
De Open Monumentendag vindt plaats op zaterdag 11 september, 
van 10.00 uur tot 17.00 uur. Het programma is dit jaar opnieuw 
wat kleiner dan normaal, vanwege de beperkingen en onzeker-
heden door het coronavirus. Toch hebben wij (het comité Open 
 Monumentendag Voorst) samen met monumenteigenaren en 
maatschappelijke organisaties een gevarieerd en leuk programma 
georganiseerd voor jong en oud. Er is van alles: opengestelde 
monumenten, allerlei activiteiten, fiets- en wandelroutes, tentoon-
stellingen, concerten, speurtochten en gezellige ontmoetingen 
met een hapje en een drankje. 

Mijn monument is jouw monument
Het landelijke thema 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). Het thema is enerzijds een compliment aan alle monumenteigenaren, 
die zo gastvrij de deuren van hun monument wijd open zetten voor bezoekers. 
Anderzijds benadrukt het ook dat ons Nederlandse erfgoed van ons allemaal, 
én voor ons allemaal is. 

Het thema is niet alleen breed, maar ook leuk. Het daagt ons uit om op een 
andere manier naar erfgoed en de toegankelijkheid daarvan te kijken. Want is 
ons erfgoed ook voor iedereen? Het comité Open Monumentendag Voorst zet 
dit jaar twee publieksgroepen en hun relatie met het Nederlandse erfgoed in 
het zonnetje: mensen met een migratie-achtergrond en mensen die slecht ter 
been zijn. 

Migratie en erfgoed
Mensen die uit het buitenland naar Nederland gemigreerd zijn, hebben vaak 
een bijzondere relatie met het Nederlandse erfgoed. Zij kijken soms heel 
anders tegen onze monumenten en onze geschiedenis aan. Tegelijkertijd 
bezoeken wij vaak, tijdens onze vakanties, in andere landen buitenlands 
erfgoed: pittoreske oude dorpjes, imposante monumentale gebouwen 
of schilderachtige landschappen en stranden. In de bibliotheek in Twello 

(gemeentelijk monument) staat op de Open Monumentendag de relatie 
tussen Nederlands erfgoed en mensen met een migratie-achtergrond centraal. 
In dit gebouw vol boeken draait alles om - hoe kan het ook anders - verhalen: 
verhalen over Nederlands én buitenlands erfgoed. 

Rolstoeltoegankelijkheid
Voor mensen die slecht ter been zijn en gebruik maken van een rollator, een 
rolstoel of een scootmobiel is een bezoekje aan de Open Monumentendag 
niet zo vanzelfsprekend. Veel monumenten zijn slecht rolstoeltoegankelijk, 
omdat men daar vroeger geen rekening mee hield. Dit jaar hebben we als 
comité ervoor gezorgd dat álle opengestelde monumenten en activiteiten 
rolstoeltoegankelijk zijn: voor het grootste gedeelte fysiek toegankelijk en 
anders digitaal toegankelijk. Zo hebben we moeilijk bereikbare plekken, zoals 
een maalzolder van een molen en een klokkenzolder van een kerktoren, via 
een digitale 360 graden tour digitaal opengesteld. 

Jubileumfeest!
Een mooi voorbeeld waarin Nederlands en buitenlands erfgoed samenkomen 
is de Molukse Bethelkerk, een gemeentelijk monument. Deze kerk bestaat 
dit jaar 50 jaar! Dat mooie jubileum wordt feestelijk met alle bezoekers van 
de Open Monumentendag gevierd. Bekijk de interessante tentoonstelling, 
bewonder de prachtige originele Molukse klederdracht, proef overheerlijke 
Molukse hapjes en geniet van de Molukse muziek.

Programma en informatie
In deze special in het Voorster Nieuws vindt u alle informatie over de 
opengestelde monumenten en de activiteiten op de Open Monumentendag. 
Daarnaast worden er fl yers verspreid met het programma in het kort. Het 
programma is onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor meer informatie en 
het actuele programma op: www.openmonumentendag.nl
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Monumenten en activiteiten
Bussloo
Sint-Martinuskerk, Bussloselaan 40 in Voorst (Bussloo)
De Sint-Martinuskerk is in 1818 gebouwd door de toenmalige heer van 
Bussloo. Dit mooie rijksmonument wordt gevuld met muzikale klanken op de 
Open Monumentendag. Tussen, en tijdens, de concerten is er gelegenheid om 
de kerk te bezichtigen en over de geschiedenis én toekomst van het gebouw 
te horen. De kerk is open op zaterdag én zondag.

Klarenbeek
Molen De Hoop, Molenweg 4A in Klarenbeek
Deze achtkantige korenmolen, met de mooie naam ‘De Hoop’, is gebouwd 
in 1905 door Theo Pijnappel. De molen is sindsdien altijd in het bezit van de 
molenaarsfamilie Pijnappel gebleven; het is een echt familiebedrijf. Op de 
plek van de voormalige opslagruimte is nu een molenwinkel, waar allerlei 
meelsoorten en bakmixen verkocht worden. 

De Blekenbrink, Oudhuizerstraat 9 in Klarenbeek
De eigenaren van deze boerderij uit 1800 laten graag zien hoe je een 
historische boerderij duurzaam maakt, met behoud van zijn karakteristieke 
stijlkenmerken. Zij deden dat stap voor stap, in 35 jaar. Hun tip: ‘Houd bij het 
kostenaspect niet alleen rekening met de energiewinst, maar ook met de 
winst in comfort’. De boerderij heeft geen offi  ciële monumentenstatus, maar 
is wel in stijl gerestaureerd en verbouwd. 

Terwolde
Dorpskerk, Molenweg 2 in Terwolde
Al in de 13e eeuw stond op deze plek een klein kerkje, dat vervolgens rond 
1400 en 1540 verbouwd werd tot het huidige gebouw. De kerk en haar 
interieur vormen een prachtig tijdsbeeld van de eeuwenoude geschiedenis 
van deze plek. Het historische kerkorgel is gedurende het afgelopen half jaar 
grootschalig gerestaureerd en opgeknapt. Als dank voor alle (fi nanciële) hulp 
wordt het gerestaureerde kerkorgel op de Open Monumentendag vol trots aan 
het publiek gepresenteerd met drie mooie orgelconcerten.

Molen De Ooievaar, Wijkseweg 3 in Terwolde
Molen De Ooievaar kent een roerige geschiedenis. Maar liefst drie keer werd 
deze molen door brand getroffen: in 1893, in 1973 en in 2015. De molen is 
sindsdien herbouwd en weer volop in gebruik. Het molenwinkeltje is geopend 
en de molenaars geven rondleidingen door de molen. Op de eerste verdieping 
is een tentoonstelling van handgemaakte modellen van diverse Nederlandse 
molens te bewonderen. 

De Middenhof, Molenweg 32 in Terwolde
Op de mooie IJsselhoeve De Middenhof wordt u gastvrij onthaald door ’s 
Heeren Loo, die de boerderij in gebruik heeft. Medewerkers vertellen u het 
een en ander over de boerderij en zijn historie. De deel met veel authentieke 
details, de tuin in Engelse landschapsstijl en het erf zijn opengesteld. Er is 
een ruim terras waar u even kunt uitrusten met een gratis kopje koffi  e, thee of 
limonade. 

Twello
Dorpskerk, Dorpsstraat 10 in Twello
In 1298 werd, voor zover bekend, voor het eerst de naam ‘Twentlo’ (Twello) 
in de historische geschriften vermeld. In dat jaar werd de hier aanwezige 
kapel verheven tot parochiekerk. Dit betekent dat hier al ver vóór dat jaartal 
een gehuchtje met een kapelletje bestond. De kerk is in latere eeuwen 
uitgebreid. In de kerk zijn allerlei historische onderdelen te bewonderen, zoals 
16e-eeuwse muurschilderingen en het oudste kerkorgel van de gemeente 
Voorst.

Molen Havekes Mölle, Havekespad 13 in Twello
Vermoedelijk stond op deze plek al rond 1350 een molen, die bij het landgoed 
Duistervoorde hoorde. In 1830 verkocht de toenmalige landgoedeigenaar 
de molen. Voor 11.020 gulden werd Jan Havekes de nieuwe eigenaar. Naar 
deze Jan Havekes is de molen vernoemd. De molen is te bezichtigen en bij 
voldoende wind wordt er graan gemalen. De molenaars geven rondleidingen 
en uitleg. Ook is er een molenwinkel. 

Opengestelde
monumenten en 
activiteiten

Bethelkerk, H.W. Iordensweg 70 in Twello
In 1971 werd de eerste steen gelegd van deze Molukse kerk: dat is dit jaar 
precies 50 jaar geleden! Bezoek dit bijzondere kerkgebouw en vier het mooie 
jubileum mee. Bekijk de interessante tentoonstelling, bewonder de prachtige 
originele Molukse klederdracht, proef overheerlijke Molukse hapjes en geniet 
van de Molukse muziek. 

Bibliotheek, Marktplein 11 in Twello
Dit gebouw is in 1923 gebouwd als lagere school (basisschool). Er was ook 
een gymnastieklokaal en zelfs een eigen zwembad. Tegenwoordig zit hier de 
bibliotheek. Zoveel boeken als er staan, zoveel verhalen zijn er te vinden in de 
bibliotheek. Ook erfgoed draait om verhalen. Het verhaal van een monument 
maakt het gebouw speciaal. Tijdens de Open Monumentendag ontmoeten 
erfgoed, culturen, talen en verhalen elkaar in een bijzondere activiteit, waarbij 
erfgoedverhalen op een persoonlijke manier worden verteld. 

Wilp
De Grote Noordijk, H.W. Iordensweg 108 in Wilp
In de 17de eeuw stond op deze plek een eenvoudige boerenhoeve. In de 
eeuwen die volgden breidden diverse eigenaren het boerenbedrijf uit tot 
een groot landgoed en werd de boerderij uitgebreid en verbouwd tot een 
welgesteld landhuis. De beide achterhuizen (Vijverhuis en Melkhuis) van 
het landhuis zijn opengesteld. Deze gebouwdelen worden gerestaureerd en 
gereed gemaakt voor een nieuwe bestemming. 

De Kleine Noordijk, H.W. Iordensweg 91 in Wilp
Deze buitenplaats bestaat uit een prachtig wit landhuis uit 1856 en een 
romantisch landschapspark daaromheen, met imposante oude bomen 
en historische bijgebouwen. Gidsen van Stichting Cultuur Kleine Noordijk 
geven leuke rondleidingen door het park. Speciaal voor kinderen wordt de 
rondleiding in de vorm van een speurtocht gehouden, waarbij zelfs een leuke 
prijs te winnen valt. Het koetshuis is ook opengesteld. 

De Lathmer/Zozijn, Lathmerweg 5 in Wilp
De Lathmer heeft een lange en boeiende geschiedenis, die al in de 
Middeleeuwen begon. Het ontwikkelde zich van omgracht kasteel tot 
een uitgestrekt landgoed met een kapitaal landhuis en weelderige tuinen. 
Tegenwoordig bevindt zich op deze locatie het zorgcomplex van Zozijn. 
Recent is in het landhuis een uniek museum ingericht. Speciaal voor de Open 
Monumentendag is dit museum Zozijn gratis opengesteld voor het grote 
publiek. Ook is er een historische wandeling over het terrein en is er een 
interessante tentoonstelling van de Historische Vereniging Voorst. 

Dorpskerk Twello

Algemene activiteiten
Naast de al genoemde activiteiten bij de diverse monumenten, zijn er nog 
een aantal activiteiten die niet aan één monument gebonden zijn. 

360 graden tours
Met het thema ‘mijn monument is jouw monument’ wordt benadrukt dat 
het Nederlandse erfgoed van ons allemaal, én voor ons allemaal is. Daarom 
stellen we dit jaar een aantal locaties digitaal open. Een aantal van die 
locaties zijn opengestelde monumenten die niet rolstoeltoegankelijk zijn. 
Twee andere locaties zijn voor geen enkele bezoeker toegankelijk, zodat het 
een unieke mogelijkheid is om deze gebouwen digitaal te bezichtigen. 
De digitale openstelling gebeurt door middel van 360 graden foto’s. Dat zijn 
speciale foto’s waarmee u een kamer in één foto helemaal rond kan kijken: 
van links naar rechts en van boven naar beneden. Met een 360 graden tour 
‘beweegt’ u zich digitaal door het gebouw om rond te kijken. 

Fietsroutes en de duofi ets
Speciaal voor de Open Monumentendag is er een fi etsroute ontwikkeld. 
Deze fi etsroute is ook geschikt voor de duofi ets. Deze route gaat langs alle 
monumenten in Twello en Wilp. De fi etsroute staat op www.bezoekvoorst.nl. 
Op www.bezoekvoorst.nl is ook een groot deel van de fi etsroutes van de 
afgelopen Open Monumentendagen digitaal beschikbaar gesteld. Deze routes 
leiden langs veel historische monumenten en mooie plekken in de gemeente 
Voorst. Veel fi etsplezier!

De duofi ets is op de Open Monumentendag gereserveerd voor Open 
Monumentendag-bezoekers. Wilt u gebruik maken van de duofi ets? Stuur dan 
een e-mail naar: openmonumentendag@voorst.nl  

Wandeling met gezellige ontmoeting
Lijkt u het leuk om samen met andere mensen een aantal monumenten 
te bezoeken? Er is in Twello een korte wandeling uitgezet die langs alle 
monumenten in Twello gaat. De wandelroute is aangegeven door middel van 
foto’s en eenvoudige symbolen, zodat de wandeling ook goed te volgen is 
voor mensen die het Nederlands niet zo goed beheersen. Na afl oop van de 
wandeling is er een gezellige afsluiting, waarbij heerlijke hapjes geserveerd 
worden. De exacte locatie en tijd worden nog bekendgemaakt via 
www.voorst.nl/openmonumentendag

Ontmoetingslijn
De Ontmoetingslijn rijdt op de Open Monumentendag een ronde langs de 
opengestelde monumenten. Er zijn twee (gratis) ronden: één in de ochtend en 
één in de middag. Wilt u mee? Bel naar 06-18117575. De rollator kan ook mee.

Kijk voor meer informatie en het actuele programma op: 
www.openmonumentendag.nl
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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)

12.00 uur Rondleiding over De Kleine Noordijk

Orgelconcert in de dorpskerk Terwolde

13.30 uur Rondleiding over De Kleine Noordijk

14.00 uur 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)

15.00 uur Rondleiding over De Kleine Noordijk 

Einde openstelling van de molen De Ooievaar

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

Het comité Open Monumentendag Voorst wenst 

iedereen een fantastische Open Monumentendag toe. 

Check www.voorst.nl/openmonumentendag voor de 

meest actuele informatie en eventuele aanpassingen of 

toevoegingen aan het programma. Veel plezier!

De Lathmer/Zozijn Grote Noordijk

Havekes Mölle

Kleine Noordijk
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