
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Verslag digitale bijeenkomst deelnemers  
Open Monumentendag 2020-2021  
d.d. 14 december 2020 
 
Aanwezig 

, Stadgidsen 
, Stichting Martinus Monument 

 Stichting Annamolen Keent 

, Nijsmeulebuurt 
, Molennetwerk Kempenbroek 

, Broederschap 
, Stichting Annamolen Keent 

, Kunstcentrum 

, Museum W 
 Erfgoedcluster 
, gemeente Weert 

 
Afgemeld 

 Capella Sine Vinculis (doet wel mee) 
, Kunstcentrum 

, Paterskerk (doet wel mee) 
 Bethelkerk (doet wel mee) 

 Wilhelmus-Hubertusmolen (doet wel mee) 
, molen de Hoop (doet wel mee) 

, Fatima Huis en Franciscus Huis Weert (doet wel mee) 
 
1. Evaluatie Open Monumentendag 2020 

Joke Jongeling start de bijeenkomst om 20 u. Via een presentatie wordt teruggekeken op 
2020. Ondanks de toen geldende beperkingen zijn er circa 3.300 bezoekers geteld, 
ongeveer de helft van andere jaren. Nogmaals hartelijke dank aan alle deelnemers! 
 
2. Kandidatuur landelijke opening 2021 
Weert heeft zich in 2019 al kandidaat gesteld voor de landelijke opening in 2021. Het is 

dan tevens de 35e Open Monumentendag. Afgelopen jaar kon de fysieke opening niet 
doorgaan maar is een filmpje gemaakt met prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Niemand 
weet wat de toekomst brengen zal, maar we hebben goede hoop dat er in september 2021 
weer meer mogelijk is. 
Het landelijke projectbureau heeft het thema voor 2021 bekend gemaakt: ‘Mijn monument 
is jouw monument’. Dit speelt in op gastvrijheid en inclusiviteit en dat heeft Weert zeker 
te bieden. Dit is een prachtige gelegenheid voor Weert met onder andere het 

gerenoveerde museum en het stadspark dat wordt heringericht. 
Normaal zijn er drie gemeenten die meedingen naar de landelijke opening. Dit jaar is 
Weert de enige. Wel moet het college van B&W het programma en het budget nog 
goedkeuren. Het bestuur van Nederland Monumentenland neemt de uiteindelijke 
beslissing. Op internationaal niveau is er het plan van Nederland en Vlaanderen om samen 

te werken voor de landelijke opening. Een duo-presentatie van Bocholt en Weert wordt 
nader onderzocht. 

De ervaringen met landelijke openingen – de laatste in 2019 in Zierikzee – zijn als volgt: 
 Ontvangst van circa 200 genodigden (vrijwilligers uit het hele land, maar ook 

bestuurders van monumentenorganisaties en een VIP voor de opening)  
 Lunchbuffet 
 Excursies in groepjes van circa 15 mensen (dus circa 14 excursies) 
 Enkele sprekers 



 

 

 Muzikaal intermezzo 
 De officiële openingshandeling door prof. mr. Pieter van Vollenhoven 
 Afsluitende borrel en uitreiken ‘goodie bag’ 

De landelijke opening is op donderdag 9 september 2021.  
De klassendag is in Weert traditioneel op de vrijdag voor de Open Monumentendag. 

De Open Monumentendag zelf is in het weekend van 11 en 12 september 2021. 
 
3. Inbreng deelnemers 

 Stadsgidsen: rondleidingen bij voorkeur vanuit het Stadspark. 
 Museum W: het is vanwege aangescherpte corona-maatregelen niet gegarandeerd 

dat het museum klaar is. Er is grote bereidheid tot deelname, maar dit moet wel 
waardig kunnen. 

 Stichting Martinus Monument: viert in 2021 het 50-jarig bestaan. Voor de viering 
is nog geen datum vastgelegd. Het idee is bezoekers iets mee te geven en de 
verhalen van het gebouw te leren kennen. Doen in elk geval mee. 

 Nijsmeulebuurt: doet mee met molen, bakhuis en workshop (wanneer is 
Stramproy Kermis?). 

 Molennetwerk Kempenbroek: doet alle drie de dagen mee met een 

grensoverschrijdend evenement, Grenzeloze Molendag, er zijn ideeën over een 
molenroute (met een oude bus?), het grenspark, de Bocholtergraven, de 
watermolens waren van oudsher belangrijk en zijn een bindende factor, evenals de 
graven van Horne en de lakenindustrie. 

 Lucy van der Heijden: wil weer deelnemen met de Mariakapel van de Lichtenberg. 
 Broederschap: doen mee, waardeert de ontmoeting met het publiek. 
 Annamolen Keent: doet mee met openstelling, donderdag, zaterdag en zondag 

 Kunstcentrum: doet mee, graag niet alleen zondag – zoals gebruikelijk voor het 
buitengebied -  maar ook zaterdag. 

 
4. Nagekomen initiatieven 

 Stadsschutte St. Catharina: willen meedoen, denk aan optreden met 
openingsschoten met historische musketten, figuranten op het kasteel, 
stadsomroeper bij een monument. 

 Beiaard: Frank Steijns wil zowel donderdags als zaterdags een concert verzorgen. 
Ook zijn rondleidingen mogelijk in de nieuwe expositie van de Vrienden van de 

beiaard in de toren. 
 Ridderkamp ‘Rin ende Maes’ zoals tijdens de OMD Special in het Van Hornejaar 

2018 (diverse mogelijkheden van individueel optreden bij monumenten tot 
ridderspelen en demonstratie kanonschieten). 

 Herstel tracé Bocholter-/Weerterbeek. 
 
5. Vervolgafspraken  
Voor de zomer worden de uitnodigingen voor de landelijke opening verzonden. Dan moet 
het programma dus klaar zijn. 
Een oproep aan alle deelnemers om hun ideeën en plannen uiterlijk 15 januari 2021 in te 
sturen. Denk aan welke excursies er mogelijk zijn, welke bijzondere activiteiten in de 

monumenten kunnen plaatsvinden etc. 
Hoe dan ook maken we er een bijzondere 35e OMD van in 2021! 
 




