Bijzondere activiteiten en openstellingen op zaterdag 14 september
2019

Bijzondere activiteiten
• Puzzeltocht tussen het groen
Op camping De Hollandse Boerderij, Meije 63 Bodegraven, kunnen kinderen een speurtocht
over de camping lopen. Deze speurtocht is speciaal voor Open Monumentendag uitgezet op
deze bijzondere plek van plezier. Er zijn ook dieren, een speeltuin en een speelvijver op de
camping aanwezig. Tussen 10.00 en 16.00 uur staat koffie, thee, limonade en iets lekkers
klaar. Er zitten geen kosten verbonden aan deze leuke speurtocht.
• Spellen van toen
In Het Wapen van Waarder, Dorp 26 Waarder, kan jong en oud deelnemen aan “spellen van
toen”. Ken jij ze nog; de Oud Hollandse Spellen? Deelnemen aan de spellen is gratis en kan
tussen 10.30 en 15.00 uur. Tegen vergoeding zijn consumpties verkrijgbaar. Het Wapen van
Waarder is geopend vanaf 10.00 uur.
• Puzzeltocht door centrum van Bodegraven
Vind alle letters en je krijgt een lekker ijsje! Speciaal voor kinderen tot en met 12 jaar. Haal bij
de stand bij het gemeentehuis (in/bij de witte grote tent) een formulier op en ga op zoek
naar de letters. Heb je ze allemaal? Lever het weer in en je ontvangt een muntje van De
Zoete Inval voor een gratis ijsje. Je kunt deze speurtocht doen tussen 10.30 en 14.00 uur. Er
zitten geen kosten verbonden aan deze leuke speurtocht.
• Clinic Platbodem-varen met grundels bij Watersnip in Sluipwijk
Altijd al eens met een platbodem willen varen? Wetland-informatiecentrum Watersnip
verzorgt op Open Monumentendag tweemaal een clinic grundelvaren. Onder leiding van een
instructeur ga je roeien en zeilen in historische, eikenhouten grundels. Op deze manier maak
je intensief kennis met een stuk Hollandsche geschiedenis. Voor ouderen, jongeren en
kinderen vanaf 7 jaar is dit een bijzondere ervaring, die tot de verbeelding spreekt. Je stapt in
een grundel in feite in een wereld van oude technieken. De Reeuwijkse plassen zijn ontstaan
door turfwinning. Met platbodems werden de turven via de Breevaart en Karnemelksloot
naar Gouda gevaren. Dit ging zeilend, bomend of jagend op de oever.
Het aantal plaatsen is beperkt, dus aanmelden is nodig. Er zijn twee clinics:
Clinic 1: 10.00-12.00 uur
Clinic 2: 13.00-15.00 uur
Aanmelden kan door een mail te sturen naar de website van www.watersnip.info via contact.
Of bel tijdens kantooruren naar Watersnip: 0182-395460.
Deelname is in principe gratis. Bij aanmelding en niet verschijnen wordt per persoon € 12,50
in rekening gebracht.
• Film en wandeling door Romeins Bodegraven i.s.m. Stichting Historische kring Bodegraven
Kom alles te weten over Romeins Bodegraven! Om 10.30 uur start bij Nova Bioscoop (Prins
Hendrikstraat 31 Bodegraven), onder het genot van een kopje koffie, een interessante film.
Na deze film neemt de gids van Stichting Historische Kring Bodegraven je mee langs en
vertelt over de bijzondere “Romeinse plekken” in het centrum van Bodegraven. Er zitten
geen kosten aan verbonden.
• Fietsroutes
Er zijn 2 fietsroutes uitgezet die je meenemen langs een aantal mooie plekken in onze
gemeente. De fietsroute “Reeuwijk-Brug” kun je ophalen bij het Streekmuseum, Oudeweg 3
Reeuwijk-Brug. De fietsroute “Bodegraven” ligt klaar bij Dock33, Rijnkade 33 Bodegraven.
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Wandelroutes
Er zijn 4 wandelroutes beschikbaar die je meenemen door dorp en land. De wandelroutes
kun je ophalen (tussen 10.30 en 14.30 uur)bij :
Route Reeuwijk-Brug (5km): Streekmuseum Reeuwijk, Oude weg 3 Reeuwijk-Brug.
Route Reeuwijk-Dorp (6km): Dorpskerk, Kerkweg 2 Reeuwijk-Dorp
Route Driebruggen-Waarder (11km): Wapen van Waarder, Dorp 26 Waarder (let op start is
bij Voetbalvereniging WDS)
Route Bodegraven (11km): Sportcentrum De Kuil, Sportlaan 1a Bodegraven

Openstellingen
Musea

•

•

Kaasmuseum in “Bij Everts”, Julianastraat 4 Bodegraven (bovenste etage), kun je aan de hand
van honderden voorwerpen, foto's en oude documenten alles te weten komen over het
maken van boerenkaas. In films wordt een levensecht beeld gegeven van de kaasmakerij en
wat daarmee verband houdt. Met authentieke materialen zijn onder meer een stal en een
vooroorlogse Goudse- en Leidse boerenkaasmakerij en een kaaspakhuis ingericht. Voor
informatie over o.a. toegangsprijzen, zie: http://www.kaasmuseum.org/. Openstelling van
10.00 tot 16.00 uur.
Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk, Oudeweg 3 Reeuwijk, herbergt, naast de vaste
tentoonstelling een tentoonstelling “Jagen, Vissen & Vangen”, over de geschiedenis van de
jacht, visserij en het vangen van wild in Reeuwijk. Voor informatie over de tentoonstellingen
en toegangsprijzen: http://www.streekmuseumreeuwijk.nl/. Openstelling van 10.00 uur tot
17.00 uur.

Tentoonstelling

•

•

Wierickehuis, Graaf Florisweg 4 Nieuwerbrug, fototentoonstelling: op 12 panelen worden
van gebouwen en straatbeelden de oude, soms meerdere, en de nieuwe situatie getoond.
Dat kan variëren van het dorpsgebouw en het Groene Kruisgebouw tot de Put van
Broekhoven. Toegang is gratis. Consumpties zijn tegen vergoeding verkrijgbaar. Openstelling
van 10.00 tot 16.00 uur.
In het Huis van Alles, Van Staverenstraat 39 Reeuwijk, is speciaal voor Open Monumentendag
een fototentoonstelling georganiseerd. De tentoonstelling neemt je mee terug in de tijd.
Toegang is gratis. Openstelling van 10.00 tot 16.00 uur.

Molens

•
•

Molen De Arkduif, Overtocht 45 Bodegraven, draait. De molen is te bezichtigen en kinderen
kunnen hun eigen pannenkoekenmeel maken. Openstelling van 10.00 tot 16.00 uur.
Tijdens een bezoek aan de Weijpoortse molen, Weijpoort 25 Nieuwerbrug (voetpad naast de
oprit van Voetbalvereniging Rijnstreek) krijg je uitleg over de werking van de molen en de
betekenis van de molens voor de wordingsgeschiedenis van het veenweidelandschap. Ook
kun je zien hoe de molenaar met zijn gezin leefde. In verband met de veiligheid is bezoek van
kinderen onder 8 jaar niet mogelijk. Openstelling van 9.00 tot 16.00 uur.
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De Put van Kruijt, Molenpad (vanaf de Oukoopsedijk naar de Oukoopse Molen)
Reeuwijk/polder Oudkoop. Nabij de Oukoopse molen ligt onderaan de Prinsendijk een als
natuurgebied ingerichte, voortijdig afgebroken vervening. De eigenaar, Jan Kruijt, en een gids
van Staatsbosbeheer zijn aanwezig. Openstelling van 10.00 tot 16.00 uur.

Boerderijen

•

Boerderij Buitenland, Korte Waarder 19 Nieuwerbrug, is een monumentale langhuisboerderij
uit 1870. Buiten op het terras kun je genieten van de omgeving en de boerderij. De eigenaren
vertellen graag over de geschiedenis van de boerderij. Een hapje (van producten uit eigen
moestuin en van streekproducten) en drankje wordt verkocht. Openstelling van 10.00 tot
16.00 uur.

Kerken

•
•
•
•

Dorpskerk, Kerkweg 2 Reeuwijk-Dorp. Je kunt naast het bezichtigen van de kerk genieten van
orgelmuziek. Een kopje koffie/thee staat klaar. Openstelling van 10.00 tot 16.00 uur.
Dorpskerk, Oude Markt 1 Bodegraven. Bezichtig deze kerk met prachtig orgel en/of beklim
de kerktoren van waar je een mooi uitzicht hebt. Openstelling van 10.00 tot 16.00 uur.
In de R.K. Kerk O.L. Vrouwe Geboorte, Meije 137, word je onder begeleiding van orgelmuziek
geïnformeerd over de kerk en haar geschiedenis. Het zeer bijzondere Maarschalkerweerdorgel uit 1896 is vorig jaar in volle glorie hersteld. Openstelling van 10.00 tot 16.00 uur.
In de Hervormde Kerk, Dorp 15 Waarder, wordt het orgel bespeeld en zijn mensen aanwezig
die kunnen vertellen over de kerk en de Hervormde Gemeente van Waarder. Openstelling
van 10.00 tot 15.00 uur.

