Open Monumentendag
9 september 2017
10.00 - 17.00 uur

ABBENBROEK
Ambachtsherenhuis

Van het landgoed ambachtsherenhuis Abbenbroek is het wandelpad
door het achterliggende plantsoen overdag geopend. Tijdens Open
Monumentendag is ook de privévoortuin te bezichtigen.
Tijd: 10.00 - 17.00 uur

Waar: Kerkplein 9a

Kerk Abbenbroek

Het kerkgebouw van Abbenbroek heeft al eeuwenlang een plaats in
de kleine dorpsgemeenschap. Zowel het exterieur als het interieur
biedt vele bijzondere doorkijkjes in de eeuwen die achter ons liggen
en zijn zeker de moeite waard om te komen bekijken.
Tijd: 10.00 - 17.00 uur

Waar: Kerkplein 11

Molen De Hoop

Hier wordt door de enthousiaste vrijwillige molenaar René Kleijn veevoeder gemalen. Bezoekers zijn welkom om de molen ook van binnen te
bekijken en demonstraties bij te wonen (bij voldoende belangstelling).
Tijd: 10.00 - 16.00 uur

Waar: Gemeenlandsedijk Zuid 25

GEERVLIET
Bernissemolen

U wordt uitgenodigd om via het restaurant en de verdedigingstoren in
de molen te komen kijken hoe de laatste molenaar, Jan Brussaard, tot
ca. 1947 met twee koppels stenen zijn meel heeft gemalen. Op de
stelling kunt u genieten van een fraai uitzicht op de stad Geervliet.
Tijd: 10.00 - 17.00 uur

Waar: Spuikade 1

Onze Lieve Vrouwekerk

Kom kennismaken met het kerkgebouw, de Gotische tombe van Nicolaas
van Putten en de monumentale kerkborden. In het koor van de kerk is
een tentoonstelling over de stadsboerderijen van Geervliet (tentoonstelling geopend op 9, 10, 16 en 17 september)
Tijd: 10.00 - 17.00 uur

Waar: Kerkplein 7

Raadhuis Geervliet

Eén gebouw, vier verhalen, loop mee met een rondleidingen die tussen
10.00 en 16.00 uur gegeven worden.
Tijd: 10.00 - 16.00 uur

Waar: Kaaistraat 2

BankGiro Loterij Open Monumentendag: een mooie gelegenheid om kennis
te maken met de monumentale en historische plekken van Nissewaard!
Vele monumenten, monumentale gebouwen en erfgoedlocaties zijn opengesteld om u kennis te laten maken met het verleden van Nissewaard.
Ook zijn de Kunstmarkt van Regio Art Rijnmond, de Federatie Spijkenisse
Samen met hun haar kleurrijke multiculturele activiteiten en vocaal festival
‘Stemmen uit Spijkenisse’ weer onderdeel van het uitgebreide programma.
Al met al biedt Open Monumentendag 2017 een mooi, divers programma
voor jong en oud. Boordevol historie, kunst en cultuur met het accent op
het thema Boeren, burgers en buitenlui.
Het evenement is gratis toegankelijk, alleen voor de kindervoorstelling Lejo
en een bezoek aan ruïne Ravesteyn moet een kaartje gekocht worden.
Kijk voor meer informatie op www.openmonumentendag.nl/zoek
of op www.actieﬁnnissewaard.nl

HEENVLIET
Ruïne Ravesteyn

Gedurende de dag zijn er verschillende rondleidingen in en om de ruïne
waar u aan kunt deelnemen. Om de ruïne en de omliggende tuinen van het
landgoed te kunnen bezoeken, moet u wel een kaartje kopen (€ 2,- p.p.).
Tijd: 10.00 - 17.00 uur

Waar: Welleweg 1

Sint Maartenskerk

Er is een bescheiden programma van rondleidingen, orgeldemonstraties
e.d. U bent van harte uitgenodigd om langs te komen!
Tijd: 10.00 - 16.00 uur

Waar: Kerkweg 1

Tolhuis Heenvliet

Kom onder het genot van een kopje koffie een kijkje nemen in het Tolhuis.
Het jubileumboek over het 50 jarig bestaan van Stichting Paardenmarkt
Heenvliet ligt ter inzage. Ook wordt een film over de paardenmarkt
vertoond.
Tijd: 10.00 - 17.00 uur

Waar: Stationsweg 1

HEKELINGEN
Dorpskerk Hekelingen

Kom langs om de kerk te bekijken of om te luisteren naar het kerkorgel
dat die dag bespeeld wordt. Muziekvereniging Togido is ook aanwezig
met een interactief programma. Er is ook een expositie/filmvertoning
met als thema Boeren, burgers en buitelui.
Tijd: 10.00 - 16.00 uur

Waar: Dorpsstraat 12

OUDENHOORN
Kerk Oudenhoorn

U bent van harte welkom om de kerk van buiten én van binnen te
bekijken. Als u het leuk vindt het orgel zelf eens te bespelen dan
bestaat hiervoor op deze dag de mogelijkheid.
Tijd: 10.00 - 15.00 uur

Waar: Ring 1

SIMONSHAVEN
Kerk Simonshaven

In het Witte kerkje van Simonshaven . is een fototentoonstelling
ingericht met als thema De historie van het dorp Simonshaven. Tevens
kunt u de toren beklimmen en van daaruit foto’s van Simonshaven
maken. Ook het orgel zal regelmatig bespeeld worden.
Tijd: 10.00 - 17.00 uur

Waar: Lageweg 1

SPIJKENISSE
Begraafplaats Vredehofstraat

Wandel mee en leer iets over de historie van de begraafplaats, de mensen die
er begraven liggen en over hun rol in de gemeenschap van Spijkenisse. Bij goed
weer gaan de gidsen gekleed in traditionele spijkenisser klederdracht.
Wandelingen om 12.00 en 15.30 uur
duur wandeling ca 75 minuten

Vertrek: Dorpskerk Spijkenisse

Bibliotheek Boekenberg Spijkenisse

Oudheidkamer
Een prachtige maquette van het dorp Spijkenisse in 1938, foto’s,
kaarten, voorwerpen en digitaal beeldmateriaal nemen u mee naar
vroegere tijden in Spijkenisse.
Schaakvereniging Spijkenisse
Tijdens Open Monumentendag kunt u buiten weer kennis maken met
Schaakvereniging Spijkenisse en….schaken!
Federatie Spijkenisse Samen (FSS)
Kom van 10.00-16.30 uur op de gezellige multiculturele markt genieten
van optredens en lekkere hapjes.
Tijd: 10.00 - 16.00 uur

Waar: Markt 40

Open Monumentendag
9 september 2017

SPIJKENISSE
Dorpskerk Spijkenisse

In het oudste monument van Spijkenisse kunt u terecht voor een rondleiding in kerk en toren. Beiaardiers Bas de Vroome (10.00-13.30 uur)
en David van der Vlies (13.30- 17.00 uur) bespelen het carillon en geven
uitleg.
Tijd: 10.00-17.00 uur

Waar: Kerkring 1

Gemaal De Leeuw van Putten

In het gemaal zijn, naast de tentoonstelling Droge Voeten van
Waterschap Hollandse Delta ook allerlei historische schaalmodellen van
karren en wagens te zien. Het gemaal is tevens hét centrale informatie
punt van Open Monumentendag in Nissewaard.
De fietsroute van Vereniging Historisch Spijkenisse, met als thema
Boeren, burgers en buitenlui, start vanaf het gemaal en doet
verschillende locaties in Nissewaard aan. U kunt uiteraard ook
opstappen bij een van de andere locaties waar de fietsroute langsloopt
Kijk ook op www.actiefinnissewaard.nl.
Verschillende horecagelegenheden langs de route hebben een leuke
Open Monumentendag aanbieding voor iedereen die de fietsroute rijdt.

Tijd: 10.00-17.00 uur

Waar: Noordeinde 93

Fluisterboot De IJsvogel

De fluisterboot vaart tijdens Open Monumentendag om 12.30, 14.00 en
15.30 uur (duurt ca 75 minuten). Kaartjes voor deze tochten zijn gratis
en vanaf 10.00 uur verkrijgbaar in het gemaal.
Vertrek om 12.30, 14.00 en 15.30 uur

Waar: Noordeinde 93

Korenmolen Nooitgedacht

Derdegeneratie molenaar Jan van Kranenburg jr. leidt bezoekers rond en
geeft demonstraties geven. Op het terras van De Meiden van de Molen

kunt u genieten van een gratis wentelteefje.
Tijd: 10.00-16.00 uur

Waar: Noordeinde 99

Michaëlkerk

De Michaëlkerk opent weer de deuren in Spijkenisse. Dit met leuke
activiteiten voor jong en oud zoals een springkussen, speurtocht, eten
en drinken en nog veel meer.
Tijd: 11.30-15.30 uur

Waar: Anjerplein 1

Museum/groentewinkel Mak

Maak kennis met de familie Mak, hun winkel en woonhuis. De tentoonstelling in de bedstee gaat dit keer over ihet centrale thema Boeren,
burgers en buitenlui.
Tijd: 10.00-17.00 uur

Waar: Voorstraat 26

Museumwoning Back to the Sixties

Breng een bezoek aan de teruggerenoveerde flatwoning en ervaar hoe
men in 1963 woonde.
Tijd: 10.00-17.00 uur

Waar: Eikenlaan 37A

Nobelstraat

Deze straat in Spijkenisse bestaat al meer dan 100 jaar! Bekijk de historie
van dit stukje geschiedenis op de diverse panelen en/of laat u rondleiden.
Tijd: 10.00-17.00 uur

Waar: Nobelstraat

’t Oude Raadhuys, ‘t Cachot en Kunstmarkt

Op het Noordeinde biedt de jaarlijkse Kunstmarkt een rijke
schakering aan beeldende kunst. In ’t Oude Raadhuys kunt u
een expositie bezoeken met werken van leden van Regio Art
Rijnmond en pas afgestudeerde studenten van de Kunstacademie.
In ‘t Cachot worden tijdens de OMD kunstwerken getoond van
jeugd en begeleiders uit de Hartelborgt. Bij het werk verhalen zij
over hun ervaringen met elkaar en vertellen de makers over het
misdrijf vanuit het perspectief van de delinquent.
Tijd: 10.00-17.00 uur

Waar: Noordeinde

Vocaalfestival Stemmen uit Spijkenisse

De afgelopen jaren heeft de Stichting Cultuur in Spijkenisse het
spraakmakende festival ‘Stemmen uit Spijkenisse’ opgezet. Tijdens dit
evenement staat de menselijke stem centraal.
Theater Lejo
Voor kinderen van 3 jaar en ouder.
Toegang € 3,50 voor ouders en kinderen, kaarten via www.deboekenberg.nl
of balie in bibliotheek.
Tien vingers en een enorme koffer vol met houten ogen, vormen de
poppen en figuren, die louter bewegend op muziek, tevoorschijn komen in
de theaterkast van Lejo.
Tijd: 10.00-10.45 en 13.00-13.45 uur

Bibliotheek Boekenberg Spijkenisse

Alex Roeka ‘EN TOEN INEENS’
In juli 1992 schreef Alex Roeka zijn eerste Nederlandstalige liedjes en
sprong er meteen mee het podium op. Nu, 25 jaar later, kijkt hij in zijn
elfde programma EN TOEN INEENS terug op een veelbewogen, gedreven
en eigenzinnig zangersleven. Een jubileumvoorstelling met liedjes uit
zijn omvangrijke oeuvre: van verstild tot uitbundig, van gevoelig tot rauw,
van absurd en duister tot glashelder en herkenbaar.
Tijd: 13.00-13.45 en 14.15-15.00 uur

Theater de Stoep, Theaterplein 1

Lévi Weemoedt leest voor
Afgestudeerd in de Nederlandse taal- en letterkunde en na 13 jaar leraar
Nederlands te zijn geweest, maakt Lévi Weemoedt de overstap naar het
schrijven van van tragikomische korte verhalen en dito gedichten die
veelal in en rondom Vlaardingen spelen.
Tijd: 15.30-16.15 uur

’t Oude Raadhuys (Galerie RAR), Noordeinde 7

Stadhuis

In de aanloop naar Open Monumentendag is in de hal van het stadhuis
van vrijdag 25 augustus t/m vrijdag 22 september de tentoonstelling
‘Boeren, burgers en buitenlui’ te bezichtigen. Op mooie panelen en in
vitrines kunt u een kijkje nemen in het verleden.
Tijd: maandag t/m vrijdag 08.00-17.00 uur
donderdagavond
17.00-20.00 uur

Raadhuislaan 106

ZUIDLAND
Dorpskerk Zuidland

Op de tweede zaterdag van september kunt u in de Dorpskerk de
jaarlijkse tentoonstelling van Historische Vereniging Zuytlant bezoeken.
Tijd: 10.00-17.00 uur

Waar: Kerkstraat 8-10

Molen De Arend

Bezoekers kunnen zien hoe de enthousiaste vrijwillige molenaars Arie
Verweij en John Wijnhoven aan het werk zijn met het malen van graan.
Mits er voldoende wind staat natuurlijk, zodat de molen kan draaien.
U kunt hier diverse soorten meel en cakemixen kopen.
Tijd: 10.00-16.00 uur

Waar: Molendijk 35

Open Monumentendag 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door:
DE BRUIJNE

Al meer dan 170 jaar
bouwend aan de toekomst

