OPEN MONUMENTENDAG - DAG VAN DE ARCHITECTUUR
PROGRAMMA
13 & 14 SEPTEMBER 2019

DONDERDAG 12 SEPTEMBER

De Cultuurfabriek

Lancering van de cultuurhistorische website
Tijdens “Broodje geschiedenis” in de Raadzaal gemeentehuis van 12.30
tot 13.30 uur . Presentatie van de Cultuurhistorische Waardenkaart en
van de website Veenendaal op de kaart. De website geeft door middel
van een interactieve kaart inzicht in verschillende onderdelen die
bijdragen aan de historie van Veenendaal. Ook de route voor de open
monumentendag 2019 is hier digitaal te vinden.

VRIJDAG 13 SEPTEMBER

De inzendingen van de Architectuurprijsvraag “de Gilbert” worden
tentoongesteld in de Cultuurfabriek van 2 tot 21 september, bij de
kunstuitleen. Bent u ook benieuwd naar de plannen en of u het eens bent
met de jury wie het beste plan heeft?

De Nieuwe Molen
De molen is open van 10.00 uur tot 16.00 uur. Er zullen rondleidingen in
de molen plaatsvinden en bij goed weer zal er een imker aanwezig zijn,
ook is er aan de kinderen gedacht.

Molen de Vriendschap

Pleinen van Plezier in Veenendaal
Op vrijdagmiddag vanaf 13.30 wordt er met leerlingen van de
Patrimoniumschool, in DownTown gewerkt aan kijkdozen, van zowel
het Thoomesplein als het KeesStipplein. Hoe kunnen deze pleinen in
het centrum van Veenendaal zich samen door ontwikkelen als plek van
plezier?

Uitreiking Architectuurprijs - de Gilbert
Op vrijdagavond zal de eerste Veenendaalse Architectuurprijs “de Gilbert”
worden uitgereikt aan het best beoordeelde plan voor de Gilbergaard.
Tijdens de avond zullen de plannen kort de revu passeren en maakt de
jury de winnaar bekent.
De avond wordt gehouden in het Spectrum aan het Kees Stipplein 72.
Inloop vanaf 19.30 uur. Aanvang 20.00uur.
Aanmelden is noodzakelijk en gratis. Dit kan via :
https://avond-van-de-architectuur-2019.eventbrite.nl

ZATERDAG 14 SEPTEMBER

Van 11.00 tot 16.00 uur zijn er bij deze molen diverse activiteiten en
bezienswaardigheden, zo zullen regelmatig rondleidingen plaatsvinden
en er zijn diverse stands aanwezig met activiteiten voor jong en oud.

de Brugkerk
De kerk is open van 10.00 tot 16.00. Met over de dag verschillende
organisten die de kerk zullen vullen met hun orgelspel.
Ook zijn er gedurende de dag mensen aanwezig die u kunnen vertellen
over de Brugkerk en haar verleden en er is koffie en thee voor de
bezoekers.

de Oude Kerk
De kerk is deze dag opengesteld van 10.00 tot 16.00 met een vol
programma. Zo zal er regelmatig een orgelconcert plaatsvinden
gedurende deze dag. Kinderen kunnen een Miniatuur Orgel bouwen in
de kerk. En zal er een demonstratie worden gegeven van een kistorgel,
neem een kijkje in een (kist)orgel, met de uitleg over hoe de muziek
ontstaat in het orgel krijgt u een inkijkje hoe ook de grote pijporgels
werken.

DownTown Veenendaal

Om 12.00 uur en om 13.00 zal het koor Las CanTantes optreden met een
mooi programma in de Oude Kerk.

Om 10.00 uur zal de burgemeester de officiële opening verrichten van
DownTown Veenendaal in de voormalige Pniëlkerk aan het Thoomesplein.

Voormalige ULO school

Van 10.00 tot 16.00 is er vervolgens Openhuis in DownTown Veenendaal.
Met een presentatie over Historisch Veenendaal
Om 11.00 uur vertrekt Jaap Pilon vanaf DownTown voor een gratis
stadswandeling langs verschillende plekken van plezier.

Het Spectrum
De foyer is gedurende de dag voor u open van 10.00 tot 15.30.
In de foyer worden de kijkdozen tentoongesteld met de vrije ideeen van
de groep8 leerlingen van de Patrimoniumschool over het Thoomesplein
en het KeesStipplein.
Om 12.30 & 15.00 is er een rondleiding over de architectuur van het
Spectrum.

Het Stadsstrand

Van 11.00 tot 14.00 is het gebouw opengesteld en is er een foto
tentoonstelling over de ULO.

St. Willibrorduskerk
De voormalige Rooms-Katholieke kerk is opengesteld van 11.30 tot
16.00. Van de kerk zal om 13.30 uur een maquette worden onthult van de
hand van Henk van Voskuilen.
Om 14.00 uur zal het Christelijk Nationaal Koor een optreden verzorgen.

Fietsroute
Voor deze dag is weer een mooie fiets- wandelroute uitgezet. Op pagina
20 en 21 vindt u deze route.
Tijdens de fietsroute staat er een gratis kopje koffie voor u klaar bij cafe ‘t
Huchie, de gezelligste huiskamer van Veenendaal en al meer dan 120 jaar
gevestigd aan de Nieuweweg.

Is deze dag een plek van plezier voor kinderen met activiteiten als
knutselen, kleuren, schminken, muziek of springen op een springkussen.
Een gezellige dag vol gezelligheid!
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