Aanwinsten Historische Kring Voorhout 2020
Archeologie

Vondsten van knoop en gesp mogelijk van verkenners en en zilveren lepel 'Cove al Pacca'.

Archiefmateriaal

Plaboek Boerhaaveschool, fotoalbum kleuterschool de Bijenkorf met knipsels, plakboeken met
(klassen)foto's en plakboek met knipsels PC de Regenboog

Beeldmateriaal

5 digitale overzichtsfoto's van Voorhout De foto's zijn gemaakt door Hubert Heuzen vanuit de toren van
de Bartholomeuskerk.
Digitale familiefoto's tbv Opdat We Niet Vergeten.
4 digitale foto's van de sloop in 2003 van de NH kosterswoningen aan de Herenstraat.
Twee digitale foto's van het door de storm beschadigde dak van bollenschuur Bloemoord, Jacoba van
Beierenweg 49.
64 digitale beelden van de bouw van de Posterijen aan de Herenstraat.
Foto van de woning van de familie van der Laan aan de Jacoba van Beierenweg
Fotoarchief Els Kat-Bouwmeester. 22 ordners met negatieven/dia's en soms met contactafdrukken, 14
fotodozen met verschillende onderwerpen foto’s, Beschrijving van het materiaal chronologisch en
alfabetisch op titel 1972-1998, prijslijst uit 1997 en een tijdschrift van de broeders over 50 jaar BNS.
Digitaal bestand van twee schilderijen (40x120) van de oude en de nieuwe Posterijen aan de
Herenstraat.
Ingelijste tegel met de tekening uit het boek van Ollefen.
4 filmpjes vanuit de lucht van de aanleg van de verlengde Bollendreef richting Noordwijkerhoek met
tunnel onder de spoorlijn en 6 bijbehorende foto's.
2 digitale afbeeldingen van bekende 'huysen' in Voorhout; Boekenburgh en Teylingen met toestemming
tot vrij gebruik.
Foto's van het in- en exterieur van de Kleine Kerk en beelden van de stormschade aan de bollenschuur
Bloemoord.
Albumfoto's ter digiatlisering en bestemd voor de Dwars Op.
146 foto's (digitaal) van het Springkussenfestival 7 juni 2009.
Foto's van de Vrijwilligersmarkt 2005, 100 jaar VIJC, opening clubgebouw, alle in lage resolutie.
Beeldmateriaal verbouwing ijsbaan 2006 en opening ijsbaan 2018 in hoge resolutie en diverse
doucumenten. Alle digitaal.
Aanvulling op het fotoarchief Els Kat-Bouwmeester met negatieven/dia's van Voorhout en de regio.
Daarnaast een jaargang van de Voorhouter (1974) en een receptieboek van wethouder Jos Huigsloot.
Tweedigitale filmpjes uit de vijftiger jaren vervaardigd door Hans Klaar
Twe kopieen van de kadasterkaart 1828 (ingelijst), tegel van het huis van Herman Boerhaave, ingelijste
foto van de woning van Afra Vester en Oorkonde van Paus Paulus II voor Afra Vester.
Twe kopieen van de kadasterkaart 1828 (ingelijst), tegel van het huis van Herman Boerhaave, ingelijste
foto van de woning van Afra Vester en Oorkonde van Paus Paulus II voor Afra Vester.
Ter digitalisering foto's van de scouting (Boerhaavegroep)
Groepsfoto Ouderenkoor Golden Harvest van deelname aan het Nationaal Ouderenzangconcours 1997
Foto's en bidprentjes ter digitalisering.
Filmpjes kermis 1969, Nagelbrug en omgeving, Koninginnedag 1969, Bonte Koe en de BNS en
Carnavalsoptocht 1974. Interview van Riet Lestrade door Wil Goslinga voor Voorhout Lokaal 1988.
Foto's van winkeliersvereniging VoVo, bezoek Lubbers CDA 1976 en tafelgesprek.
Zes foto's van o.a. Dove Keetje, Jantje Plas en voetbal.
Drie digitale foto's ringrijden mei 1975.
Ter digitalisering fotoalbums met beeldmateriaal van de scouting.
Langdurig bruikleen ‘Tiffany’ afbeelding van Station Noordwijkerhout in Voorhout. De kunstenaar is Ans
Duindam.
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Boeken

Voorhout in grootmoeders tijd, Toen ik 10 was .., en Reconstructieplan hitorisch tuin het Boerhaavehuis
te Voorhout.
Voorhout in oude ansichten, Kent u ze nog de Voorhouters, fietsboekje Ontdek Teylingen... Wij wensen
u en de uwen Gelukkig Nieuwjaar, Boerhaavehuis Jaarbericht 1986, notulen Jubileumcomité
Bartholomeuskerk, 60 jaar Knop, kalender 1000 jaar verhout. Ingelijste tegels: Voorhout,
Bartholomeuskerk 100 jaar, Boerhaavehuis en losse tegel Bartholomeuskerk. Kwartetspel Voorhout.
Penning 1000 jaar Voorhout. Programmagidsen Bartholomeuskerk 1983, Bestelformulier Jubileumboek.
De Voorhouter dec. 1973. Infogids gemeente Teylingen 2012 en Kopie van een kaart van Zuid-Holland
zonder nadere aanduiding. Doos met tientallen Voorhoutse foto's met straatgezichten.
De Duin- en Bollenstreek in vogelvlucht, Kijk op Kisse, 3 boeken over de St. Agatha Lisse, Noordwijk
rond de eeuwwisseling, RKK 2011, In-Zicht van Alousiusstichting, fotoboek onderscheidingen Gerad
Bakker 2012, fotoboek bezoek Het Heilige Land 2013, diverse foto's, Bestemming voor de dienstplicht
Jan van der Slot 1933 en knipsels Kleintje Pils.
De Bevrijding. Van D-DAY tot de ondergang van het Derde Rijk. Speciale herdenkingseditie.
Onze Heerlijkheid Alckemade.
Bericht van de Tweede Wereldoorlog in 6 banden (1970-1971) en De Bezetting 4 delen.
Presentexemplaar Bang voor mooi weer. Oorlogssporen in Leiden en omgeving.

Diversen

2 bedankoorkondes van de KAVB voor deelname Bloemencorso 1996-1997 met foto, 2 foto's bezoek
KAVB aan CNB-Midwinterflora, foto mozaiek KAVB 100 jaar 1995, print mozaiek Koninginnedag 1988,
manuscript boek 100 jaar Bartholomeuskerk van A. Hulkenberg en een foto van de ontvangst cheque
Schipholfonds tbv HKV 2008.
Lidmaatschapskaarten vv Foreholte 2009-2011, vriendenpassen vv Foreholte 2008-2019, passen Very
Important Bok 2008-2018, button Kroegentocht cv de Bokken 2020, donateurskaart OVV 2019,
Nieuwjaarkaart Bokken 2020 en lidmaatschapskaarten IJsclub 2007-2019
Delfts blauwbord ter herinnering aan het 55-jarig huwelijk ouders van J.F. en W.M. Kampen-van Winsen
(1933-1988) met bijbehorende foto's, documenten van de Raad van Arbeid van J.F. van Kampen,
brochure Beelden van bollen 1999, boekje schooltv-actueel 1945-1980 en button Fokker.
Papieren tas met sticker Drogisterij van 't Wout en kaart Panoram Tulip Land.
Houten schoenenleesten van Gijs Spierenburg voor maatschoenen op naam van [broeder] Kerkvliet,
maat 44 en een rijwielbelastingplaatje 1934/35.

Dwars Op

Alle jaargangen van de Dwars Op.

Eeuwfeest

Ordner en een pakket losse knipsels betreffende 1000 jaar Voorhout.

Familieberichten

Een serie geboorte-, trouw en overlijdenskaarten. Een trouw- en familiefoto en ander beeldmateriaal.

Jubileumraam
Agnes

Glas-in-loodraam van de voormalige Huize Agnes ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Huize
Agnes (1906-1956). Een geschenk van het gemeentebestuur Voorhout.

Knipselarchief

17 ordners van F.C. van Dam, met gerubiceerde, geordende en beschreven knipsels van gebouwen,
terreinen en meer. Aanvulling op aanwinsten 1081 en 2019065
28 plakboeken met knipsels 1979-1985, uitgebreide verzameling losse knipsels per jaar,
partijprogramma's politieke partijen, gemeentekranten en -begrotingen, meerdere dossiers met o.a.
nieuwbouw gemeentehuis en Oosthout met tekeningen.

Memorabilia

Memorabilia aan bisschop Ad Simonis, overleden 2 september 2020. Hij was geboren in Lisse en
woonde in Voorhout (BNS). Zijn vader was enige tijd tandarts in Voorhout. Schenking: penning,
overlijdensbericht. St. Silvester onderscheiding van onbekende.

Objecten

Aansteker Café Voorhout, schoenlepel schoenmakerij Ben 1995-2005 en kofferlabel reisbureau
Bergman.

Oosthout

Kopie conceptakte oprichting wijkvereniging Oosthout, kaart in duplo van de wijk Oosthout
(Bloemenbuurt) in aanleg, verkeersproblematiek Oosthout, brochure Noorlander start bouw Oosthout
en fotoplakboek bouw Oosthout met knipsels en brochure reconstructie tuin Boerhaavehuis.

Personalia

Van veldwachter Alouisius Eggen: politie knevelketting, wapenstok, zweep, persoonsbewijs 1941,
politie-diploma 1915, Esperantodiploma 1937, trouwfoto A. Eggen met H. van Aarle op 7 oktober 1914
(45x60 cm opgeplakt en gebruikt bij 60-jarig huwelijk bij Kerkvliet), boek DD2, plakboek met foto's
van de BNS-KTS 1957-1981 met foto's en knipsels en ter digitalisering huwelijksfoto Eggen-Aarle met
hun kinderen 1974,
Afschrift memoires 1939-1945 van Bob Uhlenbeck van zijn dochter Anne Marie Uhlenbeck die met haar
moeder Bini Uhlenbeck-Ottevanger geïnterneerd waren in Batavia.
Persoonlijke stukken van Gerrit van Schooten, Mgr. Broerestraat 12, uit de periode 1952-1964/1984 en
het kwartetspel Voorhout.
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Personalia

Poësie-album Elizabeth Belt uit 1920. De eerste twee pagina's zijn beschreven met daarna een aantal
pagina's met plaatjes.
Gebonden kopie van de oorlogsdagboeken van Cootje (Jacoba Maria) Nijssen-Prins.
Ingelijst getuigschrift en rapport 1953-1954 Landbouwwinterschool van Nic. W.J. van der Salm uit
Rijnsaterswoude.

Promotie

Promotiedas in 2017 een geschenk van Prins Dick (Kraakman) aan verschillende Voorhouters. Naast de
naam van de prins en de prinses staat op de das het logo van de Bokken en het wapen van Voorhout.

Scholen

34 oefen- en werkschriften van de Antoniusschool uit het midden van de jaren '60.
17 boekjes De Engelbewaarders. Le(e)sboekjes voor katholieke scholen (1955) en 22 boekjes onder de
Gouden wiek van de Engelbewaarders (1956). Speciale edities voor het voortgezet onderwijs.

Stempels + beeld

Foto van de boerderij Nieuw Kerkzicht met paal geplaatst door Dirk Draadje voor zijn radiodistributie en
twee stempels van schoenmakerij Diemel.

Vlaggen

Twee grote banieren met onder elkaar het wapen van Voorhout en een digitale foto van de onthulling
beeld de Kus bij de Nagelbrug.

Woningbouw

Brochure/bestek voor de bouw van 62 woningen in plan Boekhorst 1967 met plattegrond van
woningen. Het betreft woningen aan de Mauritsstraat, Willem Alexanderstraat, Prins Clausstraat,
Boekenburglaan en Schoonoord.
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