Programma Open Monumentenweekend
Het thema van Open Monumentendag 2019 is Plekken van plezier. In het weekend van 14 en 15
september zetten monumenten in Nieuwegein de deur open en zijn de locaties gratis toegankelijk
voor iedereen. Nieuwegein heeft bijzonder cultureel erfgoed. Dit evenement is een kans om een
plek te ontdekken waar u normaal niet zo snel komt of om mee te doen aan een eenmalige
activiteit. De volgende activiteiten en cultuurhistorische plekken kunt u zoal bezoeken.
Boottocht van Jutphaas naar Museumwerf Vreeswijk
Zaterdag 14 september
11:00 uur afvaart Vreeswijk* richting Rijnhuizen
12:00 uur afvaart Rijnhuizen** richting Vreeswijk
13:00 uur afvaart Vreeswijk richting Rijnhuizen
14:00 uur afvaart Rijnhuizen richting Vreeswijk
15:30 uur afvaart Vreeswijk richting Rijnhuizen
16:30 uur afvaart Rijnhuizen richting Vreeswijk
17:10 uur aanmeren Vreeswijk
*Opstappen Vreeswijk aan de Prins Hendriklaan tegenover de Museumwerf.
**Opstappen Rijnhuizen bij het remmingwerk naast het theekoepeltje van Rijnhuizen, voor de
Rijnhuizerbrug.
Fort Jutphaas
Fort Jutphaas 3
Zaterdag 14 september, 10.00 – 16.00 uur
Rondom Fort Jutphaas staan dertig kraampjes waar verschillende kunstenaars van Kunstcollectief
Feniks vanuit verschillende disciplines laten zien hoe zij te werk gaan; hoe fotografeer je, hoe werkt
goudsmeden en hoe kom je tot een mooi schilderij? Ook voor kinderen is er genoeg te doen. Zij
kunnen een workshop canvas schilderen volgen, geschminkt worden of springen op het springkussen
dat wordt neergezet. Ook loopt er een Troubadour rond die voor Nederlandstalige muziek zal zorgen.
Het terras van restaurant Céline is geopend.
Kasteel Rijnhuizen
Rond het Fort 22
Zaterdag 14 september, 10.00 – 16.00 uur
Er worden rondleidingen gegeven door de tuin en een presentatie in het kasteel over de
geschiedenis van het monument. Kinderen kunnen onder begeleiding van de scouting
boogschieten in het park.
Begraafplaats Kerkveld
Kerkveld 56
Zaterdag 14 september
De grafsteen van Anna van Rijn wordt voor Open Monumentendag teruggelegd op de plek waar deze
oorspronkelijk lag: de plaats waar de voormalige kerk heeft gestaan voordat de Dorpskerk gebouwd
werd. Daarnaast worden ook de rouwborden die in dit oude kerkje hingen opnieuw opgehangen in
de Dorpskerk. Om 10.00 en 12:30 uur kunt u naar een lezing van René van der Mark over de
geschiedenis van de begraafplaats, Anna van Rijn en de kerk. Daarop aansluitend krijgt u een
rondleiding over de begraafplaats Kerkveld.
Kunstenaarscentrum Nieuwegein

Kerkstraat 38
Zaterdag 14 september, 10.00 – 17.00 uur
Met goed weer wordt er (buiten) voor het atelier van Dolf Schifferstein een demonstratie
'hardsolderen' gegeven, waarbij messing met zilversoldeer en een brander wordt gesoldeerd. Neem
vooral lepeltjes of ander klein spul mee waarmee Dolf aan de slag kan gaan. Daarnaast stelt een
aantal kunstenaars, waaronder Hans Hesselmann, hun atelier open ter bezichtiging.
Museumwerf Vreeswijk
Wierselaan 113
Zaterdag 14 en zondag 15 september, 10.00 – 17.00 uur
Tijdens het Open Monumentenweekend liggen de voormalige vrachtschepen voor deze
gelegenheid aan de kade bij de Museumwerf. De Museumwerf is een museum met een werkende
werf. U kunt hier aan den lijve ondervinden hoe het was om op een rivierschip te varen en wonen.
Er zijn rondleidingen op beide dagen en op één van de schepen vindt de theatervoorstelling 'De
eeuw van Ariane' plaats. Zie hieronder een overzicht van activiteiten die op of rondom de
Museumwerf plaatsvinden:
Zaterdag 14 september
Rondvaarten
10.00 - 17.00 uur
Nieuwegein vanaf het water in samenwerking met de Historische Kring Warsenhoeck met toelichting
door Bartjan Damstra tussen Vreeswijk en Jutphaas.
Stadswandeling historisch Vreeswijk
12.00 – 16.30 uur
Vertrek ieder half uur op het hele en het halve uur. Verzamelen op het Raadhuisplein. Start om
12.00 uur, vertrek laatste wandeling 16.30 uur.
Voorstelling: De Eeuw van Ariane
14.00 en 19.00 uur
Rondleiding op de Museumwerf
16.00 uur
Dinerarrangement in samenwerking met Cees van Suylekom
18.00 uur
Zondag 15 september
Voorstelling: De Eeuw van Ariane
14.00 en 19.00 uur
Fort Vreeswijk
Fort Vreeswijk 1a
Zaterdag 14 september
Er zijn rondleidingen met gids over het fort ieder half uur vanaf 13.30 tot 15.30 uur.
Prinses Beatrixsluis
Waterliniedok
Zaterdag 14 september, 10.00 – 17.00 uur
Er zijn rondleidingen op de monumentale sluis, u kunt meevaren met een boottocht en nog veel

meer. Startpunt van de activiteiten op de sluis is het terrein tussen de 2e en de 3e kolk in. Stevig
schoeisel is aan te raden. Meer informatie over de rondleidingen en boottocht vindt u op
www.prinsesbeatrixsluis.nl.
Ook de kerken openen de deuren op Open Monumentendag en er zijn rondleidingen. Het volledige
overzicht van deelnemende monumenten vindt u op www.openmonumentendag.nl.

