zaterdag 20 juni 2009

Midden-Delfland Dag
Boerderijen en Streekproducten
Muziek, Toneel en Beeldende Kunst
Fietsen, Wandelen, Varen, Skaten
Natuur(behoud) en Vogels kijken
Tentoonstellingen en Inspiratie
Schapen, Koeien en Paarden
Koren, Orkesten, Musea
Schilderen en Knutselen
Historie en Hedendaags
Picknick en Boerenmelk
Braderie en Terrassen
Stallen en Hooibergen
Molens en Gemalen
Lekker lui in de wei
Slootje springen
Jong en Oud

Midden-Delfland, een manier van leven
www.middendelflandvereniging.nl

Cultureel in Midden-Delfland
Muziek en theater
10.00

Knallende opening van de dag

Woudseweg 180, ’t Woudt

10.00 – 17.00

Boerolfestival

Woudseweg 180, ’t Woudt

11.00

Muziekvereniging Euterpe

Karperhoeve, Zuidbuurt 5

11.00

JEM Jeugdensemble Maasland

’t Sonnetje, Maasland

11.00

Toneelgroep VAT ’75

Braderie, Den Hoorn

11.00

Jeugdorkest Sint Cecilia

Op Hodenpijl, Schipluiden

11.30

Kinderkoor Do Re Mi

Hoeve Bouwlust, Maasland

12.30

Toneelgroep VAT ’75

Braderie, Den Hoorn

12.30

JEM Jeugdensemble Maasland

’t Sonnetje, Maasland

12.30

Zomerconcert

Woudtsekerk, ’t Woudt

12.45

Waterings Kamerorkest

Op Hodenpijl, Schipluiden

13.00

Kinderkoor Do Re Mi

Hoeve Bouwlust, Maasland

13.00 – 17.30

Korenfestival

Wijnboerderij, Zuidbuurt 40

14.00

Toneelgroep VAT ’75

Braderie, Den Hoorn

14.30

Shantikoor

Braderie, Den Hoorn

15.00

Smartlappenkoor

Karperhoeve, Zuidbuurt 5

15.30

Toneelgroep VAT ’75

Braderie, Den Hoorn

16.00

Shantikoor

Braderie, Den Hoorn

Beeldende kunst
10.00 – 17.00

Boerolfestival

Woudseweg 180, ’t Woudt

10.00 – 16.00

Tentoonstelling Keramiek Marijke van der Wel

Oostgaag 45, Maasland

10.00 – 16.00

Tentoonstelling Fred Hemmes

Op Hodenpijl, Schipluiden

10.00 – 16.00

Expositie textiele beelden

Galerie van B, Zuidbuurt 89

10.00 – 16.00

Tentoonstelling aquarellen en Quilts

De Karperhoeve, Zuidbuurt 5

10.00 – 16.00

Tentoonstelling thee serviezen

De Druivenkwekerij, Den Hoorn

10.00 – 16.00

Fototentoonstelling Ellen Meyer

Jan Huygen in de Ton, Zuidbuurt 32

10.00 – 16.00

Tentoonstelling oude Solexen

Solexmuseum, De Lier

10.00 – 17.00

Tentoonstelling ‘Toen was geluk heel gewoon’

Museum de Schilpen, Maasland

10.00 – 16.00

Viltatelier Boerinspiratie

Doelpad 4, Maasland

10.00 – 16.00

Rondleiding Eendenkooi Aalkeetbuiten

Broekpolderweg, Vlaardingen

11.00 – 15.00

Schilderen aan de kade met Rina Groot

Dorpsstraat, Schipluiden

11.00 – 17.00

Expositie Beeld in Tuin

Galerie Spirits in Stone, Den Hoorn

13.00 – 16.00

Prehistorische workshops

World Art Delft, Delft

Actuele informatie De informatiekramen van de Midden-Delfland Vereniging zijn te
vinden op de braderie in Den Hoorn, De Karperhoeve in Zuidbuurt, Delflandhoeve in Delft,
Op Hodenpijl Schipluiden. Aanvullingen en wijzigingen in het programma worden bekend
gemaakt op www.middendelflandvereniging.nl
Nota Bene Betreden van de locaties en meedoen aan activiteiten zijn op eigen risico.
Ouders/verzorgers wordt gevraagd kinderen goed in de gaten te houden. Alle bezoekers
wordt geadviseerd zoveel mogelijk per fiets of te voet de locaties te bezoeken en auto’s
zoveel mogelijk op de parkeerterreinen aan de buitenkant van de kernen te parkeren.
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Midden-Delfland, een manier van leven
Onder dit motto beleven we dit jaar al weer voor de elfde maal de Midden-Delfland Dag.
Dat de manier van leven in het Midden-Delflandgebied ook werkelijk anders is dan in het
stedelijk gebied om Midden-Delfland heen staat als een paal boven water.
De Midden-Delfland Dag is dan ook bedoeld om zo veel mogelijk mensen uit het gebied zelf
maar ook uit de randen en zelfs iets verder daar buiten die manier van leven te laten beleven.
Geen idealisering van het buitenleven, want het leven in dit gebied is zeker als (agrarisch)
ondernemer niet eenvoudig. Maar wel de ontdekking hoe het ook kan, dat er ook andere
manieren van leven zijn. Leven in het open landschap, leven in de polder, leven met de
seizoenen, leven met de schoonheid van de natuur, leven met het water, leven in een kleine
gemeenschap. Kortom een manier van leven die nieuwsgierig maakt.
De Midden-Delfland Dag is een middel om ons kennis te laten maken met al die manieren
van leven. Nadrukkelijk ook de manier van leven volop in de wereld van vandaag. Het unieke
van Midden-Delfland is namelijk de mix van al die manieren.
Het middelpunt van de Randstad, de binnentuin van de Randstad, even weg uit de Randstad.
Midden-Delfland staat ook voor grote uitdagingen, uitdagingen die de gemeente MiddenDelfland aankan en waar wij als Midden-Delfland Vereniging onze bijdrage aan willen
leveren. Uitdagingen die als een manier van leven bij het leven horen.
Tal van activiteiten, georganiseerd door vele organisaties leiden ons door Midden-Delfland
en maken ons deelgenoot van die manier van leven.
We starten de dag om 10.00 uur met een knallende opening bij het Boerolfestival,
Woudseweg 180, ’t Woudt.
Ben van der Velde
Voorzitter Midden-Delfland Vereniging
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Sportief Midden-Delfland
• Rabobank fietsroutes • Alledrie de routes zijn circa 35 km lang en zijn met gele pijlen
aangeduid. Routebeschrijvingen zijn verkrijgbaar op de startpunten. Zie de routes en startpunten op pagina 8/9.
• Wandelen • Start tussen 8.00 en 9.00 uur kan bij de locatie Op Hodenpijl, Rijksstraatweg
20-22, 2636 AX Schipluiden. De lengte van de tocht is 40 km. De tocht voert langs asfaltwegen, verharde en onverharde wandelpaden! We gaan er vanuit dat iedereen voor 18.00 uur
terug is bij Op Hodenpijl, met een volle stempelkaart! Daarna is de finish gesloten.
• Vaartocht firma Warbout • Tussen 10.00 en 14.00 uur vaart er een pendeldienst ieder uur
verzorgd door de firma Warbout, tussen Wipperspark naar het Jachthuis aan de Foppenplas v.v.
• Milieudefensie Milieu-fiets-excursie langs biologische boeren • Starten om 11.00 uur,
Plein voor de RK kerk in Den Hoorn. De fietstocht doet zowel een biologisch veeteelt- als
een biologisch tuinbouwbedrijf aan, duurt tot 16.oo uur en is gratis. delft@milieudefensie.nl
• Vaartocht Vlietlanden • Natuurmonumenten om 11.00 en 13.00 uur. Rondvaart start bij
Café Vlietzicht en vaart naar de Vlietlanden.
• Wandel- en fietsexcursies • Start om 11.00 en 14.00 uur. Vogelwacht Delft, Delflandhoeve,
Schieweg 166, 2627 AS Delft.
• Skaten met Christel Sports, Den Hoorn • Start tussen 11.00 en 14.00 uur. Parkeerplaats
sportcomplex SV, Schipluiden. Tocht van 15 en van 35 km, eigen bijdrage € 7,50 inclusief
consumptie.
• Nordic Walken met Maassluispunt • Start om 13.00 uur Parkeerplaats Schuurkerk,
Maassluis. Tocht van 10 à 15 km.
• Skaten met Maassluispunt • Start om 14.00 uur parkeerplaats Schuurkerk, Maassluis.
Tocht van 10 à 15 km.
• Touwtrekken in Maasland • 16.00 uur Toernooi bij de Groene Oase, Baanderheer 166.
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Den Hoorn
• Manege Chardon, Rijksstraatweg 12, 2635 AC • Zet haar deuren open voor een rondleiding op het bedrijf en het bekijken van paardrijlessen.
• Braderie, Koningin Julianaplein • Ook dit jaar weer verzorgd door de middenstand en
hobbyisten. Vat ’75 geeft een aantal malen een korte toneelvoorstelling van ongeveer 15
minuten, net als andere jaren is dat zeker de moeite waard. Een shanti koor is ’s middags van
de partij voor de muzikale omlijsting. Aan de jeugd wordt ook gedacht. Vele activiteiten voor
jeugd van alle leeftijden. De Hoornbloem zet haar terras weer buiten voor een broodje en
een drankje. Het Hoogheemraadschap van Delfland doet ook dit jaar weer mee en is te
vinden op het Julianaplein. Naast de algemene informatie besteden zij natuurlijk aandacht
aan educatie. Er is weer voor elk wat wils! Van een fotowedstrijd tot een spannende quiz voor
de kinderen waar leuke prijzen mee te winnen zijn. De Openbare Bibliotheek heeft ook haar
stand op het plein. Nieuwsgierige mensen gaan via de bibliotheek naar buiten! Ontdek wat
ze te bieden hebben rond het buitenleven. Geniet van onze acties, kijk vooruit naar ons
cultureel aanbod 2009 – 2010 en laat u inspireren.
• Rabobank, Koningin Julianaplein 5, 2625 HD • Startpunt van de fietsroute. U ontvangt
hier de routebeschrijving en een aardigheidje.
• Brandweer Den Hoorn, rond het Julianaplein • Informatie en demonstratie van bluswerkzaamheden en een deel van het wagenpark.
• Galerie Spirits in Stone en St. Beeld in Tuin Zwethkade Zuid 4, 2635 CT • Galerie Spirits
in Stone en stichting Beeld in Tuin organiseren gezamenlijk een expositie op twee locaties
op loop/fietsafstand. In de beeldentuinen op de Veenakkerweg 5 en de Zwethkade Zuid 4
kunt u genieten van unieke Afrikaanse beeldhouwwerken. In totaal zijn er ruim 500 beelden
te bezichtigen. Geopend tussen 11.00 en 17.00 uur.
• Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight, Zwethkade-zuid 45, 2635 CW • De druiven zijn net
gekrent en de bomen hangen vol met prachtige, nog groene druiventrossen. Iedereen is welkom om te genieten van deze unieke, ambachtelijke teelt. In de oude druivenserre en buiten
is een theetuin ingericht waar bezoekers even heerlijk tot rust kunnen komen met een
versnapering. Sylvia Coenen, Van Brocante tot Theetuin, exposeert oud servies en brocante.
• Restaurant de Scheepswerf, Zwethkade Zuid 57, 2635 CW • Bij de Scheepswerf is het
weer goed toeven met een hapje en een drankje op het terras aan het water.

’t Woudt
• Biologisch melkveebedrijf De Woudhoeve, Woudseweg 25, 2635 NA • U kunt zich laten
rondleiden op de boerderij. Ook vindt u hier een informatiekraam van de Weidevogelwacht
met opgezette vogels. Uw kennis van weidevogels wordt getest in een leuke quiz. De KNNV
afdeling Delfland heeft een kraam waar de bezoekers zaad kunnen ontvangen om de
natuur in hun tuin te bevorderen. Wie de mooiste vraag stelt over de natuur krijgt een
lidmaatschap van de KNNV. In de kraam van Milieudefensie vindt u informatie over het
tropisch regenwoud en wat dat te maken heeft met het lapje vlees op ons bord.
• Boerol Festival, Woudseweg 180, 2636 AW • Boerol is een nieuw festival in de gemeente
Midden-Delfland. Het vindt plaats in en rondom de monumentale boerderij van de familie
Den Hoed, nabij ’t Woudt. Boerol staat voor cultuur in een landelijke omgeving. Beide grootheden worden samengebracht in de vorm van beeldende kunsten, muziek, theater, toneel,
poëzie, film en aanverwante kunstvormen. Boerol zal de ontmoetingsplaats zijn, waar landschap en cultuur verrassend samenkomen. Boerol verwijst daarbij niet toevallig naar het
Oerol-festival op Terschelling. De Boerol-bezoekers kunnen in één uur alle bands en acts één
midden-delfl and, een manier van leven
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keer gezien hebben. Tevens vindt hier om 10.00 uur de knallende opening van de MiddenDelfland Dag plaats. www.boerol.nl
• Melkveehouderij Dijkshoorn, Woudseweg 180a, 2636 AW • Van 10.00 tot 17.00 uur bent
u van harte welkom om een kijkje te nemen op deze moderne melkveehouderij. De koeien
worden gemolken met twee nieuwe melkrobots. Ook kunt u meerijden met trekker en
boerenwagen voor een leuke, informatieve rondrit door de prachtige Woudse polder inclusief
de nieuw aangelegde waterberging, dit in samenwerking met Hoogheemraadschap van
Delfland. En de kinderen kunnen geschminkt worden.
• Koffiehuis de Hooiberg, ’t Woudt 15, 2636 HD • Geniet en kom tot rust onder het genot
van een heerlijk kopje koffie met de zelfgemaakte Woudtse Plak. Een flesje fris en een ijsje
voor jong en oud is ook verkrijgbaar voor de liefhebbers.
• Woudtse Kerk, ’t Woudt 25, 2636 HD • Op deze romantische plek zal door het strijkersensemble o.l.v. Hélène de Reus muziek gespeeld worden uit o.a. de 'Sound of Music', 'Anatevka' en 'Mary Poppins'. Van 10.15 uur tot 12.00 uur zal er een openbare generale repetitie
worden gehouden en om 12.30 uur begint het zomerconcert. Wij nodigen u van harte uit, de
entree is gratis, een gift welkom! Buiten bij de kerk wordt er een boekenmarkt gehouden
met een ruim aanbod van romans, literatuur, informatie en kinderboeken. De opbrengst tbv
de restauratie van de binnenkant van de kerk. Geopend tot 13.30 uur.

De Lier
• Solexmuseum, Vreeburchlaan 4, 2678 SR • Iedere bezoeker kunnen we (even) in de ‘Tand
des tijds’ steken en er een mooie foto van maken met een solex in z’n knuisten. Als u uw
e-mail adres achterlaat wordt ie thuis bezorgd. Ook is er gelegenheid om rond te slenteren in
ons Solex museum (je waant je terug in de tijd). Een bakkie doen is zeker mogelijk. Tevens
startpunt van de Rabobank Fietsroute. U krijgt hier de routebeschrijving en een aardigheidje.
• Museum de Timmerwerf, Hoofdstraat 63, 2678 CG • Behalve de vaste expositie van
timmerwerkplaats, gereedschappen en timmermanswerkplaats is er een wisselexpositie van
enkele honderden ‘flessenscheepjes’ en een paar andere scheepsmodellen. Geopend van
10.00 – 16.00 uur.

Schipluiden
• Hobbytuinvereniging De Trambrug, Burg. Van Gentsingel 1c, 2636 BP • Wat is kenmerkender van ‘leven op het platteland’, dan het verbouwen van je eigen groenten, fruit en
bloemen. Het volkstuinencomplex ligt aan de rand van het dorp Schipluiden, met de rust en
stilte van het polderlandschap. Tuinliefhebbers telen hier met aandacht en zorg hun eigen,
veelal biologische groenten. Kom van deze rust genieten met een lekker kopje koffie en van
de verkoop van eigen teelt. Open tussen 11.00 en 16.00 uur.
• Op Hodenpijl, Rijksstraatweg 21, 2636 AX • Op Hodenpijl is een unieke plek in het groene
Midden-Delfland. Hier komen natuur, cultuur, kunst, talent, gezondheid en welzijn bij elkaar
in drie direct met elkaar verbonden gebouwen. De kerk is het bewonderen waard en niet te
vergeten de expositie van Fred Hemmes getiteld: ‘Zicht op Midden-Delfland’ met diverse
schilderijen van typische plekken in de omgeving. In de Herdershof, het biologische restaurant, kunt u terecht om te genieten in de grote tuin met een kopje koffie of een lekker
broodje; even ontspannen! Tenslotte de pastorie ons centrum voor gezondheid en welzijn is
ook geopend! Jeugdorkest Sint Cecilia zal om 11.00 uur in de kerk of bij mooi weer in de
tuin een half uur hun muziek ten gehore brengen. Het Waterings Kamerorkest geeft om
12.45 uur een prachtig concert.Voor de mensen die tijdens deze actieve dag eens lekker met
6
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een grassprietje tussen de tanden willen luieren is het Jongvee terrein naast de Buitenplaats beschikbaar. Een bezoek aan de Buitenplaats Op Hodenpijl tegenover de kerk, is zeker
de moeite waard, er zijn verschillende dieren en een moestuin te bewonderen. De echte doorzetters kunnen zich tussen 8 en 9 uur melden voor de start van een wandeling van 40 km.
• Galerie Rina Groot, Dorpsstraat 17-18, 2636 CD • Tussen 11.00 en 15.00 uur kan er onder
leiding van Rina Groot worden geschilderd op de kade in het historische centrum van Schipluiden. Eigen bijdrage € 6,=, zelf materiaal meebrengen.
• Rabobank, Keenenburgweg 5, 2636 GK • Startpunt van de fietsroute. U ontvang hier de
routebeschrijving en een aardigheidje.
• Albert Heijn, Keenenburgweg 15, 2636 GK • Evenals voorgaande jaren staat de stroopwafelbakker weer voor de winkel stroopwafels te bakken met roomboter uit Midden-Delfland.
Voor alle deelnemers aan de fietstocht zijn deze gratis te proeven.
• De Dorpshoeve, Keenenburgweg 10, 2636 GM • Iedereen welkom voor koffie met iets
lekkers of een frisje. Bij mooi weer terras in de zon.
• Bibliotheek Schipluiden, Keenenburgweg 10, 2636 GM • Nieuwsgierige mensen gaan
via de bibliotheek naar buiten! Bezoek de stand van de bibliotheek in Schipluiden en ontdek
wat ze te bieden hebben rond het buitenleven. Geniet van onze acties, kijk vooruit naar ons
cultureel aanbod 2009 – 2010 en laat u inspireren!
• Wereldwinkel Schipluiden, Keenenburgweg 10, 2636 GM • Doe bewust inkopen bij de
kraam van de Wereldwinkel Schipluiden. Voor o.a. koffie, thee, chocolade met het Max
Havelaar keurmerk en kunstnijverheid uit derde wereldlanden.
• Scouting Schipluiden, Keenenburgweg • Ook dit jaar doet Scouting Schipluiden mee.
We staan in de buurt van het Oude Gemeentehuis van Schipluiden. Daar bouwen we een
survival parcours. Na de survival tocht kan er natuurlijk ook nog een broodje boven een
vuurtje gebakken worden.
• Museum Het Tramstation, Otto van Zevenderstraat 2, 2636 HN • In het museum is de
expositie ‘Van de Zouteveense brug tot de Zouteveense tol’ te zien. Hierin wordt veel aandacht besteed aan de oude kaarten van het gebied, de boerderijen, de kapel en het oude
rechthuis.
• Groencentrum Langelaan, Keenenburgweg 1, 2636 GK • Het tuincentrum/bloemenwinkel gevestigd in een authentieke kas vindt u achter AH en de Rabobank. In het tuincenmidden-delfl and, een manier van leven
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Rabobank fietsroutes
Starten tussen 10.00 en 14.00 uur bij
• Rabobank
Koningin Julianaplein, 2625 HD Den Hoorn
• Rabobank
Buitenhofdreef 2, 2625 XR Delft
• World Art Delft
Rotterdamseweg 205, 2629 HD Delft
• Delflandhoeve
Schieweg 166, 2627 AS Delft
• Rabobank
Keenenburgweg 3, 2636 GK Schipluiden
• Solexmuseum
Vreeburchlaan 4, 2678 SR De Lier
• Rabobank Westland
Slot de Houvelaan 28a, 3155 VS Maasland
• Karperhoeve
Zuidbuurt 5, 3144 EN Maassluis
• De Babbersmolen
Schiedamsedijk 2a, 3117 HA Schiedam
(Bij volkstuinencomplex Vijfsluizen)
• • • • • • A-route
• • • • • • B-route
• • • • • • C-route
Alle routes zijn circa 35 km lang en zijn met
gele pijlen aangeduid. Routebeschrijvingen
zijn verkrijgbaar op de startpunten.
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trum is een demonstratie hanging-baskets maken. Tevens is er een expositie van schilderijen
en tekeningen, gemaakt door verstandelijk gehandicapten. Kortom de moeite waard om hier
even binnen te komen en de sfeer te proeven van kleur en geur!
• Gewaagd Gelaagd, Burg. Musquetiersingel 4, 2636 GE • Op vertoon van uw MiddenDelfland Dag boekje ontvangt u bij ons een gratis windlichtje. Zolang de voorraad strekt.
• Imkerij de Bijzaak, Oostveenseweg 15a, 2636 EC • Het buitenleven is een leven in de
natuur. Veel mooie struiken en planten zijn ook nuttig voor mens en dier. Je kan kennismaken met de manier waarop bijen leven, van de natuur gebruik maken en hoe wij als
mensen d.m.v. goede drachtplanten en hulpmiddelen dit kunnen bevorderen. Naast het
kijken en leren is er ook gelegenheid te winkelen en te knutselen. Ook horeca aanwezig.
• Kaas en Zuivelboerderij van Winden, Gaagweg 36, 2636 AK • U bent van harte welkom
tussen 10.00 en 16.00 uur om onder het genot van een kopje thee of koffie de rust en ruimte
van het vitale buitenleven te ervaren. Gewoon even niks op een bankje of languit in het
korte gras het mag allemaal. Tevens kunt u onze gezellige winkel bezoeken en kijken en
proeven of er wat voor u bij is.
• Vereniging Natuurmonumenten • Organiseert een gratis vaarexcursie naar de Vlietlanden. Vertrekpunt bij Café Vlietzicht, Vlaardingsekade 60. Vertrektijden om 11.00 en 13.00 uur.
De tocht duurt anderhalf à twee uur en geeft een goed beeld van de Vlietlanden vanaf het
water.

Maasland
• Boerderij van der Wel, Oostgaag 45, 3155 CE • Tentoonstelling van keramiek door Marijke
van der Wel. Op het boerenerf worden antieke bouwmaterialen, die in de streek veelvuldig
zijn gebruikt, getoond. Daarnaast informatie over het weidevogelbeheer waar dit bedrijf
zich actief voor inzet. Ook de Agrarische Natuur Vereniging Vockestaert is aanwezig met
informatie.
• Boerderij Bouwlust, Oostgaag 31, 3155 CE • Heet u van harte welkom, u kunt de hele dag
rondlopen op het erf waar de boer u graag uitleg geeft over het hoe en wat van het buitenleven. Het Gospelkoor Spirit uit Maasland verzorgt een rommelmarkt in een van de schuren.
In de hooiberg kan worden gezocht naar cadeautjes, in de stal kunnen de kalveren geaaid en
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de kunstkoe gemolken, de Jan Plezier rijdt ieder half uur een tochtje en in de sloot kunnen
visjes worden gevangen. Omdat het buitenleven hongerig maakt is er natuurlijk iets te eten
en te drinken te verkrijgen. Voor sommige activiteiten wordt een kleine vergoeding
gevraagd. Kinderkoor Do Re Mi uit De Lier zorgt 2 x 15 minuten voor een optreden. Op dit
koor zitten 45 kinderen tussen de 5 en 12 jaar van de Prins Mauritsschool. De kinderen
nemen u mee terug in de tijd, en zullen liedjes voor u zingen, die u zeker kent! Maar ook
andere hedendaagse liedjes komen aan bod. Kom en geniet van de kinderen, die voor deze
speciale dag hun mooiste kleding aangetrokken hebben.
• Viltatelier Boerinspiratie en Zorgboerderij Au Boulot, Doelpad 4, 3155 AE • U bent van
10.00 tot 16.00 uur van harte welkom om het buitenleven te ervaren op ons moderne bedrijf.
Niet alleen de staldeuren staan open vandaag, maar ook de deuren van het vilt atelier ‘Boerinspiratie’ en zorgboerderij Au Boulot. In het atelier kunt u zien dat je met behulp van een
eeuwenoude techniek en natuurlijke materialen zoals wol en zijde eigentijdse accessoires
kan maken. Zorgboerderij Au Boulot laat onder het genot van een kopje koffie en zelfgebakken taart of cake zien wat er allemaal op de boerderij gebeurt en welke activiteiten zij ondernemen voor jongeren met een stoornis in het autisme spectrum.
• Aanspanning Westland, Parkeerterrein Sportpark De Commandeur • Tussen 12.00 en
14.00 uur kunt u genieten van het historische ringsteken en een parade van historische
boerenwagens.
• TTV de Groene-Oase, Baanderheer 16b, 3155 NA • De tractoren verzamelen tussen 11.30 –
12.30 uur. Een optocht met oude tractoren start om 12.30 uur. Tussen 15.00 – 18.00 uur kunt u
de show van oude tractoren bezoeken. Om 16.00 uur start het touwtrek toernooi. Gelegenheid voor een kopje koffie of een drankje.
• Oude Kerk, Kerkplein • De activiteitencommissie van de Oude Kerk in Maasland organiseert een grote boekenmarkt. Van 10.00 uur tot 14.00 uur kunt u terecht in de Oude Pastorie
aan het Kerkplein in Maasland. Literatuur, romans, thrillers, kinder- en jeugdboeken, kookboeken, boeken over religie of sport, atlassen en woordenboeken, je kunt het zo gek niet
bedenken of je vindt het op onze boekenmarkt.
• Bibiotheek informatiekraam Kerkplein • Nieuwsgierige mensen gaan via de bibliotheek
naar buiten! Bezoek de stand van de bibliotheek in Maasland en ontdek wat ze te bieden
hebben rond het buitenleven. Geniet van onze acties, kijk vooruit naar ons cultureel aanbod
2009 – 2010 en laat u inspireren.
• Museum De Schilpen, ’s-Herenstraat 24, 3155 SJ • In het centrum van Maasland ligt aan
een pittoresk schelpenpleintje museum De Schilpen. U stapt hier, onder het geklingel van de
winkelbel, letterlijk terug in de tijd. Het museum bestaat uit een winkel met woonhuis en
aangrenzend pakhuis en een klein renteniershuisje. In gebouw Tavenu, gelegen achter het
museum, vindt u de zomertentoonstelling ‘Toen was geluk heel gewoon’. De tentoonstelling
gaat over de jaren vijftig. De tv deed zijn intrede, plastic verving bakeliet en we dronken ons
eerste flesje cola. Graag nodigen wij u uit om de jaren vijftig in woord en beeld te ervaren.
Geopend van 10.00-17.00 uur, gratis toegang.
• Het Jachthuis, Foppenpolder 5, 3155 EA • Rust en ruimte, water en zon, eten en drinken.
Het jachthuis heeft het allemaal. Ook te bereiken met de boot vanuit Maassluis die tijdens
Midden-Delfland Dag pendelt tussen Wipperspark in Maassluis en het Jachthuis aan de
Foppenplas.
• Het Recreatieschap Midden-Delfland • Bestaat in 2009 twintig jaar. Speciaal voor deze
gelegenheid laat het recreatieschap veerpont De Kwakel gratis varen voor de voetgangers en
fietsers tijdens de Midden-Delfland Dag.
• ’t Sonnetje, Kortebuurt 15, 3155 EG • U kunt hier heerlijk uitrusten onder het genot van
een heerlijke pannenkoek en een drankje. JEM jeugdensemble Maasland verzorgt voor u en
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jou een fameus optreden. JEM bestaat uit een aantal jeugdige leerlingen van de Maaslandse
Harmonie en uit een aantal versterkende leden vanuit het Groot Orkest. JEM zal een aantal
leuke stukken laten horen die bekend zijn uit verschillende films. Kom dus gerust luisteren
naar een stukje Hollywood in uw eigen Midden-Delfland. Te horen om 11.00 en 12.30 uur.
• Boerenbont, Kortebuurt 16, 3155 EH • Hier staat het schaap centraal, Er komen dames die
sokken breien, er is iemand die wol vilt, en er zijn dames die spinnen. Er zijn lammetjes om
te aaien. Hier vindt u ook de volgende activiteiten: De Wildbeheereenheid Delfland met
een frettendemonstratie en wordt er ook een polsstokwedstrijd georganiseerd. De Imkervereniging Midden-Delfland staat u graag te woord met al uw vragen over de bij en het
houden van bijen. Er is een demonstratiekast waar de bijen en hun koningin op hun raten
van dichtbij bekeken kunnen worden. Komt u vooral langs voor de honingproeverij!

Maassluis
• Maassluispunt, Markt, Maassluis • Op de markt in de binnenstad zal een gezellige
braderie plaatsvinden met als thema ‘het buitenleven’. Er zullen diverse kraampjes zijn, live
muziek en een plekje waar een dierenhoekje verzorgd wordt door dierenhoek ’t Sparretje.
Er zullen deze dag diverse fiets-, vaar- en wandeltochten vanuit Maassluis georganiseerd
worden. Er zal om 13.00 uur een Nordic Walking tocht zijn die start vanaf de parkeerplaats bij
het Schuurkerkje. Om 14.00 uur zal er ook een Skatetocht van dezelfde plek van start gaan.
Beide tochten zijn voor iedereen die mee wil doen en zullen ongeveer 10 á 15 km zijn. Van
10.00 – 14.00 uur zal firma Warbout rondvaarten verzorgen op hun rondvaartboot de Vlietlander. Vanaf hun nieuwe aanlegsteiger bij het Wipperspark zullen zij via de Midden/Zuidvliet naar de Noord/Trekvliet naar het Jachthuis op en neer varen. De Wippersmolen op de
Wipperskade zal die dag ook geopend zijn van 10.00 – 16.00 uur.
• Bibliotheek Maassluis • Nieuwsgierige mensen gaan via de bibliotheek naar buiten!
Bezoek de stand van de bibliotheek op de Markt en ontdek wat ze te bieden hebben rond het
buitenleven. Geniet van onze acties, kijk vooruit naar ons cultureel aanbod 2009 – 2010 en
laat u inspireren.

Zuidbuurt (tussen Vlaardingen en Maassluis)
• Boerderij de Karperhoeve, Zuidbuurt 5, 3141 EN • Kom genieten van de Boeren Karperhoeve Markt , met o.a. diverse streekproducten (honing, cranberry, kaas, enz.), brocante,
woonideeën, sieraden, meubelen en fietsen. Voor de kinderen is er weer het kinderdorp met
o.a. een springkussen, snoepklimpaal, oud Hollandse spelletjes, grabbelen, ballonnenwedstrijd, koe melken en ponyrijden. In de oude Grupstal vindt een tentoonstelling plaats van
aquarellen en van quilts, die beschikbaar zijn gesteld door leden van quiltgroep De Quiltbarg. Met de huifkar kan een rondrit worden gemaakt door de oude Zuidbuurt en met een
schuit kan men vanaf het water de prachtige Vlietlanden bekijken. Tevens zullen er gedurende de dag diverse demonstraties plaatsvinden: een roofvogelshow, paardentandarts, hoefsmid, ponyvoetbal, westerndemo, voltige en schapen scheren. In het weiland staan weer de
oude tractoren, zijn er oude ambachten te bewonderen en er vinden diverse muzikale optredens plaats, o.a. om 11.00 uur Harmonievereniging Euterpe. Op het boerenterras kan de
traditionele boerenmelk tompouce worden genuttigd. Voor nadere informatie en een uitgebreid programma kunt u terecht op www.karperhoeve.nl Tevens startpunt van de Rabobank
fietsroute. Een routebeschrijving en een aardigheidje kunnen worden opgehaald
• Gemaal Aalkeet-Binnenpolder, Zuidbuurt 24, 3132 KB • Het dieselgemaal van de
Aalkeet-Binnenpolder is gebouwd in 1882 als opvolger van de Dammolen. Naast dit gemaal is
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een nieuw gemaaltje gebouwd, dat zich grotendeels onder het maaiveld bevindt. In de tussenmuur van het oude dieselgemaal zitten drie herdenkingsstenen: een stichtingssteen uit
1882, maar ook twee stenen uit de vroegere molen. De familie Sonneveld vertelt de bezoekers
over de werking van het gemaal en hoe deze de polder droog hield. En waarschijnlijk is hij
draaiende te zien!
• Jan Huygen in de Ton, Zuidbuurt 32, 3132 KB • Verkoop van landelijke Huis & tuindecoraties. Bezichtiging van tuinen. Gelegenheid om iets te drinken. Tevens kunt u Loek de Kok ter
plekke opdracht geven uw kinderen, partner en of huisdier te laten schilderen. Ook is de
fotograaf Ellen Meyer aanwezig met een tentoonstelling van eigen werk en kan zij uw geliefde, uw kind en of huisdier vereeuwigen.
• Teatro Olando – de Wijnboerderij, Zuidbuurt 40, 3132 KB • Op dit 5e lustrum MiddenDelflands Korenfestival dingen weer 5 operakoren uit de regio mee naar de Midden-Delflandbokaal. Een van de burgemeesters uit de regio zal het festival weer gepast openen d.m.v. het
sabreren van een fles Champagne, waarna het gezang losbarst. Op het terras vindt u een
gezellig plekje, waar u, kunt genieten van een kopje koffie met druiventaart, of een eigengemaakte quiche met glas Delflandwijn en luisteren naar de prachtige opera en andere
klanken. Het concours duurt van 13.00 – 17.30 uur.
• Galerie van B – Engelenhoeve, Zuidbuurt 89, 3132 KA • In de galerie is een expositie t/m
28 Juni van Mia van der Burg, textiele beelden. Jenna Tas, wasschilderijen en Pim van Halem,
inkttekeningen. De Galerie is speciaal voor Midden-Delfland Dag al vanaf 10.00 uur open.
U bent van harte welkom.

Vlaardingen
• Streekmuseum Jan Anderson, Kethelweg 50, 3135 GM • Het museum is gehuisvest in
een Delflandse boerderij met o.a. De Boenhoek waar boter en kaas worden gemaakt. Verder
een aantal exposities.
• Eendenkooi Het Aalkeetbuiten, Broekpolderweg, 3138 HA • Vereniging Natuurmonumenten geeft gedurende de hele dag rondleidingen in de eendenkooi. Aanmelden ter plekke.
midden-delfl and, een manier van leven
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Schiedam
• Babbersmolen, Schiedamsedijk 2a, 3117 HA • De Babbersmolen (1710) is gelegen langs de
Poldervaart in het volkstuinencomplex ‘De Vijfsluizen’. Het is de oudste nog bestaande
stenen poldermolen en wordt op dit moment gerestaureerd tot een volledig bedrijfsvaardige
watermolen. U kunt een kijkje nemen in de molen en vragen stellen aan de molenaar/molenbouwer die in het naastgelegen molenaarshuisje woont. Er wordt koffie en thee geschonken
met natuurlijk een molenspeculaasje erbij. De Babbersmolen is het vertrekpunt van één van
de Rabobank fietsroutes. Ideaal voor Schiedammers die Midden-Delfland eens willen
verkennen. Een routebeschrijving en een aardigheidje is bij de molen op te halen.

Overschie – Ackerdijk
• Museum Oud Overschie, Overschiese Dorpsstraat 136-138, 3043 CV • Om 11.00 uur
arriveert de schaapskudde in de Dorpsstraat en deze verblijft de verdere dag op de weide
achter het museum . Er zijn demonstraties van oude ambachten zoals schaapscheren, de
hoefsmid en van potten bakken . Verder zijn er ambachtelijke producten te koop, is er pony
rijden. Vanaf 17.00 uur een gezellig samenzijn met muziek. Het Museum is om 10.00 uur de
startplaats voor de Bromvliegen die met oude en antieke brommers een rondrit maken.
• Bewonersgroep Behoud Schieveensepolder, Hofweg 93, 3046 NJ • Dit jaar voor het eerst
tijdens de Midden-Delfland Dag een keur van activiteiten in de Schieveensepolder; voor de
kinderen: Hollandse buitenspelletjes, slootje springen en waterleven in poldersloten ontdekken en nestkasten bouwen (natuur educatie), ontmoeting met boerderijdieren. Voor de
volwassenen verkoop streek- en ambachtsproducten. Picknicken in de wei, paarden dressuur
en – springen op muziek, Tentoonstelling van landbouwmachines. Geschiedenis van Polder
Schieveen. Verkoop van planten, curiosa en streekproducten.
• Pensionstal Neeleman, Hofweg 92, 3046 NJ • Paardendressuur op muziek.
• Melkveehouderij De Vrijheid, Hofweg 165, 3046 NJ • Kijkje in de melkstal van de familie
Rodenburg, melk of koffie drinken en weidevogels spotten.
• Gemaal Binnenboezem, Hofweg 150, 3046 NJ • Start van een wandeltocht langs de
14
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Binnenboezem en weidevogels spotten onder leiding van een gids. Diverse fietsroutes van
en naar de polder aansluitend bij de Rabobank Fietsroutes.

Delft – Kandelaar
• Delflandhoeve, Schieweg 166, 2627 AS • U bent weer van harte welkom van 10.00 – 17.00
uur. Bij dit recreatiebedrijf kunt u (groen) kamperen, kanoën, vergaderen en kunne arrangementen en feesten worden georganiseerd. Vanaf de waterplas midden op het terrein, kunt u
met de kano de polder verkennen. Op het terras kunt u genieten van een prachtig uitzicht
onder het genot van een kopje koffie of een drankje. Het IVN Delft e.o. is weer paraat met
voorlichting over de natuur en een slootexcursie, het vangen en op naam brengen van waterdiertjes. De Vogelwacht ‘Delft en Omstreken’ voelt zich als een vis in het water in MiddenDelfland vanwege de excursies en vele inventarisaties. In een kraam wordt speciale aandacht
geschonken aan water-, moeras- en weidevogels van het gebied. Daarnaast kan om 11.00 en
14.00 uur worden deelgenomen aan een fiets- of wandelexcursie. De Historische Keuken,
verzorgt naast een historische boerenlunch, soep en High-Tea een picknick voor u. Eenvoudige picknick € 7,50 per persoon, uitgebreide picknick € 12,50 per persoon. Reserveren mogelijk
tot 18 juni. info@dehistorischekeuken.nl De Rabobank fietsroute start ook bij de Delflandhoeve. Een routebeschrijving en een aardigheidje is hier gratis op te halen.
• De Woonboerderij, Schieweg 180, 2627 AS • Stichting Perspectief presenteert in de tuin
van de boerderij diverse activiteiten rond de boerderij. De bewoners zijn uw gastheer en
staan klaar om uw vragen te beantwoorden. Uiteraard is het terras en de plantenmarkt met
planten uit de eigen kwekerij geopend.
• World Art Delft (WAD), Rotterdamse weg 205, 2629 HD • De Delftse Natuurwacht
heeft naar een ontwerp van Paula Kouwenhoven op het terrein van WAD in 2008 Stonehenge
nagebouwd van wilgen. Rondom deze ‘Willowhenge’ worden van 13.00 – 16.00 uur (pre)historische activiteiten georganiseerd voor kinderen van 8 tot 14 jaar. Zij kunnen meedoen
aan verschillende workshops, zoals knutselen met wilgentenen, muziekinstrumenten
maken, etc. Een deskundige natuurgids zal op en rondom het WAD een belevingswandeling
te houden; de hoogstam boomgaard, de eeuwen oude Knotwilgen en een Wilgen Stonehenge in wording. Er worden gedichten voorgedragen bij de monumentale Es op het filosofen
Eiland en een boomverhaal bij de Willowhenge cirkel. Deze activiteiten zijn gratis. Er valt ook
te genieten van koffie, thee met warm appelgebak.
• Bijenstal de Kandelaar, Kandelaarweg 150, 3047 EW • Bijen kijken in een observatiekast,
honing proeven en kopen en zelf kaarsen rollen.
• Natuurkampeerterrein De Grutto, Abtswoude 27, 2636 EE • Ook niet-kampeerders
kunnen rondkijken op deze unieke plek. De vrijwilligers van het Nivon staan klaar om u te
ontvangen en uw vragen te beantwoorden. Uiteraard is er koffie en thee voor de bezoekers.

Actuele informatie De informatiekramen van de Midden-Delfland Vereniging zijn te
vinden op de braderie in Den Hoorn, De Karperhoeve in Zuidbuurt, Delflandhoeve in Delft,
Op Hodenpijl Schipluiden. Aanvullingen en wijzigingen in het programma worden bekend
gemaakt op www.middendelflandvereniging.nl
Nota Bene Betreden van de locaties en meedoen aan activiteiten zijn op eigen risico.
Ouders/verzorgers wordt gevraagd kinderen goed in de gaten te houden. Alle bezoekers
wordt geadviseerd zoveel mogelijk per fiets of te voet de locaties te bezoeken en auto’s
zoveel mogelijk op de parkeerterreinen aan de buitenkant van de kernen te parkeren.
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Midden-Delfland Vereniging
De Midden-Delfland Vereniging is een vereniging die op vele manieren probeert om
de groene en landelijke toekomst van Midden-Delfland veilig te stellen. Daarvoor zijn
mensen actief in een bestuur en diverse werkgroepen en zijn ook veel leden nodig.
Samen geven we steun aan goede ontwikkelingen en initiatieven. Maar samen maken
we als het nodig is ook zo af en toe een vuist tegen aantastingen van het gebied.

Lid worden van onze actieve vereniging?
Word ook lid van de Midden-Delfland Vereniging en steun onze actieve inzet!
Voor € 15,00 per jaar ontvangt u dan 4 Midden-Delfkranten, korting op de prijs van onze
excursies en andere activiteiten en verder allerlei informatie over activiteiten in het gebied.
Nu lid worden voor tenminste 2 jaar (€ 30,00) dan ontvangt u het boek Markant MiddenDelfland van Gemma van Winden-Tetteroo gratis!

Sponsors van de Midden-Delfland Dag

Midden-Delfland Vereniging

Laatste nieuws: www.middendelflandvereniging.nl

tekst midden-delfland vereniging foto’s henk groenendaal e.a. vormgeving ernst de jonge druk veenman drukkers

Geef a.u.b. uw naam en adresgegevens door:
• via post: Midden-Delfland Vereniging, Keenenburgweg 3, 2636 GK Schipluiden
• via de website: www.middendelflandvereniging.nl
• via e-mail: info@middendelflandvereniging.nl
• via de vrijwilligers in de informatiekramen van de Midden-Delfland Vereniging

