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Open monumentendag 2021: Mi casa es su casa / Mien huus is joe 
huus 
 
Dit jaar mag het weer! Open Monumentendag 2021 kan weer doorgaan. Dit jaar zal het op 
zaterdag 11 september van 10.00 tot 16.00 uur plaatsvinden. Het thema is: ‘Mi casa es su Casa’, 
in het Niekarks: ‘Mien huus is joe huus’. 
 
De dag wordt om 10.00 uur feestelijk geopend met een lied gespeeld op (kerk)klokken door heel het 
land. In Nijkerk wordt dit muzikale spektakel verzorgd door de Stadsbeiaardier Wim Ruitenbeek. De 
dag daarvoor, op vrijdag 10 september, speelt Wim tussen 15.00 en 16.00 uur liedjes die zijn 
uitgekozen door de Vrienden van Museum Nijkerk.  
 
Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh  over Open Monumentendag 2021: “Ik hoop op een feestelijke 
dag aanstaande zaterdag. Voor de monumenteigenaren, de vrijwilligers en de bezoekers van Open 
Monumentendag!  Kindcentrum Schimmelpenninck van de Oyeschool in Hoevelaken is prachtig 
verbouwd. Naast alle andere prachtige monumenten is deze school de moeite waard om te bezoeken. 
Heeft u tijd? Ik beveel dit monument van harte bij u aan. Ik wens u veel plezier!” 
 
Dit jaar doen er 15 monumenten mee in Nijkerk, Nijkerkerveen, Hoevelaken, Driedorp, Appel en in 
Arkemheen. Deze kan je bezoeken tussen 10.00 en 16.00 uur. Door de coronaregels is er voor elk 
adres een maximum aantal bezoekers dat tegelijk in het pand aanwezig kan zijn. Het kan dus zijn dat 
je heel even moet wachten voordat je naar binnen kunt. Ook de regel van 1,5 m geldt hier voor 
iedereen. 
 
Meer informatie is te vinden op: https://www.openmonumentendag.nl/comite/nijkerk/ 

Open Monumenten in Nijkerk: 

• Museum Nijkerk, Venestraat 16 

• Toren met carillon, Holkerstraat 1, open 10.00 – 13.00 uur 

• Grote kerk met orgel, Holkerstraat 1, open 10.00-13.00 uur 

• Het oude stadhuis, Kolkstraat 27 

• Woningen Spoorstraat 4 en 4A 

• Boerderij Klein Schiphorst, Spochthoornseweg 2 

• Het Atelier, Langestraat 39 

 

Open Monumenten in Nijkerkerveen, in Driedorp, Appel en aan het water: 

• Grote Kerk Nijkerkerveen, Nieuwe Kerkstraat 75 

• Wijngaard Aan de Breede Beek, Slichtenhorsterweg 69 

• Windkorenmolen De Hoop, Barneveldseweg 178 

• Stoomgemaal, Zeedijk 6 

 

Open Monumenten in Hoevelaken: 

• Schimmelpenninck van der Oyeschool, Oosterdorpsstraat 16 

• Hervormde Kerk, Westerdorpsstraat 67 

• Bunker, Weldammerlaan 9 

• Hoevelakense Bos, vrij wandelen in een rijksmonument, Westerdorpsstraat 68 

p e r s b e r i c h t  

https://www.openmonumentendag.nl/comite/nijkerk/

