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OMD aanvulling op de flyer 2019 – hop-on hop-off bussen 

Op zaterdag 14 september (OMD) rijden hop-on hop-off bussen langs diverse monumenten in de kernen.  

De Bussen (acht personen) 

De bussen starten om 11:30 uur op vier startpunten (vet gedrukt) en rijden dan in de route langs de 

aangegeven opstappunten. We verwachten dat er elke 25 minuten een bus langs komt. 

Om 16:30 uur beginnen de bussen aan de laatste ronde om passagiers op te pikken en bij het gewenste 

uitstappunt te brengen. 

De bussen zijn voorzien van een groen logo met tekst RVR van regionale vervoer regisseur en zijn 

herkenbaar aan het logo van Monumentaal Westland achter de voorruit. 

Problemen melden 

In geval van problemen kunt u bellen naar Leo van der Pluijm telefoon 06-13762229 

De opstappunten en route 

De opstappunten zijn herkenbaar aan een bord met het logo van Monumentaal Westland.  

Zij staan in de legenda bij de kaart op de flyer en zij zijn: 

Naaldwijk – Havenplein 1 – zie verwijzing vanaf de Oude Kerk (N1) 

De Lier – Domkerk (D1), Hoofdstraat 51 (D1) 

Heenweg – Lambertuskerkje, Maasdijk 189 (G1) 

’s-Gravenzande – Dorpskerk, Langestraat 34 (G3)  

Monster – De Westlandse Druif, Vlotlaan 535 (M8)  

Monster – Grafkelder Herckenrath, Duinpan 10 (M6) 

Ter Heijde – Kerk, Willem III-plein 1 (M5) 

Monster – Grote Kerk, Kerkplein 1 (M1) 

Poeldijk – Bartholomeuskerk, Voorstraat 109 (P1)  

Wateringen – Hervormde Kerk, Plein 9 (W3) 

Kwintsheul – Sonnehoeck, Holle Watering 26 (K2) 

Kwintsheul – Andreaskerk, Kerkstraat 22 (K1) 

Honselersdijk – kerk OLV van Goeden Raad, Dijkstraat 23 (H3) 

Informatie 

Informatie over de monumenten op open monumenten dag (OMD) vindt u op onze website: 

https://www.monumentaalwestland.nl/  

Op de flyer welke verkrijgbaar is bij de meeste monumenten vindt u beknopte informatie 

Indien u klachten of suggesties heeft dan kunt u die mailen aan:  monumentaal.westland@gmail.com  
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