
 

 

 

 

 
PERSBERICHT: Eerste exemplaar programmagids uitgereikt aan 
wethouder Robert Strijk 
 
 
 
Op zaterdag 13 en zondag 14 september vindt in Leiden de 27ste editie van de 
Open Monumentendagen plaats. Het thema dit jaar is OP REIS. Maar liefst 35 
Leidse monumenten heten de bezoekers welkom op hun monumentale 
ontdekkingstocht door Leiden.  
 
Op donderdag 4 september is het eerste exemplaar van de programmagids van de 
Open Monumentendagen Leiden uitgereikt aan Robert Strijk (wethouder Bereikbaarheid, 
Economie, Binnenstad en Cultuur). Dat gebeurde in een van de tijdens de Monumen-
tendagen opengestelde monumenten: Het Haagsche Schouw. 
 
Eerste exemplaar  
Vanaf het Stadhuis vertrok wethouder Robert Strijk per boot naar het Haagsche Schouw. 
Bij hem aan boord waren Koen Brakenhoff, voorzitter van de Open Monumentendagen 
en enkele historische reizigers. Eenmaal aangekomen bij het Haagsche Schouw werden 
de koffers geopend waarin de eerste exemplaren zaten van zowel de Nederlandse als 
de Engelse versie van programmagids van de Open Monumentendagen Leiden.   
 
Nieuwe website Open Monumentendagen Leiden  
Tevens werd die middag de nieuwe website openmonumentendagenleiden.nl feestelijk 
gelanceerd. Op deze geheel nieuw vormgegeven website staat alle informatie over de 
opengestelde monumenten en de randprogrammering. Dit jaar kunnen de routes ook 
interactief worden samengesteld. De website kan eveneens geraadpleegd worden op 
smartphones. Hierdoor hebben bezoekers van de Open Monumentendagen ook tijdens 
het evenement  de beschikking over alle informatie.  
 
Verkrijgbaarheid programma- en Kidsgids 
De brochure is vanaf zaterdag 6 september op diverse locaties in Leiden en in de regio 
gratis af te halen, en is ook te downloaden via de website. De Kidsgids wordt verspreid 
via Leidse basisscholen en is tijdens de Open Monumentendagen verkrijgbaar bij het 
infopunt op het Stadshuis. Open Monumentendagen Leiden is ook te volgen op Twitter 
via @OMDLeiden. 
  
 
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carlien Keeven (06-53 84 64 69) 
of  Lizzy Loesberg (06-29 52 19 56) van de Stichting Open Monumentendagen Leiden.  
 
 
Bijschrift foto: Wethouder Robert Strijk (rechts) en Koen Brakenhoff (voorzitter OMD) reisden gisteren in het 
gezelschap van enkele historische reizigers per boot naar het Haagsche Schouw 
 
Foto: (bronvermelding verplicht) J.P.Kranenburg 
  
 
 


