
  

Jaarverslag Open Monumentendag Bronckhorst 2021 
 

Periode 1 november 2020 tot 31 november 2021 

 

 

 

“Een 10 voor alle Vrijwilligers van het Monumentenweekend! Wat een organisatie en wat een mooie 

website om informatie te zoeken. Geweldig!” 

 

 

Stichting Open Monumentendag 

Bronckhorst 

 

www.openmonumentendagbronckhorst.nl 

info@openmonumentendagbronckhorst.nl 

KVK 09180510 

Hessenweg 9  

6999 BH Hummelo 
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De Open Monumentendag  
Tijdens de VriendenLoterij Open Monumentendag openen duizenden monumenten in heel Nederland in 

het tweede weekend van september gratis hun deuren voor publiek. De VriendenLoterij Open 

Monumentendag wordt georganiseerd door Nederland Monumentenland in samenwerking met lokale 

comités door het hele land. Met dit evenement willen zij gezamenlijk de aandacht voor de monumenten 

vergroten door dit bijzondere Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en het daarmee te 

behouden voor een breed publiek. 

Met ruim één miljoen bezoekers is het een van de grootste culturele evenementen in Nederland. Open 

Monumentendag is aangesloten bij de European Heritage Days. Inmiddels worden er in vijftig landen 

vergelijkbare evenementen georganiseerd. 

VriendenLoterij Open Monumentendag kent een decentrale opzet: in iedere deelnemende gemeente 

werkt een groep vrijwilligers actief mee aan het samenstellen en de praktische uitvoering van het Open 

Monumentendag programma. 

Nederland Monumentenland ondersteunt de verschillende groepen zo goed mogelijk, coördineert het 

project, stelt materialen ter beschikking en wisselt kennis- en informatie uit. 

Elk jaar kiest Nederland Monumentenland een landelijk thema waarin de programma’s worden gegoten. 

Voor 2021 was het thema Inclusie, vertaald naar: “Mijn Huis is Jouw Huis”. 

Naar schatting bezochten ruim 850.000 bezoekers de circa 4.000 opengestelde monumenten in 

Nederland tijdens de 35ste VriendenLoterij Open Monumentendag op 11 en 12 september 2021.  

In vergelijking met vorig jaar, toen 1.400 monumenten hun deuren fysiek of digitaal openden, voelde 

Open Monumentendag dit jaar weer als vanouds aan. 

Volgens Harald de Boer, directeur van Nederland Monumentenland, zijn we duidelijk op de weg terug: 

‘Nu er weer meer kan, zien we direct dat weer meer monumenten hun deuren openen, duizenden 

vrijwilligers en monumenteigenaren zich als altijd met veel enthousiasme inzetten en het publiek met 

even groot plezier zich laat verrassen door ons cultureel erfgoed.’ Voor de pandemie telde Open 

Monumentendag ruim 1 miljoen bezoekers en ruim 5.000 opengestelde monumenten, wat het tot een 

van de grootste culturele evenementen van Nederland maakt. 

Bron: website www.openmonumentendag.nl 

 

Wij zijn zeer tevreden  over de organisatie en als er niets tussenkomt, dan doen we graag in 2022 weer 

mee. Onze complimenten voor al jullie inzet en enthousiasme.” 
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Comité Bronckhorst  
In Bronckhorst wordt het weekend sinds 2008 georganiseerd door De Stichting Open Monumentendag 

Bronckhorst. Het werkgebied omvat de voormalige gemeenten: 

• Hengelo (GLD) 

• Hummelo en Keppel 

• Steenderen 

• Vorden 

• Zelhem 

Binnen deze gemeenten onderkennen we de dorpen Baak, Drempt, Olburgen, Kranenburg, Rha, 

Wichmond, Halle, Vierakker, Toldijk en stadje Bronkhorst, zonder “c” waaraan de fusiegemeente 

Bronckhorst haar naam heeft ontleend bij de oprichting in 2005. 

 

Bestuur en vrijwilligers 
Bij aanvang van het verslagjaar bestond het bestuur van de Stichting Open Monumentendag Bronckhorst 

uit Han van der Lans, voorzitter, Gerda Ellenkamp, penningmeester en Anton Baars, secretaris.  

Gerda heeft tevens de fietsroutes Vorden ontwikkeld en Anton heeft de logistiek voor zijn rekening 

genomen. 

In mei 2021 zijn Aart Mudde en Gijs Boelaars formeel toegetreden tot het bestuur.  

Aart heeft met Joyce het project partners opgestart.  

Gijs heeft het project Pareltjesroute gerealiseerd en de illustraties voor de website en de publicaties 

verzorgd. 

Daarnaast is het bestuur versterkt met projectleiders die een uitvoerende en adviserende rol hadden en 

deelnamen aan de bestuursvergaderingen; Gerdy Voskamp namens stadje Bronkhorst, Joyce Rust voor 

project partners en Steffan Jolink voor de fietsroutes. 

De fietsroutes zijn getest door Hanneke te Biesebeek en Jaap Stienstra uit Vorden. 

En er waren enkele honderden vrijwilligers in touw om de bezoekers van “hun monumenten” te 

ontvangen! 
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Het monumentenspel 
Om de monumenten in de gemeente Bronckhorst continu onder de aandacht te kunnen brengen, heeft 

de stichting het monumentenspel laten ontwikkelen.  

De basis van het spel bestaat inmiddels uit ruim tweeduizend vragen en meer dan vierduizend foto’s. 

Dagelijks worden er nieuwe vragen en foto’s aan het spel toegevoegd. 

Elke dag spelen circa 600 mensen in Bronckhorst en ver daarbuiten het spel.  

Om 18.00 uur wordt het spel gepubliceerd op Facebook. Vele spelers zitten dan al klaar om te spelen en 

zo snel mogelijk de score door te geven.  

Enkele honderden mensen geven in de loop van de avond en de volgende dag een reactie op de Facebook 

pagina’s, spelers reageren ook op elkaar, het spel zorgt voor kennis van monumenten maar ook voor 

verbinding. 

Het jaarverslag is verlevendigd met deze “Facebook reacties”. 

 

 

 

“Een dag geen openmonumentenspel, is een dag niet geleefd!” 

 

Blijf mijn best doen, ik vind dit trouwens erg leuk om te doen.” 

Vind ik ook. Daarom ben ik ook al zo lang bij de ''club''     Doe Willy de groeten van me. 
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De deelnemers 
Maar liefst 31 monumenten openden de deuren voor bezoekers. 

Dit is het hoogste aantal deelnemende monumenten aan de Open Monumentendag sinds de oprichting 

van de gemeente in 2005.  

Ook het bezoekersaantal bereikte de nog niet eerder behaalde recordhoogte van 5425  bezoekers. 

 Bezoekers aantallen OMD 2021    

  zat zon totaal 

Baak Torenruïne / Kapel 65 41 96 

Baak St Martinuskerk 100 179 279 

Baak Rondleidingen Wapen van Baak  44 44 

Bronkhorst Rondleidingen 40 105 145 

Bronkhorst Kunstgemaal 8 15 23 

Bronkhorst Kapel 186 172 385 

Hengelo Remigiuskerk 156 122 278 

Hoog-Keppel Dorpskerk 76 123 199 

Hummelo Eekschuur 34 115 149 

Hummelo Huys 1810 41 75 116 

Hummelo Dorpskerk 85 125 210 

Kranenburg St Antoniuskerk/ Heiligen beelden museum 120 69 189 

Laag-Keppel Boerderij Broekhuizen 10 25 35 

Laag-Keppel Molens 69 98 167 

Laag-Keppel Kerkje Kunst of Art 53 57 110 

Olburgen St Wilibrorduskerk 24 30 54 

Rha Molen de Hoop   46 

Steenderen Bronkhorster molen 76  76 

Steenderen Willibrorduskerk  19 19 

Vierakker Willibrorduskerk  de mooiste kerk 54  54 

Vierakker Theetuin   20 80 100 

Drempt St Joriskerk 57 70 127 

Vorden Lindesche molen 74 44 118 

Vorden Hackfortsche molen 20 40 60 

Vorden Dorpskerk  160 208 368 

Vorden Landgoed Hackfort 370 580 950 

Vorden Boerderij De Zelst 26 56 82 

Zelhem Lambertikerk 83 36 119 

Zelhem Badhuis aan het Pikgat 111 172 283 

Zelhem Coops molen 100 150 250 

Zelhem Museum Smedekinck 56 68 124 

Bronckhorst Busritten gasten Zonnebloem 83 87 170 

     

 Totaal 2357 3005 5425 

     
Het succes is mede te danken aan de promotie door de vrijwilligers van de stichting om zoveel mogelijk 

monumenten mee te laten doen. Hiermee werd invulling gegeven aan het landelijke thema Inclusie. 
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Hoofdlocatie Hackfort 
De hoofdlocatie was Landgoed Hackfort. Twintig grote expositieborden met het thema  “Bronckhorst 

vlagt voor haar monumenten” waren te zien in het park, de Vereniging Oud Vorden exposeerde voor het 

kasteel met foto’s en verhalen van boerderijen en Natuurmonumenten opende het souterrain van het 

kasteel voor publiek.  

 

Er werden 950 bezoekers geteld.   

  

 

“6/10 weer ene minder dan mien zuster . Kan ze vannacht weer fijn slapen        ” 

 

“Alle vragen goed! Dus 10 goed. Met veel hulp.           eerlijk is eerlijk.” 
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De pareltjes autobusroute 
Dit jaar is de pareltjes autobusroute geïntroduceerd.  

De stichting had beide dagen een klassieke autobus met chauffeurs van museum Transit Oost in 

Winterswijk tot haar beschikking. De bus reed zes rondes van ruim een uur langs de monumenten met 

gasten van de plaatselijke Zonnebloemafdelingen in Bronckhorst.  

De stichting en de Zonnebloem traden op als gids en begeleider. De animo was groter maar gemaximeerd 

door coronabeperkingen.  

Toch konden 170 mensen genieten van een mooie rit langs de monumenten.  

Ook op deze wijze werd een mooie wijze invulling gegeven aan het landelijke thema Inclusie. 

 

Met de slogan “zwaai naar de bus” werd bereikt dat vele passanten zwaaiden naar de reizigers. 

 

 

“Weer een mooie verzameling vragen, en dat alles om ons deelnemers te behagen. Ook de antwoorden 

vielen niet tegen, gestrand op een negen.” 
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Promotie 
Het programma en twee redactionele pagina’s zijn gepubliceerd in drie Bronckhorster edities van het 

Contact met een oplage van 22.000.  

 

“Ik heb in Zelhem een rondleiding door de Coops molen gehad en ik ben naar het badhuis Pikgat geweest. 

Allebei erg leuk.” 
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Het bordspel 
Het programma was als een bordspel vormgegeven, een spel voor jong en oud. Met een dobbelsteen en 

een pion per speler kon gestreden worden om de eer. 

 

 

“Vandaag maar twee, o jé dat valt niet mee. Wel vraag zeven goed gelezen en ga ik zeker bekijken om 

mijn kennis te verrijken.” 

 

 

“8 goed. Super leuk om te doen. Bijna verslavend en je ontdekt heel wat.” 

 

 

“Beter later dan nooit, wederom een 10 waar deze piet mee strooit, fijne dag allemaal en tot vanavond, 

want een dag niet gespeeld is zo kaal.” 
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Openingsavond en Monumentenprijs 
De openingsavond was op woensdagavond 8 september in de Martinuskerk te Baak.  
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Na een welkomstwoord door voorzitter Han van der Lans reikte wethouder Willem Buunk de 

monumentenprijs uit aan Jantina Wijpkema en Hans van de Bospoort. Dankzij hun enthousiaste inzet is 

het monument Kraantje Lek in Olburgen gerestaureerd en behouden voor de toekomst.  

Vervolgens werden alle open monumenten in een korte film geïntroduceerd.  

 

 

Na de pauze hield Astrid Schutte een boeiende lezing over haar boek, de laatste heer van Huis Baak. 

Hierin beschrijft zij de relatie tussen haar vader, die opklom tot bankier en de landheer die zijn landgoed 

moest verkopen.  

 

De avond was volgeboekt met het maximale aantal bezoekers dat was toegestaan onder de toen 

geldende coronamaatregelen.  

 

“Het is inmiddels laat op de avond en bijna nacht, met maar twee missers een mooie acht. Ik kan nu gerust 

gaan dromen over de vragen die morgen mogelijk komen.” 

 

 

“Een molen, landhuis, boerderij en oude foto het lijkt soms een toto. Aha en je denkt het zeker te weten, 

maar het goede antwoord kun je lekker vergeten. Gelukkig ging het beter dan ikzelf dacht en was de score 

deze herfstavond een mooie acht.” 
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Fietsroutes 
Er zijn acht fietsroutes gemaakt langs de monumenten in de buitengebieden van Steenderen, Vorden, 

Hengelo, Zelhem en Hummelo-Keppel-Drempt. 

Via de website kunnen de routes worden bekeken en uitgeprint. 

Hoeveel bezoekers de routes hebben gefietst kon niet gemeten worden.  

Op google analytics is te zien dat in de eerste helft van september 343 mensen de routes op de website 

hebben bekeken.  

Die piek lag in het monumentenweekend met 243 bezoekers per dag. 

 

 

 

 

“Op monumentendag op de fiets veel gezien, vandaar vandaag 10/10.” 

 

“Deze mooie foto-route heeft ons overal gebracht, en uitgekomen op een acht.” 
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Enquête 
Ook dit jaar is er een enquête opgesteld en aan alle deelnemende monumenten toegezonden. Tien 

deelnemers hebben de enquête ingevuld retour gezonden.  

 

Het werk van de stichting werd gemiddeld beoordeeld met een 8,1. 

 

“Wij zijn zeer content over de (kwalitatief goede) aandacht die we kregen voor onze kerk”. 

“”Complimenten voor de organisatie en inzet” 

“Bedankt voor de fijne samenwerking” 

 

 

 

 

“Ik struikelde over 2 boerderijvragen, 2 fout dus mag ik niet klagen.” 

 

“4/10 het blijft moeilijk               ” 
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Partners 
De gemeente Bronckhorst subsidieert de organisatie van de Open Monumentendag Bronckhorst. 

Daarnaast zijn er partners en hoofdpartners die met hun bijdragen de organisatie mogelijk maken.  

De stichting heeft er dit jaar zeven nieuwe hoofdpartners bijgekregen, in totaal zijn er 12 hoofdpartners. 

Samen met de 22 basispartners is er een solide draagvlak voor het werk van de stichting. 

Tevens droeg de stichting Nederland Monumentenland bij aan de kosten voor de pareltjes autobusroute. 

 

In een apart financieel jaarverslag wordt rekenschap gegeven van de begroting en kosten van de Open 

Monumentendagen.  

Dankzij al deze partners kunnen de Open Monumentendagen in Bronckhorst georganiseerd worden! 
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Tot slot een vooruitblik 
Het bestuur kijkt tevreden terug op het behaalde resultaat in 2021.  

Op alle fronten is vooruitgang geboekt, het bestuur is versterkt, er waren meer deelnemende 

monumenten, meer bezoekers en er zijn meer partners en nieuwe samenwerkingsverbanden. 

De ambitie voor 2022 is om de gestage groei te continueren door: 

• Uitbreiding deelnemende monumenten  
• Uitbreiding aantal partners  
• Versterking bestuur met: 

• Functionaris communicatie 
• Vertegenwoordiger van de Oudheidkundige Verenigingen van Bronckhorst 
• Vertegenwoordiger van de gemeente Bronckhorst 

• Uitbreiding pool van vrijwilligers voor 
• Beheer fietsroutes 
• Beheer foto-archief en documentatie 
• Ontwikkelen jongerenprogramma 

• Activiteiten voor jongeren organiseren, te denken valt aan voorleesklasjes en educatieve kinder-
spelen  

• Samenwerken met het TotSlot programma van de gemeente Bronckhorst om de monumenten en 
de fietsroutes onder de aandacht te brengen van bezoekers buiten de gemeente.  

 

 

 

 

 

“Vijf vandaag maar één puntje minder dat is geen hinder, het is een leuk momentje van de dag en je 

doet het met een lach!        ” 
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Plakboek 
 

 

“Beter later dan nooit, wederom een 10 waar deze piet mee strooit, fijne dag allemaal en tot vanavond, 

want een dag niet gespeeld is zo kaal.” 
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“Ben vandaag erg vroeg....maar toch nog maar 7 goed. De 10 ga ik nooit halen, soms wel stiekem balen.” 

 

 

 

“7/10 en de groeten vanaf Bonaire      ” 

 



 

19 
 

Jaarverslag Open Monumentendag Bronckhorst 2021 

 

“Het blijft leuk, het is leerzaam en ik ben heel anders om me heen gaan kijken. Dank daarvoor.” 

                               

 


