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De Lier
D1 Domkerk en toren, Hoofdstraat 51 en 53 za 10.00-17.00 uur
De kerk is eerste helft 15e eeuw gebouwd en bepaalt met haar stompe toren het dorpsbeeld van De Lier. Doordat de toren is verzakt ga
je eerst naar beneden voordat je de toren kan beklimmen. Eenmaal
boven heb je een prachtig weids uitzicht! Kringloopwinkel Habbekrats
zal aanwezig zijn met een selectie van hun spullen. De toren kan tot
16.00 uur worden beklommen.
D2 Museum de Timmerwerf, Hoofdstraat 63 za 10.00-17.00 uur
Dit pand dateert uit 1642. Binnen is de werkplaats van de timmerman
te zien en een woning in de stijl van 1900. Er is een expositie van de
Lierse Amateur Kunstenaars.
D3 De Zeven Gaten, Groeneveld 67 za 10.00-17.00 uur
Dit bijzondere natuurgebied met drassige weilanden, zeven sloten en
twee houtsingels behoorde tot buitenplaats Hofzicht. Er is vrijwel niets
veranderd sinds de kaart van Cruquius uit 1712. Het gebied is met
een gids per boot te bezoeken, opstappunt Gemaal Kwintsheul (K4).
‘s-Gravenzande
G1 Lambertuskerkje, Maasdijk 189, Heenweg za en zo 13.00-17.00 uur
De kerk werd in 1872 gebouwd door jhr. Augustinus van Rijckevorsel
voor zijn pachters. In de bostuin is het heerlijk uitrusten tijdens uw
wandel- of fietsroute. In het kerkje: za. en zo. lezingen om 13.30 en
15.30 uur. In de bostuin: diverse demonstraties en activiteiten, ook
voor kinderen, zoals vogelhuisjes beschilderen.
Contact via info@sintlambertuskerkje.nl
G3 Dorpskerk, Langestraat 34 za 10.00-16.00 uur
De Dorpskerk is gebouwd in 1816. De vorige dorpskerk was groter,
maar in 1809 is de toren tijdens een rustige meiavond vanwege
achterstallige onderhoud ingestort op het middenschip van de kerk,
waardoor deze opnieuw moest worden opgebouwd. Er zijn rondleidingen in en om de kerk. Er zijn foto’s en een film van het jubileum van
‘s-Gravenzande 750 jaar stadsrechten te zien. Er is ook een 14e eeuwse “stookvloer” te zien, die na de sloop van het pand van de familie
Moerman (naast de Spaansche Vloot) in de bodem is gevonden.
G4 Woonhuis en Museum, Langestraat 5 za 10.00-16.00 uur
Een woonhuis uit de 18e eeuw. Aan het vast huis vast zit een klein
museum, waar opgravingen te zien zijn uit ’s-Gravenzande.
G5 Trapgevelhuisje, Marktplein 10 za 10.00-17.00 uur
Rijksmonument uit 1639. Het is een schilders- werkplaats en woonhuis geweest. Kinderboekenschrijver Leonard Roggeveen heeft hier
gewoond. Er is een foto-expositie over panden door de eeuwen rondom
het trap-gevelhuisje.
G6 Uniekerk, Langestraat 181 za 10.00-16.00 uur
De kerk uit 1903 heeft een mooi interieur. Tussen 10.30 en 12.00 uur
geeft het 5 persoons blaasensemble ‘De Frisse Wind’ tweemaal
30 minuten een concert. Tussen 12.15 en 13.15 uur geeft “Regina
Ederveen” een concert op een Keltische harp met begeleiding van het
kerkorgel. Tussen 13.30 en 15.00 uur geeft ‘Westland Brass’ tweemaal een concert van 30 minuten. Tussen de concerten door zal Erna
Brinkman het kerkorgel bespelen.
G7 Korenmolen, Naaldwijkseweg 117 za 10.00-16.00 uur
De molen is te bezichtigen en de omloop kan worden beklommen. De
molenaar demonstreert hoe er wordt gemalen. In de winkel kan men
zelf gemalen ambachtelijk meel kopen. Op het terrein naast de molen
worden er poffertjes van ambachtelijk gemalen meel gebakken voor
de kinderen.

G8 Tuindershuis, Naaldwijkseweg 239 za 10.00-17.00 uur
Tuindershuis met varkensschuur uit 1905. De woning kan vanaf het
erf worden bekeken. Op het terrein staan ook nog een aantal druivenkassen. De eigenaar wilt graag uw vragen beantwoorden en kan ook
veel vertellen over de geschiedenis van het pand.
G9 Oranjesluis, Maasdijk 226 za 11.00-15.00 uur
De sluis is gebouwd in 1676 in opdracht van het Hoogheemraadschap
van Delfland voor water afvoer en aanvoer tussen het Westland en de
Maas. Dit was mede op initiatief van Willem III van Oranje vanwege de
waterverversing rond zijn lusthof te Honselersdijk (De Uithof). Bij de
sluis staat een infobord en wordt op zaterdag van 11:00 – 15:00 uur
toe-lichting gegeven over de rijke geschiedenis en de functie door de
eeuwen heen. Het sluiswachtershuis is niet te bezichtigen.
Honselersdijk
In de Dijkstraat in Honselersdijk hangen alleen zaterdag foto’s zoals
het er daar vroeger uit zag.
H1 Café bij ’t Hof, Hofstraat 60 za en zo 12.00-17.00 uur
Dit café is een van oudste horecagelegenheden in het Westland.
Het pand is in 1707 gebouwd als paardenstal van de naastgelegen
hof herberg, waar vroeger toeristen en buitenlui onderdak vonden.
H2 De Nederhof, Hofstraat 29 za 12.00-17.00 uur
Dit bijgebouw van het voormalige Huis Honselaarsdijk is rond 1640
gebouwd en heeft in 2018 na een grondige verbouwing nieuwe
bewoners gekregen. Op het plein voor de Nederhof is van 12.00 uur
tot 17.00 uur een verteller aanwezig. Niet te bezichtigen.
H3 OLV van Goeden Raad, Dijkstraat 23 za 10.00-17.00 uur
Deze grote basilicale kerk met toren is gebouwd in 1928. Er zijn diverse activiteiten. Om 10 uur en 14:30 uur kunnen kinderen vogelhuisjes
versieren. Het parochiekoor Cantemus Domino zingt om 10:30 en
11:30 vanwege hun 100-jarige bestaan. Er is een tentoonstelling van
liturgische attributen en natuurlijk is de toren weer te beklimmen.
H4 Regenboogkerk, Endeldijk 5 za 10.00-17.00 uur
Deze kerk (voorheen Rehobothkerk) is gebouwd in 1923 en is in 2016
gerestaureerd. De kerk heeft een prachtig interieur. Orgelconcerten
worden gegeven op het Öhmsorgel, een van de beste concertorgels
van het Westland.
H5 BP Broekvliet, Dijkweg 76 za 10.00-17.00 uur
Het huis uit de 18e eeuw was onderdeel van buitenplaats Broekvliet,
waartoe ook een boerderij behoorde. Niet te bezichtigen.
H6 Vier huizen Prinsegracht 1-4
Deze huizen zijn gebouwd in 1641 ter vervanging van de huizen die
moesten wijken voor de bouw van de bijgebouwen van het huis
Honselaarsdijk. Een gedeelte van deze bijgebouwen is nu bekend als
de Nederhof. De huizen zijn de laatste jaren allemaal gerestaureerd.
Niet van binnen te bezichtigen.
H7 Westlands Museum, Middel Broekweg 154 za en zo 10:00–17:00 uur
In 1865 is deze boerderij gebouwd. Sinds 1993 is het streekhistorisch
museum hier gevestigd. Achter het museum ligt een historische tuin
waar vergeten groenten gekweekt worden.
Kwintsheul
K1 Andreaskerk (RK), Kerkstraat 22 za 10.00-17.00 uur
Deze kerk is gebouwd in 1893 en in 1951 vergroot. Hij is vernoemd
naar de bouwpastoor Andreas van Lottom. De toren kan beklommen
worden en de stiltetuin is open.
K2 Sonnehoeck, Hollewatering 26 za 10.00-17.00 uur
Op de Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck (+/- 1729) wordt nog
steeds op traditionele manier de “Westlandse” tafeldruif geteeld. Dit
jaar staat in het teken van de familie van Leeuwen en dan met name
Geo van Leeuwen. Geo van Leeuwen heeft er persoonlijk voor gezorgd
dat Sonnehoeck voor het nageslacht bewaard is gebleven.

K3 Boerderij Halfwege, Heulweg 29 za 10.00-17.00 uur
Al sinds 1593 staat er op deze plek een boerderij. De huidige
boerderij is een langgevelboerderij: de woning en bedrijfsruimten
liggen achter elkaar en de deuren zitten in de lange zijgevel. Er
is een tentoonstelling en er zijn verschillende scouting activiteiten
van Scouting Wateringen.
K4 Gemaal Oude en Nieuwe Broekpolder, Zwet 14 za 10.00-17.00 uur
Het gemaal uit 1881 is gebouwd in neoclassicistische stijl. De
oorspronkelijke stoommachine is rond 1950 vervangen door twee
dieselmotoren. In 1987 werden deze motoren vervangen door
elektromotoren. Tevens opstappunt van de boot met gids naar
de Zeven Gaten (D3).
Monster – wandel/fietsroute – zie website: programma
M1 Grote Kerk, Kerkplein 1 za 10.00-16.00 uur
Het 15e eeuwse kerkgebouw was in vroeger tijden gewijd aan de
Heilige Machutus en vormde de moederkerk van de omliggende
parochies. Er is orgel- en pianospel, waarbij ook gezongen zal
worden. De toren kan worden beklommen
M2 BP Overheijde, Choorstraat 16
Voormalige buitenplaats (gesticht ± 1770) met herenhuis,
koetshuis, stalling en boerenwoning. Niet te bezichtigen.
M3 St. Machutus kerk, Choorstraat 103 za 10:00-16.00 uur
Deze kruiskerk is in 1831 gebouwd. Later werd het vergroot en
er werd een fraai orgel geplaatst. In de tuin staat een Lourdes grot.
Er is een expositie met kerkelijke erfschatten en een geschiedenis
van het kerkgebouw.
M4 Molen De Vier Winden, Haagweg 2 za 10.00-17.00 uur
De huidige molen is in 1882 gebouwd nadat de vorige molen door
brand was verwoest. De eerste molen op deze plek dateert uit
1311 en is niet meer in functie. Er wordt molenmeel verkocht, er
zijn gratis pannenkoeken en er is een rondleiding in de molen met
uitleg over het maalproces.
M5 Kerk Ter Heijde, Willem III-plein 1 za 10.00-16.00 uur
Dit vissersdorp is meerdere malen verplaatst vanwege de opschuivende kustlijn. De huidige kerk is gebouwd in 1720 en verbouwd in
1952 en 2017. Er worden foto’s geprojecteerd uit de periode 16001900, 1900-1945 incl. Tweede Wereldoorlog, en 1945 - heden.
M6 Grafkelder Herckenrath, Duinpan 10 za 10.00-17.00 uur
Deze grafkelder is in 1847 aangelegd in de duinen, maar ligt nu
hoger dan zijn omgeving door de verschuiving van de kustlijn.
De grafkelder is de bezichtigen en er is een kleine tentoonstelling.
M7 Schipperswoningen, Havenstraat 23-29
Dit rijtje woonhuizen lag vroeger aan de haven.
M8 De Vineyard, Vlotlaan 535 za 10.00-16.00 uur
Het paviljoen van de voormalige Westlandse Druif met de prachtige
tuin vertegenwoordigt de druiventeelt in Westland. De Vineyard wil
hier een boeiende plaats van samenkomst te maken voor iedereen.
Er is ontvangst met koffie of thee en er zal uitleg worden gegeven
over de druiventeelt, de soorten en de toekomst van het paviljoen.
M10 Kerk De Hoeksteen, Burg. Kampschoerstraat 25
De kerk is gebouwd in 1935-1936 in Amsterdamse schoolstijl door
architect Plooy. Een restauratie is in 2017 afgerond.
M11 Fata Morgana, Choorstraat 99 za 10:00-17.00 uur
Informatie- en startpunt route langs monumenten in Monster.
Het R.K. verenigingsgebouw ‘Fata Morgana’ werd in 1931 gebouwd
naar een ontwerp met expressionistische details van A.G. Dessing.
De bijbehorende toren is in 1976 verwijderd. De buitengevel is
recent gerenoveerd.

Naaldwijk
N1 Oude Kerk, Wilhelminaplein 5 za 10.00-17.00 uur en zo 13.00-17.00 uur
Deze kerk van na 1472 mag gerekend worden tot de belangrijkste
middeleeuwse kerken van Zuid-Holland. Beide dagen is er iemand
om bezoekers te ontvangen en hun vragen te beantwoorden. Op
zaterdag wordt een curiosamarkt gehouden.
N3 Heilige Geesthofje 1-12 za en zo 10.00-17.00 uur
In 1627 werd door Frederik Hendrik een stichtingsakte afgegeven
voor de bouw van 20 armenhuisjes, een ziekenzaal en de kapel.
N3a Kapel Heilige Geesthofje
De Joodse gemeente in het Westland koopt in 1806 de toen leegstaande kapel in het Heilig Geesthofje. Tot 1920 wordt het gebouw
gebruikt als synagoge. In 1929 koopt de gemeente Naaldwijk het
gebouw en krijgt het na een grote restauratie een nieuwe functie als
museum. Vanaf 1991 is het als trouwzaal in gebruik. Vanaf 2006 is
het beheer over het hofje en de voormalige synagoge overgedragen
aan de Vereniging Hendrick de Keyser. Niet te bezichtigen.
N4 Sint-Adrianus kerk, Molenstraat 29 za 10.00-17.00 uur
De kerk bevat mooie muurschilderingen. De kerk en de pastorietuin
zijn geopend. Naast de traditionele kazuifels en vaandels is er dit
jaar een extra expositie van schilderijen van een Westlandse
kunstenares met als thema: “Duurzaamheid in kunst”.
N6 Huize Bijdorp, Dijkweg 11 za 10.00-16.00 uur
Deze locatie omvat drie rijksmonumenten: de voormalige notaris-woning en rusthuis van de NH kerk met een mooie tuin, een prieel uit
1907 en het hek. Tuin met hek en prieel zijn te bezichtigen
onder leiding van de eigenaresse.
N7 Station WSM, Verspycklaan 1 za 10.00-17.00 uur
Dit voormalige WSM-station uit 1907 is gerestaureerd, waarbij
prachtige details zijn teruggebracht. Momenteel functioneert het
als onderkomen voor een aantal bedrijven en een horecagelegenheid. Er is informatie over de geschiedenis van het station met
interessant fotomateriaal.
N9 Watertoren, Grote Woerdlaan 11 za 10.00-17.00 uur
De watertoren uit 1930 is niet in gebruik maar nog wel in oorspronkelijke staat. Er is iemand die over de historie van de toren vertelt.
N10 Baakwoning, Baakwoning 2-10 za en zo 10.00-17.00 uur
De Baakwoning was een combinatie van een klein buitenverblijf
(sinds ± 1770), verschillende tuinderijen en een boerderij met
gemengd bedrijf. Er staat beide dagen een informatiebord.
N11 Vlietwoning, Bruidsbogerd 11 za 10:00-17:00 zo 12:00–17:00 uur
Boerderij de Vlietwoning is de oudste boerderij van het Westland.
De huidige boerderij is waarschijnlijk in de 15e eeuw nieuw
gebouwd op de plek van de eerdere boerderij. Er is beide dagen
een aan-trekkelijk programma vol activiteiten. Dit jaar wordt het
centraal informatiepunt voor Naaldwijk hier gevestigd.
Poeldijk
P1 Bartholomeuskerk, Voorstraat 109 za en zo 10.00-17.00 uur
De “Kathedraal van het Westland” in Poeldijk uit 1926 heeft een
toren van 76 meter. Er is een expositie over vervoer en duurzaamheid en er worden kunstschatten tentoongesteld, waaronder kandelaars, zilveren en gouden voorwerpen en het Baldakijn. Daarnaast is
er een bloemenworkshop en zijn er diverse muziekoptredens. Ook
willen we het Repair-café ruimte geven. Geniet van het mooie uitzicht
vanaf de kerktoren. Een wandelroute door Poeldijk is beschikbaar.

P2 Hotel St. Vincent, Voorstraat 31 za 11.00-16.00 uur zo 11:00–14:00 uur
Dit verenigingsgebouw werd in 1905 gebouwd en is nu een hotel.
Het pand is voorzien van een fraaie ingemetselde eerste steen.
In het pand is een fotocollage te bezichtigen over de geschiedenis
en omgeving van dit gebouw.
P5 Woonhuis “Torenzicht”, Wateringseweg 1 za en zo 13.00-16.00 uur
Dit woonhuis is in 1914 gebouwd en genoemd naar het nabijgelegen
kasteel Torenzicht, dat in 1912 is gesloopt. Binnen is de gang met
granito vloer en het trappenhuis te bezichtigen en is documentatie
aanwezig: over zowel het oude Torenzicht, als over de historie en
achtergronden van het huidige woonhuis.
Wateringen
W1 Hofboerderij, Hoflaan 1 za 10.00-17.00 uur
In het Hofpark heeft een kasteel gestaan waar de ridders van
Wateringhe woonden. Op de ruïnes hiervan werd een buitenplaats
gebouwd waarvan het huidige culturele centrum De Hofboerderij
het laatste restant is. De Huurlingen van Voorne slaan hier hun
kamp op en laten ons zien hoe ridders leefden.
W2 Korenmolen Windlust, Heulweg 8 za 10.00-17.00 uur
Geniet van de authentieke werkende molen van Wateringen uit
1869, vanaf de omloop kunt u de wijde omgeving zien.
W3 Hervormde Kerk, Plein 9 za 10.00-17.00 uur
Hervormde historische Dorpskerk uit 1450. De toren is rond 1350
gebouwd en is het oudste gebouw van Wateringen. De unieke
kerkelijke monumenten zoals het kerkorgel en de preekstoel
worden dit jaar professioneel uitgelicht.
W4 Het oude Raadhuis, Plein 13 za 10.00-17.00 uur
In 1938 bouwde de bekende architect A.J. Kropholler het voormalige
raadhuis naar traditionalistisch ontwerp. Het gebouw bezit een aantal
kunstwerken en zit vol symboliek. Ga op zoek naar de stijlkenmerken
van de architect of bezoek de sfeervolle raadzaal waar u wellicht zelf
getrouwd bent of misschien familie van u.
W5 Sint Jan de Doperkerk, Herenstraat 162-164 za 10.00-17.00 uur
De kerk is in 1901 gebouwd in neogotische stijl. De gebrandschilderde ramen vertellen o.a. verhalen uit het leven van Christus en
Johannes de Doper. Bijzonder zijn ook de kevelaarramen. Er zijn
beschrijvingen beschikbaar en er worden rondleidingen gegeven. Er
kunnen glas-in-loodkleurplaten ingekleurd worden en de toren kan
worden beklommen.
W6 Duiventoren en fruitmuur achter St. Jan de Doper za 10.00-17.00 uur
Info en routebeschrijving beschikbaar in de kerk.
W7 Boerderij Suyderveldt, Heulweg 18 za 10.00-17.00 uur
Een rond 1810 gebouwde herenboerderij als opvolger van de buitenplaats die verder naar achteren lag. Er staat een informatiebord.
W26 Sint Josephkerk, Harry Hoekstraat 37 za 10.00-17.00 uur
De Kerk is gebouwd tijdens het Tweede Vaticaans Concilie (19611965) In de kerk is een opstelling met de geschiedenis van de
St. Josephkerk.
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