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       Historische Vereniging ‘den Berchsen hoeck’ 

       30 jaar 

Jubileum 

Het zal niemand ontgaan zijn dat de Historische Vereniging ‘den Berchsen hoeck’ dit jaar 30 jaar 

bestaat. Op 29 oktober 1992 werd de vereniging opgericht en dus is 29 oktober 2022 de 

jubileumdatum. 

Jubileumfeestavond 

Het jubileum gaan we vieren met een feestelijke bijeenkomst in de Parochiezaal van de R.K. kerk , 

Smitshoek 120 op zaterdag 29 oktober 2022 aanvang 17.00 uur. 

Wat kunt u verwachten? 

- uitreiken eerste exemplaar boek “Straatnamengids van Bergschenhoek”                                                   

- muzikale omlijsting 

- vertonen dvd “Tussen Rotte en Schie 2022” van Stichting Historisch Belang Lansingerland 

- een heerlijke maaltijd                                                                                                                                               

-vertonen film Rondleiding door Bergschenhoek van Bas Metselaar                                                                                      

-doorlopende presentatie 30 jaar vereniging samengesteld door Monique Baptist 

Kosten € 10,= per persoon voor de maaltijd en twee consumpties. 

Jubileumboek “Straatnamengids van Bergschenhoek” 

Ter gelegenheid van het jubileum geeft de vereniging een boek uit met de titel ”Straatnamengids van 

Bergschenhoek”. Dit boek bevat de beschrijving van 30 historische straatnamen in Bergschenhoek  

met van iedere straat een foto van het straatnaambord en de straat. Hoe is de straatnaam ontstaan, 

naar wie of wat is die vernoemd met beschrijving van de persoon. Tijdens de Jubileumfeestavond 

wordt het eerste exemplaar uitgereikt en kan men de bestelde exemplaren (na betaling) meenemen. 

Het boek is te bestellen voor de intekenprijs van € 25,=. Na verschijning wordt de prijs € 29,95. 

Hierna treft u de inschrijfformulieren aan voor het bestellen van het boek en voor opgave voor de 

feestavond. 



 

 

       Historische Vereniging ‘den Berchsen hoeck’ 

       30 jaar 

 

Jubileumfeest zaterdag 29 oktober 2022 

Op zaterdag 29 oktober is er een feestelijke bijeenkomst in de parochiezaal van de RK Kerk, 

Smitshoek 120, waar we op een feestelijke wijze aandacht schenken aan het 30-jarig bestaan 

van de vereniging. Aanvang: 17.00 uur. 

- uitreiken eerste exemplaar boek “Straatnamengids van Bergschenhoek”                                                   

- muzikale omlijsting 

- vertonen dvd “Tussen Rotte en Schie 2022” van Stichting Historisch Belang Lansingerland 

- een heerlijke maaltijd                                                                                                                                               

-vertonen film Rondleiding door Bergschenhoek van Bas Metselaar                                                                                      

-doorlopende presentatie 30 jaar vereniging samengesteld door Monique Baptist 

Kosten € 10,= per persoon, incl. 2 consumpties 

Te betalen vooraf op de bankrekening of bij binnenkomst.

 

Opgave Jubileumfeest 

Ja, ik geef mij/ons op voor het Jubileumfeest op 29 oktober 2022.  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: Jubileumfeest 

Sturen naar het secretariaat: Kees Vijverberg, De Kroeskarper 18, 2661 TG Bergschenhoek of 

mailen met bovenstaande gegevens naar secretaris@den-berchsen-hoeck.nl  
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Jubileumboek “Straatnamengids van Bergschenhoek” 

Op 29 oktober 2022 bestaat de Historische Vereniging ‘den 

Berchsen hoeck’ precies 30 jaar. Ter gelegenheid van dit feit geeft 

de vereniging een jubileumboek uit met de titel: “Straatnamengids 

van Bergschenhoek”.  

Dit boek bevat de beschrijving van 30 historische straatnamen in 

Bergschenhoek  met van iedere straat een foto van het 

straatnaambord en de straat. Hoe is de straatnaam ontstaan, naar 

wie of wat is die vernoemd met beschrijving van de persoon . Waar 

is de straat gesitueerd met vermelding  van bijzondere gebouwen 

of objecten in  de straat met uiteraard foto’s. 

Het boek wordt uitgevoerd in groot formaat en past in de reeks  

“ Wandelingen”, “Over Hoeksenaren of Hoeksenaars gesproken” , 

“Het Grote Kruinboek” en “Vertellingen”. 

Bestellen voor intekenprijs 

Voor het boek kan nu nog ingetekend worden via de mail of met het bestelformulier. De intekenprijs 

bedraagt € 25, - voor leden. Deze speciale prijs geldt tot het verschijnen van het boek. Vanaf dat 

moment bedraagt de prijs € 29,95.  

U kunt bestellen per mail, stuur die naar hvbergschenhoek@gmail.com met vermelding van naam, 

adres en telefoonnummer en het aantal boeken. Ook kunt u het bestelformulier invullen en opsturen 

 

Afhalen bij presentatie eerste exemplaar 

Het boek “Staatnamengids van  Bergschenhoek” verschijnt op 29 oktober 2022 . Na de presentatie 

van het eerste exemplaar op zaterdag 29 oktober 2022 tijdens een feestelijke bijeenkomst kunt u de 

bestelde boeken in ontvangst nemen tegen betaling van € 25,= per boek. U kunt het bedrag voor uw 

boek(en) ook van tevoren overmaken op rek.nr. NL77 RABO 0106 6324 18 t.n.v. Historische 

Vereniging ‘den Berchsen hoeck’ onder vermelding van “Straatnamengids”. 

De bestelde boeken kunnen daarna ook opgehaald worden tijdens het Historisch Spreekuur in 

Ontmoet! in de Stander iedere eerste woensdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur.

Bestelformulier “Straatnamengids van Bergschenhoek” 

Ja, ik bestel hierbij het boek Straatnamengids van Bergschenhoek. Aantal: …… 

Naam: 

Adres: 

Postcode/plaats: 

Telefoon:   E-mail: 

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

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

Sturen naar: T.B. Buurman, de Wilgen 2, 2661 BD Bergschenhoek 
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STEM OP DE HISTORISCHE VERENIGING BIJ DE RABOBANK! 

Dit jaar lanceert Rabobank de nieuwe Rabo ClubSupport campagne, ook dit jaar onder het 

merkthema ‘iedereen verdient een club’. De optimistische campagne borduurt verder op de 

ClubSupport-campagnes van de afgelopen 3 jaar. Met Rabo ClubSupport draagt Rabobank 

het hele jaar door met kennis, netwerk en geld bij aan maatschappelijke doelen van meer 

dan 30.000 clubs door heel Nederland.  

Alleen leden van de Rabobank kunnen een stem uit brengen.  

Doe dit dan dit jaar op onze Historische Vereniging ‘den Berchsen hoeck’. Dit kan in de 

periode van 5 t/m 27 september. 

Met uw stem kan de vereniging daarmee een geldbedrag ontvangen, welke weer ten goede 

zal komen aan toekomstige activiteiten en uitgaven. 

 

 

 

 


