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2015 

In het weekend van 12 en 13 september 2015 zijn 
meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel 
Nederland gratis toegankelijk. Het is dé kans om een 
plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt.  
In tal van plaatsen worden extra activiteiten 
georganiseerd. Ook bij ons! Lees in deze folder wat er 
zaterdag 12 september allemaal  te doen is.  
Jullie zijn van harte welkom! 

Op 11 september 
bezoeken leerlingen van 
groep 7/8 monumenten 
tijdens de Open 
Monumenten klassedag.  
Wil je in 2016 met je klas 
een monument bezoeken? 
Meld je dan aan op 
www.openmonumentdag.nl  

http://www.openmonumentdag.nl/


 

 
  -----------NH Kerk Nieuwpoort-------- 

Bezichtiging,  rondleiding, orgelspel. 
14.00/15.00/16.00 uur: solozang met 
orgelbegeleiding 

- Binnenhaven 21 Nieuwpoort 
- Zaterdag 12 september 10.00-17.00 uur 

------Café De Dam Nieuwpoort------- 

Proef het bier van onze lokale 
Bierbrouwerij ‘De Blauwe IJsbeer’ bij 
het oudste café van Nieuwpoort. 

- Buitenhaven 1 Nieuwpoort 
- Zaterdag 12 september 12.00-17.00 uur 

-----De Schapekop Nieuwpoort----- 

Demonstraties van  diverse 
handwerktechnieken in de mooiste 
wolwinkel van Nederland van  
Carina van der Ham. 

- Hoogstraat 30 Nieuwpoort 
- Zaterdag 12 september 10.00-15.00 uur  
- 5-12 september ‘open huis’  
  zie de website www.deschapekop.nl  

-----Atelier Amber Nieuwpoort----- 

Ambachtelijk werk van Jeannette Kleijn; 
ze maakt er een potje van! Open Huis, 
demonstraties en zelf doen! 

- Achter het Arsenaal 18a Nieuwpoort 
- Zaterdag 12 september 10.00-17.00 uur 
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-------Museum Het Stadhuis--------- 

Stadhuis van Nieuwpoort uit 1697. 
Rondleidingen en tentoonstelling  
Kunst en Ambacht; hedendaagse 
vormgevers exposeren ambachtelijk 
gemaakt werk i.c.m. voorwerpen uit 
eigen depot 
demonstraties 
12-9: kantklossen, zilversmeden 
19-9: boekbinden, weven met de natuur 
 
- Hoogstraat 53 Nieuwpoort 
- zaterdag 12 september 10.00-17.00 uur 
- zondag 13 september 12.00-17.00 uur 
- zaterdag 19 september: 13.30-17.00 uur 
- zondag 20 september 12.00-17.00 uur 
 
De tentoonstelling loopt nog tot 31 okt. 
Informatie over openstelling buiten 
bovengenoemde data zie 
www.histkringnieuwpoort.nl  
 

 

 

 

 
------Gallery H48 Nieuwpoort------- 
 
Expositie Kunst en Ambacht 
Leden van Kreaktief zijn aan het werk 
en je mag mee doen! 

- Hoogstraat 48 
- Zaterdag 12 september 10.00-17.00 uur 

 

 

----Rentenierswoning Nieuwpoort---- 

Verhalen over het huis, de voormalige 
bewoners van het pand en over muziek 
bij Loes en Hendrik van Wezel (musicus). 

- Hoogstraat 81 Nieuwpoort 
- Zaterdag 12 september 10.00-17.00 uur 
- kinderen <12 jaar alleen onder begeleiding 

------Schaapskudde Nieuwpoort------- 
 
Vandaag staat de schaapskudde op ’t 
Hoofd in Nieuwpoort. Bram van den Dool 
laat het schapendrijven zien en 
boomstamtrekken.  
Annie Slob demonstreert het vachtvilten. 
 
- Het Hoofd Nieuwpoort  
- Zaterdag 12 september 10.00-17.00 uur 

-----------NH Kerk Langerak------------- 

Bezichtiging van de kerk; rondleiding en 
orgelspel. 

- Lekdijk 157 
- Zaterdag 12 september 10.00-17.00 uur 

-----------Boerderij Langerak----------- 

Door Joost en Corrie eigentijds verbouwd 
maar met nog originele details. Daarnaast 
beoefent Joost het vak van meubelmaker 
in de achter de boerderij gelegen 
werkplaats. 

--Lekdijk 121 Langerak 
- Zaterdag 12 september 10.00-17.00 uur 

 

-------NH Kerk Groot-Ammers------- 

Bezichtiging, rondleiding, orgelspel. 
Powerpoint presentatie van de 
kerkgeschiedenis. 
 
- Kerkstraat 8 Groot-Ammers 
- Zaterdag 12 september 10.00-17.00 uur 

-----Molen de Liefde Streefkerk---- 

Bezichtig, rondleiding en de 
molenaar laat de molen draaien 
(bij voldoende wind)  

--Nieuwe Veer 42 Streefkerk 
- Zaterdag 12 september 10.00-17.00 uur 

----------NH Kerk Streefkerk--------- 

Bezichtiging, rondleiding, orgelspel. 
 
09.30 uur opening gerestaureerde toren. 
10.00-14.00 uur kerk open 
10.00-16.00 torenbeklimming *eigen risico 

--kinderen <12 jaar alleen onder begeleiding  
- Kerkstraat 38 Streefkerk 
- Zaterdag 12 september 10.00-16.00 uur 

----Dieselgemaal/Westermolen----- 

Op enkele meters van elkaar zijn 3 
mogelijkheden voor bemaling van de 
polder te zien: een windmolen (bij 
voldoende wind draaiend), het 
Dieselgemaal (werkend) en het  
huidige elektrische gemaal. 
Arie van Wijk en Alex van der Perk  
geven graag uitleg!  
 
- Nieuwpoortseweg 1/2 Langerak (N216) 
- Zaterdag 12 september 10.00-17.00 uur 
 

Laat de jeugd 12 september kennismaken met de monumenten en de verhalen die zich daar hebben afgespeeld!  
Kinderen <12 jaar kunnen de knapzakroute volgen. Bij Museum Het Stadhuis in Nieuwpoort ontvangen zij een boerenzakdoek,  
die bij elk monument gevuld wordt met een kleinigheidje of iets lekkers. LEUK!  

http://www.deschapekop.nl/
http://www.histkringnieuwpoort.nl/

