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PROGRAMMA 2022 – ZATERDAG 10 SEPTEMBER
Opening
10.00 – 10.30 uur
Muziekvereniging Laurentius marcheert van het begin van
de Schoolstraat (bij het Kruispunt) naar het podium voor
de Dorpskerk.

10.30 – 11.00 uur
Burgemeester Nadine Stemerdink opent Het Weekend van
Voorschoten en daarmee de cultuur-, kunst- en verenigingsmarkt bij de Dorpskerk op het Kerkplein. Aansluitend
wordt ‘Parel aan de Vliet’ gezongen.

Cultuurfabriek Voorschoten

Kinder- en jeugdplein met
theater en ballet (Treubplein)

Veel Voorschotense culturele
organisaties presenteren zich tijdens
de Cultuurmarkt. Op vier podia in het
centrum van Voorschoten kunt u
genieten van verschillende muziekstijlen, zoals klassiek, koor, jazz,
fanfare en nog veel meer. De
Cultuurfabriek brengt culturele
verbinding tot stand voor een vitaal
en levendig Voorschoten.
Laat cultuur bloeien!

De jeugdtheaterschool Theaterplaats en Balletstudio Giselle ‘More than dance’
brengen een programma voor iedereen. Het jeugdplein is te vinden op het Treubplein.

Programma (ochtend/middag)
11.15 - 11.45 uur

Jeugdtheaterschool Theaterplaats presenteert: ‘Die wonderlijke wereld en ik’. Een kort optreden door kinderen van JTS
Theaterplaats. Daarna een theaterworkshop: ‘Kijk es in de
spiegel!’

Buitenplaats Berbice

Oude Pastorie

De van oorsprong 17de eeuwse Buitenplaats
Berbice, genoemd naar de toenmalige kolonie, is
een van de laatste overgebleven buitenplaatsen in
Voorschoten. De buitenplaats bestaat uit een
hoofdhuis, portierswoning, oranjerie, rozentuin,
fruitmuren en een park. De fruitmuren zijn tussen
1688 en 1716 gebouwd door de beroemde tuinspecialist Pieter de la Court van der Voort. Het park is in
1803 ontworpen door J.D. Zocher, landschapsarchitect en aangelegd volgens de Engelse landschapsstijl met een lange zichtas en een spiegelvijver. Het
park is in 2021 grondig gerenoveerd en meer in lijn
gebracht met de oorspronkelijke schetsen uit 1803.
Het Zocher-karakter van het park is hiermee terug
gebracht. De rechte paden zijn weer gekromd en er
is een tweede vijver uitgegraven, die kort voor de
Tweede Wereldoorlog was gedempt. Verder zijn er
honderd nieuwe bomen en ruim 700 nieuwe
heesters aangeplant wat een grote verrijking van
het park betekent. De buitenplaats is altijd bewoond
geweest tot het overlijden van de laatste bewoonster mevr. R. Begeer, en is nu eigendom van
stichting Behoud van Cultuurhistorische
Buitenplaatsen en wordt beheerd door de stichting
en haar vrijwilligers.

Het oorspronkelijke huis dateert uit de Middeleeuwen. Het voorhuis van ca.
1650. In 1973 kreeg de Pastorie de status van Rijksmonument. De Hervormde
Gemeente stootte de pastorie in 1971 af, na vertrek van de predikant ds.
Saraber. Sindsdien is het huis particulier bezit. De huidige eigenaren wonen
er sinds 1991. Zij lieten het huis geheel in oude stijl restaureren. Dat het oude
hek excentrisch in de voormuur ligt, komt omdat het laantje dat oorspronkelijk van de Hervormde kerk naar de pastorie leidde, links langs de eeuwenoude boerderij Mariahoeve liep, die niet aan de slopershamer is ontsnapt.
Tijdens Open Monumentendag stelt de eigenares de tuin open voor belangstellende bezoekers. Deze tuin is een waar lustoord en ontworpen en
aangelegd door Mien Ruys en Hans Veldhoen met handhaving van vele oude
bomen. Rondom de tuinkamer heeft de tuin een open karakter, de planten
zijn geselecteerd op kleur, hoogte en vorm, ook om aansluiting te vinden bij
de massaliteit van de twaalf meter hoge leylandiihaag.

12.00 - 12.30 uur ‘De Poppenkraam’ gedanst door leerlingen van Balletstudio
Giselle ’More than dance’

Meer info is te vinden op
www.cultuurfabriekvoorschoten.nl

12.30 - 12.45 uur Dansworkshop voor kinderen van 4-8 jaar. ‘Hoe word je
Pinokkio?’ door Balletstudio Giselle ’More than dance’

Locatie Kerkplein

Programma (middag)

12.00 - 12:30 uur Combo PJPJ

13.00 - 13.30 uur Jeugdtheaterschool Theaterplaats presenteert: ‘Die wonderlijke wereld en ik’. Een kort optreden door kinderen van JTS
Theaterplaats. Daarna een theaterworkshop: ‘Kijk es in de
spiegel!’

13.00 - 13:30 uur Combo PJPJ
14.00 - 14.30 uur Vox Clara met accordeonbegeleiding
14.30 - 15.00 uur Drumschool Klapwijk percussie en drums
15.15 – 16.00 uur Odense Huis Orkest

14.00 - 14.30 uur ‘De Poppenkraam’ gedanst door leerlingen van Balletstudio
Giselle ’More than dance’

Podium Dorpskerk (binnen)

14.30 - 14.45 uur Dansworkshop voor kinderen van 4-8 jaar. ‘Hoe word je
Pinokkio?’ door Balletstudio Giselle ’More than dance’

11.00 - 11.30 uur

Sinfonietta Voorschoten (concert)

11:40 - 12:10 uur

Happy2gether (V.O.V. koor)

12:20 - 13:20 uur Stichting Kunstkring Duivenvoorde
13:40 - 14:40 uur Broken Consort
14:50 - 15:20 uur Oratoriumvereniging Exultate Deo
15.30 – 16.00 uur Voorschotens Kamerkoor

Podium Voorstraat (t.o. Tramsteeg)
12:00 - 12:30 uur Muziekvereniging Laurentius Voorschoten

Open Monumentendag
zaterdag 10 september

14.00 - 15:00 uur Harmonie Voorschoten
15.00 - 16:00 uur Popcore All Sounds

Podium plein tegenover Hudson
11:30 - 12:30 uur

The Tickets

13:15 - 13:45 uur

Combo PJPJ Conservatorium

Buitenplaats Berbice tuinen,
Leidseweg 221 (10.00-17.00 uur)
Klooster Bijdorp en kloostertuin,
Veurseweg 3 (13.00-17.00 uur)
Burgemeester Berkhoutpark,
achter het Gemeentehuis
Dorpskerk toren en kerkhof,
Kerkplein 2 (10.00-16.00 uur)
Laurentiuskerk en kerkhof,
Leidseweg 100 (10.00 - 15.00 uur)
Museum Voorschoten,
Voorstraat 17 (10.00-17.00 uur)

14:00 - 14:30 uur Combo PJPJ Conservatorium

Oud Woelwijk tuinen,
Essenlaan 3 (11.00-16.00 uur)
Oude Pastorie tuin,
Sir Winston Churchillweg 2
(11.00-16.00 uur)*
Park Ter Wadding,
Groene Draeckpad
Raadzaal Gemeentehuis,
Leidseweg 25 (14.00-16.00 uur)
Theehuis Jansland,
Rosenburgherlaan 7 (10.00-17.00 uur)

De openingstijden zijn onder voorbehoud, raadpleeg voor de meeste actuele informatie
www.oglv.nl. Bovengenoemde monumenten zijn gratis toegankelijk
* In de ochtend speelt het Salonorkest Rendez-vous o.l.v. Izak Bol van Weense wals tot
Tango-, ﬁlm- en musicalmuziek.
In de middag speelt trio Arnoud Reinders, Martijn van ’t Zelfde en Louisa Löﬄer.
Zij spelen een breed (klassiek) oeuvre uit vele landen.
Kasteel Duivenvoorde (Laan van Duivenvoorde 4) is op 10 en 11 september
geopend van 12.00-16.00 uur tegen de gebruikelijke toegangstarieven. Voor
informatie over toegangstarieven en rondleidingen in het kasteel en de tuinen
vindt u op de website van Kasteel Duivenvoorde kasteelduivenvoorde.nl
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Klooster Bijdorp en kloostertuin
Aan het eind van de 16de eeuw wordt deze locatie omschreven als boerenhofstede. In de 17de eeuw was het inmiddels een buitenplaats geworden met de
naam Bijdorp. Na het overlijden van de laatste bewoner in 1875 gaat de buitenplaats over naar de Congregatie van de heilige Catharina van Siëna. Sindsdien is
Bijdorp een klooster. De zusters van het klooster zetten zich vanaf het begin in
voor het onderwijs en de zorg, ook buiten Nederland, bijvoorbeeld op de
Antillen. Lange tijd was er een beroemd internaat gevestigd en daarna een
middelbare meisjesschool. Er wonen nu nog 33 zusters in Klooster Bijdorp. In
een groot deel van de gebouwen is nu Verzorgingshuis Vlietzicht gehuisvest.
Tijdens Open Monumentendag 2022 zullen de zusters van de Congregatie van
de heilige Catharina van Siëna voor de laatste maal de bezoekers verwelkomen
en rondleiden. De klooster functie zal met de herontwikkeling van het landgoed
eindigen. De herontwikkeling is er op gericht, dat belangrijke cultuurhistorische
en natuurhistorische waarden van het klooster en het landgoed bewaard blijven.
Daarnaast worden er maatschappelijke functies en (zorg)woningen gerealiseerd.

PROGRAMMA 2022 – ZONDAG 11 SEPTEMBER
Modeshow, Treubplein

Voorschotense Oldtimer Vereniging

Wat zijn de trends voor herfst en winter? De
Voorschotense mode-ondernemers laten dat zien
in twee wervelende modeshows om 12.30 en
13.30 uur op het Treubplein.
Zondag zijn de deelnemende modewinkels
geopend. Alle outﬁts zijn dus direct aan te schaﬀen.

De Voorschotense Oldtimer Vereniging (V.O.V.) organiseert op zondag 11 september 2022 voor de 27ste
keer de Oldtimerdag tijdens het Weekend van
Voorschoten. Er zijn meer dan 100 voertuigen te
bewonderen. De V.O.V. is in de regio een bekend begrip
en telt zo’n 200 leden. Zij organiseert zo’n acht ritten
per jaar, de leden ontmoeten elkaar ook op ‘bijklets-‘
en thema-avonden met interessante presentaties. Elk
jaar wordt een mooie rit met een aantal gehandicapte
medemensen georganiseerd met onderweg koﬃe en
gebak. Dit jaar organiseerde de V.O.V. ook weer een
busreis naar de oldtimerbeurs Techno Classica in
Essen.

Deelnemende winkeliers zijn:
• Van der Voort Schoenen • Van Wees herenmode
• Shoeby
• Label by Label
• Manonka
• Kreanneke
• Textielhuis Te Mey
• Depot 258
Na de modeshow organiseert de COV,
Centrumondernemers, een gratis dansmiddag.
Onder leiding van dansleraar Aad Stevens gaan
vanaf 14.30 uur de voetjes van de vloer. Op
passende muziek worden de quick-step, jive, samba
en wals gedanst. Tussendoor is er een demonstratie
line-dance. De dansmiddag duurt tot 15.30 uur en
gaat verder na de prijsuitreiking van de
Voorschotense Oldtimer Vereniging.

Op 11 september, na de toer/puzzelrit voor de deelnemers, rijden de glanzende bolides vanaf 12.00 uur de
Voorstraat op.
Een vakjury beoordeelt de deelnemende voertuigen en
reikt prijzen uit aan de meest bijzondere, aparte auto,
motor en bromﬁets. Bijpassende kleding levert extra
waardering op. Om 15.30 uur is de prijsuitreiking bij de
pagodetent op het Treubplein.
Uit veiligheidsoverwegingen dienen deelnemers aan de
oldtimerdag zich van te voren aan te melden, onder
vermelding van kenteken, naam en mobiele telefoonnummer van de berijder. Natuurlijk zijn wij ook
benieuwd naar andere gegevens van het betreﬀende
vervoermiddel. Meer info en het aanmeldingsformulier
zijn te vinden op www.vovnieuws.nl

Muziek!!!

Programma
12.00 - 13.00 uur Aankomst en opstelling van
ingeschreven deelnemers in het
centrum van Voorschoten.
13.00 – 16.30 uur Show van opgestelde Oldtimer
auto’s, vrachtauto’s, motoren,
bromﬁetsen.
13.00 – 15.00 uur Beoordeling door de jury.
15.30 uur
Bekendmaking uitslag en uitreiking
van de prijzen in de Pagodetent op
het Treubplein
16.30 uur
Einde

Ook op zondag treedt Voorschotens eigen boerenkapel op. Tussen 13.00 tot 15.00 uur
zijn de altijd populaire Bierbengels te horen op de Voorstraat. Tussen de modeshows
treedt de Voorschotense zanger Wilbur Zitman op, bekend van hits als ‘Jij krijgt die
kwast niet meer uit mijn hand’.

Programmering onder voorbehoud. Actuele informatie is te vinden op onze website en Facebook.
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