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Kijk op Facebook voor actuele informatie
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Maasland

8 en 9 september 2018

‘t Woudt



DEN HOORN
Zaterdag 8 september

Waar: Koningin Julianaplein
Tijd: 13:00 uur tot 17:00 uur

Parijs was nog nooit zo dichtbij! 
Zaterdagmiddag wordt het Julianaplein 
omgetoverd tot het Montmartre van 
Midden-Delfland. Er zijn doorlopend allerlei 
activiteiten met als rode draad het thema 
Europa: 

• Kunstenaars schilderen, tekenen, 
glasblazen, boetseren, beeldhouwen, 
fotograferen en mozaïeken

• Workshops schilderen voor kinderen en 
volwassenen 

• Zelf mozaïek maken
• Foto-shoot van je favoriete bestemming  

in Europa
• Jeu de boule-toernooi voor volwassenen
• Muzikale optredens van o.a. Folk band 

Kachel, De Maxima’s, Accordeonisten en 
Fabelo Rozo

• Heerlijke wijnen en lekkere hapjes 
worden verzorgd door onze plaatselijke 
ondernemers

Montmartre in Den Hoorn

In het weekend van 8 en 9 september 2018 zijn 
meer dan vierduizend prachtige monumenten 
in heel Nederland gratis toegankelijk voor 
iedereen. 

Dit is dé kans om een plek te bezoeken waar u 
normaal niet zo snel komt, of om mee te doen 
aan een eenmalige activiteit. 
Ook in Midden-Delfland is dat weekend veel te 
beleven en te doen. U komt toch ook? 

Kijk voor actuele informatie op Facebook: 
@openmonumentendagmiddendelfland. 

Beleef het moois(te) 
van Midden-Delfland

SCHIPLUIDEN

Waar: Op diverse locaties
Tijd: Tussen 11:00 uur en 17:00 uur

Veel verbeeldingskracht is niet nodig om het 
verleden te laten herleven in Schipluiden. 
Het oude tramstation, de westlanders en 
trekschuiten in de Vlaardingervaart en het 
verhaal van Kasteel Keenenburg; dompel u 
onder in vervlogen tijden! 

• De Dorpskerk in de Dorpsstraat is op 
zaterdag van 11:00 uur tot 16:00 uur 
en zondag van 11:30 uur tot 13:00 uur  
geopend voor publiek. In de kerk is een 
kleine expositie ingericht over dominee 
Hambrouck.

• Kinderen vanaf zes jaar kunnen zaterdag 
tussen 13:00 uur en 15:00 uur scherven 
opgraven op de plek van het voormalige 
Kasteel Keenenburg aan de Kasteellaan 
(grenzend aan het parkeerterrein achter 
de Albert Heijn). Hier ontdekt  u ook alles 
over het indrukwekkende verhaal van de 
Keenenburg en de plannen voor het verder 
zichtbaar maken van het kasteel!  

•  In de vaart ter hoogte van 
Vlaardingsekade 26 liggen twee 
historische Westlanders. Schippers 
vertellen hier zaterdag en zondag tussen 
11:00 uur en 16:00 uur over het leven aan 
boord van een westlander.  

• Museum het Tramstation aan de Otto 
van Zevenderstraat is zaterdag en zondag 
van 11:00 uur tot 17:00 vrij toegankelijk. 
Naast de permanente tentoonstellingen 
over de Westlandsche Stoomtramweg 

Maatschappij (WSM) en Kasteel Keenenburg 
is ook de tijdelijke tentoonstelling Familiaal 
over bekende families uit Schipluiden zeker 
een bezoek waard.  

• Leer tussen 11:00 uur en 16:00 uur hoe hout 
gebogen kan worden bij Meubelmakerij 
Theo Ruigrok in de Jagerstraat 6. 

• Molen Korpershoek aan de Gaagweg 
draait. Op zaterdag kunt u de molen van 
binnen bekijken tijdens een rondleiding van 
30 minuten. 

• Ook op zaterdag: een rondleiding door 
boerderij  In ‘t Rietveld aan Gaagweg 2.  
De rondleidingen duren 45 minuten en 
worden gegeven door eigenaar Dirk Post en 
boerderijendeskundige Frits van Ooststroom. 
 
Tijden rondleidingen: 
 
 
 
 
 
Per rondleiding kunnen maximaal 15 
personen deelnemen. Voorinschrijving 
niet mogelijk. 

• Maak zelfstandig een dorpswandeling 
terug in de tijd van kasteel Keenenburg en 
zijn bijzondere bewoners. De route kunt u 
ophalen bij: 
- Het Raadhuis - Dorpsstraat 12 
- Indigo - Singel 6 
- Museum Het Tramstation

Terug in de tijd

Molen Korpershoek 
• 11:00 uur
• 13:30 uur 
• 14:30 uur

Kijk voor actuele informatie op Facebook: @openmonumentendagmiddendelfland. 

In ‘t Rietveld
• 11:30 uur
• 12:30 uur 
• 13:30 uur



‘T WOUDT
Zaterdag 8 september

Waar: Woudtse Kerk en Groeneveldse Molen
Tijd: 09:00 uur tot 17:00 uur

‘t Woudt is het kleinste dorp van Nederland. 
U wandelt hier dwars door een monument. 

• De Groeneveldse Molen aan het 
Groeneveldsepad is open op zaterdag 
tussen 09:00 en 17:00 uur. Bij voldoende wind 
zal de molen water uit de polder malen.
Laat u verrassen door de verhalen over de 
functie van de Groeneveldse Molen in het 
waterbeheer in het Hoogheemraadschap. 

• Op zaterdag is de Woudtse kerk geopend 
voor publiek. Deze kerk is vooral beroemd 
om zijn prachtige akoestiek. 

Om dit zelf te ervaren organiseren de 
‘Vrienden van de Woudtse kerk’ om 11:00 uur 
en 14:00 uur een meezingconcert onder  
leiding van zangcoach Hester Dam.  
Opgeven is niet verplicht, maar kan wel via 
vriendenvandewoudtsekerk@gmail.com. 

Klein maar fijn

MAASLAND

Waar: Diverse locaties
Tijd: 09:00 uur tot 17:00 uur

Dit is uw kans om het beste van Maasland 
van dichtbij te bewonderen.  

• Graanmolen de Drie Lelies aan Molenweg    
is open op zaterdag tussen 09:00 uur en 
17:00 uur. Neem een kijkje in de graanmolen 
en volg een korte rondleiding. 

• De Oude kerk van Maasland aan Kerkplein 1 
is zondag tussen 14:00 uur en 17:00 uur open 
voor publiek.  Om 15.00 uur bespelen de 
beide vaste organisten Leo-Hans Koornneef 
en Reinier Kroos het mooie Batz-orgel. 

• Zaterdag tussen 11:00 uur en 17:00 uur en 
zondag van 14:00 uur tot 17:00 uur kunt 
u een bezoek brengen aan Museum de 
Schilpen aan de ‘s-Herenstraat 24. In deze 
oude kruidenierszaak ontdekt u alles over 
het kruideniersleven van vroeger. Bovendien 
is dit het laatste weekend waarop de 
expositie van Trudy Werner ‘Langs het 
Schilpenpad van mijn vader’ is te zien. 

Maaslands pracht
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