
Nieuwsbrief Open Monumentendag Bronckhorst editie 2,  augustus 2021 
_________________________________________________________________________________ 

1 

We zijn er klaar voor! 
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Dit jaar openen maar liefst 31 monumenten in Bronckhorst de deuren voor bezoekers 
tijdens het Open Monumentenweekend van 11 en 12 september. 

 

Programma 2021 
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. 
 

• Fietsroutes langs monumenten 
Er zijn acht 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 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 woensdag 8 september om 20.00 uur. Op deze 
avond wordt, net als in voorgaande jaren de Monumentenprijs door de wethouder 
uitgereikt. Astrid Schutte geeft een lezing over haar boek “De laatste heer”. Dit boek 
verschijnt in augustus en beschrijft de levens van Werner Helmich en haar vader Jan 
Schutte. In de kerk zijn tevens een aantal exposities te bekijken.  

Aanmelden voor de openingsavond kan via secr@openmonumentendagbronckhorst.nl 

http://www.openmonumentendagbronckhorst.nl/
mailto:secr@openmonumentendagbronckhorst.nl
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De landelijke promotie is gestart 
Alle monumenten van Bronckhorst zijn ingevoerd.  

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

U kunt de monumenten 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 

 

Onze partners 
De stichting wordt gesteund door een groeiend aantal partners.  
We mogen ons verheugen op vier nieuwe hoofdpartners; Eetcafé Jansen & Jansen, Golfclub 
‘t Zelle, Slotboom Tweewielers in Hengelo en Grand Café het Meestershuis in Vorden naast 
onze hoofdpartners de gemeente Bronckhorst, De Gouden Karper, Boerman Kreek 
Architecten, Van der Lans Antiek, Bouwbedrijf De Vries en vele partners. 

 

Gemeente Bronckhorst,   Eetcafé Jansen & Jansen Hengelo,   Grand Café het Meestershuis 
Vorden,   Slotboom Tweewielers Hengelo,  Golfclub ’t Zelle Hengelo,  Mudde coaching 
Doetinchem,   Boerman Kreek architecten Steenderen,   Schildersbedrijf De Kastert 
Hummelo,   Aannemersbedrijf Ruiterkamp Vorden, Notariskantoor Blankestijn Zelhem,   
Vishandel Ruizendaal Spakenburg – Steenderen,  Kunst of Art Laag-Keppel,   Bouwbedrijf 
Jolink  Hummelo,   RYAN's Laag-Keppel,    Klussenbedrijf Theo Schotsman Vorden,   Welkoop 
Tuincentrum Toldijk,   Garvo Drempt,   Chocolaterie Magdalena Bronkhorst,   Van der Lans 
Antiek Hummelo,   Smederij Oldenhave Vorden,   Zorghotel De Gouden Leeuw Laag-Keppel,   
Slaapspecialist Drempt,   Bouwbedrijf Weijman Baak,   Hotel Leemreis Hengelo,   
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 

 

https://www.openmonumentendag.nl/
mailto:info@openmonumentendagbronckhorst.nl
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De begroting voor het programma van 2021 is nog niet helemaal rond maar we rekenen ook 
dit jaar op de steun van al onze vaste partners.  
Nieuwe partners en vrienden zijn uiteraard van harte welkom! 
Wilt u ons ook helpen dit programma te realiseren, dan kunt u dit eenvoudig via de website 
doen of een mail sturen naar  info@openmonumentendagbronckhorst.nl 

 

In de komende nieuwsbrieven informeren we u wederom graag! 

 

mailto:info@openmonumentendagbronckhorst.nl

