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MONUMENTEN
De Route

Ontdek historisch Woudsend met een éénrichtings-monumentenroute door de oude
kern langs alle rijksmonumenten. Start is bij PKN-kerk De Karmel en eindpunt is bij het
dorpshuis/MFC De Driuwpôlle. De route wordt aangegeven met pijlen, vlaggetjes en op
de kaart in deze folder (middenpagina’s). Langs de hele monumentenroute is kunst te
zien van inwoners uit Woudsend.
Op de gevels van de panden zijn informatieborden met informatie over de monumenten.
“In verbining” met naald en draad!
De afgelopen winter en dit voorjaar is het handwerkcafé
zeer actief bezig geweest, met knippen, strijken en naaien om de slingers met vlaggetjes verder uit te breiden.
Samen in contact, overleg, aandacht en gezelligheid,
met veel resultaat! De straten en stegen langs de monumenten van Woudsend worden zo feestelijk verbonden
met duizend wapperende vlaggetjes.

De Monumenten
De unieke molens, kerken en de oudheidkamer De Parel
zijn open voor bezichtiging.
- Houtzaagmolen De Jager met rondleidingen
- Korenmolen “ t’ Lam” met molenwinkel en muziek
- PKN-kerk De Karmel: Expositie “Verwondering” met werk van groep
“Textiel Vierkant Anders” onder leiding van Geeske Bangma en sculpturen
van houtvondsten van Klaas Veenstra.
- RK-kerk Sint Michaëlkerk: Expositie “Terugblik met een knipoog”, een
kleine herhaling van de exposities vanaf 2009 tot en met 2019. Stukken met
een knipoog naar het heden, verleden en toekomst.
- Oudheidkamer De Parel: open voor bezichtiging. Muzikale ontvangst en
rondleiding in klederdracht door Jan Tolsma en Laura van der Heiden.
Locatie: Oude kern en centrum van Woudsend. Tijd: 11.00 tot 17.00 uur
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MUZIEK in MFC

Op het buitenpodium van dorpshuis/MFC ‘De Driuwpôlle wordt een prachtig
gevarieerd muziekprogramma gepresenteerd met allemaal muziek uit eigen
dorp. Voor en door Woudsend. Bovendien is er een tentoonstelling van de
Historische Kring Woudsend over muziekkorpsen en koren uit het verleden.

13.15 tot
13.45 uur

13.45 tot
14.00 uur
14.00 tot
14.30 uur

Mienskiporkest Wâldsein			
Een gloednieuw orkest met muzikanten uit Wâldsein en wide omkriten. In tien weken hebben ze vorig jaar leren spelen. De lockdown
hebben ze overleefd door fanatiek thuis te blijven oefenen. Daarom
vinden ze het geweldig om hun eerste concert voor publiek te geven.
Mienskipsorkest Wâldsein bringt de muzyk wer yn it doarp!
It Mienskiporkest met shantykoor De Pôllesjongers
Shantykoor De Pôllesjongers o.l.v. Louiza Saitova
Gezien de sterke band van Woudsend met water, is het niet verwonder-lijk dat Woudsend een shantykoor heeft. Sinds 1993 treedt het
driestemmig mannenkoor op met shanties en folksongs.

Koor De Reinbôge o.l.v. Louiza Saitova		

14.40 tot Het koor ‘de Reinbôge’ (36 leden) brengt een gevarieerd en kleurrijk pro15.10 uur gramma ten gehore. Bram Stellingwerf begeleidt het koor op de piano.

Gitarist Mario Kramer met leerlingen 			

15.20 tot Gitarist en gitaardocent Mario Kramer treed met een aantal leerlingen op.
15.50 uur Kramer geeft al vele jaren gitaarles bij Kunstencentrum Atrium, ook aan

leerlingen uit Woudsend. Verder coacht hij diverse popgroepen. Vanaf zijn
tienerjaren treedt Kramer op in bands en solo. Mario speelt zelf sinds zijn
10e. “Jong geleerd, oud gedaan!
Formatie Wâldstok (blues/ballads)

16.00 tot Zij spelen akoestische covers, met als basis de blues, jazzblues, country en
16.45 uur rockblues. Vaak in eigen vorm en arrangement. Bezetting: zangeres, gitarist,

cajonist/percussionist en contrabassist. Gezelligheid en sfeer zijn belangrijk.
Rockband Dear Mister Fantasy

17.00 tot Deze band uit Woudsend met vijf ervaren en gedreven musici brengt on19.00 uur vervalste rock en covers uit de zeventiger jaren met uitstapjes naar andere

perioden. Het enthousiaste en swingende plezier spat er bij deze nummers
van de ‘Golden Oldies’ van af!

Het programma is onder voorbehoud van actuele coronamaatregelen.
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Volg de éénrichtingsroutes
Blijf attent en houd 1,5 meter afstand
Geef elkaar de ruimte
Voorkom drukte
Volg de aanwijzingen van de organisatie
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SPELREGELS VOOR EEN VEILIG BEZOEK
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Nije Buorren
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Omke Jan
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De Jager

Organisatie: Woudsend Promotie
Vormgeving: Artskoel / Djura Feringa
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Horeca
Kerken
Molens
Muziek
Varen met verhalen
Kinder activiteiten
VVV informatie
Boerenmarkt één richting

MONUMENTENROUTE één richting
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10
Nr. 11
Nr. 12
Nr. 13
Nr. 14
Nr. 15
Nr. 16
Nr. 17
Nr. 18
Nr. 19
Nr. 20
Nr. 21
Nr. 22
Nr. 23
Nr. 24

Kerk De Karmel
Midstrjitte 66
Midstrjitte 97
Midstrjitte 93A
Midstrjitte 93
Dwerssteech 3
Nije Buorren 12
Molenhuis
Molen De Jager
Iewâl 26
Bewaarskoallesteech 7
Bewaarskoallesteech 1/Oudheidkamer
Molen ‘t Lam
Sint Michaëlkerk
Midstrjitte 73
Midstrjitte 63 / Galerie
Midstrjitte 45 (v.m. kleuterschool)
Midstrjitte 20
Midstrjitte 16
Midstrjitte 27
Midstrjitte 6
Midstrjitte 17
Midstrjitte 1 en 3
MFC de Driuwpôlle
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Springkussen
Op het buitenterrein
van het MFC

KINDER
PROGRAMMA
Kindertheater en schminken in het MFC

13.00 tot 19.00 uur

13.00 uur
14.00 uur

Schminken
Kindertheater ‘InkiPinki’ met Feetje en de verdwenen kleuren

Feetje, de kleurenfee, woont in het regenboogpaleis. Ze is
dol op kleuren en kan eigenlijk niet zonder. Op een dag komt
de zwarte kat op bezoek met een magische kleurentoverbal.
Hij maakt Feetje wijs dat ze daar nog meer kleuren mee kan
toveren. Maar de stoute kat heeft een gemeen plannetje. Hij
heeft namelijk een hekel aan kleuren en houdt alleen maar van
wit en zwart. Feetje gebruikt de toverbal en... alle kleuren van
haar regenboogpaleis verdwijnen! Ze vlucht verdrietig naar
het bos, waar Woutertje Kaboutertje woont. Hij heeft een
slim idee, maar of het lukt?

15.00 uur
16.00 uur

3-7
jaar

Schminken
Kindertheater met Ridder Alfons en de drie gevaarlijke opdrachten
Prinses Rosalinde is weer eens omgetoverd door de
stoute heks Kierewiet. Ridder Alfons kan haar redden
door drie gevaarlijke opdrachten uit te voeren.
Ten eerste moet hij een draak verslaan in het bos.
Maar als hij daar aankomt, is hij zijn zwaard vergeten.
Het grappige Feetje helpt hem gelukkig. Zijn tweede
opdracht is vechten met een piraat en de derde opdracht is een spook uit de feestzaal van het paleis verjagen. Zou het ridder Alfons allemaal lukken?

2-5
jaar

kindertreintje
De hele middag rijdt het
treintje door de oude kern
van het dorp. Bij de halte
kunnen ouders en kinderen
in- en uitstappen.
12.00 tot 17.00 uur

monumentenexpress

MEER...
’Varen met verhalen’ door en rond Woudsend
De salonboot ‘Clasina’ en het historisch motoraakje Ús Edse varen weer
een buitenroute en een binnenroute rond Woudsend. Met verhalenvertellers aan boord. Vertrek doorlopend met een vaarduur van 30 minuten.
Toegang vrij met vrijwillige bijdrage. Locatie: Loswal en passantenhaven.
Boerenstreekmarkt aan de Weachswâl 			
De Boerenmarkt van juli en augustus wordt speciaal voor 11 september
met een editie verlengd. Met een gevarieerd aanbod van verse streekproducenten en verrassende artikelen. Locatie: Weachswâl

13.00 tot
17.00 uur

11.00 tot
17.00 uur

Kunst op de monumentenroute
Met werk van o.a. Hilly Westerhof, Jetske Bouma, Ciska van Geer, Jolanda
van Dongen, Titia Sibson, Anne van der Zwaag, Jannie Hoekstra, Henriëtte
Gelinck, Maud Cozijnsen en Geeske Bangma.
Galerie Lyts, Midstritte 63 open.
Elfstegentocht (met routefolder en QR-code)
De bekende Elfstegentocht door Woudsend geeft een mooi doorkijkje in
de rijke geschiedenis van Woudsend. De routefolders (bij VVV en de
winkeltjes verkrijgbaar) en de QR-codes op de borden langs de route
geven alle informatie.
Rijk geschakeerde Horeca met gezellige terrassen aan het water

11.00 tot
17.00 uur
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PROGRAMMA
OVERZICHT
11 - 17 uur

Monumentenroute met molens, kerken en oudheidkamer open

11 - 17 uur

Boerenmarkt aan de Weachswâl

12 - 17 uur

Kindertreintje ‘Monumentenexpress’

13 - 17 uur

Varen met verhalen met de ‘Clasina’ en ‘Ús Edse’. Vertrek Loswal.

13 uur

Podium dorpshuis/MFC : Opening door sleepbootschipper Woudsend

14 uur

Podium MFC: Mienskipsorkest Wâldsein

14 & 16 uur

MFC/grote zaal: Kindertheater ‘InkiPinki’

14 uur

Podium MFC: Shantykoor De Pôllesjongers

14.40 uur

Podium MFC: Koor De Reinbôge uit Woudsend

15.20 uur

Podium MFC: Gitarist Mario Kramer met leerlingen

16 uur

Podium MFC: Formatie Wâldstok uit Woudsend

17 uur

Podium MFC: Band Dear Mister Fantasy uit Woudsend

19 uur

Einde programma MFC
@welkominwoudsend
www.welkominwoudsend.nl

NB. Alle activiteien zijn vrij toegankelijk.
Sommige programmaonderdelen zijn onder voorbehoud van actuele coronamaatregelen.

