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OPEN MONUMENTENDAG 2018:  
SCHERPENZEEL IN EUROPA

SCHERPENZEEL IN EUROPA

PROGRAMMA

De Open Monumentendag heeft voor 2018 als  
thema ‘In Europa’ gekozen, en laat u daarmee 
ontdekken wat ons in dit werelddeel cultureel aan 
elkaar bindt.

Open Monumentendag 2018 betekent een unieke 
kans om een grote diversiteit aan erfgoed met een 
Europese dimensie te bezoeken. Zo openen in
heel Nederland van (stad) huizen, handelsgebouwen, 
landgoederen en buitenplaatsen tot kerken, forten, 
scheepsbouwwerken en waterwerken hun deuren, 
om u voor even onderdeel te laten zijn van hun 
wereld. 

In Scherpenzeel hebben we als Europees element 
gekozen voor Oldtimer Trucks. Immers reden de 
transportbedrijven niet heel Europa door, ook  
vanuit Scherpenzeel, pakweg 50 jaar geleden.  

Wij wensen u een inspirerende dag toe. 

Bezoek de historische gebouwen van 11.00 - 
17.00 uur. Deze gebouwen zijn geopend voor het 
publiek. Onderstaand het overzicht. 

Verbaast u over een Oldtimer Truck en stelt u zich eens voor hoe 
het was om hierin door Europa te reizen. Geniet van de architectuur 
van de historische gebouwen. Neem deel aan een rondleiding. 
Bekijk de interessante Canon. Beklim de toren. Luister naar de 
mooie muziek van de harpist of van het orgel. Of laaft u aan 
poffertjes, drankjes of andere lekkere hapjes. Een veelzijdig 
programma staat u vandaag te wachten. Wij hopen dat u er volop 
van zult genieten! 



De harpist van Stichting Muziekschool Scherpenzeel laat u genieten 
van muziek. Restaurant De Kleine Holevoet staat voor u klaar met 
drankjes en hapjes.

 

Hier vindt u het documentatiecentrum van Vereniging Oud  
Scherpenzeel. Duik eens in de geschiedenis van Oud Scherpenzeel. 
Kom in oude foto’s snuffelen. Bezoek de Voorwerpenzolder. Of 
maak een praatje met (oud) Scherpenzelers onder het genot van 
een kop koffie. 

ACTIVITEITEN PARK EN HUIZE SCHERPENZEEL,  
Burgemeester Royaardslaan 1

HET KOETSHUIS, 
Burgemeester Royaardslaan 5 

Doorlopend zijn er rondleidingen in Huize Scherpenzeel met de 
gidsen van Oud Scherpenzeel. Ook aanwezig is het informatie
punt van het Geldersch Landschap & Kasteelen. De ontstaans
geschiedenis van het kasteel is nauw verbonden met het ontstaan 
van het dorp. Het oudste gebouw van Scherpenzeel is normaliter 
niet open voor het publiek. Daarom ligt er nu een mooie kans 
voor u om een kijkje te nemen. 

Verder is er de Expositie ‘Canon van Scherpenzeel’ en zijn er 
rondleidingen door het dorp met de gidsen van Oud Scherpenzeel. 
Zij kunnen u veel  zo niet alles  vertellen over de geschiedenis 
van de gebouwen.  



Over de Grote of Nederlands Hervormde Kerk zijn veel bijzondere 
verhalen te vertellen. Doorlopend zijn er rondleidingen in dit 
beeldbepalende gebouw en orgelconcerten om 11.30, 13.30 en 
16.30 uur.  De Toren kunt u beklimmen onder begeleiding. 
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NH KERK, 
Kerkplein 189-191

OLDTIMER TRUCKS

De vrachtwagens staan opgesteld bij Het Koetshuis in het park 
van 11.00 tot 17.00 uur.

DANKWOORD 

De gemeente Scherpenzeel wil allereerst alle  
vrijwilligers bijzonder bedanken. Zonder hen,  
geen Open Monumentendag. We noemen de  
vrijwilligers van de OMD commissie, Vereniging Oud 
Scherpenzeel, de NHKerk en VVV Scherpenzeel.
Verder bedanken we Stichting Geldersch Landschap 
en Kasteelen, Muziekschool Scherpenzeel, de heren 
Gijs Vlastuin, Steef van Heugten en Erik de Burgt 
(Oldtimer Trucks), Restaurant De Kleine Holevoet, 
Catering Chef Impie en Bij Thomas.

En een ieder die we onverhoopt zijn vergeten! 




