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Schiebroek

Rodenrijs

plattegrond

Organisatie: Midden-Delfland Vereniging, gesponsord door:
Hof van Delfland | Gemeente Midden-Delfland | Fonds Schiedam-Vlaardingen e.o. | Fonds 1818 

Loswal de Bonnen | Gemeente Maassluis | Hoogheemraadschap van Delfland | Recreatieschap Midden-Delfland 
Groen Goud

Hooiberg

Kerk

Hofboerderij

Start wandeling

Dijkshoorn

Parkeren auto’s

Parkeren fietsen

Toiletten

Bushalte (lijn 32)

Legenda

’t Woudt is geen museum-
dorp, de bewoners stellen het 
op prijs dat de bezoekers de 
privé ruimte van woningen 
en tuinen respecteren en 
niet betreden. ’t Woudt is op 
16 juni auto vrij en alleen 
per auto toegankelijk voor de 
bewoners en mindervaliden. 
Kom vooral op de fiets, met 
openbaar vervoer lijn 32 
(zie www.9292ov.nl), of 
parkeer op een van de 
aangegeven plekken.
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Deelnameaan deactiviteiten op eigen
risico



Van ’t Woudt is bekend dat het al sinds 1277 bestaat en al eeuwenlang 
eerste kwaliteit zuivel/boter levert. De liefhebbers van historie en rust en 
zullen hier aantrekkelijke activiteiten vinden. Oud Hollandse muziek, 
boerenlunch, lezingen over de historie van de  polder en de zuivel, 
 workshops schilderen, een historisch wagenspel, verhalenvertellers 
en de wedstrijd ‘wie maakt het  lekkerste streekgerecht’. 

Programma

10.00 - 16.00 uur 1 ’t Woudt in beeld fotowedstrijd  
2 Informatiemarkt en kringloop gereedschap

Boedelverkoop opbrengst voor restauratie van de kerk

10.00 - 10.15 uur 3 Opening met verhalenverteller Ad van den Berg

10.00 - 12.30 uur 3 ’t Woudt in verf workshop

10.30 - 11.00 uur 3 Pekel met oud Hollandse muziek

11.00 - 11.30 uur 2 Orgelconcert

11.00 - 11.20 uur 3 Polder en zuivellezing

11.30 - 12.30 uur 4 Start Polderwandeling Vogelwacht

11.30 - 11.45 uur 3 Historisch spel ‘Vermeer in ’t Woudt’ door VAT ’75

12.30 - 14.00 uur 3 Boerenlunch (€17,50 pp)

12.30 - 13.30 uur 3 Folkmuziek van Pekel 

13.30 - 13.45 uur 3 Verhalenverteller Anne-Christine Wagener-Bos

14.00 - 14.20 uur 3 Polder en zuivellezing

14.00 - 14.30 uur 2 Orgelconcert

14.15 - 14.30 uur 3 Historisch spel ‘Vermeer in ’t Woudt’ door VAT ’75

14.40 - 16.00 uur 3 ’t Woudt in verf workshop

14.30 - 15.00 uur 1 Folkmuziek van Pekel 

14.30 - 16.00 uur 4 Polderwandeling met de Midden-Delfland 

14.30 - 15.30 uur 3 Proeverij van streekgerechten

15.30 - 16.00 uur 3 Prijsuitreiking beste streekgerecht

15.30 - 15.45 uur 1 Verhalenverteller Anne-Christine Wagener-Bos

19.30 uur 2 Zomeravondconcert

‘t woudt



arrangementen en inschrijving

Wedstrijd: Wie maakt het lekkerste streekgerecht?
De bewoners van Midden-Delfland en omgeving worden uitgedaagd een lekker streekge-
recht te maken. Dit streekgerecht mag alles zijn een taart zoet of hartig, soep, een salade, 
belegd broodje, koekjes , als het maar is gebaseerd op producten die hier groeien. Een vak-
kundige jury bestaande uit gerespecteerde chefs uit het gebied vellen hun oordeel en wijzen 
een winnaar aan. Inleveren van het gerecht voor de proeverij tussen 14.00 en 15.00 uur. 
 Reserveringscode W1.

Fietsarrangement 1. Historie en Zuivel of 2. Historie en Druiven
10.00 uur Start Boterbrug in Delft, via Buitenwatersloot en Den Hoorn naar 
1. ’t Woudt voor boerenlunch en vervolgens rondleiding melkveehouderij Dijkshoorn waar u 
zelf boter maakt: Reserveringscode W2.
2. naar Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight voor streeklunch Tuinzight voor een smakelijke 
streeklunch in de historische druivenserre en kunt u de druiventeelt bekijken en plantjes 
verspenen: Reserveringscode W3. Kosten voor a en b : €17,50 (inclusief lunch en gids)

Fietsarrangement Boerenlunch en boter maken
Een lekkere boerenlunch gecombineerd met een rondleiding op het melkveehouder bedrijf 
van Henk en Jolanda Dijkshoorn, waar u de moderne melktechniek kunt bekijken, informatie 
over kringlooplandbouw ontvangt en zelf boter maakt. 
10.30 uur  Rondleiding Melkveehouderij Dijkshoorn gevolgd door lunch in de tuin 

van de Hofboerderij in t Woudt om 12.30 uur met muziek van Pekel.  Rsc W4.
12.00 uur   Rondleiding Melkveehouderij Dijkshoorn gevolgd door lunch in de tuin van 

de Hofboerderij in t Woudt om 13.30 uur met een verhalenverteller.  Rsc W5.
12.30 uur  Boerenlunch in de tuin van de Hofboerderij in ‘t Woudt met muziek gevolgd 

door een korte fietstocht naar de melkveehouderij voor een rondleiding.  Rsc W6.
13.30 uur  Boerenlunch in de tuin van de Hofboerderij in ‘t Woudt met verhalenverteller 

gevolgd door een fietstocht naar de melkveehouderij voor een rondleiding.  Rsc W7. 
Kosten: €17,50 (inclusief lunch en gids)

Workshop ’t Woudt in verf
De deelnemers worden voorzien van verf en materiaal. Kosten: € 5,00 Reserveringscode W8.

Fotowedstrijd ’t Woudt in beeld
Wie maakt de mooiste foto van ’t Woudt: historie en heden, stad en land in een beeld gevan-
gen. U kunt uw foto aanleveren vanaf 1 mei in koffiehuis de Hooiberg in ’t Woudt. Deze 
wordt in het koffiehuis opgehangen en een deskundige jury zal om 16.00 uur de winnaar 
uitroepen. De prijs is het mooie fotoboek ‘Markant Midden-Delfland’.

Betaling onder vermelding van reserveringscode en naam en postcode op rekening 143775367 
t.n.v. Midden-Delfland Vereniging Schipluiden.

Vooraf aanmelden via www.middendelflanddag.nl of telelefoon 06 421 05 407.
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