OPEN MONUMENTENDAG 2018
mo.nu.ment het; o –en 1 iets dat opzettelijk bestemd is om de herinnering aan iem of iets te bewaren; gedenkteken 2 gebouw, terrein enz.,
van algemeen belang vanwege schoonheid, wetenschappelijke waarde enz.

Oud-Beijerland kent een rijke cultuurhistorie. Een groot aantal panden herinnert ons aan dit verleden. Wie kent ze niet, de
oude monumenten die het karakter van het centrum van Oud-Beijerland zo typeren. Neem bijvoorbeeld het monumentale en
beeldbepalende Oude Raadhuis. En de statige herenhuizen langs de Vliet, bij de haven en de H.B.S.-laan, die ons in gedachten
meenemen naar vroeger dagen waarin Oud-Beijerland economisch op de kaart werd gezet. ‘In Europa’ is dit jaar het thema van de
(landelijke) Open Monumentendag op zaterdag 8 september 2018. Tussen 10.00 en 17.00 uur worden in Oud-Beijerland deuren van
monumentale panden geopend, die normaal niet of nauwelijks toegankelijk zijn.

Tijdens de Open Monumentendag openen de volgende
monumentale panden – te herkennen aan het
‘monumentenschildje’ hun deuren:

Comité Open Monumentendag
Oud-Beijerland
Het Oud-Beijerlandse comité Open Monumentendag (waarvan
naast de gemeente ook VVV Oud-Beijerland, Historische
Vereniging Oud-Beijerland en Stichting Oude Raadhuis deel
uitmaken) is er opnieuw in geslaagd een voor ‘elk wat wils’
programma samen te stellen voor deze tweede zaterdag in
september! Daarnaast vindt ook de traditionele Jaarmarkt
plaats in het centrum.

Programma monumentendag
Tijdens de Open Monumentendag is er tussen 10.00 en 17.00
uur een aantal monumentale panden/objecten te bezichtigen,
waaronder – hoe kan het ook anders – het Oude Raadhuis
en kunt u een wandeling maken over de Jaarmark. Kortom:
zaterdag 8 september is een dag die ertoe doet in OudBeijerland!

•

Het Oude Raadhuis (Waterstal 1). Rijksmonument uit 1622
waar ooit de rechterlijke macht zetelde. In het kader van
het Egmontjaar is de expositie ‘Egmont, trouw beloofd,
toch onthoofd’ te bezichtigen. Tal van panelen schetsen
een beeld van het leven van Lamoraal en de tijd waarin
hij leefde. Eén van de topstukken van de expositie is een
afgietsel van zijn nekwervel.
Tussen 14.00 en 16.00 uur kunt u op de bovenverdieping
genieten
van
originele
en
op
authentieke
muziekinstrumenten uitgevoerde muziek door het
Raadhuis Renaissance Consort onder leiding van Jaap
Dekker. Geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

•

Nederlands
Hervormde
Dorpskerk
(Waterstal).
Rijksmonument uit (1567). Vrijwilligers geven uitleg
over de kerk, de gebrandschilderde ramen en het orgel.
Er zijn muzikale optredens van diverse organisten op
het Van Oeckelenorgel uit 1827 met als thema ‘oude
volksliederen’. In de tuin van de kerk is een kleine markt
waar tal van ambachtslieden hun werk laten zien, zoals
mutsen en rokken nepen (plooien), glas blazen, koffie
cups kunstenaar, kaarsen beschilderen en mosterd
draaien. Tijdens een workshop kunt u zelf mozaïek maken.
Geopend van 10.00 tot 16.00 uur.

Lamoraal van Egmont
Het is dit jaar precies 450 jaar geleden dat Graaf Lamoraal van Egmont werd onthoofd op de Grote Markt in
Brussel. Deze heftige gebeurtenis is de reden dat 2018
uitgeroepen is tot Egmontjaar. Ook in Oud-Beijerland is
er dit jaar op diverse momenten uitvoerig bij stilgestaan.
Lamoraal van Egmont is immers de stichter van het dorp
en de polder Beierland, de basis van het huidige OudBeijerland. In het Oude Raadhuis is de expositie met de
uitdagende titel ‘Egmont, trouw beloofd toch onthoofd’
is bezichtigen. Met een knipoog naar het verleden komt
Graaf Lamoraal van Egmont tijdens de Open Monumentendag ‘tot leven’ - in de persoon van Pieter Jan in ‘t Veld
- en heet u zaterdag 8 september graag welkom in het
centrum.
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dienst gedaan als zadelmakerij en vervolgens als woonhuis. Tegenwoordig is wijnbar en wijnhandel Vino d’ Amigo in het pand gevestigd. Geopend van 11.00 tot 23.00 uur.

Toren Dorpskerk (Waterstal/Kerkstraat). Rijksmonument
uit 1604. Na beklimming (uiteraard op eigen risico) van de
steile traptreden prachtig uitzicht over het dorp vanuit vier
luiken. Kinderen tot 10 jaar mogen alleen met een begeleider naar binnen. Geopend van 10.00 tot 14.00 uur.

Rooms Katholieke Kerk Antonius van Padua en begraafplaats (Karel Doormanstraat 51). Dit gemeentelijk monument werd in 1866 in gebruik genomen. De kerk en begraafplaats (ingewijd in 1864) kunnen bezichtigd worden.
In het priesterkoor bevinden zich twee gebrandschilderde
ramen van de Heilige Antonius en Andreas Woutersz. van
Heineoord, één van de negentien martelaren van Gorinchem.
Tussen 10.00 en 16.00 uur heten gastvrouwen en -heren
u welkom met een kopje koffie/thee en geven zij informatie over de geschiedenis van de kerk. Neemt u vooral ook
even de tijd voor de vitrine met kerkschatten!

•

Het Onderhuys woonwinkel landelijke stijl (Havendam
13). Gemeentelijk monument uit circa 1900. Fungeerde
oorspronkelijk als woonhuis/opslag. Vanwege de buitendijkse ligging en het risico op overstroming ligt het pand
hoger. Nu in gebruik als woning en woonwinkel Het Onderhuys. Geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

•

Voormalige Zadelmakerij (Oostdijk 2). De exacte leeftijd
van dit pand is niet bekend, maar het pand komt al voor op
een kadastrale kaart van 1820. In 1868 vestigden hier zich
een zadelmakerij met winkel, woning en koetshuis. De
zadelmakerij die u nu kunt bekijken, bevindt zich nog in
originele staat uit 1948. Deze zadelmakerij is de bakermat
van de wereldberoemde schokdemperfabriek Koni. Het
pand is nog steeds in bezit van de familie De Koning en zij
zijn aanwezig om u er alles over te vertellen. Geopend van
10.00 tot 16.00 uur.

•

Greupkerk (Stougjesdijk 208). Gemeentelijk monument uit
1921 en eigendom van de Hervormde Gemeente Mijnsheerenland. Het karakteristieke zaalkerkje met mooie
details is te bezichtigen tussen 10.00 en 15.00 uur. In de
naastgelegen Tuinkamer worden tweedehands boeken verkocht.

•

Vino d’ Amigo (Marktplein 4-6). Gemeentelijk monument
uit 1836. Gebouwd in opdracht van de kastelein Arie Zeevaarder van De Oude Hoorn. Jarenlang heeft het pand

Kerkgebouw Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard (Beneden Molendijk 35). Gemeentelijk monument uit 1905.
Tussen 10.30 en 16.30 uur bent u hartelijk welkom in het
‘mooiste kleine kerkje’ van Oud-Beijerland. In lijn met het
thema kunt u ook genieten van beelden van Europese kerken van vrijzinnigen aan de hand van een diavoorstelling
‘Vrijzinnigheid in Europa’. U wordt welkom geheten met
koffie of thee met een plakje boerencake. En natuurlijk is er
ruimschoots informatie voorhanden.
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•

Entree voormalige HBS (HBS-Laan 16). Gemeentelijk monument uit 1920. Tijdens de openingstijden van 10.00 tot
12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur wordt in de entree uitleg
gegeven door één van de bewoners over het pand dat ooit
werd gebouwd als Rijks Hogere Burgerschool, maar sinds
1991 na een inpandige verbouwing fungeert als appartementencomplex.

•

Atelier Lorenzo de Bruin (West Voorstraat 24). Gemeentelijk monument uit 1890. Tegenwoordig in gebruik als atelier van Lorenzo de Bruin. Geopend van 10.00 tot 17.00
uur.

