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Stichting Vrienden van de Hollandse en
Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen

Bekijk de webversie

Beste Kastelenvriend(in),

Een nieuwe nieuwsbrief met daarin de
aankondiging van onze Vriendendag en met
meer nieuws van de Stichting en daarbuiten.
 

Nieuws van de V.K.H.Z.

Onze "Vriendendag", staat dit jaar gepland voor
zaterdag 11 maart, met als Thema: De Kastelen
van Capelle aan den IJssel (meer hierover
verderop in deze Nieuwsbrief). 

Web-archief
Op onze Vriendendag van 2020 hebben wij ons
8online-archief= gepresenteerd. Dit archief is
begonnen met "digitale" bestanden welke ons
ter beschikking gesteld zijn door dhr. van
Bommel en literatuurlijsten gekregen van Taco
Hermans. Ook kunt u in ons archief alle
Infobladen terugvinden welke door onze
stichting zijn uitgegeven.

Nu drie jaar na het opstarten van het Web-
archief breidt dit archief zich aardig uit en staan
er inmiddels 450 bestanden in het archief welke
onze "Vrienden" kunnen inzien. De bestanden
die u kunt inzien gaan van krantenknipsel tot
archeologische verslagen en nog veel meer!
Het ligt in de bedoeling dat de
literatuurverwijzingen, die nu nog in de
"Huizenlijst" staan, verdwijnen, deze staan
immers al, op provincie gesorteerd, in de
literatuurlijsten. In de "Huizenlijsten" vindt u
straks alleen nog, per provincie, de 'digitale'
archiefstukken' welke u kunt inzien.

De Huizenlijst van Zeeland is voor nu
bijgewerkt en we gaan nu met Noord-Holland
aan de slag.

Mocht Uzelf nog digitale artikelen hebben welke
in ons archief zouden passen, dan houden wij
ons graag aanbevolen!

Al onze "Vrienden" hebben een Inlognaam met
wachtwoord gekregen om in te loggen in ons
Web-archief, mocht u dit niet (meer) hebben,
stuurt u dan een mail aan webmaster@vkhz.nl,
dan zorgen wij voor toegang tot het archief.

Het bestuur
Rudolf Borsboom is met ingang van 1 januari
'23 voor de excursie-commissie (EC)
toegetreden tot het bestuur. Na het vertrek van
Kees Braaksma was de functie vacant. Na een
jaartje mee te hebben gelopen met de EC is het
bestuur met Rudolf weer compleet. Wij wensen
hem veel succes en plezier in zijn functie.

Redactie
In de redactieraad heeft dhr. Coen
Schimmelpenninck van der Oije, besloten,
vanwege zijn leeftijd, zijn functie neer te leggen.
De heer Schimmelpenninck schreef onder meer
de artikelen over de Kastelen Nederhorst en
Westhove, Slot Baarland en een artikel over
huis ten Donck bij Ridderkerk.. 
Wij danken dhr. Schimmelpenninck voor zijn
inbreng in de redactieraad en voor zijn mooie
bijdragen aan het Infoblad.

Kastelen en Historische buitenplaatsen
In november hebben onze "Vrienden" als het
goed is deel 19 ontvangen van ons Infoblad; de
inhoud hiervan:
 

'Huis te Hoorn9: een verdwenen landhuis en
buitenplaats (deel 1)
Duinbeek te Oostkapelle (deel 1).

De volgende editie verschijnt in maart!

De volgende Nieuwsbrief
verschijnt in mei
Namens de VKHZ:

Kitty Jansen & Jurgen van der Kooij
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Vriendendag 18 maart in Capelle aan den IJssel
Thema: “De Kastelen van Capelle a/d IJssel

en Buitenplaatsen van Kralingen"

In Capelle aan den IJssel hebben ooit drie
kastelen gestaan, welliswaar niet tegelijk maar
achtereenvolgend. Hoe de geschiedenis van
deze kastelen is geweest wordt in een lezing
door de Historische vereniging Capelle aan den
IJssel (HVC) uit de doeken gedaan. Naast de
lezing over de Kastelen van Capelle aan den
IJssel hebben wij ook een lezing over de
Buitenplaatsen van het naastgelegen Kralingen.
Locatie is het "Van Capellenhuis" een voormalig
Ouden van dagen huis uit 1898 in Neo-
Hollandse Renaissancestijl met een nog
originele Regentenkamer.

Het programma:
9.30 - 10.00 uur - Ontvangst met koffie/thee in
het "Van Capellenhuis", aan de Dorpsstraat 164
te Capelle aan den IJssel.
10.00 - 11.00 uur - Lezing over de Kastelen van
Capelle aan den IJssel door het HVC.
11.00 - 11.30 uur  - Rondleiding
Regentenkamer in het 'Van Capellenhuis".
11.30 - 11.45 uur - Koffie / thee.
11.45 - 12.45uur - Lezing over de
Buitenplaatsen van Kralingen door Robert
Ligthelm.
12.45 - 13.30 uur - Lunch in het 'Van
Capellenhuis".
13.30 - 14.00 uur - Het "Vriendenoverleg"
14.00 - 15.30 uur - Korte wandeling door oud-
Capelle naar het Slotpark en het nabijgelegen
Dief- en Duifhuisje. Daar ter plekke krijgen wij
een introductie en rondleiding door leden van
het HVC.
15.30 - 16.00 - Bezoek aan de Dorpskerk van
Capelle aan den IJssel.
16.00 - 16.30 uur - Afsluitend drankje.
De kastelen van Capelle aan den IJssel
Dirc Traveys van Moordrecht liet rond 1285 ter
hoogte van de 'steenplaats' een huis bouwen.
Tijdens archeologisch onderzoek in de jaren

zestig werden deze resten blootgelegd. Het slot
bestond uit een zaal gebouw met hoektorens
en had met spaarbogen gelede muren. Aan de
oostzijde verrees een poortgebouw.
Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten van
1351 werd het kasteel verwoest, waarna na
1375 een nieuw werd gebouwd, dat in 1394 na
de moord op Aleida van Poelgeest alweer werd
verwoest. Vervolgens werd een nieuw,
overigens niet versterkt huis opgetrokken even
ten noorden van het oude kasteel. De
contouren hiervan zijn met een donkere
steensoort aangegeven in het plaveisel van het
Slotplein.  

In 1612 werd op de resten van 'Dirc Traveys'
kasteel een herenhuis met kasteel achtige allure
gebouwd met dubbele slotgrachten.. De nogal
pretentieuze ommuring en torens waren
ongetwijfeld bedoeld om de heerlijke status van
de burgerlijke eigenaar te onderstrepen. Het
huis  werd in 1797 gesloopt. Alleen het
omgrachte terrein is nog herkenbaar. 
Aan de overzijde van de Slotlaan staat de
gevangenis van het kasteel. Van het vroeg
zeventiende-eeuwse torentje fungeerde de
zolder als duiventil.

De Buitenplaatsen van Kralingen
een vergeten Arcadië door Robert Ligthelm.
Ingebed in Rotterdam ligt oostelijk van het
centrum de karakteristieke wijk Kralingen.



De rijke geschiedenis van Kralingen wordt
bepaald door het parelsnoer van buitenplaatsen
dat vanaf 1600 ontstaat rond het Kasteel van
Kralingen.
Van de 42 buitenplaatsen die er waren, resteren
er nog slechts vijf. Dit vergeten Arcadië bepaalt
sterk hoe het 21e-eeuwse Kralingen eruit ziet.
De buitenplaatsen hadden een aantal unieke
kenmerken: de vervlechting van industriële
activiteit met bewoning, de zeer sterke rol van
immigrantenfamilies, het fenomeen 8kwakel-
bruggen9 en 8lease9 buitenplaatsen.
Er is een grote dichtheid van buitenplaatsen
geweest, hoger en vroeger dan aan de Vecht.  
De spreker  presenteert de huizen, de families
die er woonden en verhalen die zich achter de
voordeur afspeelden. Voor zijn boek is een rijke
bron aan beeldmateriaal vergaard, vaak nog
nooit eerder gepubliceerd. Veel huizen worden
voor het eerst beschreven. Zijn voordracht en
het boek geven een unieke inkijk in een
verleden tijd. De publicatie van het boek werd
mede geïnspireerd door de columns in het
Infoblad van de VKHZ en het eerste lustrum.
Het boek is bekroond met de Ithakaprijs 2022
van de sKBL.

De Dorpskerk
Dorpskerk dateert uit 1593 maar het is
onbekend wanneer de eerste kerk of kapel
gebouwd is. Voor de reformatie heette de
Dorpskerk <Sint Nicolaaskerk=. De kerk is in
1574 door brand verwoest. De brand is vrijwel
zeker ontstaan door oorlogshandelingen met de
Spanjaarden. De herbouw was in 1594 klaar. In
1805 is de toren gesloopt vanwege
instortingsgevaar. Twee jaar later (1807) werd
de toren herbouwd, met bijna allemaal oude
materialen. De originele luidklok stamt uit 1607.
 
Kosten voor deze dag:
Begunstiger: € 25,–, Introducé : € 30,–. 

Bezoek ook ons web-archief op:

www.vkhz.nl

Verslag excursie Koudekerke 
12 november 2022

 
Moesbosch en Der Boede

Bij aankomst bij Moesbosch in Koudekerke is
het eerste dat opvalt een aantal felgele luiken!
Een verklaring voor deze kleur hebben we
jammer genoeg niet te horen gekregen tijdens
ons bezoek. 
De koffie met bolussen stond voor ons klaar in
de achterkamer.
Het huis is nog volledig ingericht, waarbij een
aantal historische anekdotes hoort.
Bijvoorbeeld de grote lamp met de bollen in de
koffiekamer had nog een grote bol onderaan.
Deze is in de Tweede Wereldoorlog door een
Duitse soldaat eraf geschoten. Het moet je
verteld worden, want je ziet het niet. In de
keuken is in de hoek ook een oude waterpomp.
Op het dak bevindt zich een regenwaterbak die
door de pomp bediend wordt.
In de tussenkamer vond de lezing door Martin
van den Broeke plaats over de buitens die we
hebben bezocht en ook een lezing door Ben
Meijlink over de Ringwalburg te Oost-Souburg
die in de middag gepland stond. 

Bij de wandeling over het landgoed zagen we
aan de buitenkant de, nu dichtgezette
gietijzeren serre en via de achterzijde
vervolgden we onze weg langs de boerderij en
het oude stalgebouw uit 1692 dat later is
uitgebreid. Door het wilde bos heen lopend
kwamen we bij de grafkelder van Abraham van
Doorn, die er eerder uitzag als een ijskelder.



Aan de overkant van de weg ligt Der Boede met
een prachtig toegangshek. We werden
opgevangen door de huidige eigenaar dhr. De
Boer, die er sinds 2017 een B&B runt. In 1999
hebben we met de vorige stichting Der Boede
ook bezocht. Er waren toen nog verscheidene
gebouwen tegenaan gezet, het functioneerde
als een verpleeghuis. Deze aanbouwsels zijn
nu verdwenen en nu ligt het huis midden in een
mooie omgeving. Aan de achterzijde konden we
een blik werpen in de blauwe zaal, die nu
gebruikt wordt als ontbijtzaal voor de gasten.
De zaal bevat meerdere geschilderde
behangsels en een mooi gestileerd plafond. Op
de huidige parkeerplaats zijn nog resten
gevonden van het aloude kasteeltje Der Boede.

Karolingische burg
Voor de lunch hoefden we niet ver te gaan want
in de nabijheid staat een later buitenhuis Huys
ter Schelde. Na de heerlijke lunch gingen we op
weg naar de Karolingische Burg van Oost-
Souburg. Bij de ingang wachtte archeoloog Ben
Meijlink ons op en begon zijn verhaal. Er zijn
diverse sporen gevonden van vooral houten
gebouwen. Achteraan is een trap om op de wal
te kunnen lopen. Daarachter staat de
hervormde kerk waar we onze dag zouden
afsluiten. Men probeerde dus van het schuine
talud naar beneden te glibberen wat enkelen
met veel moeite gelukte. Er zijn er ook veel
omgelopen!

Hervormde kerk
Via de bakstenen ingangspijlers in de ommuring
van het kerkterrein betraden we de voormalige 

begraafplaats. Onze begeleider vertelde ons
over de geschiedenis. Het was vroeger de
katholieke Onze-Lieve-Vrouwekerk, waarvan de
gotische toren uit de eerste helft van de 14e
eeuw stamt. Het schip is in de 15e eeuw
gebouwd. In 1572 werd de kerk zwaar
beschadigd. In 1582-1583 volgde herstel en
werd het koor afgebroken, om de kerk voor de
protestantse dienst geschikt te maken. In de
19e eeuw werd het interieur gewijzigd, waarbij
het onder meer een hogere kap kreeg. De
oorspronkelijke kolommen werden vervangen
door houten stijlen. Ook werd de toren
verhoogd. In 1949-1950 werd de kerk
gerestaureerd. Ook van 2005-2011 werd de
kerk aangepakt. De toren heeft twee
geledingen, de onderste is 14e-eeuws. De
verhoging is 19e-eeuws en wordt gedekt door
een ingesnoerd tentdak. Het 15e-eeuwse schip
is driebeukig. Het middenschip wordt overwelfd
door een houten tongewelf, de zijbeuken door
een vlak plafond. K.M. van Puffelen bouwde het
 klaviers orgel in 1874.

Na nog even nagenieten met een drankje en
een hapje was ook deze fijne, interessante dag
weer ten einde.

Tot dan. HaBra.

Agenda
Kasteel Duivenvoorde 

Vanaf 5 april is er op kasteel Duivenvoorde te
Voorschoten de tentoonstelling Franje & Oranje
te zien. Kaarten zijn vanaf begin maart
verkrijgbaar. 
De tentoonstelling gaat over de bijzondere band
tussen Duivenvoorde en het koningshuis. De
familie op Duivenvoorde vervulden hoge
politieke ambten aan de zijde van de
stadhouders. Ze vochten voor de Oranjes en
velen hebben de functie van kamerheer of -
vrouw vervuld. Op de tentoonstelling is een
groot aantal bijzondere, nog nooit eerder
vertoonde voorwerpen te zien, die gaan vanaf
een geuzenpenning tot foto9s en brieven van de
laatste eigenaren in de twintigste eeuw.



K & B in het Nieuws

Historisch koetshuis blijft behouden 
Het historische koetshuis van de voormalige
buitenplaats Sion te Rijswijk blijft behouden.
Het is officieel overgenomen door stadsherstel
Den Haag en wordt door hen gerestaureerd.
De gemeente Rijswijk kocht het koetshuis in
2018 aan, om het historische pand te behouden
en te herstellen. Daarvoor was een partij nodig
die iets met dit Rijswijkse cultureel erfgoed
wilde doen. Dat werd Stadsherstel Den Haag,
een instantie die ruime ervaring heeft in
restauratie en herbestemming van cultureel
erfgoed. De komende tijd gaat Stadsherstel
onderzoeken hoe het koetshuis wordt
gerestaureerd. De bedoeling is dat het
koetshuis een maatschappelijke bestemming
gaat krijgen.
Het koetshuis is tussen 1655 en 1667 gebouwd
in buitenplaats Sion. Rond 1800 werd het
verbouwd tot twee woningen. Bij de restauratie
moeten de oorspronkelijke functie als
historische buitenplaats zichtbaar worden.
                                (Bron: Groot Rijswijk; 19 januari 2023

Slot Baarland bedreigd door woningbouw 
Baarland heeft de status van een beschermd
dorpsgezicht. Ondanks dit gegeven wil de
gemeente Borsele woningbouw toestaan op
grond die van oudsher behoort tot het slot. Het
slot is enorm populair in de omgeving vanwege
de slotmuren, het hoofdgebouw, de torentjes
maar ook het park erom heen. De tuinen zijn
deels  aangelegd  in  de  renaissance  stijl  met

tientallen oude bomen en zeer veel
verschillende rozenstruiken. De particuliere
eigenaar van het slot verzet zich tegen de
plannen van de gemeente. Hij meent dat
opsluiting van het slot en omliggend landgoed
door woningbouw het karakter van Slot
Baarland en daarmee van het dorp voor een
groot deel verloren zal gaan.

De Nederlandse Kastelenstichting merkt dat het
feit dat er tot 2030 negenhonderdduizend
woningen gerealiseerd moeten worden een
bedreiging vormt voor de culturele context van
kastelen en buitenplaatsen. Volgens de NKS
ontbreekt de noodzaak om juist daar te bouwen
vaak. De NKS vraagt aan gemeenten en
provincies daarom om de kasteel-biotoop
zoveel mogelijk te respecteren.

(Bron: NKS; 21 november 2022
 

N.B. Het bestuur van de VKHZ heeft de
secretaris gevraagd om de bouwplannen op te
vragen om te zien of er eventueel (samen met
de NKS) actie benodigd is.

Vrijwilligers Ruïne van Brederode dreigen
massaal op te stappen 

Bij de ruïne van Brederode in Santpoort-Zuid is
ruzie tussen aan de ene kant het bestuur en
aan de andere kant de beheerder en bijna alle
vrijwilligers. Het bestuur zei het vertrouwen op
in de beheerder, die dus moet vertrekken van
het bestuur, maar dan vertrekt ook een groot
deel van de collectie. Een groot deel van de
collectie zoals wapens, kleding, harnassen en
de inhoud van een martelkamer horen bij de
beheerder. Ook het schavot vóór de ruïne is
van hem.
De beslissing wordt aangevochten door de
beheerder. Het is voor de beheerder en de
vrijwilligers onduidelijk waarom het bestuur dit
besluit heeft genomen. Volgens de beheerder
zegt het bestuur dat hij besluiten negeert en
opdrachten niet uitvoert. Maar de beheerder
begrijpt niet waar het  op slaat.

https://www.rodi.nl/reader/39572/252702/remco-en-onno-schilperoort-kijken-na-doorstart-weer-hoopvol-naar-de-toekomst#p=1


Hij heeft zes jaar gewerkt en gewoond op de
ruïne en volgens hem het kasteel weer een
beetje op de kaart gezet.
De ruïne stamt van het einde van de dertiende
eeuw. De Ruïne is het grootste deel van het
jaar open voor publiek.
Het bestuur blijft bij zijn standpunt en spant een
kort geding aan. De beheerder en vrijwilligers
willen een goed gesprek met het bestuur, maar
dat stadium is voorbij volgens het bestuur.

(Bron: NHnieuws; 28 november 2022

Crowdfunding voor rechtszaak
Een groot deel van de vrijwilligers van de ruïne
van Brederode heeft 13.000 € opgehaald via
een crowdfundingsactie om een rechtszaak
tegen de Stichting Heerlijkheid Brederode te
beginnen. Het is de bedoeling om in een
rechtszaak het ontslaan van de beheerder,
maar ook een langetermijnvisie met een
meerjarenplan en het ontbreken van een ANBI-
status te laten toetsen.

(Bron: De Erfgoedstem; 10 januari 2023)

Opgravingen op het Buitenhof
Eeuwenoude resten van een leeuw zijn
opgegraven op het Buitenhof. Het gaat om een
leeuwin, die midden in de veertiende eeuw in
het leeuwenhuis leefde. Het Buitenhof was
toendertijd de zetel van Willem IV, graaf van
Holland. De graaf had een aantal leeuwen
cadeau gekregen van de hertog van Gelre, die
hoopte te trouwen met een jongere zus van de
graaf. Dat huwelijk is niet voltrokken, maar de
leeuwen bleven wel in Den Haag.

Uit archiefmateriaal is gebleken dat in 1347
Den Haag 187 schapen en 43 kalveren nodig
had om de leeuwen te voeden. In 1358 is het
leeuwenhuis gesloten.

(Bron: nu.nl 5 oktober 2022)

Verhalen van Hollands Buiten
 

Langs de Hollandse kustlijn, het
binnenduinlandschap, liggen tientallen
landgoederen en buitenplaatsen: Hollands
Buiten. Velen ervan dateren uit de Gouden
Eeuw, gebouwd als zomerverblijf voor rijke
koopmannen. Van sommige anderen gaat de
geschiedenis nog veel verder terug. De
landgoederen, die er nog zijn, vertellen
verschillende verhalen over onze geschiedenis.
Ze zijn vaak van eigenaar gewisseld en hebben
vele gedaanteveranderingen ondergaan. Ook
de functie ervan is in de loop der tijd aangepast.
Er is een filmserie van tien delen gemaakt over
het beheer van buitenplaatsen en landgoederen
in de Landgoederenzone. De verhalen worden
verteld door de ogen van mensen die direct
betrokken zijn bij het beheer: de eigenaar, de
tuinman, de huishoudster en de buurtbewoner.
De opeenvolgende buitenplaatsen die worden
belicht zijn: Oostergeest te Warmond, 9t Huys
Dever te Lisse, Berbice te Voorschoten,
Ockenburg te 9s Gravenhage, Calorama te
Noordwijk, Zocherpark Rusthof te Sassenheim,
Huys te Warmont in Warmond, en nog een
aantal anderen.
Bekijk alle afleveringen op de website: 
geschiedenisvanzuidholland.nl.

(Bron: Erfgoedhuis Zuid Holland 9 september 2022)

Agenda
Voorjaarsexcurise VKHZ

 
De Voorjaarsexcursie van de VKHZ staat
gepland voor zaterdag 17 juni 2023 en gaat
naar Noord-Holland.
In de volgende Nieuwsbrief meer hierover.



Nieuwe publicaties
Verzameld, verwoest maar niet vergeten

Het leven van het echtpaar
Van Wijngaarden-Boot

Het echtpaar van Wijngaarden-Boot bezat
weliswaar geen buitenplaats, maar hun
monumentale woning aan het Haringvliet werd
wel bezocht door veel bewoners van de
resterende Rotterdamse buitens.
Het boek beschrijft het leven van het
notarisechtpaar en van hun huis en
kunstverzameling. Je zou hun huis kunnen
omschrijven als een stadspaleis. Het echtpaar
had geen kinderen, zij zetten zich in voor de
beeldende kunsten, muziek, opera en toneel.

Zij bouwden een verzameling op van moderne
kunst, geadviseerd door Dirk Hannema, de
directeur van het museum Boymans- van
Beuningen. Het echtpaar had ook een grote
verzameling van Delfts aardewerk.

Het echtpaar besloot om hun huis en
verzameling in een stichting onder te brengen
om na hun dood van het huis een stadmuseum
te maken. Echter, het bombardement op 14 mei
1940 vernietigde dit huis geheel. De Stichting
Verzameling Van Wijngaarden-Boot is nog wel
steeds actief op het culturele front.
 
Het boek bevat 263 pagina's
ISBN 9789 46 4373 356

Bezoek ook eens onze website:

www.kastelenhollandzeeland.nl

Volg ons ook op  facebook 

facebook.com/vkhznl
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Aanmeldformulier excursie Stichting Vrienden van de Hollandse en Zeeuwse Kastelen en Buitenplaatsen 

Vriendendag 18 maart 2023 in Capelle aan den IJssel 
 

U wordt op 18 maart tussen 9.30 en 10.00 uur ontvangen in het <Van Capellenhuis=, aan de Dorpsstraat 
164 te Capelle aan den IJssel met koffie of thee.  
 

Het programma: 
10.00 uur –  
11.00 uur –
11.30 uur – 
11.45 uur – 
12.45 uur – 
13.30 uur – 
14.00 uur – 
 
15.30 uur – 
16.00 uur – 
16.30 uur – 

Lezing over de <Kastelen van Capelle aan den IJssel door de Historische vereniging Capelle (HVC) 
Rondleiding Regentenkamer in het 'Van Capellenhuis". 
Koffie / thee 
Lezing over de Buitenplaatsen van Kralingen door Robert Ligthelm.  
Lunch in het 'Van Capellenhuis". 
Het "Vriendenoverleg". 
Korte wandeling door oud-Capelle naar het Slotpark en het nabijgelegen Dief- en Duifhuisje. Daar 
ter plekke krijgen wij een introductie en rondleiding door leden van het HVC. 
Bezoek aan de Dorpskerk van Capelle aan den IJssel. 
Afsluitend drankje met een hapje 
Einde Vriendendag. 
 

 

Kosten voor deze Vriendendag bedragen € 25,-- voor begunstigers en € 30,-- voor introducés. 
Dit bedrag is inclusief entree geld, lunch, koffie/thee en afsluitend drankje. 
Deelname geschiedt geheel op eigen risico!!  
 
Inschrijfformulier: 
Ik verklaar hierbij dat ik mijn bijdrage overgemaakt heb op IBAN NL87 RABO 0310 8937 71 t.n.v. Stichting 
Vrienden Kastelen Holland en Zeeland, onder vermelding van naam en Vriendendag.  
 
Let op! Deelname is pas volledig bij ontvangst van betaling. 
Inschrijftermijn sluit op 12 maart. 

 
Naam: 

Adres: 

Postcode :                                                Telefoon: 

Woonplaats:                                                   

 E-mail: 

0 – Ik neem een introducé mee. Naam: 

U kunt dit formulier opsturen, per:  

Post, naar: V.K.H.Z. p/a. Molenleede 13, 2991 WB Barendrecht. 

 (Vergeet u de postzegel niet!)  

E-mail naar: info@vkhz.nl  

of vul het aanmeldformulier in op onze website: www.kastelenhollandzeeland.nl. 


