
OPEN MONUMENTENDAG 2019 in Jaarsveld 
 Thema ‘Kunst en Vermaak’ 

  Programma 
  10:30 uur Inloop en ontvangst bij Zwarte Schuur, route en historisch boekje bij informatiekraam,  

koffie en thee. Hier is het centrale punt en start van deze Open Monumentendag. 

  11:00   Opening Open Monumentendag door Anna van Buren op het terrein bij de Zwarte Schuur. 
Daarna alle locaties open. 

  Locaties 

 

Zwarte Schuur  
S.L. van Alterenlaan 
tegenover 29 

 

Start bij infokraam: route en gratis historisch boekje. 
Puzzeltocht kinderen. Rondleiding Dijkhuis, minimuseum 
Dijkleger en dijkbeheer. Expositie landschapsfotografie. 
Glasatelier De Grienduil. Outside food @Amy.  

   

 

Park Huis te Jaarsveld  
S.L. van Alterenlaan 
Naast 28 

Het verhaal van Kasteel Veldenstein, de theekoepel en het 
vliegersmonument. Kunstenaars aan het werk. Trekzakgroep 
Bonbon. Thee of koffie in het groen. 
       Infopanelen in park en boekje pag. 8-11. 

   

 

Huis te Jaarsveld 
S.L. van Alterenlaan 27 

 
Privacy! 

De buitenplaats Huis te Jaarsveld is gebouwd door Cornelis 
de Witt in 1761. Geen toegang, wel vanaf weg te zien. Let 
ook op het hek, koetshuis met klok en tuinmuur daarachter. 
       Infopanelen in park en boekje pag. 12-14. 

   

 

Vliegersmonument 
Lekdijk Oost 
 

 

Oorlogsmonument met motor uit Engelse Halifax-
bommenwerper die in nacht 21/22 juni 1943 in de Lek 
stortte. Dit staat op de plaats van vroegere theekoepel.  
       Infopaneel op kasteeleiland en boekje pag. 20. 

   

 

Dijkhuis 
Lekdijk Oost 12, ingang 
alleen via Zwarte schuur 

Het monumentale Dijkhuis dateert uit 1903, maar de 
geschiedenis gaat veel verder terug. Te bezichtigen met een 
rondleiding. Let ook op de wachthuispaal bij het hek en het 
peilschaalhuisje.         Boekje pag. 15. 

   

 

Verenigingsgebouw 
Kerkstraat 6 
 

Filmzaal met historische films, historische fotoverhalen, 
digitale schoolfotobestanden en bevolkingsarchieven. 
Stichting Bazar met boekenbeurs, Polsstokvereniging, De 
Lofstem en Buurtvereniging.         Boekje pag. 26-35. 

   

 

Dorp  
Kerkstraat, School- 
laantje en Lekdijk 
           Privacy! 

Het dorp van Jaarsveld is sinds 1966 een beschermd 
dorpsgezicht. De winkeltjes van weleer zijn nu woonhuizen, 
evenals de werkplaatsen langs het Schoollaantje.  
        Boekje pag. 20, 22-25. (Respecteer svp de bewonersprivacy).  

   

 

NH Kerk  
Kerkstraat 5 
 

De kerk dateert uit de 14de eeuw en heeft verwoestingen en 
watersnoden doorstaan. Af en toe klinkt er orgelspel. 
Torenbeklimming: geniet van het uitzicht! Naast de kerk vindt 
u een oorlogsgedenkteken.         Boekje pag. 18-19, 20. 

   

 

Basisschool Eben Haëzer 
Kerkstraat 1 
 

De Christelijke basisschool werd in 1919 gebouwd en bestaat 
dit jaar dus 100 jaar! Vandaag kunt u hier oude schoolfoto’s 
zien en historische schoolmaterialen.           
         Boekje pag. 36-37. 

 


