
Openingsavond Open Monumentendag Bronckhorst Martinuskerk Baak 8-9-2021 

 
Goedenavond, hartelijk welkom op de openingsavond van de 35e editie van de Vrienden Loterij Open 

Monumentendag. Inmiddels een mooie traditie, onze Stichting Open Monumentendag Bronckhorst organiseert het 

weekend al sinds 2008 voor de gemeente. 

Er is keihard gewerkt door vele vrijwilligers en iedereen staat nu klaar om van start te gaan. Er zijn dit jaar maar liefst 

32 monumenten die de deuren openen voor bezoekers. Op het scherm ziet u ze, we konden ze maar net kwijt op 

twee krantenpagina’s. 

 

Dit jaar konden we ook een oude wens realiseren, de pareltjes autobusroute, een bustocht langs open monumenten 

voor gasten van de Zonnebloem. Zij kunnen op deze wijze ook meedoen aan het weekend. Dit sluit goed aan bij het 

landelijke thema van dit jaar, Inclusie, niemand wordt buiten gesloten, mijn huis is jouw huis.  

En we willen ook hier een jaarlijkse traditie van maken met ons thema, “zwaai naar de bus”, de monumentendagen 

zijn er immers altijd voor iedereen. 

 

Zoals gezegd, er is veel werk nodig om dit weekend te kunnen realiseren, en we krijgen daarbij veel hulp. 

Dank aan de gemeente en onze partners, mooie lokale bedrijven, parels, die voor de benodigde middelen en 

ondersteuning gezorgd hebben, dank aan de vrijwilligers van de Zonnebloem die hun gasten met de monumenten 

kennis laten maken, dank aan Transit Oost uit Winterswijk die daartoe een fraaie museumautobus met chauffeurs 

ter beschikking stelt, dank aan Achterhoek Nieuws, onze eigen pers die doorlopend meewerkt bij de promotie van 

onze monumenten, dank aan Natuurmonumenten Hackfort, onze hoofdlocatie, waar we ook dit jaar, samen met 

Oud Vorden onze exposities mogen houden, en dank aan de Parel van Baak, deze indrukwekkende kathedraal waar 

we nu te gast zijn en nogmaals veel dank aan de honderden vrijwilligers die dit weekend in touw zijn om al die 

bezoekers in onze gemeente een mooi en leerzaam weekend aan te bieden. 

Het programma voor deze avond is als volgt:  

Zo meteen zal onze wethouder Willem Buunk de Monumentenprijs uitreiken, een belangrijke initiatief om de 

monumenten onder de aandacht te brengen en te houden. Dit artikel in het Contact ontlokte een collega van 

Agrarisch Erfgoed Achterhoek de uitspraak;  Aan zo’n wethouder heb je tenminste wat!  En zo is het maar net. 

 

Na de prijsuitreiking volgt de openingsfilm waarin we alle open monumenten laten zien volgens de route van de 

autobus, en dat is ook de volgorde van het bordspel. Dit spel is in de drie edities van het Contact in de gemeente 

verspreid.  

Na een korte pauze zal Astrid Schutte een lezing geven over haar zojuist verschenen boek De Laatste Heer (van 

Baak). Een boeiend en persoonlijk verhaal over de geschiedenis van de plek waar we hier nu zijn. Baak heeft veel 

historie, een kasteel, een kerk, een uitspanning, een verenigingsgebouw, mooie monumenten en een prachtige 

omgeving, tja, wat is er meer nodig?  

 

Tot besluit gaan we met z’n allen het monumentenspel van vandaag spelen. Voor wie het nog niet weet, elke avond 

om zes uur plaatsen we een spel met tien monumentale vragen op onze website en op de facebook pagina’s van 

Bronckhorst. Honderden spelers strijden dagelijks om die felbegeerde tien. Vanavond is editie 350 met mooie 

vragen. Dat wordt spannend. 

Na het spel sluiten we de avond af met een drankje. Vanwege de coronamaatregelen mogen we niet gaan rondlopen 

maar moeten we op onze plaats blijven zitten. 

 

Na afloop krijgt u nog het tijdschrift Heemschut aangeboden, een vereniging die net als wij opkomt voor erfgoed. 

Namens het bestuur van de Stichting Open Monumentendag Bronckhorst wens ik u allen een gezellige en 

inspirerende avond en verklaar hierbij de Open Monumentendag Bronkhorst voor geopend! 


