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Twello, 1 september 2017

OPEN MONUMENTENDAG VOORST 2017
Open Monumentendag is dit jaar op zaterdag 9 september (met een enkele
uitzondering ook zondag 10 september) Het landelijke thema is ‘Boeren, burgers en
buitenlui’, een veelzijdig thema met veel aanknopingspunten. ‘Boeren, burgers en
buitenlui’, was de historische kreet waarmee een stads- of dorpsomroeper (de
klepperman) eeuwenlang de aandacht van het publiek trok met zijn klep of ratel. Met
zijn aanhef werd in feite iedereen genoemd: de boeren, de burgers en de mensen van
buiten (de ‘vreemdelingen’). Het thema verbindt een grote verscheidenheid aan
monumenten en is een uitstekende gelegenheid om een aantal van deze gebouwen te
bezoeken. Vanaf de 19e eeuw verloor de functie van omroeper aan betekenis door de
komst van kranten en moderne media. Toch loopt er in Twello op het Klompenfeest en
op de markt op 8 september nog een kleppervrouw rond. Met haar ratel attendeert zij
iedereen op de komende Open Monumentendag in de gemeente Voorst.
Programma
Het gehele programma staat op www.voorst.nl/open-monumentendag-2017 . Op
verschillende (openbare) plekken in de gemeente Voorst kunt u gratis een mooie brochure
meenemen met een beschrijving van de deelnemende monumenten en activiteiten. In vrijwel
alle kernen van de gemeente Voorst is wel iets te doen.
5 t/m 15 september: Expositie van ontwerpen van studenten MBO Fashion & Styling
Landstede Zwolle (hal gemeentehuis in Twello)
De studenten maakten in hun ontwerpen gebruik van afgekeurde Open
Monumentendagvlaggen.
Vrijdag 8 september 15.30 uur: Startschot Open Monumentendag
(alleen voor genodigden, bibliotheek, Marktplein 11, Twello)
‘Breaking News’ over de geschiedenis van de nieuwsvoorziening door gemeentearchivaris
Annemarie Geerts. En wie kan het verhaal van de bodedienst beter vertellen dan bode Harry
Weijn? Creativiteit en duurzaamheid vormen de basis van de presentatie door studenten
Fashion & Styling Landstede Zwolle. Zij tonen hun originele creaties op de catwalk.
Afgekeurde Open Monumentendagvlaggen zijn letterlijk en figuurlijk in een nieuw jasje
gestoken. Met optreden van duo ‘t Canbesso.
Zaterdag 9 september 10.00 - 17.00 uur: Streekmarkt Terwolde
Om 10.00 uur opent wethouder Arjen Lagerweij de streekmarkt bij de muziektent in het
plantsoen. Een markt met ambachtelijke, lekkere en mooie streekproducten. Onder het genot
van een hapje en drankje kunt u genieten van live muziek:
tot 11:00 uur: De Graapendaelers
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11:15- 11:45: Ramble-On
12:00 12:30: De Graapendaelers
13:00- 13:30: Ramble On
14:30- 16:00 uur: Bigband Twello
16:00 uur: een deel van het slagwerkensemble Cadenza met een samba act.
Andere hoogtepunten
Bewoners van het beschermde dorpsgezicht Duistervoorde hebben zoals ieder jaar weer
een verrassend programma samengesteld. Er wordt geschilderd en oude beroepen
herleven.
En wat te denken van Kolkenstein in Terwolde, waar in het kader van de IJsselbiënnale
een pop-upmuseum en een escape-room zijn ingericht. Trek gekregen? Er worden hier
‘boerenburgers voor buitenlui’ gebakken.

Molen ‘de Ooievaar’ in Terwolde is uit de as herrezen. Wilt u zien hoe de restauratie
is verlopen? U bent welkom.
Huize De Rechthoek te Twello, uniek om in deze villa uitleg te krijgen van de bewoner
en auteur over de geschiedenis van dit huis.
Ga naar Bussloo naar de St. Martinuskerk, daar is een groep vrijwilligers actief die u
rondleiden en waar ieder uur gezongen wordt met orgelbegeleiding.

Kasteel de Nijenbeek te Voorst, de ruïne is open en de OKV is aanwezig in huis
Sonnenberg voor presentaties en uw aanmelding voor een rondleiding.

Landgoed Krepel, Klarenbeek een uniek industrieel erfgoed met tentoonstellingen en
kunstwerken.
Zondag 10 september: Landgoed Krepel (Klarenbeek), Huize Zorgvliet (Terwolde) en
kasteel De Nijenbeek (Voorst) zijn ook op zondag september open.
Nieuwsgierig geworden? Dit zijn maar enkele voorbeelden, want er is teveel om op te
noemen.
Oproep
Bent u geïnteresseerd in geschiedenis, kunst en architectuur? Het Comité Open
Monumentendag Voorst zoekt versterking voor de organisatie van dit jaarlijkse evenement.
Aanmelden kan door een mail te sturen naar de gemeente Voorst, Miriam Schneiders:
m.schneiders@voorst.nl

Noot aan de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bettine Vissers, communicatieadviseur
Gemeente Voorst, 0571-27 93 15, b.vissers@voorst.nl

