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Correcties en aanvullingen op de flyer OMD 2022 

D1 Domkerk en toren 

Za 12.30 tot 13.00 uur het Phoenix Klarinet Ensemble laten hun muziek horen 

De kledingwinkel van Dorcas is er met kleding voor de verkoop 

D3 De Zeven Gaten 

Het vaarschema voor de boot met een gids is vanaf het gemaal (K4): 10.00 / 11.30 / 13.30 / 

15.00 uur. De tijden kunnen enigszins afwijken.  

G1 Lambertuskerkje – zie voor het volledige programma de website 

H2 Nederhof 

De vertelster (van 12:00 – 17:00 uur) die gaat vertellen over de uitgebreide flora en fauna van 

het voormalig Huis Honslaarsdijk en tevens is er de schilderes Marja Ouwerling die bloemen en 

planten zal schilderen. 

H3 OLV van Goeden Raad 

Aanvulling: De Dorpstuin achter de OLV Goede Raad kerk wordt zaterdag om 12:00 uur 

officieel geopend door Will van der Meer en de vogelhuisjes die door de kinderen worden 

versierd worden aan het einde van de dag ook in de Dorpstuin opgehangen. 

H7 Westlands Museum za 10:00 – 17:00 uur en zo 12:00 – 17:00 uur 

K2 Sonnehoeck 

Aanvulling: In het woonhuis is een expositie ingericht en worden bezoekers welkom geheten 

door een “Tuinders familie”, uitgebeeld met medewerking van theatergroep Wateringen. 

Daarnaast is er voor de kinderen weer een quiz met vragen over Sonnehoeck! 

Bij inlevering van het quiz formulier ontvangen de kinderen een klein blijvend “Sonnehoeck” 

aandenken 

K3 Boerderij Halfwege 

Hier zijn de wagenschuur en stal te bezichtigen. Tevens zal er een tentoonstelling zijn over 

scouting Wateringen uit vroeger tijden met persoonlijk archiefmateriaal van “Hopman Arie van 

der Valk”, die in deze boerderij heeft gewoond. Kleine (en grote) kinderen kunnen een broodje 

bakken boven vuur en ze kunnen meedoen met de spellen die scouting Wateringen verzorgt. 

K4 Gemaal Oude en Nieuwe Broekpolder 

Het vaarschema voor de boot met een gids naar de Zeven Gaten (D3) is: 10.00 / 11.30 / 13.30 / 

15.00 uur. De tijden kunnen enigszins afwijken.  

M3 St. Machutus kerk za 10:00 – 12:00 uur 

M11 Fata Morgana za 10:00 – 16:00 uur 

Vertoning op een groot beamerscherm van allerlei interessante historische filmpjes en 

documentaires. De filmpjes gaan o.a. over de stranding van het schip de Ping-An voor de kust 

van Ter Heijde in 1965. Te zien zijn fragmenten uit de film “Geworteld in het Westland”: over 

familie bedrijven in het Westland. Er komt een documentaire over de historische Grafkelder 

Herckenrath. En nog veel meer; ca 75 minuten beeldmateriaal. Met dank aan Willem van 

Wensveen van RITV. Koffie en thee staan klaar. 

https://www.monumentaalwestland.nl/monumenten/sint-lambertuskerk-heenweg/
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N4 Sint-Adrianus kerk 

Leny Droog toont een beperkt deel van haar oeuvre van schilderijen 

Van 13.30 tot 14.30 uur en van 15.00 tot 16.00 uur speelt Han van der Goes op de piano. 

Zie voor verdere details de website 

N1 Oude Kerk Za 10:00 -17:00 uur en zo 14:00 -16:00 uur 

N11 Vlietwoning 

Er is zowel op zaterdag als op zondag een aantrekkelijk programma voor zowel kinderen als 

volwassenen met o.a. een lego workshop, een clown en veel muziek. Zie de website. 

P1 Bartholomeuskerk 

Expositie over vervoer en Film over logistiek 

Tentoonstelling kerkelijke voorwerpen waaronder het Baldakijn, Kazuifels en zilver 

Uitleg over het Bartholomeusschilderij (11:00-11:30 en 14:00-14:30) 

Beklimming kerktoren met deskundige uitleg (tussen 12:00 en 16:00 uur) 

Gedurende de dag: catering aanwezig en verzorgd door onze vrijwilligers 

Boekjes Monumenten Wandelroute aanwezig bij ingang kerk 

Zie hier het volledige programma op zaterdag en zondag de website 

W2 Korenmolen Windlust is toch geen deelnemer in verband met schade aan de wieken 

W3 Hervormde Kerk 

Er is veel interessants te zien, zoals de kansel van Frederik Hendrik van Oranje en het prachtige 

orgel. En in de toren staat het uurwerk uit 1930, opgebouwd uit allemaal tandwielen. Verder 

zijn daar de gevangenis een kleine expositie over de toren, het stokkenklavier om het carillon 

te kunnen bespelen en natuurlijk de 38 klokken van het carillon zelf. 

W4 Het ouder Raadhuis 

Aanvulling: De gidsen staan klaar om te laten zien hoe mooi dit monument is en met hoeveel 

zorg het is opgeknapt. 

W5 Sint Jan de Doperkerk 

Toevoeging: Tijdens de restauratie in 1983 van de glas in lood ramen van de Sint Jan de 

Doperkerk vatten enkele mensen het plan op iets te gaan doen met de glasresten. Wat, hoe en 

het resultaat wil deze [splinter]groep u op deze dag graag laten zien in het atelier.  

Het orgel zal te beluisteren zijn tussen 13.00 uur en 14.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monumentaalwestland.nl/monumenten/boerderij-de-vlietwoning/
https://www.monumentaalwestland.nl/wp-content/uploads/2018/07/220823-Poeldijk-Programma-OM-2022-002.pdf

