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Kunst & Ambacht staan op Open Monumentendag 2015 
centraal. Het monument is dé plaats waar kunst en am-
bacht samenkomen. Daarom volop aandacht voor de 
architectuur van het monument zelf en de toegepaste 
kunsten die daarin te zien zijn. Ook als inspiratiebron 
die monumenten zijn voor andere kunstvormen, zoals 
podiumkunsten, beeldende kunsten, letteren of muziek. Tegelijkertijd wordt ook het ambacht 
belicht, vaak kunstzinnig vormgegeven: het stucwerk, de wandbeschilderingen, de tegelta-
bleaus, het metselwerk, de betimmeringen, glas-in-lood. En dan is ook de inrichting van een 
monument het resultaat van ambachtswerk, zoals meubilair, serviesgoed en glaswerk, stof-
fering, orgel en uurwerk en de tuin.

Bij gebouwen waar representatie een belangrijke rol speelt, zoals kerken en herenhuizen, zijn 
de toegepaste en vrije kunsten het rijkst vertegenwoordigd en krijgt het ambachtswerk vooral 
een decoratieve rol. Maar ook bij meer sobere gebouwen, waar de indeling en inrichting voor-
al utilitair is, zoals industrieel erfgoed als smederijen, molens, werkplaatsen, of boerderijen is 
de link met ambacht volop aanwezig. 
Op Open Monumentendag valt het allemaal samen en krijgen kunsten en ambachten ruim 
baan. 

De monumenten die dit weekend te bezoeken zijn vindt u op de website van de gemeente.

Schipluiden
In Museum Het Tramstation vindt u meer informa-
tie over de historie van Schipluiden. Daarnaast is de 
tentoonstelling Geïnspireerd door de Haagse School, 
Kunst van Museum Het Tramstation te bezoeken. De 
tentoonstelling, bevat tekeningen, schilderijen en 
keramiek die het Midden-Delflandgebied als inspira-
tiebron hebben. Het museum is zaterdag en zondag 
open van 11.00 – 17.00 uur Op beide dagen is om 14.00 u een demonstratie Boekbinden.

Er is een historische wandeling uitgezet langs sporen van het kasteel Keenenburg. U bezoekt 
boerderijen, voormalige werkplaatsen en laantjes die anders niet toegankelijk zijn. Start bij 
Keenenburgweg 4.

Pop Up Tentoonstelling met Oorlogsherinneringen, Dorpsstraat 12. Open zaterdag van 12.00 
tot 16.00 uur. In het voormalige Raadhuis wordt doorlopend een video getoond waarin histo-
ricus Jacques Moerman vertelt over de Westlander Nooit Volmaakt. Dit beroemde schip, van 
Schipluidense eigenaren en schippers, hielp in de Tweede Wereldoorlog succesvol mensen 
naar Engeland te ontsnappen. Ook is er een expositie van foto’s van het Bevrijdingsfeest 1945 
van Schipluiden. De Nooit Volmaakt ligt voor Indigo, Singel 6, en is te bezoeken.

De monumentale dorpskerk aan de Dorpsstraat heet u van harte welkom voor een bezoek 
op zaterdag. Er zijn mensen aanwezig die u veel kunnen vertellen over historie en gebruiken.

Ook vindt dit weekend de Delfland Race plaats, 
een zeilwedstrijd met de historische Westlan-
ders. Centraal punt is de Paardenbrug (tegenover 
Dorpsstraat 36). Dit bijzondere varend erfgoed 
ligt vanaf 10.00 uur aan de kade. Zaterdag vindt 
om 13.00 uur op de Paardenbrug het zgn. palaver 
plaats: het overleg tussen schippers en wedstrijd-
leiding hoe gevaren zal worden. Om 14.00 uur 
klinkt het startschot. Rond 16.00 uur wordt de 
finish verwacht. Op zondag is de wedstrijd tussen 
de ervaren schippers en bemanning.  

Zaterdag 12 september
Activiteit Locatie Tijd

Gereedmaken van de Westlanders voor de race In de Gaag 10.00 uur

Tentoonstelling Haagse School, Schilderijen en keramiek 
Midden-Delfland

Museum Het 
Tramstation

11.00 – 17.00 uur

Oorlogsherinneringen, het Schip Nooit Volmaakt op het 
water voor Indigo, Fototentoonstelling en informatie-
video in pop-up museum De Drogisterij

Kade Singel en 
Pop Up 
Keenenburgweg 4

12.00 – 16.00 uur

Palaver op de Paardenbrug Bij Dorpsstraat 36 13.00 uur

Start Delfland Race  14.00 uur

Demonstratie boekbinden bij Museum Het Tramstation Otto van Zevender-
straat 2

14.00 – 16.00 uur

Dorpswandeling langs sporen van kasteel Keenenburg 
en ambachten 

Vertrek 
Keenenburg 6

vanaf 12.00 uur

Finish van de Delfland Race Paardenbrug ca. 16.00 uur

Prijsuitreiking Paardenbrug 17.00 uur

Zondag 13 september

Palaver Delfland Race Paardenbrug 11.00 uur

Tentoonstelling Haagse School, Schilderijen en keramiek 
Midden-Delfland

Museum Het 
Tramstation

11.00 – 17.00 uur

Start Delfland Race Paardenbrug 12.00 uur

Finish Paardenbrug ca. 14.00 uur

Gevarieerd muzikaal programma door Marlies (zang) en 
Paul (bas)

Kerk, Dorpsstraat 3 15.00 uur

Demonstratie boekbinden bij Museum Het Tramstation Otto van Zevender-
straat 2

14.00 – 16.00 uur

Prijsuitreiking Delfland Race de Paardenbrug Paardenbrug ca. 16.00 uur

Afvaart van de Westlanders 16.30 uur

Maasland
 
Tijdens Monumentendag staat in Maasland het uit-
voeren en beluisteren van muziek centraal. In het 
historische centrum van Maasland is de Oude Kerk 
te bezoeken en wordt u door Fred Louter rondgeleid 
langs mooie plekken met een verhaal. Tijdens het 
Nazomerfeest op zaterdag zal er weer ouderwets wor-
den gevaren in en rond Maasland. Ook is het rijksmo-
nument De Drie Lelies, uit 1767 te bezoeken, nog we-
kelijks in gebruik voor het malen van graan tot meel 
voor diverse lokale bakkers. Speciaal ter gelegenheid 
van de zomertentoonstelling ‘Speelgoed met een verhaal’ is specialist en verzamelaar O. van 
den Bosch in de Schilpen aanwezig om oud speelgoed te taxeren. 

Activiteit: Zaterdag 12 september Locatie Tijd

Concert: Euterpe en Maaslandse Harmonie Podium Lelykade 12.00 uur

Concert: De Jonge Maaslanders Podium Lelykade 13.00 uur

Wandeling langs oude winkelpandjes o.l.v. Fred Louter Dorp 13.30 uur

Concert: Elastic Stocking Band, Ukelele groep Podium Lelykade 14.00 uur

Concert: Maasbrass Koperquintet De Oude Kerk 14.30 uur

Concert Listen, Maaslandse band Podium Lelykade 15.00 uur

Concert Koor Lets Sing together, orgel Cees Kelderman De Oude Kerk 15.30 uur

Den Hoorn
Diverse monumenten zijn op zaterdag te be-
zoeken, zoals de kerk en de Taswoning. Ook is 
op een aantal plaatsen het ambachtswerk te 
bezichtigen die kinderen van groep 7 hebben 
gemaakt tijdens kindermonumentendag. Met 
extra aandacht voor kunst en ambacht wordt 
voor de tweede keer de kunstmarkt Mont-
martre gehouden. 

Activiteit: Zaterdag 12 september Locatie Tijd

Opening door wethouder met muziek en tentoonstelling 
werk kinderen 

RK Kerk 12.15 uur

Start Montmartre, kunst, muziek, drankjes en hapjes Julianaplein 12.30 – 17.00  uur

Open huis met koffie, thee, muziek, theater, terras ’t Muziektheatertje, 
Woudseweg 20

12.30 – 17.00 uur

Presentatie van de  kunstwerkjes die de schoolkinderen 
hebben gemaakt tijdens kindermonumentendag: 
Glas in Lood, schilderingen, vilt, zeefdruk en kalligrafie
Te zien bij Boerderij van Vliet, Rijksstraatweg 1; Taswo-
ning, Dijkhoornseweg 47; Art in Colour, Dijkhoornseweg 
43; ’t Muziektheatertje, Woudseweg 20 en de RK Kerk, 
Hoornseweg 12

Boerderij van Vliet, 
Taswoning,
Art in colour,
’t Muziektheatertje,
RK Kerk

12.30 – 16.00 uur

Rondleiding langs Glas en lood en bijzonder metselwerk  
door Bert Gerritse

RK Kerk 13.00 uur

Start workshop Glas in Lood
Minimaal 10 - maximaal 20 deelnemers aanmelding bij 
info@cultuurinhetgroen.nl    Kosten € 10,00

RK Kerk 14.00 uur

Verhalen historie Woudseweg en zijn bewoners door 
Bert Gerritse

Start in Kerk 15.30 uur

Het programma is tot stand gekomen met medewerking van stichting Midden-Delfland is Mensenwerk, 
Historische Vereniging Oud Schipluiden, Historische Vereniging Maasland, De Schilpen, Museum Het 
Tramstation, gemeente Midden-Delfland en vele vrijwilligers. Foto’s: Henk Groeneveld, Ineke Tetteroo.
Koeien: Céline de Bont.

 ‘t Woudt
Het schilderachtige dorpje ‘t Woudt bestond al in 
1277. In dat jaar gaf Floris V de parochianen van ‘t 
Woudt het recht om de eigen pastoor voor te dra-
gen. Dit  belangrijke voorrecht werd maar zelden 
verleend. ‘t Woudt telde in 1561 al twee boerderijen, 
negen kleine huisjes, een herberg, een pastorie en 
een kosterswoning. Het unieke is, dat dit aantal in de 
loop der tijden nauwelijks is veranderd. Op oude kaarten is te zien dat het patroon van de be-
bouwing tot op de dag van vandaag gelijk is gebleven. ‘t Woudt had ook een school, die zo’n 
goede naam had, dat niet alleen de Woudtse jeugd, maar ook kinderen van elders er naar toe 
kwamen. Het achterhuis van de huidige kosterswoning deed tot 1874 dienst als school. 
De Groeneveldse molen, gebouwd in 1719, is de enige van vele windwatermolens die in 
Schipluiden is overgebleven. Groeneveld was oorspronkelijk een heerlijkheid van het adel-
lijke geslacht Van Wassenaar. Vanaf het begin van de veertiende eeuw waren de Heren van 
Groeneveld eigenaar van het gebied. Sindsdien draagt het hun naam. Zij bewoonden een 
kasteeltje, dat in 1429 is verwoest. In de achttiende eeuw stond in deze heerlijkheid nog de 
buitenplaats Hofzicht.

Activiteit: Zaterdag 12 september Locatie Tijd

Concert: Slide Resistance Trombone Quartet Kerk 14.00 uur

Presentatie kunstwerkjes kinderen gemaakt tijdens 
kindermonumentendag

Dorp 11.00 – 16.00  uur


