
PROGRAMMA CULEMBORG ZATERDAG 11 SEPTEMBER
Beleef de Culemborgse monumenten door één of meer mooie wandelingen te maken, 
op eigen ini a ef met behulp van een aantal uitges ppelde routes of onder 
begeleiding van een deskundige gids en/of bezoek de ac viteiten in enkele 
Culemborgse monumenten. Openmonumentendag, zaterdag 11 september.




























Ga terug in de jd en beleef de Kleermakers en Kledingindustrie in 
Culemborg. Wandeling verkrijgbaar bij  Culemborgse Mannen, Oude 
Vismarkt 1,  of via de downloadlink / QR-code
Culemborgse stadsgidsen lopen om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. 
Startpunt Het Elisabeth Weeshuis Herenstraat 29, reserveren verplicht. 
Historische culinaire wandeling met Björn de Leeuw om 11.30 uur. 
Startpunt Pallada, Ka enstraat 1, reserveren verplicht.
Loop langs de Heilige huisjes, een wandeling door het Culemborgs 
religieus verleden. Wandeling verkrijgbaar bij  Culemborgse Mannen, 
Oude Vismarkt 1,  of via de downloadlink / QR-code.
Ga op stap met Metje. Een interac eve stads- wandeling speciaal voor 
kinderen langs en historische plekken in de binnenstad van 
Culemborg. Maak alvast kennis met Metje h ps://youtu.be/uyni240mKSA 
Ga op stap met reus Rhijn, een interac eve historische wandeling in de 
binnenstad e.o. van Culemborg, startpunt en info verkrijgbaar bij  
Culemborgse Mannen, Oude Vismarkt 1.  Download de App / QR Code
De moestuin van het Elisabeth Weeshuis is klaar voor de oogst! 
Eeuwenlang voorzag de binnentuin en boomgaard de weeskinderen van 
voedsel. We vieren we de oogst van 2021, met: koken op open vuur, 
een groenteveiling in het bonenhuis, spannende verhalen in de tuin en 
muziek, van  11.00 tot 16.00 uur. 
Humoris sche voorstelling naast de Kasteeltuin/ingang Voorburg. 
Dameshandwerk is een kolderiek theatervoorstelling die gespeeld 
wordt in het park naast de kasteeltuin aan Het Voorburg, om 12.00, 
14.00 en 16.00 uur.
Fotoclub Lek & Licht hee  zijn jaarlijkse foto exposi e in de Grote 
Barbarakerk, open van 10.00 tot 17.00 uur en om 14 uur is er tevens 
een a- capella optreden van het Culemborgs Kamerkoor.
In de RK Barbara kerk komt  Anthony Zielhorst met het koor Collegium 
Musicum Amsterdam, muziek van de bekende componist Sweelinck 
zingen, van 9.30 tot 13.30 uur en vanaf 13.30 uur tot ongeveer 16.00 
uur komt er een koper ensemble van Pieter Aa es spelen. 
Corsowagen "Zo vrij als een vogel" van de Corsoclub Culemborg  is van 
10.00 tot 17.00 uur te zien op de Markt.
Plantjesmarkt bij het Jan van Riebeeckhuis, tuin en museum ook open 
van 10.00 tot 17.00 uur. 
Huis van de stad / TIP open van 12.00 tot 16.00 uur om even binnen te 
gluren en informa e te halen. Oude Vismarkt 4.
Acht Zaligheiden, achter het stadhuis, Ridderstraat 250, exposi e van 
tekeningen van monumenten van Roger Klaassen.
Voor meer informa e ga naar www.openmonumentendag.nl/comite/culemborg
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