
“Kruin(nieuws)brief” 
Historische Vereniging ‘den Berchsen hoeck’ 

         september 2019 

In deze Nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan drie activiteiten van  de Historische 

Vereniging ‘den Berchsen hoeck’ in de komende periode. 

 

Allereerst de uitnodiging voor de bijeenkomst van 30 november 2019 met het thema 

“Historie van het onderwijs in Bergschenhoek” 
Muzikale omlijsting en een heerlijke maaltijd geven deze avond een feestelijk tintje.  

 

Dan aandacht voor deelname van de vereniging aan de 

Open Monumentendag in Bergschenhoek op 14 september 2019 
Hierbij is de vereniging actief op drie locaties. 

 

Verder is de vereniging betrokken bij 

75 jaar vrijheid, herdenking en bevrijding 75 jaar na WO II 
WO- 2 Café, herdenkingsconcert, schoolbezoek middelbare scholen, vergroten vrijheidsbesef  

 

Over alle drie onderwerpen hieronder meer informatie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Historische Vereniging ‘den Berchsen hoeck’ 

        

Themabijeenkomst op zaterdag 30 november 2019  

Clubhuis  LTC Triomf, Sporthoekpad 3, Bergschenhoek,  aanvang 17.00 uur 

- Ontvangst en welkom door de voorzitter 

- Presentatie over de historie van het onderwijs in 

Bergschenhoek 

- Muzikale omlijsting 

- Een heerlijke maaltijd 

Kosten € 10,= per persoon, incl. 2 consumpties 
Opgave per mail aan: hvbergschenhoek@gmail.com met vermelding van naam en adres en 

het aantal personen. 

Betalen: contant bij binnenkomst of vooraf overmaken op rek.nr. NL77 RABO 0106 6324 18 

t.n.v. Historische Vereniging ‘den Berchsen hoeck’, vermelding: Themabijeenkomst 

Opgave met formulier: 

_______________________________________________________ 

Ja, ik geef mij/ons op voor de Themabijeenkomst op 30 november 2019.  

Aantal personen: …… 

Naam: 

Adres: 

Postcode/plaats: 

Telefoon:   E-mail: 

Betalen: contant bij binnenkomst of vooraf overmaken op rek.nr. NL77 RABO 0106 6324 18 

t.n.v. Historische Vereniging ‘den Berchsen hoeck’, vermelding: Themabijeenkomst 

Sturen naar: T.B. Buurman, de Wilgen 2, 2661 BD Bergschenhoek 

mailto:hvbergschenhoek@gmail.com


Open Monumentendag in Bergschenhoek op 14 september 2019 

Monumentendag 2019 
Monumentendag 2019 vindt dit jaar plaats op zaterdag 14 september. De organisatie is in 
handen van de gemeente, de bibliotheek, de historische verenigingen en muziekschool Jays 
Place. De locaties die zijn uitgezocht liggen langs een cultuurroute, waarover in de lokale 
kranten meer informatie te vinden is. Landelijk is het thema “Plekken van plezier”, voor 
Lansingerland is gekozen voor “Weg van momenten”. 
Onze vereniging is bij 3 van de 4 locaties in Bergschenhoek betrokken: 
-  De Rooms Katholieke kerk St. Willibrord kan worden bezichtigd en onze voorzitter  
   Jan in ’t Veld zal het prachtige orgel bespelen en wie kan en wil mag het ook proberen.  
   Daarnaast zal Jan een rondleiding buiten om de kerk verzorgen. 
   Fried Füss zal in de kerk een lezing houden. 
-  Het Polderhuis zal vlak voor de omvorming naar Bed and Breakfast opengesteld worden  
   voor bezichtiging, terwijl Ton Buurman en Herman Moes uitleg en een presentatie zullen  
   geven 
-  Kraam bij de oude boom bij Jumbo Veltrop. Op deze plaats stond café ” De Koophandel”  
   en in de directe omgeving “De Rozenboom” en “De Vlashandel”. Die laten we hier   
   herleven. 
-  Cultuurfabriek, hier zullen gebruikers acte de présence geven. 

 

75 jaar vrijheid, herdenking en bevrijding 75 jaar na  WO II 

75 jaar bevrijding 
Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de bevrijding van Europa begon met de landing in 
Normandië (D-day) op 6 juni en voor heel Nederland zijn beslag kreeg op 5 mei. De drie 
Historische Verenigingen overkoepeld door de Stichting Historisch Belang Lansingerland 
hebben een programma ontwikkeld waarin vanaf juni 2019 aandacht besteed wordt aan de 
herdenking/bevrijding. Daarvoor zijn diverse ideeën ontstaan, die al uitgevoerd worden of 
verder ontwikkeld worden. 
 
-WO 2 Café Lansingerland in samenwerking met bibliotheek Oostland. Vanaf juni 2019 
iedere maand afwisselend in de bibliotheken van Bergschenhoek, Berkel en Bleiswijk. Elke 
bijeenkomst heeft een bepaald thema. Begonnen werd op 29 juni in Bergschenhoek met het 
thema de illegale pers. Bezoekers worden dan uitgenodigd met verhalen, objecten of  
documenten naar het Café te komen en deze te delen of te doneren. 
 
-Herdenkingsconcert Lansingerland op zaterdag 18 april 2020 wordt uitgevoerd door 
muziekvereniging Helicon in het gemeentehuis van Lansingerland. 
 
-Schoolbezoek Wolfert Dalton en Melanchton. Samenwerking Werkgroep 75 jaar bevrijding 
en team van docenten voor het uitwerken van één of meer thema’s. 
 
-Onderzoek omgevingsfactoren op gevoel onderdrukking. Vrijheid is nog steeds kwetsbaar 
en vraagt inzet van iedereen. 


