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Innamedag 

Traditioneel houden wij in de jaarlijkse 
museumweek onze innamedag. Op 25 april 
2015 zijn onze experts vanaf 10.00 uur 
aanwezig om uw meegenomen objecten, 
documenten, foto’s of ander boomkwekerij-
gerelateerd- of historisch materiaal te 
bekijken en te zien of we daarmee onze 
museumcollectie of die van de Historische 
Vereniging Boskoop kunnen verrijken. 
Aanbieders zijn van harte welkom, de koffie 
staat klaar.

Deze wisseltentoonstelling zal op 28 mei feestelijk worden geopend. Door wie is nog een 
verrassing. Volg de voorbereidingen van deze tentoonstelling op de voet via de website  
www.boomkwekerijmuseum.nl
Vanaf 29 mei tot en met 
19 september is de tentoon-
stelling voor het publiek 
toegankelijk. 
Let ook op de interessante 
lezingen en informatiedagen 
die in deze periode worden 
gehouden.

Vanaf 1 april kunt u al 
verschillende ansichtkaarten 
met clematisafbeeldingen 
kopen in onze  
museumwinkel.

Het achter ons liggende jaar 2014 was een 
bijzonder jaar. Niet alleen werd teruggekeken 
op zo’n tachtig jaar museaal verleden in de 
Boskoopse groenregio, ook en vooral was dit 
het jaar van het veertigjarig jubileum van ons 
Boomkwekerijmuseum. 

Bovendien werd stilgestaan bij het feit dat we 
nu al tien jaar een landelijk geregistreerd 
museum zijn.

Het jaar 2014 begon met de uitgifte van de 
jubileumpostzegel. Deze was in korte tijd 
uitverkocht.

Kort daarna volgde de opening van de druk 
bezochte groene duo-jubileumtentoonstelling 
samen met de 140 jaar bestaande afdeling van 
Groei & Bloei Boskoop. In de zomerperiode 
volgde de grote eigen jubileumtentoonstelling 
die zowel binnen als buiten plaatsvond.

Het jaar werd afgesloten 
met de expositie  
‘Buitengewoon’, schilderij-
en, objecten van glas en 
keramiek van kunstenaars 
aangesloten bij Galerie 
De Hollandsche Maagd van 
Anita Gaasbeek uit Gouda.

Het aantal bezoekers over 
het gehele jaar genomen bleef zo’n tien 
procent beneden onze doelstelling. We gaan 
ervan uit dat in 2015 de groeitrend van de 
jaren 2012 en 2013 weer wordt doorgezet. 

Met de activiteiten die voor dit jaar op het 
programma staan, waaronder de tentoon-
stelling ‘Clematis, meer dan alleen een 
klimplant’, hopen wij een breed groenminnend 
publiek te trekken. 
Zie de activiteitenkalender hiernaast. 

Van de voorzitter – een terugblik op het jaar 2014
en een vooruitblik op het jaar 2015 

Clematis, meer dan alleen een klimplant 
‘een wereldbloem met koninklijke allure’

1974 2014
1974 2014

Gratis internet

Bezoekers met een smartphone of 
tablet kunnen vanaf heden in het museum 
gratis van internet gebruik maken. Vraag onze 
baliemedewerkers naar de toegangscode. 

Agenda activiteiten 

9 januari t/m 10 mei
Wisseltentoonstelling HVB, ‘Tussen 
Duitsland en Indië, Boskopers van oorlog 
tot oorlog, 1940– 1945’.

18 april
Start museumweek. Indië-veteraan Joop 
Koetsier aanwezig van 13.30 tot 16.00 uur 
om vragen te beantwoorden over de wissel-
tentoonstelling ‘Tussen Duitsland en Indië’.

19 april 2015
Museum open op zondagmiddag 
van 12.00 tot 16.00 uur.

25 april
Innamedag van museale objecten, 
documenten en fotomateriaal,  
van 10.00 tot 16.00 uur.

29 mei t/m 19 september  
Wisseltentoonstelling ‘Clematis, meer dan 
alleen een klimplant’.

11 juni
Lezing door Ir. Hans Jansen, dendroloog en 
emeritus docent aan voorheen de Rijks 
Hogere School voor Tuin- en Landschaps-
inrichting in Boskoop. 
‘Sichuan, provincie in China, het land van 
de panda en een paradijs voor planten-
zoekers’. Aanvang 19.30 uur.

12 juni/9 juli/5 augustus/8 september
Clematisdagen, clematisexperts Wim 
Snoeijer en/of Ton Hannink van 10.00 tot 
16.00 uur aanwezig om al uw clematis-
vragen te beantwoorden.

12 september
Lezing door clematisexpert Ton Hannink, 
aanvang 13.30 uur.
 
1 t/m 31 oktober
70 jaar Die Gouwe Sanghers, 
Jubileumexpositie. 

9 oktober t/m 19 december
Wisseltentoonstelling ‘Boomimpressies’, 
bomen door de lens van fotografe Peet 
Hiddink.
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De volgende nieuwsbrief verschijnt in 
september 2015.

Sinds begin januari beschikt het museum over 
twee beamers. Eén wordt momenteel gebruikt 
voor een fotopresentatie in de wisseltentoon-
stelling ‘Tussen Duitsland en Indië’. Na afloop 
van deze tentoonstelling wordt deze beamer 
bevestigd tegen het plafond van de multi- 
functionele noordvleugel en kan dan gebruikt 
worden voor het tonen van films of foto-
presentaties.
Een tweede beamer is bevestigd tegen het 
plafond van het ontvangstpaviljoen. Hiermee 
kunnen wij gezelschappen/bedrijven meer 
faciliteiten bieden voor het houden van 
lezingen en presentaties. 

In het kader van de tentoonstelling ‘Tussen 
Duitsland en Indië’ hebben het Boomkwekerij-
museum en de Historische Vereniging Boskoop 
een bijzondere fietsroute uitgestippeld. De 
tentoonstelling geeft onder meer een beeld van 
belangrijke gebeurtenissen die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in Boskoop hebben 
plaatsgevonden.

De fietsroute voert u langs diverse plekken in 
Boskoop waar deze gebeurtenissen hebben 
plaatsgevonden. Op 28 maart is deze fiets-
route voor het eerst door museumgids Dick de 
Gunst en een groep belangstellenden gereden. 
Startend met een rondleiding door de tentoon-
stelling heeft hij daarna de groep op de fiets 
begeleid.

Wanneer u de route zelf wilt fietsen, vraag  
dan de routebeschrijving met toelichting, foto’s 
en historische citaten aan de balie van het 
museum. Alleen in combinatie met een bezoek 
aan de tentoonstelling is de routebeschrijving 
gratis. De fietstocht duurt ongeveer twee uur.

De wisseltentoonstelling ‘Tussen 
Duitsland en Indië’ is nog tot en met 
10 mei te bezichtigen. 

In de maand maart hebben 150 kinderen van 
Boskoopse basisscholen de tentoonstelling 
‘Tussen Duitsland en Indië’ bezocht. Met 
aansprekende verhalen wist de 86-jarige  
Indië-veteraan Joop Koetsier de kinderen uit 
de groepen 7 en 8 te boeien. Daarna mochten 
de kinderen rondkijken in de expositie. 
Met een speciaal voor deze tentoonstelling 
ontworpen informatiegidsje met vragen over 
diverse onderwerpen uit de expositie, konden 
de kinderen zich nog verder verdiepen in de 
achtergronden van beide oorlogsperioden. 
In april zullen nog een aantal klassen de 
tentoonstelling bezoeken.

Begin dit jaar is er een begin gemaakt met de 
restauratie van de boomkwekerswoning. Zowel 
buiten als binnen zullen er regelmatig werk-
zaamheden plaatsvinden als onderdeel van 
groot onderhoud. Deze broodnodige restauratie 
is mogelijk geworden door een schenking  
van € 15.000 uit het Toos Loomanfonds.  
De stichting die dit fonds beheert heeft als  
doel het verlenen van steun aan culturele en 
andere maatschappelijke activiteiten binnen  
de gemeente Boskoop en het verrichten van  
al wat hiermee verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. Wij zijn de stichting 
dankbaar dat haar schenking het mogelijk 
maakt de boomkwekerswoning in de 
authentieke 1900 stijl aan ons bezoekend 
publiek te kunnen blijven tonen.

Klassenbezoek tentoonstelling Tussen Duitsland en 
Indië. Boskopers van oorlog naar oorlog, 1940–1945

Boomkwekerswoning 
in de steigers

Beamers

Fietsroute langs 
oorlogslocaties

Grote schoonmaak

De bewoners van de boomkwekerswoning rus- 
ten even uit van de grote schoonmaak. Inmid- 
dels is de woning weer ingericht en gasten zijn 
meer dan welkom.  


