Ontspanning & Recreatie

Zaterdag 14 september 2019

Welkom
Namens het comité Open Monumentendag gemeente Ede en de deelnemende erfgoedorganisaties
nodig ik u van harte uit voor een bezoek aan een of meerdere monumenten en activiteiten die op
deze dag georganiseerd worden in Otterlo, Lunteren, Ederveen, Ede en Bennekom.
Het landelijke thema voor dit jaar ‘Plekken van Plezier’ hebben we vanwege ruimere mogelijkheden
lokaal omgezet naar het thema ‘Ontspanning en Recreatie’.
Alle activiteiten op deze dag zijn gratis toegankelijk. Voor meer informatie kunt u ook kijken bij
www.openmonumenmtendag.nl & www.ede.nl/openmonumentendag en op vermelde websites van
organisaties.
Ik wens u een informatieve en plezierige dag toe!
Bert Lever, voorzitter comité

Organisaties
Organisaties & leden van het comité
Museum Vereniging Oud Lunteren
& Stichting Beleef Lunteren
Vereniging Oud Ede

Archief/ Cultuureducatie

Jan Boekenoogen
Ali Hendriksen
Gerry den Boggende
Wim Bruijnes
Wout Hol
Jos van Raan
André Hartgers
Ed van Seters
Hans Verwater
Palko Benedek
Cees van Beukering

Onafhankelijk voorzitter

Bert Lever

Historische Vereniging Oud Bennekom
Platform Militaire Historie Ede
Vereniging Edese Monumenten (ad hoc)

Militair-historisch informatiepunt De
Smederij, gemeentelijk monument, Verbindelaarsweg

www.platformMHE.nl

www.oudede.nl

www.oudbennekom.nl

100
Van 10.00-17.00u ontvangst in de Mess met koffie &
gevulde koek en tijdens de lunch een broodje & drankje.
Aandacht voor hobbyactiviteiten voor de dienstplichtigen
van destijds (als autotechniek, houtbewerking en
fotografie, bioscoop- en theatervoorstellingen).
Met a capella optreden van de Valley Voices.
In de Mess draaien dienstfilms en in de Smidse de film
‘Arnhem 1944’.
Rondleiders vertellen over de expositie rond de
luchtlandingen op de Ginkelse Hei in september 1944.

Restaurant Buitenzorg, gemeentelijk monument,
Amsterdamseweg 19
- 10.00-16.00u, verhalen over bewoners, horeca, muziek
en oorlog sedert 1885.
Noorderkerk/ Edese Concertzaal, gemeentelijk
monument, Amsterdamseweg 9-13
11.00-16.00u: openstelling kerkgebouw en concertzaal
met om 11.00u en 13.00u orgelbespeling en om 12.00u
optreden kleinkoor Beatus.
Oude Kerk, rijksmonument, Grotestraat 58
10.00-16.00u open met om 11.00u optreden kleinkoor
Beatus en om 12.00u en 14.00u een rondleiding in de kerk.
- Oude Kerktoren 13.30u en om 15.00u beklimmen, met
uitzicht over Ede.
- Concordiamolen, Accesweg 2 en Keetmolen,
Stationsweg 118 10.00-16.00u de molens draaien en de
molenaars vertellen.
- Doesburgermolen Doesburgermolenweg 2
11.00-16.00u Oogstfeest met muziek, historische
werktuigen en oude ambachten.
Nb. alle drie de molens zijn rijksmonument.

Poortgebouw,, rijksmonument, Harsloweg
Bij het poortgebouw (nu een boerderij) van het vroegere
kasteel Harslo, staat een informatiestand. In de oude
schaapskooi is een tentoonstelling ingericht en er zijn
lezingen over de geschiedenis van het kasteel. U kunt een
gedocumenteerde wandeling volgen en er is ook een
fietstocht uitgezet. Eén van de boerderijen (nu
zorgboerderij) op het voormalige kasteelterrein is te
bezoeken. Ook het onderkomen van de geprivatiseerde
voormalige coöperatieve werktuigenvereniging en het
monumentale dorshuisje met de historische dorsmachine
zijn open.

Otterlo

Boerderij De Houtkamp, gemeentelijk monument,
Houtkampweg 7
Gelegen aan zgn. Boveneind, al in 16e/17e eeuw genoemd
als Holtkamp en het omringende gebied als De Aanstoot of
Anstote, naar gelijknamige herberg. Hier lag ook de
havezate Ten Haghe.
Op deze dag zijn er 2 rondleidingen: om 11.00u en om
14.00u. Startpunt is het parkeerterrein van sportcomplex
VV Otterlo aan de Hoenderloseweg.
Daarbuiten is er geen bezoek aan de boerderij mogelijk.
Foto: Mevr. Voûte-Kruseman; zij kocht in 1904 de
boerenhofstede De Houtkamp, naar een portretschilderij
van W. van Blommenstein.

Ederveen

Boerderij De Nap, gemeentelijk monument
Munnikeweg 10
10.00-17.00u Unieke openstelling van deze leegstaande
boerderij uit 1697 met historische interieurelementen als
poepdoos, grupstal onder hilden en gebinten,
oorspronkelijke indeling met woning met o.a. opkamer en
kelder aan voorzijde en aan achterzijde het stalgedeelte,
plus bijgebouwen zoals wagenschuur, bijenkast, bakhuis
en twee hooibergen.

Museum Lunteren, Dorpsstraat 55
In het museum een kleine expositie over Hotel de Veluwe
en over het Bosbad.

www.museumlunteren.nl

Partycentrum Floor, gemeentelijk monument,
Dorpsstraat 36,
Heette voordien De Roskam, met kegelbaan, gehele dag
open, met een geschiedenis van 7 generaties gastvrije
horeca.

Uitkijktoren De Koepel, rijksmonument, Boslaan 7
De stichting Beleef Lunteren organiseert samen met
Gertjan en Jacqueline van Doorn en de Koepelcommissie
een spelletjes-& plezierfestijn rond de uitkijktoren De
Koepel & Het Luntersche Buurtbosch.
www.beleeflunteren.nl

Op zondag wordt bij de Koepel een concert georganiseerd;
https://buurtbosch.nl/koepel-evenementen-programma-2

