
 

Open Monumentendag Molenwaard 

Zaterdag 9 september 2017 

Boeren, Burgers en Buitenlui 



Boeren, burgers en buitenlui… 
 
Wie waren deze boeren, burgers en buitenlui in onze regio en hoe leefden ze hier?  

In de dorpsgemeenschappen in de Alblasserwaard namen de boeren een prominente plaats in, zij zijn de 
economische motor geweest van het platteland. Bovendien waren de boeren sterk vertegenwoordigd in 
de besturen van gemeenten, waterschappen, kerken en scholen. 
Burgers waren veel minder aanwezig. Dit bleef beperkt tot enkele notabelen: notaris, dokter, een 
schout of burgemeester en schoolmeester.  
Buitenlui heeft verschillende raakvlakken. Letterlijke betekenis: mensen die buiten de gemeenschap 
vallen, zoals vreemdelingen, rondtrekkende reizigers, seizoenarbeiders, zwervers. Maar ook voormalige 
ambachtsheren, die maar zelden in hun ambacht woonden, of rijke kooplieden die naar hun bezittingen 
op het platteland trokken om bijvoorbeeld te komen jagen. 
 
Hoe was het leven hier, waar en hoe werd er geld verdiend? Dat er zeer welvarende perioden zijn ge-
weest blijkt onder andere uit de grote boerderijen die her en der in de waard staan. 

De vermelde monumenten openen hun deuren van 10.00 uur tot 16.30 uur. 

Ze zijn herkenbaar aan de witte vlag met het gele logo van Open Monumentendag. 

Toegang is gratis. 

U bent van harte welkom. 



 

september 2017 

Lang was hier de economie eenvoudig en waren de bewoners grotendeels zelfvoorzienend. Alles werd 
zelf of in de directe omgeving geproduceerd. Rondreizende kooplieden en jaarmarkten voorzagen in de 
ontbrekende artikelen. 
De productie van melk, kaas en boter was echter ook voor een grotere markt bestemd. Er ontstond een 
steeds hechtere relatie tussen stad en platteland, tussen producent en consument. 
Naast zuivelproducten werd er hennep en - beperkter - riet geteeld.  
 

Aan al deze producten wordt aandacht geschonken. In Museum Het Voorhuis is een historische kaasmake-
rij te zien en ook veel oude materialen met betrekking tot het karnen. En u kunt ook bij enkele bedrij-
ven kijken hoe het kaasmaken nu in zijn werk gaat. In de Hof van Ammers is een tentoonstelling over de 
kaashandel en voor een tentoonstelling over de hennepteelt moet u weer in Museum Het Voorhuis zijn. 
 

Er zijn veel ‘oude getrouwe’ monumenten open, zij vormen een solide basis voor het programma op deze 
dag. Het aanbod is te groot om alles te bezoeken, kies uit wat uw interesse heeft. En gluren bij de buren 
(buurkernen) wordt door ons aangemoedigd. 
 
Bij dit groene balkje komen verschillende themaonderwerpen aan bod. 
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Bleskensgraaf, Koekoekspad 1 

 

Museum Het Voorhuis 
 
Verplaatste zeventiende-eeuwse heren-
boerderij uit Brandwijk met uitgebouw-
de opkamer. Veel authentieke elemen-
ten zoals het kamelrugdak, vloeddeur, 
verschillende soorten vensters, balken, 
oude tegels en plavuizen. 
In een kelder is veel te zien over het 
maken van boerenkaas en boter. In het 
schuurtje is een kleine tentoonstelling 
over de hennepteelt ingericht. 
 

En deze dag is er een puddingwedstrijd 
in het kader van de tentoonstelling Pud-
dingVormidable! 
 

Voor deelname en informatie zie 
www.binnenwaard.nl/museum het voorhuis 

Bleskensgraaf, Kerkstraat 6 
 

Hervormde kerk 
 
Wederopbouwkerk uit 1948, 
gebouwd in de traditionele stijl 
van de Delftse school. 
 
Interieur: prachtig ambachte-
lijk metselwerk. Een deel van 
de inventaris komt uit de oude 
dorpskerk, die aan het begin 
van de Tweede Wereldoorlog 
verwoest is. 

 

Bleskensgraaf, Heulenslag 3 
 

Korenmolen De Vriendschap 
 
Al in 1623 is er sprake van een 
korenmolen in Bleskensgraaf. 
Dan verkrijgt timmerman Hen-
drick Willemszoon ‘het recht 
van de wind’. 
 
Deze prachtig gerestaureerde 
stellingmolen uit 1890 is weer 
maalvaardig na een grondige 
restauratie in 2003. 
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Bleskensgraaf, Abbekesdoel 13 (bij De Krom) 
 

Poldergemaal Sliedrecht 
 
Prachtig gerestaureerd dieselge-
maal, gebouwd in 1883 als 
stoomgemaal en in 1923 ver-
bouwd tot dieselgemaal.  
 

De unieke verticale tweecilinder 
Bronsmotor is deze dag in be-
drijf te zien. Vlakbij staan een 
romp van een ronde poldermo-
len van polder Sliedrecht, een 
wipwatermolen en het elek-
trisch gemaal. 



 

Kaas en boter 
 

Al eeuwenlang worden in de Alblasserwaard veel koeien ge-
houden voor melkproductie. De melkproductie was in de zo-
mermaanden het hoogst en in die periode werd een groot 
deel van de melk verwerkt tot kaas of boter. Dagelijks was 
men vele uren kwijt aan het maken van kaas of aan het kar-
nen van boter. Na het maken van de kaas werd deze in de 
koelkamers te rijpen gelegd en moest de voorraad dagelijks 
gekeerd worden. 
De wei, het restant van de melk na het kaasmaken, was be-
stemd voor de varkens. Op beperkte schaal werd en wordt 
het voor frisdrank gebruikt. 
 
Ook boter maken was een arbeidsintensief karwei: de melk 
werd gekarnd. Een innovatie was rond 1700 de karnmolen, 
waardoor het makkelijker werd om boter te maken. Voor de 
karnmolen werd vaak een plaatsje in de stal ingeruimd.  
Karnemelk of taptemelk (afgeroomde melk) is het restant na 
het boter maken. Dit werd wel gedronken of ook gebruikt als 
varkensvoer. De huidige magere melk of halfvolle melk is in 
feite niets anders dan de taptemelk van vroeger, dat destijds 
als laagwaardiger product werd beschouwd. 
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koken met kaas 
 

Uiensoep met gerstenat  
en Goudse kaas* 
 

Lekker en makkelijk familiere-
cept van  
 

Dirk van der Borg  

burgemeester Molenwaard 
 

Ingrediënten:  
75 gram boter 
300 gram uien in ringen gesneden 
1/2 eetlepel suiker 
1 eetlepel bloem 
2 theelepels tomatenpuree 
1 dl bier 
1 liter vleesbouillon 
1 dun stokbroodje in plakken gesneden en geroosterd  
100 gr extra belegen kaas in dunne plakken  
Zout en versgemalen zwarte peper 
 

Bereidingswijze:  
▪ Verhit de boter in een soeppan en fruit hierin de uien-
ringen met de suiker tot deze goudbruin gekarameli-
seerd zijn. 
▪ Voeg de bloem en de tomatenpuree toe en roer tot de 
bloem begint te kleuren. 
▪ Schenk het bier erbij. Voeg na 1 minuut de bouillon 
toe en breng het geheel aan de kook. Laat de soep on-
geveer 20 minuten zachtjes doorkoken. 

▪ Schep de soep in soepkoppen en leg 
er een plakje brood en een plakje 
kaas op. Zet de soepkoppen onder de 
gril tot de kaas mooi gekleurd is. 
 
 

*dit recept is eerder gepubliceerd in Kaaskopstukken,  

  uitgegeven door Stichting Publicaties Binnenwaard. 

 
 

 
 

 



Hennepteelt 

Niet met melk, boter of kaas verdiende een boer in 
de Alblasserwaard het ‘grote’ geld, maar met de 
verbouw van hennep. 

Hennep (of kennip) is een veelzijdig product: de ve-
zels werden gebruikt voor touw en textiel, het zaad 
is eetbaar door mens en dier. Uit het zaad kan ook 
hennepolie worden geperst. 

Natuurlijk, in de Gouden Eeuw en lang daarna waren 
de zuivelproducten voor de boeren een belangrijke 
bron van inkomsten. Maar in het welvarende Holland 
van de zeventiende eeuw voeren vele honderden 
zeilschepen uit. Zeilen en touwen waren onontbeer-
lijk. Zij werden gemaakt van hennep. In deze perio-
de werd een topproductie bereikt. 

Met de komst van stoomboten en kabels van staal 
was het gedaan met de hennepteelt. De smalle teel-
takkertjes, dichtbij boerderijen en omgeven door 
sloten, zijn nog steeds herkenbaar in het landschap 
en herinneren aan die teelt. 

De arbeidsintensieve oogst van hennep en de drukke 
hooibouwperiode vielen na elkaar op de boerenbe-
drijven, waar over het algemeen voldoende arbeids-
krachten waren. Voordat hennep touw is, ondergaat 
het vele bewerkingen. Na de oogst volgt drogen, 
vervolgens het roten in de sloot, weer drogen, bra-
ken of schillen, vezels verzamelen en hekelen. De 
vezels worden ruw verkocht of verder bewerkt tot 
touw. In enkele dorpen waren touw– of lijnbanen. 

 

       

Tentoonstelling over hennep en  
hennepproducten 
 

Bij Museum Het Voorhuis in Bleskensgraaf is een kleine 
tentoonstelling ingericht over de vroegere hennepteelt, 
die een heel ander doel had dan de hennepkwekerijen die 
tegenwoordig regelmatig het nieuws halen. 
 

Hennep is een heel oud gewas. De oorsprong ligt in China 
en India. Voor onze jaartelling was het wereldwijd ver-
spreid. Vanaf 600 was het in gebruik in onze regio. 
 

Omdat het in de Gouden Eeuw een veelgevraagd product 
was, werd op veel boerderijen hennep geteeld. En was er 
specifiek gereedschap: de braak, waarmee het houtige 
deel van de stengel gebroken werd, en de hekel waarmee 
verontreinigingen uit de vezels werden verwijderd. De 
braakhut waar deze werkzaamheden plaatsvonden, was 
op veel akkertjes te vinden. Voor eigen gebruik werd er 
touw gemaakt met een eenvoudige touwdraaier. 

hennepbraak 

6 

 
 

 
 

 



 

Brandwijk, Gijbelandsedijk 54  
 

Gereformeerde kerk  
 
Mooi zaalkerkje, gebouwd in 
1897, typerend voor deze tijd. In 
de voorgevel enkele neoclassi-
cistische elementen zoals lis-
enen (verticale sierelementen, 
hier uitgevoerd als siersteun-
beer) en de vazen op de hoek-
stenen. De horizontale lagen 
zijn gepleisterde speksteenla-
gen. De pastorie is aangebouwd 
en samen is het een bijzonder 
ensemble. 
 

Goudriaan, Noordzijde 17 
 

Hervormde kerk 
 
Oorspronkelijk een grote éénbeukige 
kruiskerk. Het oudste deel, de kap bo-
ven het koor, stamt uit de tweede helft 
van de vijftiende eeuw. De onderste 
delen van de toren zijn gebouwd rond 
1500. 
 
Interieur: twee kleine nissen herinne-
ren aan de tijd van voor de Reformatie. 
Verder een zeer grote koperen kroon, 
eikenhouten preekstoel uit 1642, een 
herenbank met een gekroond wapen en 
een gedenkbord met eenzelfde wapen. 

 

Groot-Ammers, Kerkstraat 8  
 

Hervormde kerk 
 
Kom binnen in de kerk en laat je 
inspireren op de plek waar al 
eeuwenlang de Bijbel centraal 
staat. De toren is gebouwd om-
streeks 1500. De kerk is gebouwd 
in 1857 en heeft een aantal glas-
in-lood ramen.  
 
 

 

       Brandwijk, Brandwijksedijk 19 
                 

Hervormde kerk 
 
Mooie kleine kerk, in 1824 gebouwd op 
de plaats van een oudere kerk. De con-
sistorie is eind jaren twintig van de 
vorige eeuw aangebouwd; bouwstijl 
Nieuwe Zakelijkheid. Voor de kerk 
staan prachtige oude  bruine beuken. 

Achter de kerk ligt het oude kerkhof. 
 

Interieur: de preekstoel dateert uit 
1636. In de kerk is, grotendeels ver-
scholen achter het orgel, een enorm 
grafmonument aanwezig van de am-
bachtsheer Samuel Onderwater (1748-
1821). Kerkhistorie aanwezig. 7 



 

groot-ammers, Streekcentum Liesvelt Wilgenweg 3 
 

Korenmolen De Jonge Sofia 
 
Deze achtkante grondzei-
ler stond tussen Ottoland 
en Goudriaan. Volgens de 
archieven stond daar in 
1773 al een korenmolen; 
de huidige vorm dateert 
van 1854. De in verval ge-
raakte molen is in 1999 
afgebroken en in 2003 in 
het Streekcentrum volledig 
gerenoveerd en maalvaar-
dig gemaakt. Bij voldoen-
de wind zijn er demonstra-
ties koren malen. 

 

groot-ammers, Hof van Ammers, Bernhardstraat 15 
 

Herinneringen aan de kaasmarkt  
 
Groot-Ammers is bekend om de kaashandel en de levendige 
kaasmarkt die daar jarenlang gehouden werd. De boeren uit de 
streek brachten hier hun huisgemaakte kazen om te verkopen.  

 
De herinneringen aan 
deze kaasmarkt zijn 
samengevat in een 
expositie – samenge-
steld door museum 
Het Stadhuis in 
Nieuwpoort - in De 
Hof van Ammers.  

Afzet kaas en boter 
 

De steden rondom de Alblasserwaard waren een belangrijk afzetgebied voor de 
zuivelproducten, met Dordrecht, waar de zeeschepen kaas en boter insloegen, 
voorop. En natuurlijk Gouda, dat een grote kaasmarkt kende.  
In Groot-Ammers was een kleinere kaasmarkt. Boeren brachten hun producten 
zelf naar de markt of via handelaren die de producten bij de boeren opkochten.  
 

Tegenwoordig is Boerenkaas door de Europese Unie erkend en beschermd als 
Gegarandeerde Traditionele Specialiteit. Na het melken wordt de melk nog de-
zelfde dag op de boerderij tot kaas verwerkt. De bereiding is nog steeds voor 
een groot deel handwerk. 
 

Afzet karnemelk 
Naast het eigen gebruik was er voor karnemelk nog een andere afzetmarkt, met 
name in gebieden dichtbij steden. Daar waren wasserijen en blekerijen. Dordrecht had veel blekerijen binnen de stadsmuren, 
waar het linnen, waarvan kleding werd gemaakt, met karnemelk spierwit werd gebleekt. 

Geladen kaasbrik op de Ammersekade. 
Tekening Rook van Vuuren, archief HVB. 
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      Kinderdijk/Alblasserdam, West-Kinderdijk 89 
 

Huis van Zessen 
Het huis is in 1923 ontworpen door 
de architect Cornelis van Eesteren 
(1897-1988) voor de weduwe A. van 
Zessen. Het is het enige door Van 
Eesteren ontworpen en gebouwde 
woonhuis dat nu nog bestaat. 
 

contact@huisvanzessenalblasserdam.nl 

 
 

Kinderdijk was een centrum van rietteelt en -handel. Langs de natte oeverzo-
nes van weteringen, waterschappen en op laagliggend land lagen de rietmoe-
rassen. Het drassige land kon nergens anders voor worden gebruikt. Hier werd 
in de winter het riet gesneden.  
 

Riet kende veel toepassingen. Het meest bekend is de dakbedekking. Verder 
gebruikte men het riet om schermen te maken voor afscheiding en voor allerlei 
vormen van isolatie. In de Alblasserwaard werden de muren van de stal aan de 
binnenkant bekleed met stro of bladriet om de wind en kou buiten te houden. 
De kooiker van een eendenkooi had nogal wat riet nodig voor de schermen bij 
de vangpijpen. En boeren gebruikte het als strooisel in stallen. Vaak was dit 
zelf gesneden riet. 
De laatste decennia ontstaan samenwerkingen tussen natuurorganisaties en 
industrieën om duurzame bouwmaterialen te maken met overjarig riet, bv re-
cyclebaar plaatmateriaal van riet voor de bouw en meubelfabricage. 

Fietsen langs werken van Cor van Eesteren en De Stijl 
 

Speciaal voor Open Monumentendag en in het kader van 
100 jaar De Stijl vertrekken er vanuit het Huis van Zessen 
een drietal fietstochten (11.00, 13.00 en 15.00 uur).  
 
We fietsen langs de volgende werken van Van Eesteren: 
Plan Kinderdijk, winkel-woonhuis familie Van Zessen, 
plaats van het geboortehuis en langs glas-in-loodramen van 
Vilmos Húzar en een woonhuis door Gerrit Rietveld. 

 

Kinderdijk, Molenstraat 149  
 

Dorpskerk 
 

Dit rijksmonument werd in 1923 gebouwd 
naar ontwerp van de bekende Stijl-
architect Jan Wils en in gebruik genomen 
in 1924. De glas-in-loodramen ontwierp 
Vilmos Húzar. De bouw werd mogelijk ge-
maakt door 
een schen-
king van de 
Kinderdijkse  
molenroe-
denbouwer 
Pot. 

Riet 
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Langerak, Lekdijk 151 
 

Hervormde kerk 
 
Dit is één van de oudste kerken in 
de Alblasserwaard. Het koor da-
teert uit de veertiende eeuw, de 
toren uit de vijftiende en het 
tussenliggende schip uit de zes-
tiende eeuw. Vanuit de toren, 
gerestaureerd in 2015, heeft u 
prachtig vergezicht op de Alblas-
serwaard en de Lopikerwaard. 
N.B. 
Vervoer aangeboden met trekker en aanhanger 

tussen de monumenten in Nieuwpoort en 
Langerak.  

 

Nieuw-Lekkerland, tegenover Lekdijk 89 

De begraafplaats werd in 
1843 gesticht door de 
Nederlandse Hervormde 
Gemeente. Sinds 2010 is 
het gemeentelijk monu-
ment.  
 
Op de begraafplaats be-
vinden zich twee grafkel-
ders, waaronder één van 
de Kinderdijkse nestor 
van de scheepsbouw, Fop Smit. Vermeldenswaard zijn ook het 
drenkelingenhuisje, drie oorlogsgraven, het smeedijzeren hek 
en de eeuwenoude bomen. 

Langerak, Nieuwpoortseweg 1 en 2 
 

Dieselgemaal en Westermolen  
 
In de polder Langerak zorgden vroeger 
drie molens voor de afwatering. In de 
jaren dertig van de vorige eeuw vond 
men het tijd voor modernisering en werd 
de Oostmolen vervangen door een diesel-
gemaal. Het dieselgemaal Langerak kwam 
in 1939 gereed en heeft tot 1978 dienst-
gedaan. Daarna werd het vervangen door 
een elektrisch vijzelgemaal. De Wester-
molen, het dieselgemaal en het vijzel-
gemaal staan vlakbij elkaar. De molenaar 
en beheerder van het dieselgemaal zor-
gen voor uitleg en demonstraties.  

 

       Molenaarsgraaf, Dorpsstraat 32 
 

       Hervormde kerk en oude begraafplaats 
 

De kerk is een laat-gotisch gebouw 
uit de eerste helft van de zestien-
de eeuw. Het koor is uit de vijf-
tiende eeuw. Bij de begraafplaats 
naast de kerk is een hek met ver-
gankelijkheidssymbolen bewaard 
gebleven.  
 

Interieur:  In de kerk liggen oude 
grafzerken, is een preekstoel uit 
het midden zeventiende eeuw, 
doopbekkenhouder, laat zeventien-
de eeuw, lezenaars vroeg achttien-
de eeuw en op de houten binnen-
wand een klok uit begin 1800. 
Kerkhistorie is aanwezig. 
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Nieuw-Lekkerland. Lekdijk 415 
 

Korenmolen De Regt 
 
De aan de dijk gelegen molen 
werd vóór 1800 gebouwd en is zo-
wel grondzeiler als stellingmolen. 
Zij heeft tot begin jaren vijftig 
van de vorige eeuw gemalen.  
In 2009 begon de restauratie die  
in 2014 voltooid werd.  

 
 

 

Nieuwpoort, Hoogstraat 53 
 

Museum Het Stadhuis  
 
Gebouwd in 1697, architect 
Van der Willigh. De zandste-
nen leeuwen in de hal, zijn 
afkomstig van een ouder stad-
huis aan de noordkant van de 
Dam. Het ‘nieuwe’ stadhuis 
werd over een inundatiesluis 
gebouwd en diende als bevei-
liging van de sluis. Aan de 
gevel hangen de wapens van 
de Staten van Holland en van 
de stad Nieuwpoort.  
 
Tot 31-10-2017 is hier de tentoonstelling Speelgoed uit 
vroeger tijden te bekijken. 

 

Nieuwpoort, Binnenhaven 19a  
 

Hervormde kerk 
 
De kerk is gebouwd na 
de verwoesting in 1524 
van de eerdere kerk. In 
1774 werd de in verval 
geraakte toren afgebro-
ken. Op de nieuwe voor-
gevel komt een koepel-
tje. Het kerkgebouw en 
het waardevolle interi-
eur zijn gerestaureerd 
in 1972.  
Naast de kerk staan twee oude grenspalen.  
Interieur: in de kerk zijn veel oude grafstenen aanwezig 
en prachtige kroonluchters. 
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Nieuw-Lekkerland, Lekdijk 118 
 

Hervormde kerk 
 
Dorpskerk, gebouwd in 
1847/1848. De architect was 
D. Slingeland. De torenop-
bouw is van 1906. Het gebouw 
biedt sinds de uitbreiding van 
1994 plaats aan 1100 perso-
nen.  
In 1853 schonk de heer Fop 
Smit een prachtig Kam-orgel. 
Vermeldenswaardig zijn de 
preekstoel, herenbank, doop-
hek en doopboog.  



 

Oud-Alblas, Dorpsstraat 45  
 

Hervormde kerk  
 
De bakstenen toren stamt uit 
1393, kerkzaal uit 1841. De kerk 
is in 1572 of 1573 platgebrand 
om te voorkomen dat de kerkto-
ren als uitkijkpost zou dienen 
voor de Spaanse troepen. Ech-
ter, de toren raakte beschadigd 
maar bleef gespaard.  
 
Interieur: preekstoel uit de ze-
ventiende eeuw, op en achter 
de preekstoel houtsnijwerk, 
laat zeventiende eeuwse doop-
bekkenhouder en lezenaar.  

 

Oud-Alblas. Peilmolenweg 1 
 

Peilmolen, alleen buiten 
 
Een ronde stenen grondzeiler uit 
1818. De molenaar demonstreert 
aan de hand van een modelwipmo-
len de werking van de watermolen.  
 
Op verzoek wordt het af- en opzei-
len van de wieken uitgevoerd.  
Kinderen kunnen een achtkantige 
molen zelf bedienen, zodat zij de 
werking kunnen begrijpen.  

       Ottoland, A 59 
 

       Hervormde kerk 
 
Dorpskerkje, gebouwd in 1732 op 
fundament van een oudere kerk. 
Op de buitengevel is een oude 
zonnewijzer aanwezig. Deze 
diende om het torenuurwerk 
gelijk te stellen. 
 
Interieur: bijzonder mooie kope-
ren lezenaar en voorzangersleze-
naar. Informatie over de kerk en 
predikanten aanwezig.  
 

Ottoland, Damseweg 37 
 

Kaasboerderij Hooikaas 
 
Op deze kaasboerderij begon 
vader Hooikaas in 1977 met 
het maken van boerenkaas, 
die verkocht werd onder de 
toepasselijke slogan: Koop uw 
Boerenkaas bij Hooikaas. 
Sinds 25 jaar staat de volgen-
de generatie aan de kaastobbe 
en worden er vooral kleine 
kaasjes - de kilootjes en pond-
jes – bereid, met en zonder 
kruiden.  
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Sreefkerk, Nieuwe Veer 42 
 

Korenmolen De Liefde 
 
Een achtkante stellingmolen uit 
1893, gebruikt als korenmolen. De 
molenaar laat de molen draaien. 
Vanaf de omloop van de molen 
heeft men een prachtig uitzicht 
over de Lek.  
 
Met tentoonstelling van  
Goed gezien — Goed bekeken. 

streefkerk, Kerkstraat 38 
 

Hervormde kerk en kerktoren 
 
Laat-gotische kruiskerk uit 1495. In 
1575, 1647 en 1914 door brand ver-
woest. 
De toren kan beklommen worden, 
op eigen risico vanaf 12 jaar. Bo-
ven heeft men een prachtig uit-
zicht over het dorp, de polder en 
de Lek. 
Kerkhistorie aanwezig.  

 

Wijngaarden, Dorpsstraat 27 
 

Hervormde kerk 
 
In het laagstgelegen dorp in de 
Alblasserwaard staat een mooi 
klein kerkje. Volgens pentekenin-
gen zou het vroeger een kruiskerk 
zijn geweest. Op het hoge dak een 
vierkant spits klokkentorentje. De 
kerk is in 1982 grondig gereno-
veerd.  
 
Interieur: de preekstoel dateert 

uit 1650.  

 

Streefkerk, Middenpolderweg 63  
 

Booij Kaasmakers maakt al 
generaties lang kaas en wij 
vinden kaas dan ook het 
mooiste product wat er is. 
Op onze kaasboerderij ont-
dek je de beleving rondom 
het kaasmaken. Zo organise-
ren we workshops, proeverij-
en en rondleidingen. Onze 
Bourgondische boerderij is de 
ideale omgeving om een familiedag of uitje te organiseren.  
Kijk op onze website voor meer informatie. 
boerdrij@booijkaasmakers.nl 
www.booijkaasmakers.nl 

Op zaterdag 9 september geven wij rondleidingen op onze 
boerderij om 11.00, 13.00 en 15:00 uur. 
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Culturele act iv i te i ten  

Tentoonstellingen 
 

Nieuwpoort, Hoogstraat 48  
Kreaktief in H48 Gallery  

Mondriaan, Van Doesburg en Van der Leck waren 
in 1917 enkele kunstenaars die het tijdschrift De 
Stijl oprichtten. 
In H48 Gallery kunnen bezoekers tijdens Open Mo-
numentendag hun eigen ‘Stijl-kunst’ stempelen. 
Daarnaast exposeren leden van Kreaktief hun werk 
in het thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’. 
 

Nieuwpoort, Binnenhaven 19a 
Hervormde kerk  
Schilderijen expositie van Wilma Terlouw. 
 

Streefkerk, Nieuwe veer 42 
Korenmolen De Liefde 

Tentoonstelling verzorgd door de leden van de 
vereniging voor amateurkunst Goed Gezien - Goed 
Bekeken 

Orgelspel  
In vrijwel alle kerken wordt regelmatig op het orgel gespeeld. 
Geoefende organisten kunnen in verschillende kerken zelf het 
orgel bespelen. 

Zang 
Gemengd zangkoor O en U geeft enkele korte concerten: 
11.00 uur  Hervormde kerk, Ottoland 
12.00 uur  Gereformeerde kerk, Brandwijk 
13.30 uur  bij Museum Het Voorhuis, Bleskensgraaf 
 

Zie www.streekkoor-o-en-u.nl 
 
14.00 uur, 15.00 uur en16.00 uur  
 mini-concert met zang in Hervormde kerk, Nieuwpoort 

 
   Extra informatie kunt u vinden op: 
 
   www.openmonumentendag.nl 
   www.histkringnieuwpoort.nl 
   www.hvwa.nl 
   www.binnenwaard.nl 
   www.gemeentemolenwaard.nl 
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Puzzel ?? 

 

 

 

De Open Monumenten Klassendag is 
speciaal ontwikkeld voor leerlingen 
van groep 7 en 8. Het bevat onder an-
dere een digitaal lespakket dat past 
binnen verschillende kerndoelen van 
het basisonderwijs. De leerlingen be-
zoeken op de dag voor Open Monu-
mentendag een monument van hun 
keuze dat speciaal voor hen wordt 
opengesteld. 
 
Nieuwsgierig geworden?  
Kijk voor een indruk op 
www.openmonumentendag.nl/klassendag  
of informeer via de e-mail: 
omdmolenwaard@binnenwaard.nl  
bij het comité Open Monumentendag 
Molenwaard. 
 
Ook jouw groep kan volgend jaar  
meedoen! 

R M E         M C W 

K O E L       O A E H 

 M E L K     R M R E  

  E B K O   K O K N   

   B U R G E R S N    

    K D B H S E     

   A U T O A P C H    

 A A M O L E N W A A R D  

 S T H  K R D R  B L E  

P I C  W E E E I D  V K O 

W S   I R N L E IJ   E N 

   T T K R O T K R    

   O Z E I L E N I    

  B U I T E N L U I E   

 D E W R  T L I N N E N  

Open Monumentendag Doorloper 

Oplossingen insturen voor 15 september 2017 naar  
omdmolenwaard@binnenwaard.nl met vermelding van naam, 
adres. Van kinderen svp de leeftijd vermelden. 

Streep de onderstaande woorden weg en maak van de overgeble-
ven letters een zin. 
 

bleken  handel  krom   schout 
boeren  hennep  linnen  touw 
buitenlui  kaas   melk 2x  werk 
burgers  kerk   molenwaard  wit 2x 
dijk   koe   riet 2x  zeilen 
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