
 
 

 

Open Monumentendag 2020 in Poeldijk 

 
Het is lastig om te bepalen wat te doen in dit bijzondere jaar met Open 
Monumentendag. Met alle adviezen van o.a. de landelijke organisatie van OM-
dag en de gelukkig voortschrijdende verbetering van de situatie betekent dit 
dat de editie 2020 een ‘light versie’ wordt ten opzichte van voorgaande jaren. 

Dat is echter beter dan niets en ongetwijfeld wordt het toch nog een heel 
interessant weekend voor ons allemaal. 

In Poeldijk worden, net als in de rest van Nederland,  de deuren van onze kerk 

geopend voor het publiek. 

 

En gelukkig is het ons ook dit jaar gelukt om een aangepast maar zeker 

volwaardig programma samen te stellen met zoals altijd enige hoogtepunten. 

 

- 75-jaar bestaan Scouting Poeldijk  

o Omdat de Scouting dit jaar 75 jaar 

bestaat gaan we die fantastische 

vereniging goed in het zonnetje 

zetten met een prachtige foto-

expositie. 

o Er zal door de Scouting een 

gepionierde keuken worden 

gebouwd, die door de scouts op 

kamp wordt gebruikt. Deze wordt aangekleed met vele attributen.  

 

 

 

 

 



 
 

- Tentoonstelling van een aantal objecten uit de collecties van onze kerk 

zoals: 

o Enige fraaie kazuifels.  

o Het prachtige Baldakijn. 

o Bijzonder zilverwerk. 

o De kandelaars van Colenbrander. 

 

 

 

- Wandeltocht door Poeldijk 

o Er is een fraaie 

wandelroute beschikbaar 

zodat iedereen zelf, heel 

gezond, alle monumentale  

en fraaie panden en 

objecten in Poeldijk langs 

kan gaan. 

 

 

- Muzikaal optreden: 

           Op zaterdagmorgen 

o Om 11.00-11.30 uur kunt u genieten van een muzikaal optreden 

van Leon Endhoven, pianist van het popkoor Fine Tuning. 

o Om 15.00-15.30 uur zal dirigent Steven van Wieren, dirigent-

organist en muzikaal leider van de Zangkoren “Deo Sacrum”, u 

laten genieten van prachtig orgelklanken. 

           Op zondagmorgen 

o Om 11.00-12.00 uur zal Daan de Muinck Keizer u meenemen in 

een muzikale orgelreis. 

 

- De vaartocht naar de Historische druiventuin  

o Geert de Vreede zal afhankelijk van de situatie op zaterdag 12 

sept. vanaf 10.30 uur (elk uur) een aantal keren per dag richting de 

Sonnehoeck varen waar u kunt genieten van een rondleiding 

verzorgd door vrijwilligers van de historische druiventuin.  



 
 

Gezien de 1,5 meter afstand kunnen er maar 8 personen per tocht 

deelnemen. Aanmelden bij de ingang van de kerk is daarom 

noodzakelijk. 

   
 

Hopelijk kunnen we met inachtneming van de dan geldende regels u toch laten 

genieten van een fraai stukje historie over Poeldijk. 

Uiteraard is dit allemaal nog onder voorbehoud. 

 

Maar wij heten u wel degelijk van harte welkom in het weekend van 12 en 13 

september in onze kerk in Poeldijk. 

Openingstijden: zaterdag van 10.00-17.00 uur 

                              Zondag   van 10.30-17.00 uur 

 
Werkgroep Historie Bartholomeus Poeldijk.  
historiebartholomeuspoeldijk@gmail.com 

https://www.facebook.com/bartholomeuspoeldijk 

http://www.historiebartholomeuspoeldijk.nl 

 

 

Bovendien is er in hotel Saint Vincent aan de Voorstraat 31 een fotocollage te 

bezichtigen over de geschiedenis en omgeving van dit mooie voormalig 

verenigingsgebouw met Jugendstil details. Het werd in 1905 gebouwd en is 

voorzien van een fraaie ingemetselde eerste steen.  

Openingstijden:  za 11:00 – 17:00 uur en zo 11:00 – 14:30 uur 
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