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Introductie 
Dank voor uw aandacht, deze nieuwsbrief is bestemd voor een ieder die betrokken is of 
geïnteresseerd is in de BankGiro Loterij Open Monumentendag in de gemeente Bronckhorst.  

Het doel is periodiek informatie te geven over alles wat nodig is om het 
monumentenweekend van 11 en 12 september tot een succes te maken. 

Omdat dit onze eerste nieuwbrief is, beginnen we met het voorstellen van het bestuur van 
de Stichting Open Monumentendag Bronckhorst. 

Voorzitter Han van der Lans en penningmeester Gerda 
Ellenkamp. 

 

 

 

Secretaris Anton Baars. 

 

 

 

 

Bestuursleden Joyce Rust en Aart Mudde onderhouden de 
contacten met de partners. 

 

 

 

 

Bestuurslid Gijs Boelaars organiseert o.a. het project 
Pareltjesroute. 
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Landelijke thema “Mijn monument is jouw monument” 
Het landelijke thema is een vrije vertaling van ‘Mi casa es su casa’ (mijn huis is jouw huis).  

Dit thema draagt gastvrijheid en toegankelijkheid uit.  

Tijdens de BankGiro Loterij Open Monumentendag 2021 openen letterlijk en figuurlijk de 
deuren van al onze monumenten voor iedereen! 

 

 

Ons thema “Bronckhorst vlagt voor haar monumenten” 
Dit thema sluit mooi aan op het landelijke thema.  

In Bronckhorst laten we graag zien dat trotse monumenteneigenaren en beheerders de 
monumentenvlag uithangen voor bezoekers.  

Er zijn geen beperkingen, ieder monument mag mee doen, iedereen is welkom! 

 

 

 

Wilt u ook de monumentenvlag uithangen of meer informatie? Mail ons op 
secr@openmonumentendagbronckhorst.nl 

mailto:secr@openmonumentendagbronckhorst.nl
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Programma 2021 
Ook dit jaar is er weer een mooi programma. Vele monumenten zijn opengesteld voor 
bezoekers. De eigenaren en beheerders zijn aanwezig en vertellen graag over hun 
monumenten. Ook zijn er exposities, rondleidingen en meer. Corona zal wellicht 
beperkingen opleggen maar met de draaiboeken van vorig jaar en aanvullende maatregelen 
kunnen we van grotere bezoekersaantallen uitgaan.   

Voor een gedetailleerde beschrijving van het programma verwijzen we naar onze website 
www.openmonumentendagbronckhorst.nl  

Kort samengevat bestaat het programma uit: 

• 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 vindt hier plaats en ook Natuurmonumenten en de Vereniging Oud 
Vorden zullen de bezoekers verrassen met een tentoonstelling. 
 

• Open 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@openmonumentendagbronckhorst.nl 
 

• Fietsroutes langs monumenten 
De stichting heeft vijf fietsroutes ontwikkeld langs vele monumenten en mooie 
plekjes in Bronckhorst. De routes lopen door de plaatsen Hengelo, Hummelo-Keppel-
Drempt, 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. 
 

• Pareltjes autobusroutes en pareltjes wandelroute 
Speciaal voor mensen die minder goed ter been zijn is een autobusroute uitgezet 
langs de “pareltjes” onder de monumenten. 
De stichting heeft hiertoe een klassieke autobus met chauffeur van Transit Oost in 
Winterswijk tot haar beschikking. De bus zal een aantal routes rijden langs de 
monumenten met gasten van de Vereniging de Zonnebloem in Bronckhorst. In 
Vorden is een wandelroute langs de monumenten ontwikkeld. De Zonnebloem, de 
stichting en de Wandelmeester zullen de gasten begeleiden en als gids optreden. 
 

• Baak 
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 door de gemeente worden uitgereikt. Astrid Schutte zal een lezing  
geven over haar boek “De laatste heer”. Dit boek verschijnt 17 augustus en beschrijft 
de levens van Werner Helmich en haar vader Jan Schutte. Tevens zal er bekeken 
worden of er exposities en rondleidingen in Baak kunnen worden georganiseerd. 
 

http://www.openmonumentendagbronckhorst.nl/
mailto:info@openmonumentendagbronckhorst.nl
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De landelijke promotie start op 1 juni 
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.  

Alle monumenten van Bronckhorst die zijn aangemeld, zijn inmiddels ingevoerd.  

 

Om het landelijke publiek te interesseren voor onze monumenten en activiteiten is het 
van groot belang dat de beschrijvingen juist zijn en uitnodigen tot een bezoek aan 
Bronckhorst. Wilt u deze kritisch doorlezen. 

 

U kunt de monumenten nu al bekijken op de landelijke site via 
https://www.openmonumentendag.nl/. Als u Bronckhorst intikt, krijgt u onze monumenten 
te zien. Voor alle duidelijkheid, landelijk heten wij Comité Bronckhorst. 

De aanpassingen op deze landelijke site worden door ons gedaan, dus ziet u zaken die niet 
goed zijn of beter beschreven kunnen worden, neem dan contact met ons op via 
info@openmonumentendagbronckhorst.nl 

 

https://www.openmonumentendag.nl/
mailto:info@openmonumentendagbronckhorst.nl
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Onze partners 
De stichting wordt gesteund door een groeiend aantal partners. Onze Hoofdpartners zijn de 
gemeente Bronckhorst, De Gouden Karper, Boerman Kreek Architecten, Van der Lans Antiek  
en Bouwbedrijf De Vries in Hummelo. 

 

 

Gemeente Bronckhorst,   Mudde coaching Doetinchem,   Boerman Kreek architecten 
Steenderen,   Schildersbedrijf De Kastert Hummelo,   Aannemersbedrijf Ruiterkamp Vorden, 
Vishandel Ruizendaal Spakenburg – Steenderen,   Fam. Rust/Rust-Rijkers Steenderen,   Kunst 
of Art Laag-Keppel,   Bouwbedrijf Jolink  Hummelo,   RYAN's Laag-Keppel,    Welkoop 
Tuincentrum Toldijk,   Garvo Drempt,   Kaarsenmakerij Bronkhorst,   Chocolaterie Magdalena 
Bronkhorst,   Van der Lans Antiek Hummelo,   Smederij Oldenhave Vorden,   Zorghotel De 
Gouden Leeuw Laag-Keppel,   Slaapspecialist Drempt,   Bouwbedrijf Weijman Baak,   Café 
restaurant Leemreis Vorden,   Natuurmonumenten Vorden,   Wolfers-Event Zelhem,   Köhler- 
Wissink Juwelier & Opticiën Hengelo,   Snackhuus Hummelo,   Firimass RegioBank Zelhem,   
Gerrits makelaardij Hengelo,   Fotografie Wim van Hof Laag-Keppel,   Hotel De Gouden 
Karper Hummelo,   FF naar Steef Hummelo,   Huys 1810 Hummelo,   Aannemersbedrijf De 
Vries Hummelo,   St. Nederland Monumentenland Amersfoort,   Derksen Administratie en 
Advies Steenderen,   Friso Woudstra Vorden,   Veldheer Kachels Hummelo,   Spar Hummelo,       
SenS Online Solutions Almere 

 

 

 

Het partnerschap wordt telkens per 1 juli voor een jaar aangegaan. 

De begroting voor het programma van 2021 is nog niet helemaal rond maar we rekenen ook 
dit jaar op de steun van onze vaste partners. Nieuwe partners zijn uiteraard van harte 
welkom! 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 

 

 

 

Foto’s: B. Awick 

mailto:info@openmonumentendagbronckhorst.nl
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Tot Slot! In Bronckhorst 
 

Vrijdag 30 april is de gemeentelijke campagne Tot Slot! In 
Bronckhorst van start gegaan.  

 

 

 

De campagne ‘Tot Slot! In Bronckhorst’ vormt een paraplu boven alle toeristische platforms 

die er al zijn en moet gaan zorgen voor een betere vindbaarheid, herkenbaarheid en 

bereikbaarheid van deze prachtige omgeving. Met de vele landgoederen en kastelen als 

trekpleister, het brede scala aan horeca en de talloze combinaties van historie, innovatie, 

traditie en cultuur moet deze campagne het toerisme in de regio gaan versterken. 

 

De Open Monumentendag vormt een stevig platform om deze campagne te ondersteunen 
en vele bezoekers kennis te laten maken met onze mooie gemeente Bronckhorst! 

 

Wilt u Bronckhorst spelenderwijs beter leren kennen? 

 

Speel dan eens het monumentenspel via de Facebookpagina’s  
“Je bent een … als  

of ga naar onze website 

https://openmonumentendagbronckhorst.nl/spel/ 

Honderden spelers proberen dagelijks de fel begeerde 10 te 
halen. 

 

 

Wilt u ons helpen deze dagen te organiseren? 

Er zijn vele inspirerende werkzaamheden, denk aan het testen 
van de fietsroutes, het ontvangen van bezoekers op de locaties, 
het verzorgen van de exposities en meer. 

Dus, welkom in de wereld van de monumenten!   

Mail ons op info@openmonumentendagbronckhorst.nl 

en wij nemen contact met u op. 

In de komende nieuwsbrieven informeren we u wederom graag! 


