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Programma 2021 

 

Programma 2021 
De BankGiro Loterij Open Monumentendag vindt elk jaar plaats in het tweede weekend van september. 

De 35e editie vindt plaats op 11 en 12 september 2021. 

De landelijke organisatie heeft een overkoepelende website waar alle deelnemende gemeentes hun 

programma’s en monumenten zelf presenteren. Tevens verzorgt deze organisatie de landelijke promotie. 

In Bronckhorst worden de dagen georganiseerd door de Stichting Open Monumentendag Bronckhorst. De 

stichting bestaat geheel uit vrijwilligers. De stichting kan de dagen organiseren dankzij bijdragen van de 

gemeente, bedrijven in de regio en particulieren. Voor specifieke projecten draagt de landelijke 

organisatie ook bij in de kosten. 

De European Heritage Days (EHD) benoemen voor elk jaar het overkoepelende thema voor de Open 

Monumentendag waarbij het verzoek aan alle deelnemende landen is om dit thema te volgen.  

Voor 2021 is het thema ‘inclusive heritage’ met als ondertitel ‘heritage for everyone’ gedefinieerd.  

De Nederlandse interpretatie is nog niet bekend maar het landelijke thema zal inspelen op gastvrijheid en 

toegankelijkheid voor iedereen, Inclusief dus.  

Dit landelijke thema sluit goed aan bij het lokale thema “Bronckhorst vlagt voor haar monumenten”.   

Tevens geeft de stichting met de Pareltjes-autobusroute en de Pareltjes-wandelroute invulling aan dit 

thema. 

Voor 2021 zijn, deels onder voorbehoud van corona ontwikkelingen, de volgende activiteiten gepland. 

• Openstelling monumenten 

• Fietsroutes 

• Wandelroutes 

• Exposities op Landgoed Hackfort 

• Openingsavond en exposities Baak 

• Pareltjes-autobusroute 

• Pareltjes-wandelroute 

• Landelijke promotie 

• Lokale promotie 

• Werving nieuwe partners 
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Openstelling monumenten 

Openstelling monumenten 
De doelstelling van de stichting is om dit jaar zoveel mogelijk monumenten open te stellen voor het 

publiek. Instellingen en particulieren die een monument willen openstellen kunnen zich aanmelden op 

info@openmonumentendag.bronckhorst.nl  

In de loop van het jaar zal duidelijk worden welke coronaregels hierbij gehanteerd dienen te worden om 

mee te kunnen doen, denk hierbij aan de 1,5 meter, looproutes, een negatieve test, een vaccinatiebewijs 

en reservering.  

De voorgestelde landelijke openingstijden zijn van 10.00 uur – 17.00 uur voor beide dagen maar het is 

toegestaan om daar vanaf te wijken. 

Monumenten die voldoen aan het thema Inclusief zullen dit jaar extra aandacht krijgen. 

Fietsroutes 
De stichting heeft vijf fietsroutes ontwikkeld langs vele monumenten en mooie plekjes in Bronckhorst. De 

routes lopen door de plaatsen Hengelo, Hummelo-Keppel, Steenderen, Vorden, Zelhem en de 

buitengebieden. De routes zijn via de website van de stichting te bekijken en uit te printen. Op diverse 

locaties zullen geprinte exemplaren voor bezoekers klaarliggen. 

mailto:info@openmonumentendag.bronckhorst.nl
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Wandelroutes 

Wandelroutes 
De stichting heeft een wandelroute langs de monumenten in de dorpskern van Vorden ontwikkeld. In de 

kernen Hengelo, Hummelo, Steenderen, Vorden en Zelhem zijn tegelwandelroutes waarop de 

geschiedenis van de dorpen wordt verteld. Deze mooie en leerzame routes worden opgenomen in het 

programma. 

Exposities op Landgoed Hackfort 
Landgoed Hackfort is ook dit jaar weer de hoofdlocatie voor de Open Monumentendag Bronckhorst. De 

expositie Bronckhorst vlagt voor haar monumenten wordt herhaald en ook Natuurmonumenten en de 

Vereniging Oud Vorden zullen de bezoekers verrassen met een tentoonstelling.  

Baak en openingsavond 
In augustus wordt het boek “De laatste heer” van Astrid Schutte uitgegeven. In dit boek beschrijft zij twee 

levens: dat van de laatste heer van Baak, Werner Helmich, en dat van haar vader, Jan Schutte die opklom 

door meer onderwijs te volgen. Voor de stichting is dit boek aanleiding om dit jaar extra aandacht aan 

Baak te geven. De openingsavond van de Open Monumentendag Bronckhorst vindt dit jaar in de Sint-

Martinuskerk in Baak plaats. Op deze avond zal net als in voorgaande jaren de Monumentenprijs van de 

gemeente worden uitgereikt. Ook zal Astrid Schutte een lezing over haar boek geven. Tevens zal er 

gekeken worden of er exposities en rondleidingen in Baak kunnen worden georganiseerd.  

Pareltjes-autobusroute 
De stichting heeft voor beide dagen een klassieke autobus met chauffeur van Transit Oost in Winterswijk  

tot haar beschikking. Deze bus zal een aantal routes rijden langs de monumenten met gasten van de 

Vereniging de Zonnebloem in Bronckhorst. De Zonnebloem en de stichting zullen de gasten begeleiden en 

als gids optreden. Zo wordt op een mooie wijze invulling gegeven aan het thema Inclusief. 
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Pareltjes-wandelroute 

 

Pareltjes-wandelroute 
De stichting heeft een wandelroute ontwikkeld langs de monumenten in de oude dorpskern van Vorden. 

Deze route is de basis voor een wandeling van mensen met een lichamelijke beperking van de 

Zonnebloem. De Zonnebloem, de stichting en de Wandelmeester van Vorden zullen de gasten begeleiden 

en als gids optreden. 

Landelijke promotie 
De landelijke promotiecampagne door de BankGiro Loterij Open Monumentendag start op 1 juni. Vanaf 

die datum staan de programma’s en de open monumenten op de landelijke website. De stichting is 

verantwoordelijk voor het invoeren van het programma en de monumenten van de gemeente 

Bronckhorst. De stichting gebruikt hiervoor de gegevens van de eigen website 

www.openmonumentendagbronckhorst.nl  

Tevens zorgt de Vereniging Natuurmonumenten voor landelijke promotie op haar website voor de 

activiteiten in het kader van de Open Monumentendag op Landgoed Hackfort. 

En ook de websites van de stichting en de deelnemende monumenten en musea bereiken het landelijke 

publiek. 

 

http://www.openmonumentendagbronckhorst.nl/
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Lokale promotie 

Lokale promotie 
In week 36 zal het programma met de deelnemende monumenten in de regionale pers worden 

gepresenteerd. De omvang is nog afhankelijk van de partnerwerving maar gedacht wordt aan twee 

pagina’s in de drie edities van het Contact. 

Werving nieuwe partners 
De stichting wordt gesteund door een groeiend aantal partners, zoals de gemeente Bronckhorst, De 

Gouden Karper, Boerman Kreek Architecten, Bouwbedrijf De Vries in Hummelo, vele andere succesvolle 

bedrijven in de gemeente en particuliere vrienden.  

De begroting voor het programma van 2021 is echter nog niet helemaal rond - de autobussen en de 

promotie zijn niet gratis- maar we rekenen op uw steun. Wilt u ons ook helpen dit programma te 

realiseren, dan kunt u dit via de website doen of een mail sturen naar 

info@openmonumentendagbronckhorst.nl  

 

 

mailto:info@openmonumentendagbronckhorst.nl

