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Boeren, burgers en buitenlui

Op zaterdag 9 september is het weer zover. Het is landelijke Open Monumentendag en
Voorschoten doet natuurlijk weer mee. Meer dan 20 monumenten openen hun deuren
gratis voor het publiek. Dit is uw kans om meer te zien van het rijke verleden van
Voorschoten. Het thema van Open Monumentendag 2017 is Boeren, Burgers en
Buitenlui. Met dit thema leggen we de nadruk op de vele boerderijen die Voorschoten
heeft gehad en op de buitenplaatsen.

Bij de meeste monumenten staan een of meer vrijwilligers van de Vereniging tot Behoud
van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten, die graag vertellen over ‘hun’ monument. Ook
de jeugd is betrokken bij de monumenten. Kinderen uit groep 8 zijn gids op Kasteel
Duivenvoorde en in het Ambachts- en Baljuwhuis. Met veel enthousiasme leiden ze
bezoekers rond door het kasteel en het voormalige raad- en rechthuis.

Plattegrond
Met een handige plattegrond (download door te klikken op plattegrond, ook af te halen op
de vrijwilligersmarkt bij de kraam van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten tegenover
het Museum Voorschoten) kunt u alle nog bestaande boerderijen vinden. Zo’n 11
boerderijen zijn te bezoeken, waaronder één van de twee nog in bedrijf zijnde
melkveehouderijen. Cathrina’s Hoeve (Papelaan west 97, tegenover Station) is van
10:00 – 17:00 open voor het publiek. Sommige boerderijen kunt u alleen van buiten
bekijken, maar een aantal is ook van binnen te bezichtigen. Details over de monumenten
en de openingstijden vindt u op onze site.
Aan de andere kant van de plattegrond vindt u de locaties van de buitenplaatsen die
Voorschoten heeft gekend. Een aantal daarvan bestaan nog en zijn te bezoeken tijdens
Open Monumentendag, maar de meeste zijn verdwenen. Het is leuk en verassend om te
ontdekken dat uw huis misschien op de plek van een van de oude buitenplaatsen staat!
Activiteiten
De gemeente Voorschoten heeft een leuk boekje uitgebracht – “Fietsen langs het
agrarisch erfgoed van Voorschoten en Wassenaar”, gratis af te halen op de
vrijwilligersmarkt bij de kraam van Oud, Groen en Leefbaar Voorschoten (tegenover het
Museum Voorschoten).

Een mooie wandeling maken over het grondgebied van Huize Bijdorp? Ook dit jaar kunt
u weer van de tuin naar de Vliet lopen en weer terug. Een aanrader! Onderweg kunt u
ook een kijkje nemen bij de boerderij op het terrein van Huize Bijdorp.
U kunt ook een aardige wandeling maken over het Knippolderpad (schuin tegenover de
ingang van Kasteel Duivenvoorde, aan de oostzijde van de Veurseweg) naar Haagwijk.
Er moet dan wel tweemaal over een hek worden geklommen! In Haagwijk kunt u de
Tuinmanswoning bezoeken (alleen van buiten te bezichtigen). U kunt terugwandelen
door Haagwijk en dan via de Veurseweg.

Creativiteitscentrum Oud Woelwijk houdt op zaterdag van 12:00 tot 16:00 uur open dag.
Zowel in de Boerderij (Monument) als in het nieuwe Atelier Louise zullen workshops en
demonstraties gehouden worden.

Koffie, koek en kunst bij Nooitgedagt (tegenover Intratuin). Bij mooi weer kunt u koffie
met taart nuttigen in de tuin. In de middeleeuwse kelder zijn foto’s en schilderijen te
bewonderen. Ook is er een foto-overzicht te zien van de geschiedenis en de restauratie
van de boerderij.

Traditioneel is er verkoop van koffie, thee en gebak in de Oranjerie van Berbice en kan
een ieder die dat wil de Dorpstoren aan het Kerkplein beklimmen.
Speciaal voor kinderen is er een aantal activiteiten in het park van Beresteijn:
11:00 , 13:00, 15:00 uur: Forescaatje paadje / spoorzoeken
10:00 – 11:00 uur: Hollandse spelletjes
12:00 – 13:00 uur: Hollandse spelletjes
14:00 – 16:00 uur: Hutten bouwen
16:00 – 17:00 uur: Marshmellows rondom de vuurkorf.

7 oktober 2017: stads- en hofjeswandeling in Leiden
onder leiding van gidsen van het Gilde Leiden

Locatie: verzamelen voor de ingang van Museum Volkenkunde aan de Steenstraat te
Leiden op een paar minuten loopafstand van het station Leiden Centraal
Aanvang: 14.00 uur

Leiden is ontstaan aan de oevers van de Rijn waar de Burcht stond en Hollandse graven
zich vestigden. Lopend langs de vele grachtjes, kanalen en hofjes die Leiden rijk is,
schets de gids een beeld van de tijd waarin de productie en handel van laken centraal
stond, de fijnschilders floreerden en de universiteit werd gesticht.

De wandeling zal in groepjes van elk 15 deelnemers plaatsvinden, duurt ongeveer 2 uur
en zal eindigen in het centrum.
Inschrijven via email: vrankrijker@planet.nl voor 20 september 2017

Maximaal aantal deelnemers is 30.
Contactpersoon: Marijke de Kleijn – de Vrankrijker, telefoon 071 – 5615855.
Gratis voor OGLV leden, niet leden betalen 3 euro contant ter plekke.
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