Programma Open Monumentendag 2014 in
Midden-Delfland op zaterdag 13 september
2014(03-09-2014)
Den Hoorn
10.00 - 15.00 uur: RK Kerk, geopend voor publiek, Hoornseweg 12
Sint-Antonius en Cornelius kerk, een driebeukige kruiskerk in neogotische stijl.
Bezienswaardig zijn o.a. de decoratieve, gekleurde glas in lood ramen en de Mariakapel. De
kerk uit 1917 is een gemeentelijk monument.
14.00 - 18.00 uur: Montmartre in Den Hoorn, Koningin Julianaplein
Beleef de sfeer van Montmartre met Franse muziek, eten en drinken en diverse activiteiten,
zoals culturele / creatieve workshops, een rommelmarkt, jeu de boules.
11.00 - 17.00 uur: Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight, Open Dag, Zwethkade Zuid 45
Tijdens de Open Dagen zijn de druivenserres uit 1925 met oude druivenrassen te bezichtigen
en kunnen bezoekers de lekkerste druiven van Nederland proeven.
Meer informatie: www.druivenkwekerij.nl
15.00 uur: Trekvaart arrangement, traject Den Hoorn – Schipluiden, vertrek: Tramkade
Vaar mee met een trekschuit met paard. Tijdens de reis wordt een deskundige toelichting op
de trekvaart gegeven. Ook is er voor elke reiziger een drankje en een versnapering. Voor het
arrangement heeft u een kaartje nodig, dat u van tevoren boekt. Kijk op de site wat u daarvoor
moet doen. De prijs bedraagt 10 euro per persoon.
Meer informatie: www.mdmw.nl

Maasland
09.30 uur: Opening Open Monumentendag 2014, Oude Kerk Maasland, Kerkplein 1
Officiële opening van de Open Monumentendag Midden-Delfland 2014 door wethouder Van
Oord en overdracht wapenbord. Iedereen is van harte welkom om bij de opening aanwezig te
zijn. Inloop vanaf 9.15 uur
Meer informatie: www.middendelfland.nl
09.30 - 12.00 uur: Oude Kerk Maasland, voor publiek geopend, Kerkplein 1
Oude Kerk, grote laatgotische dorpskerk (ca. 1500), bestaande uit een schip met
noorderzijbeuk en een smaller koor met noordelijk nevenkoor. Bezienswaardig zijn o.a. de
wapenborden en predikantsborden.
10.00 uur: Startschot trekvaart, Trekkade 1 (boerderij op de hoek)
Wethouder Van Oord geeft het startschot voor de trekvaart.
10.30 uur: Trekvaart arrangement, traject Maasland – Vlaardingse Schouw (het
Rechthuis, Vlaardingsevaart), vertrek: Kluiskade / Trekkade
Vaar mee met een trekschuit met paard. Tijdens de reis wordt een deskundige toelichting op

de trekvaart gegeven. Ook is er voor elke reiziger een drankje en een versnapering. Voor het
arrangement heeft u een kaartje nodig, dat u van tevoren boekt. Kijk op de site wat u daarvoor
moet doen. De prijs bedraagt 10 euro per persoon.
Meer informatie: www.mdmw.nl
11.00 - 17.00 uur: Museum De Schilpen, ’s Herenstraat 24
In het centrum van Maasland ligt aan een pittoresk schelpenpleintje museum De Schilpen. Het
museum wil de geschiedenis van drie opeenvolgende generaties kruidenier, het leven in de
19e en 20e eeuw en van een eertijds bloeiende onderneming in het centrum van het dorp
zichtbaar en tastbaar houden. Het gebouw is een rijksmonument.
Meer informatie: www.schilpen.nl
11.00 - 17.00 uur: Tavenu, expositie boter, kaas en …, Pynasplein 5
Achter het museum De Schilpen bevindt zich de voormalige feest- en vergaderzaal Tavenu uit
1905 die tot en met 1954 als zodanig dienst heeft gedaan. De naam Tavenu staat voor: Ter
Aangename Verpozing En Nuttige Uitspanning. Het gebouw is een gemeentelijk monument.
Expositie: De expositie boter, kaas en … gaat over de zuivelbereiding in het begin van de 20e
eeuw. Aan de hand van het dagboek en fotomateriaal van Piet Oosthoek maken bezoeker
kennis met rijke historie van de melkverwerking in een gezinsbedrijf in de eerste helft van de
vorige eeuw.
11.30 - 14.30 uur: Varen langs de trekvaartroute, Brasserie In Zicht, Oude Veiling 1
Vanaf de Oude Veiling kunt u langs de historische trekvaartroute varen naar Maassluis en
Vlietzicht. Bij Vlietzicht kunt u overstappen.
Meer informatie: www.middendelfland.nl
16.00 - 17.00 uur: Orgelconcert ‘dansende klavieren’, Oude Kerk Maasland, Kerkplein 1
Het 125 jaar oude Bätz-Witte orgel gaat een uitdaging aan met de tonen van een moderne
synthesizer. De klavieren worden bespeeld in uniek samenspel tussen de organist van de oude
kerk, Cees Kelderman en burgemeester Arnoud Rodenburg. Kom en geniet van eigentijdse
klanken.

Schipluiden
10.00 - 16.00 uur: Dorpskerk Schipluiden, Dorpsstraat 3
De Dorpskerk is een laatgotische dorpskerk uit de eerste helft van de 16e eeuw, bestaande uit
een eenbeukig schip met koor met driezijdige sluiting. Bezienswaardig zijn o.a., de stenen
wapenschilden, doophek met getorste koperen doopboog met dorpswapen; koorhek, twee
herenbanken met overhuivingen, tien gebodenbord, een koperen kaarsenkroon, omstreeks
1700. Ook is er de rijkversierde grafzerk van Otto van Egmond.
Expositie: Er is een fototentoonstelling met het thema Reizen in verleden naar de kerk. Vanaf
12.00 uur is op het kerkplein een oude kerkbrik te bezichtigen.
10.00 - 17.00 uur: Kunstatelier en Galeriezolder Rina Groot, Open Huis, Dorpsstraat 18
Rina Groot is een zelfstandig kunstenaar die sinds 1992 haar atelier gevestigd heeft in het
rijksmonument aan de Dorpsstraat 18.
Meer informatie: www.rinagroot.nl

11.00 - 17.00 uur: Museum Het Tramstation, expositie Trekvaarten route Delft –
Maasluis/Vlaardingen, Otto van Zevenderstraat 2
Het Museum Het Tramstation is een voormalige station van de WSM, de Westlandsche
Stoomtramweg Maatschappij en huisvest de Historische Vereniging Oud-Schipluiden. Deze
vereniging organiseert wisselende tentoonstellingen naast de vaste exposities over het kasteel
Keenenburg en de WSM.
Meer informatie: www.tramstationschipluiden.nl
Expositie: In de tentoonstelling wordt in tekst en beeld uitgebreid stilgestaan bij het ontstaan,
het gebruik en het einde van de trekvaart in deze streek. Van 1645 tot 1880 voer de trekschuit
van Delft, via Den Hoorn en Schipluiden, naar Maassluis en Vlaardingen. De route vanaf
Schipluiden ging over de Vlaardingsevaart en de Noordvliet. Hoewel de trekvaart met
jaagpaarden al bijna een eeuw niet meer plaatsvindt, herinneren nog veel elementen langs de
route aan deze wijze van vervoer.
10.30 - 16.00 uur: Voormalig gemaal van Holierhoekse en Zouteveense polder,
Vlaardingsekade 57A
Het voormalig stoomgemaal dateert van 1883 en is een gemeentelijk monument. In het
monument bevinden zich nog de centrifugaalpomp uit 1919 en de elektromotor uit 1935.
Expositie: kleine tentoonstelling over de historie van de monumentale gebouwen van de
Vlaardingse Schouw (het Rechthuis van Zouteveen en het Slinkslootgemaal).
12.00 uur: Trekvaart arrangement, traject Vlaardingse Schouw – kern
Schipluiden, vertrek: Vlaardingsekade, nabij het Rechthuis van Zouteveen
Vaar mee met een trekschuit met paard. Tijdens de reis wordt een deskundige toelichting op
de trekvaart gegeven. Ook is er voor elke reiziger een drankje en een versnapering. Voor het
arrangement heeft u een kaartje nodig, dat u van tevoren boekt. Kijk op de site wat u daarvoor
moet doen. De prijs bedraagt 10 euro per persoon.
Meer informatie: www.mdmw.nl
13:30 uur: Trekvaart arrangement, traject Schipluiden – Den Hoorn, vertrek:
Vlaardingsekade, nabij de Paardenbrug
Vaar mee met een trekschuit met paard. Tijdens de reis wordt een deskundige toelichting op
de trekvaart gegeven. Ook is er voor elke reiziger een drankje en een versnapering. Voor het
arrangement heeft u een kaartje nodig, dat u van tevoren boekt. Kijk op de site wat u daarvoor
moet doen. De prijs bedraagt 10 euro per persoon.
Meer informatie: www.mdmw.nl
11.30 - 14.30 uur: Varen langs de trekvaartroute, ’t Middelpunt, Dorpstraat 57
Vanaf ‘t Middelpunt kunt u langs de historische trekvaartroute varen naar Vlietzicht. Bij
Vlietzicht kunt u overstappen.
Meer informatie: www.middendelfland.nl
11.30 - 15.30 uur: Varen langs de trekvaartroute, Vlietzicht, Vlaardingsekade 60
Vanaf Vlietzicht kunt u langs de historische trekvaartroute varen naar Schipluiden, Maasland,
Maassluis en Vlaardingen.
Meer informatie: www.middendelfland.nl
14.00 - 15.30 uur: Opening Vliegende Wandelpaden, Natuurkampeerterrein De Grutto,
Abtswoude 27A, 2636 EE Schipluiden

Vliegende Wandelpaden zijn wandelroutes over boerenland die tijdelijk met toestemming van
de boer geopend zijn. Elke keer op een andere plek. Het eerste Vliegende Wandelpad tussen
Abtswoude en Vockestaertpad wordt feestelijk geopend door wethouder Van Oord.
Meer informatie: www.middendelfland.nl

’t Woudt
10.00 - 15.00 uur: NH Kerk, ’t Woudt 25
De Woudtse Kerk is een laatmiddeleeuwse kerk, de toren (waarschijnlijk eerste helft 14e
eeuw) en het eenbeukige schip (midden 16e eeuw) gedekt door een houten tongewelf.
Bezienswaardig is het oude meubilair: kansel, bank met toognissen, drie gestoelten en
doophek met lezenaar.
Expositie: In de kerk staan de banners van de tentoonstelling ‘Het Rijke Woudt’. Deze
tentoonstelling was eerder te zien in museum het Tramstation. Ook zal er een kraam zijn van
de Stichting Familie Van der Kooij.

