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Beste lezers, 
 
N.a.v. de nieuwe versoepelingsmaatregelen van het Kabinet van woensdag 24 juni jl., is voor ons het 
moment aangebroken om langzaam aan te starten met onze tochten. Onze Stadsgids Kees de Jong heeft 
een aangepaste natuurwandeling ontworpen die met de 1,5 meter afstand (= eis) zeer goed te doen is 
voor een groep tot maximaal acht personen. De wandeling kenmerkt zich doordat er gewandeld wordt door 
rustige gebieden; druk bezochte plaatsen worden hiermee vermeden.  
De naam van de wandeling is ‘De Kleine Parkenwandeling’. De route start in het Wilhelminapark en loopt 
via het Arianeparkje naar de Delftsewallenwetering. De Landscheiding en de Reguliersdam komen ook ter 
sprake. Het verzamelpunt is de Krokettensteeg in de Dorpstraat, recht tegenover het Horecaplein bij de 
geldautomaat. Wij willen graag weten of er belangstelling voor deze tocht is, dus wij hebben in juli 3 data 
gereserveerd, te weten: 10 juli om 14.00 uur; 17 juli om 10.00 uur en 24 juli om 14.00 uur. 
 
I.v.m. met de overheidsrichtlijnen moet u zich hiervoor van tevoren aanmelden via een emailberichtje aan 
co_stadsgidsen@gildezoetermeer.nl U krijgt natuurlijk bericht van ons of deelname mogelijk is of niet (niet 
betekent: als het maximum van acht personen al is bereikt).  De kosten van de wandeling bedragen € 5,00 
per persoon. Het bedrag kunt u in een envelop afgeven aan de Stadsgids. 
Wij hopen dat ook u weer enthousiast genoeg bent om deel te nemen aan een van onze wandelingen. Het 
‘wachten’ heeft tenslotte al lang genoeg geduurd en wij staan te popelen om weer te beginnen. Alvast een 
fijne wandeling toegewenst.  
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Dit jaar stonden een paar vertrek en aankomsten gepland bij museum De Voorde. 
Helaas konden onze activiteiten niet doorgaan vanwege Covid-19 virus.  
Tot voor enkele jaren geleden heette het museum nog Streekmuseum Zoetermeer en 
stond in de Dorpsstraat op nummer 7.  
Tijdens mijn bezoek aan het museum zag ik hoe het een metamorfose had 
doorgemaakt en het is niet meer te vergelijken met de Dorpsstraat.  

Graag willen wij het museum bij u onder de aandacht brengen, met een aantal tentoonstellingen die er op 
dit moment te zien zijn. Het is een museum voor jong en oud en het heeft een bijzondere cadeauwinkel. 
 
Tentoonstelling 'Dit zijn wij!' - een tentoonstelling over generaties en alles wat ze delen. 
Van 13 april 2019 t/m augustus 2020 in Museum De Voorde Zoetermeer 

Deze tentoonstelling gaat over generaties. Dus ook over jou. Je bent 
gevormd door je opvoeding en je omgeving. De tijd waarin je volwassen 
wordt, zo tussen je 15de en 25ste levensjaar, is daarbij heel bepalend. Je 
groeit met elkaar op in dezelfde generatie. Je maakt samen ingrijpende 
gebeurtenissen mee, zoals een aanslag of een crisis. Of belangrijke 
vernieuwingen, zoals de opkomst van internet. Je deelt hoogtepunten in 
mode, muziek en televisie. Hoe er wordt omgegaan met vrijheid, 
gelijkheid, respect en liefde neem je mee in je verdere leven. Die tijdgeest 
bepaalt voor een groot deel jouw blik op de wereld nu.  
 
Dit Zijn Wij 
Wat heeft ons gevormd? Waarom reageren we soms hetzelfde en soms 
juist anders? Begrijpen we elkaar? In deze tentoonstelling kom je 
erachter. 
In de tentoonstelling ‘Dit zijn wij!’ ontdek je wat de Babyboomers gemeen 
hebben met de Millennials en waarom de Stille generatie helemaal niet zo 
stil is. Je ziet de iconen van alle generaties, van het Tientje van Lieftinck 
tot het korset dat Anita Doth droeg in de videoclip ‘No Limit’. 
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Je speelt retrogames op een ouderwetse Arcademachine en ontdekt wat de kredietcrisis te maken heeft 
met Flippo’s. Kunst van Ferdi Tajiri-Jansen tot Karel Appel en indringende foto’s van Ron Haviv maken het 
tijdsbeeld compleet. Kinderen kunnen zich uitleven met de ‘Dit zijn wij!-route’.  
 

Dit Zijn Wij! - Corona Canvas 
Om de coronatijd in beeld te brengen, roept het museum iedereen op om creatieve uitingen te 
delen op het ‘Dit zijn wij - Corona Canvas’.  
Heb je de tijd thuis creatief doorgebracht? Heb je nieuwe talenten ontdekt? Heb je tekeningen, 
schilderijen of foto’s gemaakt of bijvoorbeeld verhalen geschreven? Deel je creaties op het Corona 
Canvas in Museum De Voorde. 

 

Je kunt je creatie tussen 2 juni en 31 juli langsbrengen bij of opsturen naar: Museum De Voorde, 
Zuidwaarts 2, 2711 HA, Zoetermeer. We zijn open op dinsdag t/m vrijdag van 12-17 u en op zaterdag en 
zondag van 12-17 u. Je kunt ook mailen: info@museumdevoorde.nl, maar het is leuker als we je werk in 
het echt kunnen laten zien. 
Schrijf op de achterkant je naam, emailadres en telefoonnummer. Op de voorkant kun je eventueel je 
naam vermelden. 
Bij deelname krijg je een vrijkaartje voor het museum om je creatie op het Corona Canvas in het museum 
te komen bewonderen. 
Voorwaarden: 

Je creatie is 2D en kan op een muur gehangen worden 
Je creatie bevat geen eetbare of plantaardige onderdelen (dat mag niet in een museum) 
Je creatie kan niet als kwetsend worden beschouwd. 

Na afloop van de tentoonstelling kun je je creatie weer ophalen bij het museum. 
 

 
 
Humanitas is in 1945 opgericht om mensen te helpen die er zelf even niet uitkomen. In die tijd was 
het uniek dat er een organisatie was die mensen hielp ongeacht achtergrond en geloofsovertuiging. 
Deze filosofie heeft in 75 jaar heel veel mooie projecten opgeleverd. Humanitas toont voorwerpen, 
foto’s, tijdschriften en documenten uit het archief van Humanitas, die een beeld geven van de 
veelzijdigheid van de projecten. Deze pop up-tentoonstelling is vanaf 5 juni te bewonderen. 

 

Acties - Museum De Voorde en Terra Art Projects presenteren: 
Stoere Helden tijdens Corona!  

Graag komen wij in contact met Zoetermeerse Stoere Helden die zich met hart en ziel hebben 
ingezet tijdens de Coronacrisis. De genomineerde Stoere Helden worden op een bijzondere manier 
in het zonnetje gezet. Zoetermeerse kunstenaars maken gebaseerd op de heldendaden speciaal 
voor hen een kunstwerk. Van de Stoere Helden maakt Fotograaf des Vaderlands, Jan Dirk van der 
Burg, een portretfoto. De kunstwerken, portretfoto’s en de verhalen van de helden worden van 18 
september 2020 t/m 10 januari 2021 in Museum De Voorde getoond. Daarna worden ze feestelijk 
uitgereikt aan de helden als bedankje en hart onder de riem. 

 

Hierbij roepen we op om je Stoere Held vóór 1 juli 2020 te nomineren (en dit bericht te delen 
in je netwerk!). 
Nomineer vooral de mensen die de afgelopen maanden lange dagen en nachten maakten. Volhouders die 
vrijwillig elke keer opnieuw op de fiets klommen om contact te maken met eenzame ouderen, al was het 
maar door een raam of vanaf de stoeprand. Doorzetters die bijsprongen waar het door de crisis het 
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hardste nodig was. Iedereen kent wel zo iemand. Of het nu een hulpverlener is of die ene buurtbewoner 
van om de hoek die altijd voor iedereen klaarstaat. 
Meld je Stoere Held aan via: stoerehelden@museumdevoorde.nl. Uit de inzendingen worden 12 Stoere 
Helden uitgekozen om mee te doen aan het project. 
 

Voor het museum hebben we aangepaste openingstijden (i.v.m. Corona maatregelen) en het is nu 
verplicht om van tevoren te reserveren.  
 
Openingstijden 
Maandag: gesloten, Dinsdag t/m Zondag: 12:00-17:00 
Museum De Voorde – Zuidwaarts 2 - 2711 HA Zoetermeer - T: 079-3164735 
 
Entreeprijzen 
Volwassenen: € 8,50 - Kinderen t/m 12 jaar: gratis - Jongeren t/m 18 jaar: € 5,50 
 
Met kortingspas 
Zoetermeerpas, CJP (Cultureel Jongeren Paspoort*): € 3,50 - Museumkaart/ICOM, Vrienden: gratis. 
 

                                Niek Thoen i.s.m. Pieter-Jan Oddens, Marketing, Communicatie, PR Museum De Voorde                                                                                                 
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Historische krantenberichten  

Als u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen of uw e-mailadres wijzigt, wilt u dit dan doorgeven aan: 
f.n.leeuw@ziggo.nl                                                                                          
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Het eerste lustrum van „De Spar” 

Op Donderdag 2 September a.s. zal in Zoetermeer 

bij Gouda op feestelijke wijze herdacht worden 

het feit, dat 5 jaren geleden aldaar werd 

overgegaan tot oprichting van „De Spar", het 

eerste vrijwillige filiaalbedrijf in Nederland. Voor 

ons land is de Sparbeweging een interessante 

commercieele noviteit, die in 

middenstandskringen groote aandacht trekt. In 

1932 vond de oprichter, de heer A. J. M. van Well 

te Zoetermeer een twintigtal kruideniers bereid 

zijn streven te ondersteunen. „De Spar" heeft 

sindsdien een geweldige vlucht genomen; thans 

zijn meer dan 2200 winkeliers aangesloten. Naar 

het systeem van de Amerikaansche „chain stores" 

verzorgt deze organisatie niet alleen den inkoop 

der aangesloten kruideniers, doch stimuleert 

tevens op krachtige wijze den verkoop. De 

winkeliers behouden hierbij hun volledige 

zelfstandigheid. Dit nieuwe distributie-apparaat 

heeft reeds ruim 3 pet. van den 

levensmiddelenomzet in handen. Bij de 

aanstaande lustrumviering zullen tal van bekende 

figuren uit handels- en middenstandskringen uit 

binnen- en buitenland tegenwoordig zijn. 

 

Nieuwsblad Van het Noorden 

                                               22 november 1896 

 

Een slecht begin 

 

J.D., uit Zegwaard, en zijn Bruid E v.d. S die juist 

door den band des huwelijks waren vereenigd en 

daarna een rijtoertje maakten, hadden het ongeluk 

op den Voorweg, onder Zoetermeer door het 

schichtig worden van het paard in de 

Voorwegwatering te geraken. Bruid en bruidegom 

tuimelden uit het rijtuig midden in de vrij diepe 

vaart, doch werden spoedig door de aanwezigen 

gered, maar het kostte heel wat moeite het paard 

behouden op het droge te brengen, genoemde 

personen werden spoedig door bereidwilligen van 

droge kleeren voorzien, zoodat zij met den schrik 

en eenige waterschade er afkwamen en hun rijtoer 

weer konden voortzetten. 
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