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Tijdschema activiteiten

07.00 – 08.30 uur Start 40 km wandeltocht Vocke staert, Schipluiden

10.00 uur Opening door Otto van Egmond, Kasteellaan, Schipluiden
10.00 uur Start kanotocht, Hofsingelbrug, Maasland
10.30 – 11.30 uur Start XCO wandeling, Sportcenter Allround, Den Hoorn

11.00 uur Maaslandse Harmonie, de Schilpen, Maasland
11.00 uur Vaartocht Vlietlanden Natuurmonumenten, Het Jachthuis, Maasland
11.00 uur Quiteto Connora, De Hoornbloem, Den Hoorn
11.00 uur Swing Express, De Scheepswerf, Den Hoorn
11.00 uur Wired Generation, leerlingen Lentiz, Dorpshoeve, Schipluiden
11.30 uur Koor van Es, Dorpshoeve, Schipluiden
11.30 uur Oude tractorenshow, De Groene Oase, Maasland
11.30 uur Jeugdorkest Caecilia, Solexmuseum, De Lier

12.00 uur Pianoconcert door Rick Lucier, Op Hodenpijl, Schipluiden
12.30 uur Wired Generation, leerlingen Lentiz, Dorpshoeve, Schipluiden
12.30 uur Vaartocht Vlietlanden Natuurmonumenten, Het Jachthuis, Maasland
12.30 uur Swing express, De Scheepswerf, Den Hoorn

13.30 uur Gitaar en Mandoline Orkest, De Hoornbloem, Den Hoorn

14.00 uur Wired Generation, leerlingen Lentiz, Dorpshoeve, Schipluiden
14.00 uur Vaartocht Vlietlanden Natuurmonumenten, Het Jachthuis, Maasland
14.00 uur Het Waterwegkoor, Op Hodenpijl, Schipluiden 
14.30 uur Feestelijke lancering Vaartenroute, Vijverschie, Schipluiden
14.45 uur Accordeon Symfonieorkest, De Hoornbloem, Den Hoorn

15.30 uur Prijsuitreiking Puzzelfietstocht, Vijverschie, Schipluiden
15.30 uur Vaartocht Vlietlanden Natuurmonumenten, Het Jachthuis, Maasland

16.00 – 18.00 uur The Harmonymasters, ’t Sonnetje, Maasland

20.30 uur Voorstelling Otto van Egmond en de lotgevallen van Keenenburg

Hele middag Concerten Oude Muziek door leerlingen VAK, Kerk, ’t Woudt

Hele dag Museum Tramstation, Schipluiden
Tentoonstelling Rina Groot,  Schipluiden
Puzzelfietstocht, start Vijverschie en Dorpshoeve, Schipluiden
Tentoonstelling Fred Hemmes,  Druivenkwekerij, Den Hoorn
Tentoonstelling Ellen Rijsdorp, Het Kruithuis, Delft
Tentoonstelling Fred Hemmes, Dok, Delft
Swinging Snails, Karperhoeve, Maassluis
De Buiten Beeldenroute, De Boshoek, Schiedam
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Er was eens……
Ook dit jaar wordt de Midden-Delfland Dag weer een geweldig evenement. In het 
hele gebied vinden tal van activiteiten plaats, waarbij het gezegde ‘voor elk wat wils’
zeker op z’n plaats is. Die verschillende activiteiten zijn nu ook weer verbonden 
met elkaar door de verschillende fietsroutes. En er wordt zelfs een nieuwe fietsroute
geopend. 
In het landschap dat we nog kennen van de oude schoolplaten, waar de koe nog in de
wei staat kunnen we weer genieten van de rust en de ruimte die dat landschap biedt.
Zelfs bij een evenement als de Midden-Delfland Dag zult u zich buiten voelen. 
Voor de bewoners van het gebied misschien niet zo bijzonder, maar voor de miljoen
 stedelingen die om het gebied wonen zeker een ervaring.
Midden-Delfland is geen openlucht museum, maar een gebied waarin volop
 eigentijdse agrarische bedrijvigheid heerst. Ik nodig u dan ook van harte uit om 
18 juni kennis te komen maken met dat landschap en te ervaren dat in dit stedelijk
gebied nog rust te vinden is. Rust te midden van al die activiteiten die u worden
 aangeboden door verenigingen en organisaties, maar ook door de bedrijven en
 particulieren in het mooie Midden-Delfland.

Ben van der Velde
Voorzitter Midden-Delfland Vereniging 
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Opening om 10.00 uur,  Schipluiden

Otto van Egmond en Agnes Croesink openen de
Midden-Delfland Dag 
op Kasteel Keenenburg om 10.00 uur. Op de scene
van het grote openluchtspel Otto van Egmond en de
lotgevallen van Keenenburg ontvangen kasteelheer
Otto van Egmond en zijn gemalin Agnes Croesink de
Schout en Schepenen van de omliggende steden van
zijn heerlijkheid Midden-Delfland. 
Otto van Egmond, historisch landheer van Schip -
luiden, Maasland en diverse heerlijkheden, weet als
geen ander wat de kwaliteiten zijn van de vette
 landerijen van Midden-Delfland. Destijds moest
 Midden-Delfland onder water worden gezet om
 Willem van Oranje in Delft tegen de Spaanse troepen
te beschermen. Nu is het land heerlijk droog en
geschikt voor een dag genieten zonder weerga. De
vredige omgeving van Midden-Delfland van nu
steekt af tegen de oorlogsdreiging van toen. Otto
van Egmond en zijn gemalin zullen de schouten en
schepenen laten delen in de producten van het wel-
varende Delfland, ondersteund door vrolijke boeren
en boerinnen. Kortom een passende opening voor de
Midden-Delfland Dag 2011 met als titel Midden-
 Delfland, Er was eens…, waar ook het ‘volk’ niet mag
ontbreken, u bent van harte welkom.

Meer informatie over dit grootse toneelstuk dat
gespeeld wordt op 16, 17, 18 en 19 juni voor jong en
oud en de historische maaltijden op www.openlucht
spelkeenenburg.nl Aanvang 20.30 uur, toegang 17,50.
In de voorverkoop € 15,00 bij: Albert Heijn, Indigo en
Op Hodenpijl (Schipluiden), De Hoornbloem (Den
Hoorn), Maassluispunt (Maassluis) en Nationale
Theaterkassa en Museum de Schilpen (Maasland).
Bij Huiskamerrestaurant Indigo kunt u genieten van
een historische maaltijd voorafgaand aan de voor-
stelling, vooraf reserveren aanbevolen.

Schipluiden

Imkerij de Bijzaak, Oostveenseweg 15a
U kunt op een ontspannen manier bekijken wat er
nodig is om de bijen te verzorgen. Speciale aandacht
gaat deze dag uit naar de bloemen en de zaadjes. U
kunt proeven, ruiken, voelen, knutselen en (re)creë-
ren. Helpt u mee de polder levend te maken? Op het
terrein vindt u ook De KNNV afdeling Delfland. 
2011 staat in het teken van oevers, het gebied waar
land en water bij elkaar komen. De KNNV stimuleert
natuurrijkere oevers. Hiervoor is een zoekkaart
Oevers ontwikkeld. Deze zal in de kraam van de
KNNV uitgedeeld worden, evenals de actie ‘Geef ze
een Trap’. Zie http://afdelingdelfland.knnv.nl/



5MIDDEN-DELFLAND: ER WAS EENS...

Expositie en Demonstratie Wolvilten Truus
 Ouwehand
Er was eens… een aarde… Midden-Delfland… wei -
landen… schapen… wol… creaties van wol. In Groen -
centrum Langelaan zijn creaties van wolvilt te zien
en is het mogelijk om het zelf eens uit te proberen.
Laat u inspireren! 

Dorpshoeve, Keenenburgweg 10
Voor een hapje en een drankje staat de deur weer
open. Op en voor het terras treft u diverse organisa-
ties en optredens zoals:
De Midden-Delfland Vereniging met een informatie
kraam, tevens startpunt van de fietsroute.
Landschappen van Nico Berkhout: Schilderen en
fotograferen waren de grote passie van deze Schip -
luidense schilder. Het landschap langs de Vlaarding-
se Vaart zult u ongetwijfeld herkennen. Een aantal
van zijn werken zijn hier te bewonderen. 
Hof van Delfland Midden-Delfland is onderdeel van
een netwerk van groene gebieden en landschappen
in de metropool Rotterdam – Den Haag. In de Hof
van Delfland Raad werken 17 overheden samen om
dit gebied open en groen te houden. Ook kunt u
geheel of gedeeltelijk de puzzelroute fietsen. Route
puzzeltocht ophalen bij de kraam van Hof van
 Delfland en bij  Vijverschie in Schipluiden. Inleveren
tot 15.00 uur bij Vijverschie, om 15.30 uur de prijs- 
uit reiking. Prijzen: heerlijke streekproducten. 
Milieudefensie Bouw mee aan een groene metro-
pool. Teken de handtekeninglijst voor behoud van
het groen en de leefbaarheid van dit gebied.
Lentiz | Kastanjecollege Mavo Maassluis is een
school voor VMBO en havo. Een aantal leerlingen
hebben een grote passie voor muziek. Samen met
hun docent verzorgen zij voor De Dorpshoeve een
aantal optredens: de ‘Wired Generation’. In de

Bed & Breakfast Rechthuis van Zouteveen,
 Vlaardingsekade 57 
Opent op 1 juli haar deuren. U wordt uitgenodigd
mee te doen aan een prijsvraag over dit bijzondere
rijksmonument. Er worden 3 prijzen verloot. 1e prijs:
4 uur varen met een fluistersloep vanaf de B&B, 
2e prijs: Streekontbijt voor 4 personen bij de B&B, 
3e prijs: Streekontbijt voor 2 personen bij de B&B.

Museum Het Tramstation, Otto van Zevender-
straat 2
Ridder Otto van Egmond (ca. 1522-1586), heer van de
Keenenburg, Schipluiden en Maasland, zijn leven en
werk. Deze kasteelheer is van grote betekenis
geweest tijdens de Opstand tegen Spanje. Hij was
een vertrouweling van Willem van Oranje. Otto van
Egmond was onder andere hoogheemraad van Delf-
land en lid van de Staten van Holland. De tentoon-
stelling valt samen met de toneeluitvoeringen over
deze edelman aan de voet van de ruïne toren.

Otto van Egmond en de lotgevallen van  
Keenenburg
Een theater spektakel opgevoerd door Vat’75 m.m.v.
Koor Horizon en Folkgroep Pekel.
Wie goed kijkt naar de kaart van Schipluiden ziet nog
verschillende elementen van een oud kasteel Keen-
enburg. De Schipluidense straten in het wijkje achter
Albert Heijn dragen namen van de kasteelbewoners. 
Rond Midden-Delfland Dag 2011 herleeft de geschie-
denis van het kasteel en zijn roemruchte kasteelheer.
Vier avonden lang wordt in een historische setting
een indrukwekkend toneelstuk opgevoerd over de
strijd van Otto van Egmond, Willem van Oranje en
andere helden zoals geuzenleider Blois van Treslong
met daarin muziek, liefdesperikelen en andere dra-
matische gebeurtenissen.

’t Sjieke Sjoppie, Kasteellaan 9
Met schilderijen van Monica Huisman en beelden
van Henk Petermeijer in de woonaccessoires winkel
van de zusjes van Baalen.

Groencentrum Langelaan, Keenenburgweg 1
Een oase van bloemen en planten voor binnen en
buiten. Speciaal voor Midden-Delfland Dag zijn er
deelnemers uit de streek aanwezig. In de 650 m
oppervlakte aan kas, presenteren zij hier hun produc-
ten. De moeite waard!



kraam kunt u meedoen aan de quiz: ‘Onderwijs
 Vroeger en Nu’, onder de goede inzendingen wordt
een cadeaubon verloot: één jaar gratis sportklas
t.w.v. 150 euro. 
Recreatieschap Midden-Delfland met veel informa-
tie over de recreatiemogelijkheden van het gebied.
Midden-Delfland Het Ontdekken waard!
Koor van Es zorgt voor de vocale en vrolijke noot.

Albert Heijn, Keenenburgweg 15
Evenals voorgaande jaren een vers gebakken stroop-
wafel met boter uit Midden-Delfland voor alle deel-
nemers aan de fietstocht. 

Bibliotheek Schipluiden, Keenenburgweg 10a
Ook dit jaar houdt de bibliotheek weer de jaarlijkse
boekverkoop. Geopend van 10.30 tot 14.30 uur.

Wereldwinkel, Keenenburg 10
Er was eens... Al 20 jaar kunt u bewust inkopen doen
bij Wereldwinkel Schipluiden. Voor o.a. koffie, thee
en chocolade met het Max Havelaar keurmerk en
 originele kunstnijverheid uit Derde Wereldlanden.

Atelier Rina Groot, Dorpsstraat 18
Kom binnen in een van de oudste panden in het
gebied dat deel uitmaakt van het historisch dorps -
gezicht van Schipluiden. Spittend in de geschiedenis
komen we op deze locatie oude ambachten tegen
zoals wagenmaker en timmerman. In 1992 is het
pand omgetoverd tot een kunstatelier, met op de
bovenverdieping de zoldergalerie. Vaarten, polders,
kassen, kerken en archeologie zijn de inspiratie -
bronnen van het werk. Het atelier en de galerie zijn
te bezoeken. Piet Broersen is aanwezig om u op de
prachtige historische details te wijzen. Kijk op:
www.rinagroot.nl
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Gewaagd-Gelaagd, Burg. Musquetiersingel 4
Hier vindt u Midden-Delfland kunst; bewoners tonen
hun werk. Er zijn o.a. speksteenobjecten te zien,
grootmoeders kastjes in een nieuw jasje zoals bij-
voorbeeld een koeienkast. Ook vindt u er producten
van het oude ambacht glasblazen en tiffany tech-
niek, zoals bloemen. Maakt u zelf kunst en wilt u het
tentoonstellen dan kan dit bij ons. Nieuwsgierig? 
Zie www.gewaagd-gelaagd.nl

ANV Vockestaert, wandeling van 40 km
Een wandeling door Midden-Delfland van circa 40
km. De route gaat vooral over graskades, wandelpa-
den en een aantal malen over boerenland. Daar waar
het niet anders kan maken we gebruik van asfalt.
Melden en starten tussen 07.00 en 08.30 uur bij het
kantoor van Vockestaert aan de Burgemeester Mus-
quetiersingel 40, Schipluiden. U moet voor zes uur 
’s middags terug zijn. Opgeven t/m donderdag 
16 juni bij Niek Praagman, telefoon 015 – 256 33 28 of 
e-mail n.praagman@tiscali.nl. Deelname € 5,00 p.p.

Protestante Kerk, Dorpsstraat
African Mission actiedag!
In en rondom de Protestante kerk wordt een actiedag
gehouden voor African Mission 2011, een werkreis
naar Zuid-Afrika en Malawi. De gehele dag is de
monumentale kerk opengesteld voor bezichtiging,
zijn er activiteiten en kunt u genieten van koffie met
wat lekkers. De opbrengst komt volledig ten goede
aan de projecten in Afrika. 

Op Hodenpijl, Rijksstraatweg 20/22
Dit centrum uit 1840 is een oase van rust, groen en
ruimte. Op de Levende Buitenplaats vindt u de
 moestuin met natuurlijk geteelde groente en fruit en
(jonge) dieren. Rondleidingen om 11.00, 13.00 en



15.00. In de Permacultuurtuin zijn om 12.00 en 14.00
uur rondleidingen over duurzaamheid. In de Herders-
hof proeft u de smaken uit de regio. Slapen in de tijd
van vroeger? De Herberg is open voor bezichtiging
om 11.00 en 13.00 uur. In de Kerk treedt pianist Rick
Lucier op om 12.00 uur. Het Waterwegkoor zingt
om 14.00 uur. In de Pastorie kunt u meedoen met
meditatieworkshops. Rondleidingen in kerk en pas-
torie om 11.00 en 12.00 uur.

Kaas en zuivelboerderij van Winden, Gaagweg 36
Het boerenleven in het begin van de vorige eeuw
beleeft u hier. Er wordt gedorst met de oude dors -
machine uit 1928 en ook de antieke graanpletter is in
bedrijf. 

Hoeve Ackerdijk, Rotterdamseweg 223
Het biologische melkveebedrijf aan de rand van
Schipluiden tegen Delft aan, is zowel zaterdag als
zondag opgesteld voor bezichtiging  tijdens de Open
dagen van de biologische landbouw. Genieten van
het vee in de polder en de kalveren op stal.

Capricorn Computerservices, Woudseweg 20
Is van de partij en bieden u een informatieve dag vol
workshops, films. Programma op www.capricorncs.nl
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’t Woudt

Historische Kerk in ’t Woudt
De kerk is geopend voor bezichtiging van 10.00 –
16.00 uur. Er is een fototentoonstelling te bewonde-
ren van de bruidsparen die in de Woudtse kerk
getrouwd zijn. 
Tussen 13.00 uur en 16.00 uur vinden er concerten
Oude Muziek plaats door cursisten van de VAK,
 centrum voor de kunsten in Delft. Een afwisselend
programma met o.a. muziek van Jan Pieterszoon
Swee linck, Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach,
Antonio Vivaldi.

Koffiehuis De Hooiberg, ’t Woudt 15
Overheerlijke koffie mét Woudtse plak in de sfeer
van toen… Rondom De Hooiberg staan kraampjes
met (kinder)boekenverkoop, sieraden, truien en
 kaarten en informatie over de Midden-Delfland
 Vereniging.

Biologisch melkveebedrijf De Woudhoeve,
 Woudseweg 25
Een rondleiding door de boer is mogelijk op zaterdag.
Op het erf treft u o.a. het IVN, de vereniging voor
natuur- en milieueducatie met activiteiten in en
rond de sloot voor jong en oud.
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10.00 uur opening door
Otto van Egmond,
 Kasteellaan, Schipluiden

S1 A

AF2

F1

S7

S6

S4 A

S2 A

A

A

S5 A
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Rabobank fietsroutes

De paarse, groene en rode route zijn ongeveer 37 km. 
De blauwe route is ongeveer 18 km. Fietsroutes ver-
krijgbaar bij onderstaande startpunten en te down -
loaden op www.middendelflandvereniging.nl

A Activiteiten

Startpunten 
Starten tussen 10.00 en 12.00 uur.

Delft
S1 Het Kruithuis, Schieweg 1

Maassluis
S2 De Karperhoeve, Zuidbuurt 5-7 (stand MDV)

Schiedam
S3 De Babbersmolen, Volkstuincomplex 

De Vijf sluizen (stand MDV)

Den Hoorn
S4 De Hoornbloem, Julianaplein 1 (stand MDV)
S5 Druivenkwekerij Nieuw Tuinzigt, Zwethkade-

Zuid 45 (eindpunt tram 17) (stand MDV)

Schipluiden
S6 De Dorpshoeve, Keenenburgweg 10 (stand MDV)

Vlaardingen
S7 Streekmuseum Jan Anderson, Kethelweg 50

Totzo fietsenverhuur
Heeft u zelf geen fiets, heeft u gasten zonder fiets of
vindt u de afstand tussen huis en Midden-Delfland
te groot, neem dan de tram, bus of auto en huur een
fiets. Wel vooraf reserveren bij info@middendelfland
vereniging.nl. Reserveren mogelijk tot donderdag 
16 juni.

F1 Eindpunt tram 17 in Wateringen
F2 Natuurcentrum De Boshoek in Schiedam
F3 Hofweg in Overschie

Kosten per fiets € 12,50, borg € 100,00. 
Fietsen moeten retour zijn voor 17.00 uur bij uw
startpunt.

A

A

AF3

S3



Den Hoorn

Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight, 
Zwethkade-zuid 45
De druiven zijn net gekrent en de bomen hangen vol
met prachtige, nog groene druiventrossen. Geniet
van deze ambachtelijke, biologische teelt in de
 druivenserres. Kijk op www.druivenkwekerij.nl
Er is een expositie van beeldend kunstenaar Fred
Hemmes. Zijn inspiratie vindt hij o.a. in de natuur en
het landschap van Midden-Delfland. Els de Letter
exposeert met haar romantische snuisterijen. Kom,
kijk en geniet. Tip: Kom op de fiets! Of met Tram 17
vanuit Den Haag.

De Scheepswerf, Zwethkade-zuid 57
Gelegen aan het riviertje De Zweth, midden in het
Westlandse polderlandschap tussen Den Hoorn en
Wateringen. Uitkijkend over de polder, het water en
het dorpje 't Woudt kunt u genieten van een kopje
koffie of lunch. Big Band Swingexpress zorgt voor
vrolijke en zomerse klanken om 11.00 en 12.30 uur.

De Hoornbloem, Julianaplein 1
Om 10.30 uur start de Braderie: winkeliers en hobby-
isten van Den Hoorn presenteren zich. Ook zijn er
een aantal Goede Doelen aanwezig met informatie.
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Het schaakspel op het plein zal in gebruik zijn door
de plaatselijke schaakvereniging en om 13.00 uur
start een Jeu de boules toernooi, opgeven bij de bar
van De Hoornbloem.
Van 11.00 – 12.30 uur een optreden van Quinteto
Connora, met authentieke en moderne Argentijnse
tango’s. Van 13.30 – 14.30 uur een uitvoering van het
gitaar en mandolineorkest van muziekvereniging
Prins Hendrik uit Delft met een gevarieerd program-
ma. Van 14.45 – 16.00 uur als slotstuk het Accordeon
symfonie orkest van Muziekvereniging Prins
 Hendrik met enkele stukken uit musical, film en
operette. 

Bibliotheek Den Hoorn, Fluitekruid 62
De bibliotheek verkoopt ook dit jaar weer afgeschre-
ven boeken, voor zowel jeugd als volwassenen, lees
en studieboeken, voor elk wat wils. Geopend van
10.30 – 13.00 uur.

Wandelen met Sportcenter Allround, 
Zuidhoornseweg 6a
In verschillende tempo’s kunt u deelnemen aan de
XCO wandeling met gritbusjes. Start tussen 10.30 en
11.30 uur. 



Maasland en Maassluis

Kanotocht Midden-Delfland, Hofsingelbrug, 
start 10.00 uur
De kanotocht gaat door de kern van Maasland, langs
de molens, de Maaslandse Dam, Kwakelweg, Vliet-
landen en weer terug naar de dorpskern.

De Oude Pastorie, Kerkplein 
De activiteitencommissie organiseert weer een grote
boekenmarkt van 09.30 tot 14.00 uur. Romans,
 thrillers, kinderboeken, kookboeken, boeken over de
natuur, geschiedenis of gezondheid, over religie of
sport, van goedkoop tot duur, voor iedereen is er wat
te vinden.

Diepenburchstraat en Hofdijkstraat 
Straatfeest met als hoogtepunt de kinderrommel-
markt in de Diepenburchstraat en Hofdijkstraat.
Iedereen kan zich opgeven voor de (kinder)rommel-
markt. Vooraf een plaatsbewijs kopen kan voor 
2 euro bij Diepenburchstraat 22A. Informatie 
010 – 592 40 05. Geen verkoop van partijgoederen. 

TTV De Groene Oase, Baanderheer 16b
Helemaal terug in de tijd met de Oude Tractoren
Show. Vanaf 11.30 uur verzamelen de tractoren zich
voor de optocht die om 12.30 uur start. Vanaf 15.00
uur zijn de tractoren weer terug op de Baanderheer
en kunnen ze op het gemak worden bewonderd.

Museum De Schilpen, Heerenstraat 42
Er was eens… een grutterij die niet verdween
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. De winkel heeft niet alleen de originele
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inrichting van begin 1900 maar is ook een ‘echte’
winkel met snoep van vroeger zoals polkabrokken,
ijsbonbons, boterwafeltjes, duimdrop, zoethout en
stroopsoldaatjes. In gebouw Tavenu vindt u de
zomertentoonstelling ‘Landgoederen en buitenplaat-
sen in Zuid-Holland’. 
Voor verkoop van boeken heeft de Bibliotheek
Maasland een kraam voor de Schilpen. Voor jong en
oud, romans, historie- en studieboeken.

Concert Maaslandse Harmonie bij de Schilpen
De Maaslandse Harmonie geeft de dag een muzikaal
tintje. U kunt om 11.00 uur genieten van een leuk en
swingend concert. 
Hebt u ook interesse in het meespelen in een orkest,
wilt u (of uw kind) muziekles volgen? Zie de website:
www.maaslandseharmonie.nl

Pannenkoekboerderij ’t Sonnetje, Kortebuurt 15
staat helemaal in het teken van ‘Er was eens...’ 
Zo zijn er voor de kinderen Oud Hollandse spelletjes
in een nieuw jasje. Voor de volwassenen een gratis
 loterij waarbij men een pannenkoek kan winnen.
Vanaf 13.00 uur bent u van harte welkom. 
De Maassluise Big Band The harmonymasters
 verzorgen tussen 16.00 en 18.00 uur een swingend
optreden. 

Boerenbont, Kortebuurt 16
Een gezellig terras met koffie en appeltaart en wat
kleine kraampjes op het pleintje bij de winkel. Aan-
bieding van de dag: bakpakketje voor cake en koek
en eierkoeken € 5,00. Naast de kraam met Quilts is
ook de Wild Beheer Eenheid weer aanwezig. De WBE
is een organisatie van boeren, jagers en grondgebrui-
kers actief in Midden Delfland die doen aan schade-
bestrijding en tellingen. D.m.v. demonstraties, foto-
materiaal en folders ziet u wat er het afgelopen jaar
is gebeurd. 

Hoeve Bouwlust, Oostgaag 31
U bent van harte welkom voor verschillende activi-
teiten. Grabbelen in de hooiberg, een rondleiding
over de boerderij waarbij de boer u van alles kan ver-
tellen over het leven in Midden-Delfland. U kunt de
kalfjes aaien en de kunstkoe melken. Enkele kraam-
pjes prijzen hun waar aan en u kunt genieten van ons
nieuwe streekproduct: Boerenijs. Informatie op
www.hoevebouwlust.nl



Bonte Koe Verhuur, Oostgaag 43
Bonte Koe Verhuur, het enige echte verkleedkleding-
verhuurbedrijfje in Midden-Delfland, organiseert een
gezellige rommelmarkt. De opbrengst komt ten
goede aan een kindertehuis in Brazilië, welke al jaren
ondersteund wordt door Ria Zegwaard. Bij regen en
zon kunt u gezellig komen snuffelen. 

Boerderij Henny Hiep, Oostgaag 57
Loop over de rommelmarkt en u komt ongetwijfeld
iets van uw gading tegen.

Eetcafé het Jachthuis, Foppenpolder 5
Is geopend en het pontje vaart de fietsers en wande-
laars gratis over.

De Vlietlanden, vaartocht Natuurmonumenten
De Vlaardingse Vlietlanden is een van de oudste
delen van Midden Delfland. Het landschap is nooit
ingepolderd of intensief gebruikt door mensen. Het
landschap ziet er nog bijna net zo uit als in de Mid-
deleeuwen. Vaar gratis mee met Natuurmonumen-
ten en ontdek de geheimen van de Vlietlanden! De
boswachter neemt u mee langs ruisend riet, wuivend
veenpluis en paarse koekoeksbloemen en vertelt
over de historie van het gebied en de bijzondere
soorten die er voor komen. 
Natuurmonumenten staat ook stil bij de geplande
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Blankenburgtunnel, die met nieuwe snelwegen en
viaducten het mooie landschap en waardevolle
natuurgebieden in Midden Delfland dreigt te ver -
nietigen. Meer informatie hierover vindt u bij Café 
’t Jachthuis. Afvaart: 11.00, 12.30, 14.00 en 15.30 uur.
Vertrekpunt: Café ’t Jachthuis. Duur: 1 uur.

Boerderij De Karperhoeve, Zuidbuurt 5-7 
Op en rond het erf van de rijksmonumentale 300 jaar
oude boerderij kunt u dit jaar voor de 9e keer komen
genieten van de Boerenmarkt: o.a. kramen met
diverse (streek)producten, brocante, planten, woon-
ideeën, sieraden. Voor de kinderen is er het kinder-
dorp met springkussen, snoepklimpaal, oud Hol-
landse spelletjes, grabbelen, ballonnenwedstrijd, koe
melken en ponyrijden. In de ouderwetse grupstal is
een tentoonstelling ingericht met quilts. Met de
huifkar kan een rondrit worden gemaakt door de
Zuidbuurt en met een schuit kan men vanaf het
water de Vlietlanden bekijken. Tevens zijn er de hele
dag demonstraties zoals: oude ambachten, paar-
dentandarts, hoefsmid, ponyvoetbal, voltigeren,
volksdansen, schapenscheren, aanspanning ‘t West-
land en Klederdrachtgroep Mooi Zeeland. Door het
Zwingteam wordt een optreden verzorgd met trek-
paarden. harmonievereniging Euterpe en Swinging
Snails zorgen voor het muzikale amusement. Op het
boerenterras kan weer de heerlijke boerenmelktom-
pouce worden genuttigd. Een unieke gelegenheid om
te kijken, te genieten en te proeven van het boeren-
buitenleven voor jong en oud. 
Voor een uitgebreid programma en de tijden zie:
www.stichtingdekarperhoeve.nl
De karperhoeve is ook dit jaar weer startpunt van de
fietsroute die u bij de kraam van de Midden-
 Delfland Vereniging kunt afhalen.

Jan Huygen in de Ton, Zuidbuurt 32
In de tuin en op het erf kunt u landelijke huis- en
tuindecoraties bewonderen.

Eigen risico 

Betreden van de locaties en meedoen aan activiteiten zijn op eigen risico. Ouders en verzorgers
wordt gevraagd kinderen goed in de gaten te houden. Bezoekers wordt geadviseerd zoveel
mogelijk per fiets of te voet de locaties te bezoeken en auto’s zoveel mogelijk op de parkeer-
terreinen aan de buitenkant van de kernen te parkeren.



Richting Delft 

Melk en Zuivelboerderij van Winden, Abtswoude 34
De boer vertelt u graag over de ambachtelijke berei-
ding van zuivel. Ook zijn er vele oude boerengereed-
schappen te bewonderen op het erf.

Uitspanning De Vijverschie, Schieweg 212
Een heerlijke plek om even uit te rusten tijdens de
fietstocht, onder het genot van  koffie en taart uit
eigen keuken.
Feestelijk lancering Vaartenroute Rotterdam en
Den Haag werken binnen de Hof van Delfland Raad
samen aan de Hoflandroutes. Drie fietsroutes die de
steden met de Hof van Delfland verbinden – met elk
een heel eigen karakter. De  uitdaging: Hoe snel bent
u de racebaan rond op de  fietsen van Holland Sport?
Voor kinderen: versier je fiets en win een prijs! 
Gratis koffie, thee of sap.
14.30 uur: officiële lancering van de Vaartenroute
met onder meer wethouders Alexandra van Huffelen
(Rotterdam) en Sander Dekker (Den Haag).
Puzzelfietstocht Vaartenroute De Vaartenroute is
nieuw en loopt van het Hofvijver in Den Haag tot de
Willemskade in Rotterdam vv. Vandaag kunt u de
puzzelroute geheel of gedeeltelijk fietsen.
Route puzzeltocht: www.hofvandelfland.nl of opha-
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len bij de kraam van Hof van Delfland in Schipluiden
en bij Vijverschie. Inleveren tot 15.00 uur bij  Vijver -
schie, waar om 15.30 uur de prijsuitreiking is. 
Prijzen: heerlijke streekproducten. 

Het Kruithuis, Schiekade 1
Start van de fietsroute in een historische omgeving.
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen bij
het Kruithuis. Hier treft u het atelier van keramist
Ellen Rijsdorp. Zij stelt vandaag haar atelier open en
is ook aanwezig om u van alles te vertellen over haar
keramische objecten. Welkom, om te kijken naar de
beelden, de huid te betasten en de kleuren te bele-
ven.



Bijenstal de Kandelaar, Kandelaarweg 150
Bijen bekijken in een observatiekast, honing proeven
en zelf kaarsen rollen. Kom langs!

DOK, Vesteplein 100 
Tentoonstelling aan de viderand bij het leescafe van
Fred Hemmes en een tentoonstelling in de Druiven-
kas Nieuw Tuinzight in Den Hoorn. Het werk van Fred
Hemmes kent diverse verschijningsvormen vanuit
de inspiratiebron: de landschappelijke omgeving en
alles wat zich buiten afspeelt. In zijn aquarellen
toont Hemmes weilanden, vergezichten, bossen,
wolken en water, het landschap van Midden Delfland
en het zandlichaam van de toekomstige A4.
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Vlaardingen en Schiedam

Schaapskudde, Woudweg
Aan de zuidrand van Midden-Delfland, tegen de
stadsranden van Schiedam en Vlaardingen Holy
graast sinds 2008 de schaapskudde van Vockestaert.
Naast demonstraties schapenscheren met wol -
verkoop en het drijven van de schapen zijn er kinder -
activiteiten. Ook kunt u proeven van de barbecue
specialiteiten.

Eendenkooi Het Aalkeetbuiten, Broekpolderweg,
Vlaardingen
Gedurende de hele dag rondleidingen, aanmelden ter
plekke.

Streekmuseum Jan Anderson, Kethelweg 50,
Vlaardingen
In het museum beleeft u het verleden, een bezoekje
waard. De fietsroute kan hier worden opgehaald.

Babbersmolen, Schiedamsedijk 23a, Schiedam
De Babbersmolen is gelegen langs de Poldervaart in
het volkstuincomplex ‘De Vijfsluizen’. Het is de oud-
ste nog bestaande stenen poldermolen (1710). U kunt
binnen een kijkje nemen, de molenaar is aanwezig
om geïnteresseerden rond te leiden. U wordt ont-



haald op koffie/thee en een molenspeculaasje. 
De Babbersmolen is te vinden vanaf fietsknooppunt
78 naar het zuiden en laat de brug over de Polder-
vaart aan je linkerkant liggen. Sla rechtsaf een pad in
naar Volkstuincomplex Vijfsluizen. De molen is na
100 m aan de linkerkant in de bocht. Ook startpunt
van de fietsroute.

Natuurcentrum De Boshoek, Bospad 3, Schiedam
In de Boshoek zijn een aantal diorama’s en vitrines
met 200 opgezette dieren en vogels te bezichtigen,
geplaatst in hun natuurlijke omgeving. Hiermee
wordt een mooie indruk gegeven van het dierenleven
in Nederland. Een bijzondere bijkomstigheid is een
expositie van beeldende kunst onder de naam ‘De
Buiten Beeldenroute’, georganiseerd door de Stich-
ting Mooi Werk. Zie: www.stichtingmooiwerk.nl
Een tiental kunstwerken worden gedurende een peri-
ode van 4 weken in mei/juni tentoongesteld rondom
de Harreweg. De Boshoek ligt op een steenworp
afstand aan de Harreweg, zodat er op deze dag zowel
Natuur als ook Kunst te bewonderen is. 
Stichting Boombehoud Vlaardingen heeft een
kraampje met informatie bij de Boshoek. De stich-
ting heeft als doel het beschermen van het milieu en
het natuurschoon in het algemeen en in het bijzon-
der van bomen en andere groenvoorzieningen in de
gemeente Vlaardingen. Als u van bomen houdt of
vragen hebt, kom dan zeker langs bij onze kraam.
Meer informatie: www.boombehoud.nl

Rotterdam Overschie

Gaaf en Gastvrij Schieveen
De bewonersgroep Behoud Schieveense Polder
(BBSP), verwelkomt u graag in ‘Gaaf en Gastvrij
Schieveen’. De polder ligt aan de noordrand van Rot-
terdam Airport en sluit aan op de fietsroute. Ruime
parkeergelegenheid voor auto’s en een uitgiftepunt
voor gereserveerde fietsen. Een wandelroute en de
pendeldienst verbinden de activiteiten in deze pol-
der. Zie www.schieveensepolder.eu

Loonbedrijf/Limousin veehouder Hoogerbrugge,
Hofweg 93
Op de poldermarkt worden eerlijke en pure produc-
ten aangeboden door ondernemers uit de directe
omgeving. O.a. geitenkaas, delfsblauwe sieraden,
honing, jam, meelprodukten, limousin rundvlees.  
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De kinderen ontdekken van alles over de boerderij en
de dieren. Ze kunnen meerijden met de bokkenkar,
slootje springen, skelteren, braakballen bekijken. Er
is een gezellig terras en een expositie met landelijke
schilderijen. Streekprodukten in de hoofdrol, work-
shops, catering, delicatessen. Kookavontuur infor-
meert u! Kijk op www.kookavontuur.nl

Pensionstal Neeleman, Hofweg 92
Ponyrijden of varen in een roeiboot op de bovenvaart
dwars door de polder. Wandelen door weilanden
 tussen de schapen, over hekken en langs het oude
gemaal; beleef het ultieme poldergevoel. LET OP:
Honden niet toegestaan.

Moestuin en Imker, Hofweg t.o. het gemaal
Oogst en koop uw eigen verse groente van de koude
grond. Herkent u de bietjes en de bloemkool? De
imker geeft demonstraties en informatie over zijn
bijenvolken. De heerlijke schieveense honing is hier
te koop.

Vlindertuin, Oude Bovendijk t.o. Rodenrijseweg
Een verrassende vogel/vlindertuin met inheemse
planten, een vijver en bijenhotels. Vandaag open van
11.00 – 16.00 uur.

Westland

Jeugdorkest Caecilia in het Solexmuseum,
 Wijklaan 2, De Lier 
Om 11.30 uur een stoer optreden op een stoere loca-
tie: de jonge muzikanten van Sint Caecilia hebben 
de fraaie plek van Solextours Westland gevonden 
om het fantastische concert Live & Kicking nog 
eens dunnetjes over te doen. Zin in een rondje op 
de Solex? Informatie: www.solextourswestland.nl



Sponsors Midden-Delfland Dag

Midden-Delfland Vereniging
De Midden-Delfland Vereniging is een vereniging die op vele manieren probeert om de  groene en lande-
lijke 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 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 € 17,50 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.

Geef a.u.b. uw naam en adresgegevens door: 
• via de website: www.middendelflandvereniging.nl
• via e-mail: info@middendelflandvereniging.nl
• via post: Midden-Delfland Vereniging, Burg. Musquetiersingel 40, 2636 GG Schipluiden
• via telefoon: 06 42 10 54 07
• via de vrijwilligers in de informatiekramen van de Midden-Delfland Vereniging

Laatste nieuws: www.middendelflandvereniging.nl
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