Nieuwpoort
Licht op de Linie
Nieuwpoort is een van de 13 kernen in de gemeente Molenwaard. Door de
hele gemeente heen wordt ingehaakt op het landelijke thema van Open
Monumentendag: Boeren, burgers en buitenlui. Ook is dit het thema van
het jaarlijkse Waterliniefestival in het Groene Hart. Reden om dit jaar
opnieuw in Nieuwpoort het Licht op de Linie te organiseren en daarmee
de betekenis van de Oude Hollandse Waterlinie voor boeren, burgers en
buitenlui te benadrukken.
In 2022 bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. Tot dat jaar wil
Nieuwpoort onderdelen van deze militaire verdedigingslinie uit de Gouden
Eeuw letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers zetten. Zij helpt zo mee
om deze linie als geheel zichtbaarder en aantrekkelijker te maken voor
de inwoners van en bezoekers aan het Groene Hart en Nieuwpoort in het
bijzonder.
Met Licht op de Linie zet deze kleinste vestingstad van de Oude Hollandse
Waterlinie, tussen 7 en 17 september, het licht op zo’n 15 markante locaties
uit de 17e eeuw. De meesten hebben een relatie met deze linie, die in 1672
is ingezet om de Franse troepen te kunnen verslaan. Vanaf 7 september is
voortaan ook ’s avonds onder Museum Het Stadhuis de inundatiesluis verlicht. Er zijn schemerwandelingen, verschillende muzikale optredens en het
struinwandelpad bij de Veersedijk wordt officieel in gebruik genomen. Het
jaar rond gaan diverse waterlinieroutes en audiotours door Nieuwpoort en
zijn ter plaatse mogelijkheden gezellig te eten, te drinken en te overnachten.
Voor meer informatie:
				

www.histkringnieuwpoort.nl
www.oudehollandsewaterlinie.nl

Joos-illustraties

www.oudehollandsewaterlinie.nl

Programma Vestingstad Nieuwpoort
		
		
19.00
		
		
		
		
		

Donderdag 7 september
Opening van het struinwandelpad 		
Veersedijk en onthulling informatieborden Oude Hollandse Waterlinie,
verzamelen op Het Hoofd en bij
voorkeur aanmelden via
museum@histkringnieuwpoort.nl.

20.00-21.30 Ontvangst bij Museum Het Stadhuis
		
met aansluitend
		
• lezing Vleermuizen onder
			 Museum Het Stadhuis en
		
• korte toelichtingen over het
			 historisch en bouwkundig onder			 zoek en de verlichting voor het
			 project Illuminatie inundatiesluis.
		
Aanmelden via
		
museum@histkringnieuwpoort.nl.
20.00-23.00
		
		
		

Licht op de Linie: ruim 15 markante
locaties die een relatie hebben met de
Oude Hollandse Waterlinie zijn
feeëriek aangelicht.

		
Vrijdag 8 september
		
Open Monumenten Klassendag
20.00-23.00 Licht op de Linie.
		
Zaterdag 9 september
		Open Monumentendag
		
Vervoer met trekker en oplegger tussen de monumen		
ten in Nieuwpoort en Langerak.
10.00-16.30
		
		
		

Bezichtiging Museum Het Stadhuis dat over een inundatiesluis is gebouwd en daarmee als beveiliging van
de sluis diende. Tevens tentoonstelling Speelgoed uit
vroeger tijden.

10.00-16.30

Bezichtiging Hervormde Kerk, schilderijenexpositie
van Wilma Terlouw en om 14.00, 15.00, 16.00 uur
mini-concert en zang.

19.45-20.45

Schemerwandeling over de vestingwallen en door het
centrum met de gids van de Historische Kring Nieuwpoort, verzamelen op Het Hoofd. € 2,- p.p.

20.00-23.00

Licht op de Linie.

		
Zondag 10 september
		Open Monumentendag
13.30-16.30 Bezichtiging Museum Het Stadhuis dat over een inundatiesluis is gebouwd en daarmee als beveiliging van
de sluis diende. Tevens tentoonstelling Speelgoed uit
vroeger tijden.
15.30-16.30
		
		
		
		

Optreden in Museum Het Stadhuis van Camerata
Capelle met werken uit de Gouden Eeuw en die ernaar
verwijzen; van A. Scarlatti, B. Marcello en A. Ariosti.
Hoogtepunt is de wereldlijke cantate Non Sa Che Sia
Dolore (BWV 209) van J.S. Bach.

		
20.00-23.00

Donderdag 14 september
Licht op de Linie.

		
Vrijdag 15 september
20.00-23.00 Licht op de Linie.
		
Zaterdag 16 september
19.30-20.30 Schemerwandeling over de vestingwallen en door het
centrum met de gids van de Historische Kring Nieuwpoort, verzamelen op Het Hoofd. € 2,- p.p.
20.00-23.00

Licht op de Linie.

