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Degenen die in de veronderstelling verkeren dat mooi zomerweer betekent
verminderd museumbez:oek 9 slaat de plc:mk niet helemaal misQ Toch is het
afgelopen seizoen het bezoekersaantal weer gestegen 9 maar dat is dan in
hoofdzaak te clanken aE:m het groeiend aantal groeper.- bestaande ui t plattelandsvrouwen9 huisvrouwenverenigingen 9 boerinnebonden 9 bejaarden-clubs 9
leerlingen van middelbare scholen 9 paedagogische al~>demies en schoolkinderen. zij .:weten de weg per bus naar het 11 Hof van Assel)-delftr' te vinden.
Maar ook als doel voor de opniem..r in m·crang gekomen ui tstapjes per fietszeker gestimuleerd door het fraaie 9 warme zomerweer - komt het museum
steeds meer in trek. Een alleszins verheugencle ontwikkeling dus!
Uie ancleren wil informeren: In groepsverband is het mogelijk de 1'Hofstede"
ook op andere dagen dan zaterdag te bezoekeno Een afspraak maken is hiervoor natuurlijk wel een vereiste.
Voor hen. die het museum in ander verbe.nd met een bezoek willen vereren 9
zijn er ook di t seizoen we.cr d·_; zo langzamerhand in brede k::cing zeer bekend gewo,rden door de HCul turele tlaad Hoeksche Uaarda georganiseerde '.
iYIDSEUJ'JICONC:t;;HTEN
De data vr:n1 deze concerten 9 de namen van de ui tvoerenden en de te spelen
werken vindt u hieronder;

ao ~~~~~~§~1J_~~~~Ei_l21~
Hans Maas ~ blokfluit
Addie de Jong - cembalo
uitgevoerd worden werken van:
FroscobG-ldi ~ Vur.:::.cini - Bach - van Eyck - Telemann - Handel
bo ~~~~da§_l2_f~~E~~E~~lz1~
Aleid Scho~ng - sopraan
Frits van Erven Dorens - bariton
Liederen en cluetten van Mendelssohn - Brahms - !Jagner - Saint-Saens
en Duparc
Co

~~~~~~~-~J-~~~E~~l21~
Hans van Goch ~ gitaar
Lilian Mater-Lagaay- blokfluit
ui tgevo erd Norden 1ver ken van o oa o g
Handel ~ Bc:teh ~ Telema,nn? enkele ~.rerken van hedendaagse componisten

Abonnementen voor de gehele serie l~'L 12o 50o Houders van bejaarden-pe,s
Cultureel Jongeren Paspoort en jongeren tot 1i:3 jaar li'L9,50
Losse kaarten per concert Flo5,- 9 respektievelijk Flo3o50o
Kaarten verl-;::rijgbaar bij 3
mevro1..n,r I o de Rooy-Hoogeboom 9
straat 13 9 Heine:noord 9 tel 01862~2010
J, H olLOrt 9 seer, Cul turele Raad Hoeksche ~Yaard 9 Mhld
tel 01862-1513
s avonds aan het Streek:museum 9 SoVoPo bij bovenstaande nummers even ine tocht
of er nog plaatsen be
zijn, dit om u een
+r:::.
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:KEh'tSTVAKAliJTIE

:De kerstvakc:mtie is bij ui tstek geschikt ueer eens een kijkje te gaan nemen in het ;'Hof van Assendelftn o Er zijn <:tl tijd treer nieuve aanwinsten
zoals een Utrechts zilveren servies in de polclerkamer_ de.t ~wgens plaatsgebrek echter maar tencleie tentoongesteld kcm vvorden. In :de '1 Hofstedea
zijn heel wat spullen ondergebracht van de inmiddels opgeheven veilng van
Oud-Beijerlc:md? zoals veilingkisten on de in de laatste tijd e.l helemaal
in onbruik geraakte aardbeien-tipso Trouwens 9 de 11 Hofstedo" ziet er intus-.
sen heel wat ;'aangekleder 11 ui t dan bij de opening" U ziet. allema.al redenen
om met eventuele logees 9 die u zeker dankbaa.r zullen zijn 9 toch weer eens
naar Heinenoord to rijden.

Do bezoekers die zich vml eens op de "til; 1 in de schuur 11raagden 9 hebben
daar ongetvrijfeld il). een van dG vi trines een borct met donker gekleurde vmrtels c,cngotrof;f'en. :Oi t 2Jijn de wortels van de meekrap 9 naarui t vroeger een
rode kleurstof 'lferd verkregen 9 die van zeor groot belang was voor de verfindustrie'o Ze zijn dus niet om te ':Pruimen;' 9 zoals laatst een misschien niet
meer zo scherp van gezicht zijnde oude dame veronderstelde.
Overigens 9 deze rode kleurstof 9 hot zogenaamde alizarine 9 kan tegenwoordig
synthetisch veel goedkoper bereid worden 9 zodat de in het laatst van de
vorige eeu1v nog vrij bloeiende meek:rap-cul tuur geheel verlo+:'en is gegaan.

Zaterdag. 26·~~~--'i '1'i/7J m"Vriende~'l van het Streekmuseum" uaren ui tgenodigd om
v66r d8 officiele opening in het najaar alvast eens een kijkje te komen
nemen in 'de 11 Hofstede" o Het ~>Terd een geslaagde bijeenkomsto Oude banden
werden aangehaald en nieu1ve aangeknoopt o Het ·leek ons daarom een goede gedachte nogmaals een dergelijk evenement t :; orgc:miseren. Liefst in de nabije
toekomst. :Oac."rin schuil t nu echto.l' de moeilijkheicL
Jij meenden namelijk dat hot gezamcnlijk: nuttigen van een voor de Hoeksche
Uaard tradi tionele maal tijd voor vele 0 vEienden° ui terst aantreklmlijk zou
zijn. Nu zullen er onder onze lezers onget1"Tijfeld velo zijn> die helema"al
niet 1reten waar ui t dlit "tracli tionele ge recht bestaa t. lfel 9 het bostaat
uit peren met spek en hot wordt ook heden ten dage nog door vole geboren
en getogcm Heeksche Uaarders genuttigd. ·vat is dan de moeilijkheid:; ;3ul t
u zich Trellicht afvragen. Peron met name stoofpcren zijn er in dezo tijd
VEI.n IJ.Gt jaar gonoeg 9 dus die kunnen geen onoverkomelijke bezvraren opleve~
ren. Dat is volkomon juist 9 maar die me~ltijd zou gehouden moeten worden
in de 11 Hofstoden en da2.r kan men 's -;Tinters 9 omdat er niet gestookt kan
>Wrden 9 echt niet gezellig bijeen zijn. Togen de tijd dat de temperatuur
\"reer wa t behaaglijker vrordt 1 zijn do poren voorbij o De conclusie hierui t
zou kunnen zijn 9 dat het nooi t zou kunnen. gebeureno lVlaakt u zich echter
niet ongerusto Ongeveor lnlf september is er weer eon ni~uwe oogst per en on
naar Nij hopon een mooie vrarme nazomer 9 zodat wij dan ons plan ten uitvoer
kunnen brcngen. Vanzelfsprekond brongen wij u tijdig op de hoogte zoclat
c'\fij er hopelijk met velen I·JGel~ een geslaagde dag van kunnen mc~ken!

