaakt m.b.v. VtP 5.0. Als u soms copy heeft voor
dit blad kan dit ook aangeleverd wordèn op floppy
5 \ of 3 Lzinch. Tekst di_e is aangemaakt m.b.v
WP 4.2 kan worden ingelezen.
Op andere tekstverwerkers gemaakte tekst graag a1s DOS/ASCII tekst.
Àfbeeldingen
uit de meeste teken- of DTp
programma,s zijn op te vragen in Wp 5.0.
J.d.B

