
In binnen- en buitenland staan talloze monumenten. Het is 
altijd leuk om een kerk, abdij of een kasteel te bezoeken. De 
meeste mensen hebben een favoriet monument. Allemaal 
geven zij weleens advies. “Als je daar bent, dan moet je die 
basiliek, klooster of toren beslist zien. Dat is zo bijzonder.” 
Voor de eigen inwoners is dat vaak heel anders. Zij zijn 
gewend aan de monumentale gebouwen in hun omgeving. 
Zelden worden deze door de inwoners bezocht. Zo ook in 
Montfoort. Maar wat is nu jóúw monument?

Tijdens Open Monumentendag 2021 zijn de Grote of St. 
Janskerk, de RK-kerk, molen De Valk en het Oude Stadhuis 
geopend. In de meeste monumenten zijn vrijwilligers 
aanwezig, die de leukste en meest interessante verhalen 
over de historie van het gebouw en daarmee een stukje 
van de geschiedenis van Montfoort kunnen vertellen. Het 
is leuk om kennis te maken met de geschiedenis van je 
eigen leefomgeving. Er zijn heel wat historische feiten en 
wetenswaardigheden die de moeite waard zijn om te worden 
(door)verteld.

In Stadsmuseum ‘De Knoperij’, in de Keizerstraat, is ook veel 
te zien over de geschiedenis van Montfoort. Bijvoorbeeld 
de boeiende tentoonstelling over de Hollandse IJssel. 
Dankzij deze rivier ontstond Montfoort en nog steeds is de 
Hollandse IJssel een bron van plezier en inspiratie voor de 
vele bootjes en fotografen en kunstenaars.

Op de dag voor de Open Monumentendag is er de Open 
Monumenten Klassendag. Leerlingen van groep 7 van 
de plaatselijke basisscholen mogen naar de Grote of St. 
Janskerk. Het is vaak voor het eerst dat zij dit monumentale 
gebouw binnengaan. Vol ontzag kijken zij naar de 
eeuwenoude deur, de kansel, het orgel en de graven van 
vooraanstaande Montfoorters uit lang vervlogen tijden.

Groep 8 gaat naar Molen De Valk. Ook hier kijken de 
kinderen hun ogen uit. Wat zijn die maalstenen groot. 

“Wordt hier het meel voor ons brood gemalen?” Een 
wandeling op de omloop rond de molen is best eng. Dat 
is toch een stuk hoger dan gedacht. En dan die wieken, 
kolossaal.

Voor de kinderen en jongeren is er een uitdagende 
activiteit; kies jouw favoriete monument en maak daar 
een mooi LEGO kunstwerk van. Het hoeft niet per se een 
Montfoorts monument te zijn. Een monument uit een 
andere stad of land, mag ook. De bouwwerken worden 
vooraf geëxposeerd in de etalage van De Knoperij. Ook op 
Open Monumentendag kunnen de kinderen heerlijk hun 
fantasie uit leven en een schitterend monument ontwerpen 
en bouwen. Welke bouwers winnen een prijs?

Werkgroep Open Monumentendag:
Grace den Houdijker, Eduard Treur, Erik Vergeer, 
Peter Versloot en Joke de Wissel

zaterdag 11 september 2021 van 10.00 - 16.00 uur

Mijn monument is jouw monument

Open Monumentendag Montfoort

Voorwoord 
burgemeester

Het thema voor Open 
Monumentendag 2021 
is “mijn monument 
is jouw monument”. 
Iedereen, van jong tot 
oud, is welkom om de 
monumenten in Montfoort 
te bezoeken. Benieuwd 
naar onze bijzondere 
en mooie monumenten, vol iconen en symbolen? 
Tijdens Open Monumentendag kunt u deze onder 
begeleiding van een stadsgids bezoeken. Uit 
ervaring weet ik dat het erg leuk en interessant is 
om de boeiende verhalen die schuilgaan achter 
onze monumenten te horen. Stichting Oud 
Montfoort heeft mooi op het jaarthema ingespeeld 
door een LEGO-challenge te organiseren, waarbij 
iedereen uitgedaagd wordt zelf een monument 
te bouwen. Het resultaat kunt u in Stadsmuseum 
De Knoperij bewonderen. Ik ben blij dat ook 
dit jaar weer zoveel vrijwilligers, eigenaren van 
monumenten en gidsen het mogelijk maken om een 
plek te bezoeken waar u normaal niet zo snel komt 
of mag komen. Ik wens iedereen veel plezier toe bij 
de verschillende activiteiten.
 

Petra van Hartskamp
Burgemeester van de gemeente Montfoort

Let op!
Het vermelde programma is onder voorbehoud.
Vanwege maatregelen tegen verspreiding van
het coronavirus kan het programma afwijken!

Voor de meest actuele informatie over het 
programma in Montfoort kunt u terecht op:

www.openmonumentendag.nl/comite/montfoort



Monumenten... Wat is er te doen?
Programma:

11 september    
Open Monumenten Klassendag voor de groepen 7 & 8

12 september    

Open voor bezichtiging:
- Grote of Sint-Janskerk
- Rooms-katholieke kerk
- Oude Stadhuis
- Molen “De Valk”

Activiteiten:    

- Stadswandeling (anderhalf uur) door Montfoort om 14.00 
uur vanaf De Knoperij, Keizerstraat 25. Aanmelden (met 
naam en telnr.) bij De Knoperij (of telefonisch) tot 14.00 
uur op Open Monumentendag, maar maximale deelname 
is gesteld op 20 personen. Deze stadswandeling wordt 
aangeboden door seniorenvereniging Het Knooppunt.

- LEGO-challenge en LEGO-bouwdag. Er worden i.s.m. 
De Steenfabriek Montfoort, twee LEGO-activiteiten 
georganiseerd waarbij kinderen hun eigen favoriete 
monument mogen maken en inleveren.

- LEGO-challenge voor de jeugd van 6-16 jaar voorafgaand 
aan Open Monumentendag (d.w.z. bouwwerk vòòr 11 
september inleveren bij De Knoperij, Keizerstraat 25). 
Dit bouwwerk van eigen LEGO kan de week erna weer 
opgehaald worden.

- LEGO-bouwdag voor de jeugd van 6-16 jaar op de dag 
zelf in De Steenfabriek (DoeMeeHuis, Kasteelplein 7).

Tijden: 10.45-12.45 en 13.15-15.15 uur. Vooraf aanmelden 
(met naam en telnr.) en start bij De Knoperij.

Maximaal 15 kinderen per tijdvak. De Steenfabriek 
Montfoort zorgt voor de LEGO.

Voor beide LEGO-activiteiten geldt, dat deelname gratis is 
en dat het niet per se een Montfoorts monument hoeft te 
zijn. Een LEGO-monument uit een andere stad of land, mag 
ook.

De ingeleverde bouwwerken van beide LEGO-activiteiten 
zullen door een jury worden bekeken waarna om 15.30 uur 
de prijsuitreiking zal plaatsvinden, misschien wel door de 
burgemeester...

(voor beide activiteiten worden twee prijzen beschikbaar 
gesteld door Stichting Oud Montfoort)

Dankwoord

Stichting Oud Montfoort bedankt De 
ReclameHelden en de gemeente Montfoort die 
deze huis-aan-huis uitgave in Montfoort mogelijk 
hebben gemaakt. Daarnaast worden ook de 
deelnemende monumenten bedankt voor de 
openstelling, seniorenvereniging Het Knooppunt 
voor het aanbieden van de stadswandeling en De 
Steenfabriek Montfoort voor het faciliteren van de 
LEGO-werkplaats.

Locatie van aanmelding en start- en eindpunt  
voor activiteiten:

Stadsmuseum De Knoperij
Adres: Keizerstraat 25
Telefoonnummer: 06 82 86 37 65 
 (b.g.g. 06 46 65 14 11)
Openingstijden: woensdag van 13.00 tot 16.00 uur,
op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Wat is jouw monument?
Mijn monument is:

Scan de QR-code!


