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Jaarverslag 2019 Stichting Open Monumentendag Leidschendam-Voorbrug  

 

De organisatie van de Open Monumentendag in de gemeente Leidschendam-Voorburg 

is sinds 2010 in handen van de Stichting Open Monumentendag Leidschendam-

Voorburg waarin vrijwilligers fungeren als bestuurslid of kern-werkgroep-lid. Hierna te 

noemen ‘Bestuur”.  

 

De Open Monumentendag 2019 stond in het teken van het thema: Plekken van Plezier. 

Dit thema wordt jaarlijks bepaald door het landelijk Projectbureau Open 

Monumentendag en door hen ondersteund met materiaal over het thema, regionale 

bijeenkomsten, een website waar bezoekers openstellingen kunnen vinden en de PR op 

landelijk of regionaal niveau. Het is aan de lokale Comités om aan te sluiten bij het 

thema of voor een andere opzet te kiezen. In Leidschendam-Voorburg volgen we tot op 

heden elk jaar het thema met openstellingen en verbindende activiteiten, maar geven 

we ook ruimte en aandacht aan de overige openstellingen.  

 

Op de Open Monumentendag 2019 werd – naast de 27 openstellingen waarbij bij veel 

monumenten met speciale exposities en rondleidingen een succesvolle verbinding werd 

gemaakt met het thema Plekken van Plezier - met onder andere de volgende 

activiteiten speciaal aandacht gevestigd op het thema: 

- Huygens’ Hofwijck een Plek van Plezier 

Gelegen aan de Vliet was Hofwijck voor Constantijn Huygens en zijn gezin een Plek 

van Plezier om de drukte van de stad te ontvluchten.  

Op Open Monumentendag waren in 8 vensterbanken van de buitenplaats 

impressies te zien van wat Constantijn zag als hij naar buiten keek. Ook werden 

korte filmpjes vertoond over de dochter van Constantijn Huygens die de scepter 

zwaaide over het dagelijks leven in de buitenplaats.    

- Oud Hollandse Spelletjes  

Zowel in de tuin van Huygens Hofwijck als op het plein voor de Petrus en Pauluskerk 

in Leidschendam waren Oud Hollandse Spelletjes beschikbaar voor kinderen. 

Daarmee is het ook gelukt de jeugd op een leuke manier kennis te laten maken van 

de monumenten.  
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-  Monumentenboottocht 

Na een afwezigheid van 2 jaar werd de Hadrianus als ‘varende Plek van Plezier” 

ingezet. De boot – met gratis toegang – vormde de verbinding tussen Huygens’ 

Hofwijck en villa Rozenrust, met een aantal tussenstops.  

-  Beleef je trouwdag opnieuw 

Iedereen die in Huize Swaensteyn in Voorburg of in het Raadhuis van Leidschendam 

was getrouwd kon zich door een professionele fotograaf opnieuw laten vereeuwigen 

-  Muziek  

Zowel de optredens die door het Huygens festival (sinds een aantal jaar in hetzelfde 

weekend georganiseerd als Open Monumentendag) als het optreden van de Big 

Band Straight Life zorgden voor een mooie en vrolijke sfeer gedurende de dag.   

 

Bestuursleden hebben ter voorbereiding van Open Monumentendag veel overleg 

gevoerd met eigenaren van monumenten, culturele organisaties, 

vrijwilligersorganisaties en de betrokken erfgoedpartners. Ook met de betrokken 

wethouder en de beleids- en overige ambtenaren is in de voorbereiding goed contact 

geweest.  

 

Van Open Monumentendag 2019 is een uitgebreid verslag gemaakt dat aan de 

wethouder, de deelnemende monumenten, de vrijwilligers en de erfgoedpartners is 

verzonden.  

 

Bestuur 

De Open Monumentendag 2019 is georganiseerd door 3 bestuursleden en 3 kern-

werkgroep-leden. Samen vormen zij het bestuur met een goede spreiding van 

deskundigheden zoals PR, organisatie, financiën, kennis gemeente, cultuur en juridisch.  

De samenstelling en bemensing van het bestuur in 2018: Cees Postema (voorzitter), 

Nettie de Jong (secretaris/penningmeester), Rob Hanzon, Joke van Vels van Dongen, 

Kiek de Vreugt en Kiki Kruyt. 

 

Het bestuur participeert in het Erfgoedpodium 
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Het bestuur heeft in 2019 10 keer vergaderd en zaken afgestemd rondom het 

programma en het verloop van de dag zelf. Daarna is een activiteitenverslag opgesteld 

en heeft een evaluatie plaatsgevonden.  

 

Communicatie  

Er is in 2019 eenmaal een nieuwsbrief verzonden aan de eigenaren van monumenten, 

erfgoedpartners, sponsoren, relaties en andere belangstellenden. Verder waren we te 

volgen via Facebook en de eigen website. Met Flyers, persberichten, advertenties, 

driehoekborden, spandoeken, banners en de programmakrant zijn de openstellingen en 

activiteiten onder de aandacht gebracht. Aandachtspunt is – zeker gelet op de veelheid 

aan activiteiten in de maand september in de gemeente Leidschendam-Voorburg – om 

voldoende op te vallen.  

 

De dag zelf  

Voor het verloop van de dag zelf wordt verwezen naar het Activiteitenverslag 2019, met 

daarbij de volgende cijfers: 

- Er waren 27 opengestelde monumenten,  

- Met in totaal ongeveer 5.900 bezoeken 

 

De opening van Open Monumentendag 2019 vond plaats in Voorburg in de tuin van 

Huygens’Hofwijck. Wethouder Astrid van Eekelen verzorgde de opening, begeleid door 

muziek van Jachthoorn Blaasgroep Waalsdorp.  

 

Na afloop vond een afsluitende, goed bezochte borrel georganiseerd voor de eigenaren 

van de opengestelde documenten, de erfgoedpartners, de vrijwilligers, sponsoren en 

overige relaties in het Raadhuis in Leidschendam.  

 

Afsluitend 

Wij kijken terug op een goed geslaagde Open Monumentendag 2019 waar –mede 

dankzij het mooie Monumentendag weer – veel enthousiaste bezoekers van hebben 

genoten.  


