Molendag Leidschendam-Voorburg
12 juli 2014
Daar bij die molens!

Beleef de Molens in woord, beeld en zang, vaar mee over de Vliet,
fiets langs de molens of pendel met de kaasbrik!
Laat u rondleiden door eeuwenoud erfgoed.

Molendag Leidschendam-Voorburg
12 juli 2014
Houtzaagmolen De Salamander
Houtzaagmolen De Salamander, een achtkantige met riet gedekte stellingmolen, is al sinds de 17e eeuw langs
de Vliet bij het centrum van Leidschendam prominent aanwezig. De molen is nog altijd vol in bedrijf. Wekelijks
worden er boomstammen tot planken gezaagd.
De Wiek 19, Leidschendam (070) 3204168
Rolstoeltoegankelijk
www.molendesalamander.nl

Molen De Vlieger
Poldermolen De Vlieger werd in 1621 gebouwd onder de naam "Binckhorstmolen", ter vervanging van de in
1461 gebouwde voorganger met de zelfde naam, die stond aan de Haagsche Vaart (de huidige Trekvliet). In
1989, bij de reconstructie van het gebied, werd de molen verplaatst naar een nieuwe plek in de polder
Essesteijn. De molen heeft nu een museumfunctie, is ingericht rond 1900 en draait nog regelmatig.
Essepad 3, Voorburg (070) 3694372
www.molendevlieger.nl

Molendriegang
Langs de Stompwijkseweg in Leidschendam staan drie molens schuin op een rij. Een uniek overblijfsel van de
twintig molens die rond 1800 verschillende plassen drooglegden. Doordat er veel veen werd gebaggerd in dit
gebied, kreeg water de overhand. De molens pompten het overtollige water weg. De drie molens liggen aan de
oostzijde van de Vliet op slechts enkele minuten fietsen vanaf de Sluis. De molens zijn eigendom van de
provincie Zuid-Holland en worden bewoond door particulieren. De molens zijn daarom niet te bezichtigen.
Maar het is een fiets- of wandeltocht over het pad langs de molens meer dan waard.

De Kaasbrik

Met dank aan:

Molendag Leidschendam-Voorburg op 12 juli 2014: kom naar de molens!
In Leidschendam-Voorburg zijn 5 molens al eeuwenlang beeldbepalend en echte blikvangers. Sinds jaar en dag
houden vrijwilligers van Houtzaagmolen De Salamander en Molen De Vlieger de wieken draaiend. Ook de
unieke Molendriegang richting Stompwijk – beter bekend als de Drie Molens - maakt deel uit van deze dag.
Voor de molenaars en vrijwilligers van deze molens belooft 12 juli een mooie dag te worden: dan is de eerste
Molendag Leidschendam-Voorburg een feit. U bent van 10.00 tot 16.30 uur van harte welkom.

Programma Molen De Vlieger
Waterspeurtocht voor kinderen
Een leuke speurtocht voor kinderen rond de molen. Watervlooien, een kikkertje, vreemde beestjes? Ontdek
het tussen 11.00 tot uur 15.00 uur.
Daar bij die Molen!
Angelique Schipper vertelt en bezingt met haar accordeon ‘200 jaar koninkrijk’ van 11.00 tot 13.00 uur. Zij
maakt een compilatie van haar liedjes uit haar nieuwe voorstelling (van Stadhouder Willem V, de vader van
Koning Willem I tot koning Willem-Alexander) en speelt deze een aantal keer als Molenaarsvrouw met
accordeon. En natuurlijk kan iedereen meezingen met het Molenlied ‘Daar bij die molen.’

Molenaarsdochters

Merlijntheater

Het Merlijntheater uit Vlaardingen verzorgt 3 optredens van de Molenaarsdochters om 13.30, 14.30 en 15.30
uur. Een korte Oud-Hollandsche musical voor alle leeftijden van 15 - 20 minuten met 2 acteurs, die in een
verhaallijn volksliedjes aan elkaar zingen.
Rondleidingen
De molenaar en de vrijwilligers verzorgen de hele dag rondleidingen door de molen.

Pendelen met de kaasbrik!
Vanaf Molen de Vlieger pendelt u met een kaasbrik naar De Salamander, een rijtuig dat vroeger veel gebruikt
werd voor het vervoer kaas, melk en groenten naar de markt.
Kosten: € 5,00 per persoon voor deze nostalgische rit.
Fietstochten georganiseerd door Toerclub De Tol
Toerclub de Tol heeft twee fietsroutes uitgezet die langs de 5 molens voeren. De routes van ca. 13 en ca. 37
km zijn verkrijgbaar bij De Vlieger en De Salamander. Fiets langs alle molens en stempelposten en ontvang een
leuk aandenken!

Programma Houtzaagmolen De Salamander
Oud Hollandse Spellen
Op het terrein worden Oudhollandse spelen georganiseerd en staat er een rad van avontuur. Kinderen zich
ook uitleven op het luchtkussen.
Stoommachineclub – Werkende stoommachines
Wat er allemaal komt kijken om stoommachines te laten draaien kunt u zien op het veldje naast de molen.
Rondleiding
Terwijl de molenaar boomstammen tot planken zaagt, leiden molengidsen u enthousiast rond door de molen.

Opening van de op- en afstapsteiger
De nieuwe steiger bij Houtzaagmolen De Salamander wordt rond 12.00 uur officieel geopend door wethouder
mevrouw Heleen Mijdam.

Speciaal op verzoek van De Salamander vertrekt De Ooievaart/Vlietvaart vanaf hun steiger voor een vaartocht
van een half uur door het fraaie polderlandschap van Leidschendam-Voorburg waar poldermolens ons doen
herinneren dat in de 17e eeuw hier een groot gebied is drooggelegd.
Vaartijden: 12.45 uur - 13.15 uur, 13.15 uur -13.45 uur, 13.45 uur - 14.15 uur en 14.15 uur - 15.00 uur.
Volwassenen betalen 5 euro, kinderen 3,50 euro. Betalen kan aan boord. Reserveren vooraf kan via
www.vlietvaart.nl/molendag. Op de dag zelf kunt u kaartjes aan boord van de boot kopen. Bij aanmelding als
nieuwe Vriend van De Salamander kan men gratis meevaren!
Optreden van Shantykoor Midscheeps
Tussen 12.00 en uur 14.00 uur verzorgt Midscheeps enkele optredens.
Zing mee met bekende en onbekende zeemansliederen en liederen die met de
zee en het leven op zee te maken hebben.

Daar bij die Molen
Angelique Schipper vertelt en zingt ook in De Salamander voor jong en oud van 14.00 tot 16.00 uur. Zij maakt
een compilatie van haar liedjes uit haar nieuwe voorstelling ‘200 jaar koninkrijk’ (van Stadhouder Willem V, de
vader van Koning Willem I tot koning Willem-Alexander) en speelt deze een aantal keer als Molenaarsvrouw
met accordeon. En natuurlijk kan iedereen meezingen met het Molenlied ‘Daar bij die molen’.

