Kleine Noordijk

Dorpskerk Terwolde

Open Monumentendag
2021
zaterdag 11 september

De Open Monumentendag vindt plaats op zaterdag
11 september, van 10.00 uur tot 17.00 uur. Voor jong
en oud is er van alles te zien en te doen op 11 september. Er zijn opengestelde monumenten, allerlei
activiteiten, fiets- en wandelroutes, tentoonstellingen, concerten en speurtochten. En ook gezellige
ontmoetingen met een hapje en een drankje.

Thema
Het landelijke thema van dit jaar is: ‘Mijn monument is
jouw monument’. Het is een knipoog naar het bekende
gezegde ‘mi casa es su casa’ (mijn huis is jouw huis).
Ons Nederlandse erfgoed is van ons allemaal én voor
ons allemaal. Het thema is een compliment aan alle
monumenteigenaren die gastvrij de deuren van hun
monument open zetten voor bezoekers.

Rolstoeltoegankelijkheid
Dit jaar zijn bijna alle opengestelde monumenten en
activiteiten met een rolstoel, rollator of scootmobiel
te bezoeken. Slechts enkele gebouwen zijn niet rolstoeltoegankelijk, deze gebouwen kunnen digitaal van
binnen bekeken worden met 360 graden foto’s.

Havekes Mölle

Monumenten
De volgende monumenten zijn op Open
Monumentendag 11 september open voor bezoek:
• Sint-Martinuskerk, Bussloselaan 40 in Voorst
(Bussloo)
• Molen De Hoop, Molenweg 4A in Klarenbeek
• De Blekenbrink, Oudhuizerstraat 9 in Klarenbeek
• Dorpskerk, Molenweg 2 in Terwolde
• Molen De Ooievaar, Wijkseweg 3 in Terwolde
• De Middenhof, Molenweg 32 in Terwolde
• Dorpskerk, Dorpsstraat 10 in Twello
• Molen Havekes Mölle, Havekespad 13 in Twello
• Molukse Bethelkerk, H.W. Iordensweg 70 in Twello
• Bibliotheek, Marktplein 11 in Twello
• De Grote Noordijk, H.W. Iordensweg 108 in Wilp
• De Kleine Noordijk, H.W. Iordensweg 91 in Wilp
• De Lathmer, Lathmerweg 5 in Wilp

Programma
Tijd

Activiteiten

10.00
uur

Start Open Monumentendag!
De opengestelde monumenten (behalve de
Sint Martinuskerk Bussloo) zijn vanaf nu te
bezoeken.
Orgelconcert in de dorpskerk Terwolde

10.30
uur

Rondleiding over De Kleine Noordijk

11.00
uur

Start openstelling van de Sint Martinuskerk
in Bussloo

11.30
uur

Doorlopend orgelconcert in de Sint
Martinuskerk in Bussloo (tot 14.00 uur)

Bij veel monumenten is een leuke activiteit, zoals
een concert of een rondleiding. De Molukse
Bethelkerk viert feestelijk haar 50-jarig jubileum.
Verder is er een fietsroute gemaakt langs de opengestelde monumenten in Twello en Wilp. De route
staat op www.bezoekvoorst.nl. Deze route kan ook
met de duofiets gefietst worden. Ook is er een korte
wandeling langs de opengestelde monumenten in
Twello. Iedereen kan mee wandelen. Aan het einde
van deze wandeling is er een gezellige afsluiting met
een hapje en een drankje.

12.00
uur

Rondleiding over De Kleine Noordijk

13.30
uur

Rondleiding over De Kleine Noordijk

14.00
uur

Orgelconcert in de dorpskerk Terwolde

15.00
uur

Rondleiding over De Kleine Noordijk

Meer informatie

16.00
uur

Einde openstelling van de Sint Martinuskerk in
Bussloo

16.30
uur

Rondleiding over De Kleine Noordijk

17.00
uur

Einde van de Open Monumentendag

De Lathmer/Zozijn

Activiteiten

Meer informatie over alles wat te zien, te doen en
te beleven is op de Open Monumentendag in de
gemeente Voorst:
www.openmonumentendag.nl
Het programma is onder voorbehoud van veranderingen. Kijk voor het actuele programma op:
www.voorst.nl/openmonumentendag

Orgelconcert in de dorpskerk Terwolde

Einde openstelling van de bibliotheek in Twello
Doorlopend concert met orgel, cello en zang in
de Sint Martinuskerk in Bussloo (tot 16.00 uur)
Einde openstelling van de molen De Ooievaar

Het comité Open Monumentendag Voorst wenst
iedereen een fantastische Open Monumentendag
toe. Veel plezier!

Dorpskerk Twello

