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Wat een leuk thema dit jaar voor het Open 
Monumenten Weekend: Boeren, Burgers en 
Buitenlui. Een thema die ons en anderen vele 
mogelijkheden geeft om een Hanzestad als 
Zutphen in al zijn glorie te tonen. 

Dankzij de medewerking van vele enthousiaste eigenaren van monumenten, galeriehouders en 
creatieve ondernemers, koren en toneelgroepen hebben wij weer een mooi programma voor 
jong en oud kunnen samenstellen. Voor het complete programma verwijs ik u graag naar de rest 
van dit boekje.

Ook sluiten we het succesvolle crowdfundingproject van de Sint Jan af en starten wij met een 
nieuw project voor Molen Nooit Gedacht in Warnsveld. Op zondagmiddag sluiten we af met de 
uitreiking van de Paltsprijs als een waardevol onderdeel van het weekend.
 
Tijdens het hele weekend bent u van harte welkom in de Burgerzaal waar u stands van een 
aantal sponsoren en verenigingen aantreft, maar waar u zich ook kunt opgeven voor diverse 
wandelingen. Zowel op zaterdag als zondag. 

Wees welkom en geniet van wat Zutphen u aan Cultureel Erfgoed te bieden 
heeft. Want onze stad, die niet voor niets de Erfgoedprijs 2017 heeft 
gekregen, is een bezoekje meer dan waard. Wij zijn benieuwd of u na uw 
bezoek ook deze mening bent toegedaan.

Comité Open Monumenten Weekend Zutphen
Silvia Heyl, Ab Braakman, Anneke van Rooij en Ap Lammers (voorzitter)

COLOFON
Organisatie: Stichting Open Monumenten Comité Zutphen. 
Bestuur: Silvia Heyl, Anneke van Rooij, Ab Braakman en Ap Lammers (voorzitter).
Foto’s: Ab Braakman, Berthil van den Brink, Ap Lammers en eigen foto’s deelnemers.
Teksten: Ap Lammers, Brigiet Bluiminck en eigen tekst deelnemers
Eindredactie: Brigiet Bluiminck (www.brieziet.nl)
Ontwerp en druk programmaboekje en kaart: Berthil van den Brink (www.berthil.nl)

www.openmonumentendagzutphen.nl
Facebook: Zoek op “Open Monumentendagen Zutphen”

VOORWOORD                          OPENING

THEMA 2017: BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI

Heb jij ook een lievelingsmonument? Een plek waar je 
tot rust komt? Waar je je ogen uitkijkt? Waarvan je steeds 
weer denkt: ‘Wauw’? Maak dan een foto van jezelf met dit 
monument en plaats hem op onze Facebookpagina Open 
Monumentendag Zutphen of app hem met je naam, adres 
en woonplaats naar 06-25084341. 

De foto’s worden beoordeeld door een jury en de 
inzenders van de leukste selfies worden beloond met 
eeuwige roem en een cadeaubon.

Er zijn twee categorieën: 
- 0 tot 18 jaar
- 18 jaar en ouder

Monument SELFIE WEDSTRIJD!

Open Monumentendag is een landelijk evenement dat elk jaar wordt gehouden tijdens 
het tweede weekend van september. Dit jaar heeft als thema Boeren, Burgers en Buitenlui 
meegekregen. Ook in Zutphen zijn er lezingen, optredens, rondleidingen en tentoonstellingen 
die aansluiten op dit landelijk thema.
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De Burgerzaal is het kloppende hart van de Open 
Monumentendagen. Tijdens het weekend wordt het 
ingericht als informatiecentrum en startpunt voor 
rondleidingen. Ook zijn er diverse stands.

Openingstijden:
Zaterdag: 10.00-17.00
Zondag: 11.00-17.00 uur

Als afsluiting van de Open Monumentendagen 
wordt op zondag om 16.00 uur in de Burgerzaal door 
burgemeester Annemieke Vermeulen de Paltsprijs 2017 
uitgereikt (zie pagina 10).

1 BURGERZAAL (INFORMATIECENTRUM)  |  Lange Hofstraat 4

Dit jaar wordt in Zutphen voor het eerst de Klassendag 
gehouden. Dat betekent dat maar liefst 230 leerlingen 
van groep 7 en 8 van vier verschillende basisscholen 
kennis maken met een monument in de stad.  

Op 8 september, de vrijdag vóór de Open Monumenten-
dagen, bezoeken de leerlingen Dat Bolwerck op de 
Zaadmarkt. Deelnemende basisscholen zijn dit eerste jaar 
De Waaier, Theo Thijssen, Vrije School de Berkel en 
De Bongerd.

NIEUW: Klassendag!
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Zaterdag 9 september om 10.00 uur:
OPENING BIJ ST. JAN DE DOPER 
(NIEUWSTADKERK) DOOR 
WETHOUDER RENÉ SUETERS.
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Wie heeft zijn pand op de meest cultuurhistorisch verantwoorde wijze opgeknapt? 
Op zondag 10 september wordt in de Burgerzaal de Paltsprijs 2017 uitgereikt door 
burgemeester Annemieke Vermeulen. En ú bepaalt wie de publieksprijs krijgt. U kunt tot 
10 september uw stem uitbrengen op www.wijnhuisfonds.nl. De genomineerden zijn: 

BOOMPJESWAL 8
De eigenaren hebben dit pand, nadat het vijftig jaar als kerk in gebruik is geweest, met liefde 
voor details van onder tot boven een nieuw leven gegeven in stijl met het oorspronkelijke 
ontwerp. Zo is het stucplafonds gereconstrueerd en is de veranda in oude stijl vernieuwd. 

BROEDERENKERKPLEIN 2
Ondanks dat er aan het pand zelf nagenoeg niets is aangepast, is de beleving van het pand 
een geslaagd project. Er zijn veel losse elementen weggehaald waardoor de imposante 
kerkruimte meer tot zijn recht komt, ondanks de uitdaging om een gesloten ruimte in het pand 
aan te brengen.

MARSPOORTSTRAAT 3A
Op oude foto’s ontdekten de eigenaren een erker waarna het hen mooi leek om deze terug 
te brengen. Tekeningen waren er niet meer te vinden, maar op basis van de oude foto is een 
geslaagde toevoeging ontstaan en is het gevelbeeld versterkt. 

MARSPOORTSTRAAT 9-9A
Het pand is, samen met de buurpanden, tientallen jaren in gebruik geweest als kantoor. 
Dankzij de opsplitsing is de oorspronkelijke indeling van de panden en de daarbij horende en 
kenmerkende kleinschaligheid hersteld. De nieuwe invulling is een levendige verbetering voor 
de straat.

NIEUWSTAD 36
Een particuliere verbouwing waarbij de geschiedenis van het pand als uitgangspunt is 
genomen om dit zeer vervallen pand weer te laten stralen. Op de begane grond is de 
winkelgeschiedenis goed zichtbaar gebleven en het pakhuiskarakter is door alle behouden 
details nog steeds goed herkenbaar.

STATIONSPLEIN 12
De NS heeft de afgelopen jaren het belang van haar stations als monumenten onderschreven 
door bouwhistorische onderzoek te laten uitvoeren. Bij de vondst van een bijzondere 
bouwspoor in de Kiosk is gekozen om deze niet weg te werken maar juist op te nemen in de 
ruimte.

‘S GRAVENHOF 4
Het Hof van Heeckeren is een klein stadspaleis waarvan het oudste deel uit ongeveer 1300 
dateert. Vanaf de zomer van 2015 is hard gewerkt om het sleets geworden onderwijsgebouw 
om te vormen tot een museum. Deze transformatie heeft een modern museum opgeleverd 
met een hoogwaardige uitstraling. 

Zondag 10 september vindt om 16.00 uur de prijsuitreiking plaats. Burgemeester 
Annemieke Vermeulen zal de Palts- en de Publieksprijs uitreiken in de Burgerzaal. 
Dit is tevens de officiële afsluiting van het Open Monumenten Weekend

Stem ook op uw favoriet! www.wijnhuisfonds.nl

PALTSPRIJS 2017  |  STEM OP UW FAVORIET!
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RONLEIDINGEN EN LEZINGEN

Voor een overzicht van rondleidingen en lezingen, zie pagina 36 en 37. 
Let op: vantevoren aanmelden is veelal noodzakelijk.

MUZIEK EN TONEEL     Nr. Blz.

13.30 en 15.00 uur Koninklijk Zutphens Mannenkoor 58 33
14.00 uur  Cappella Calluna   60 33
20.00 uur  Opera Dido & Aeneas   63 35

OPENSTELLING MONUMENTEN   Nr. Blz.

10.00-17.00 uur Molen Nooit Gedacht   1 11
10.00-17.00 uur Drogenapstoren   3 13
13.30-17.00 uur Huis Welgelegen   4 13
10.00-17.00 uur De Overtuin    4 13
11.00-16.00 uur Broederenkerk (bibliotheek Zutphen) 5 14
11.00-17.00 uur Walburgiskerk, kerktoren en Librije 6 14
10.00-17.00 uur Museumhaven Zutphen   7 15
10.00-17.00 uur Driekant Ambachtscentrum  8 15
11.00-17.00 uur Leeuwekoppenhuisje   10 16
10.00-17.00 uur Burgerzaal (informatiecentrum)  12 16
10.00-16.00 uur De Bleek    14 17
11.00-17.00 uur Sareptahof    15 17
10.00-17.00 uur Dat Bolwerck    16 18
10.00-17.00 uur Brandkas van Henny   17 18
11.00-16.00 uur Bourgonjetoren    18 18
11.00-17.00 uur Schuilkapel de Wildeman  19 19
12.00-17.00 uur Stadsboomgaard Zutphen  20 19
10.00-17.00 uur Volkshuis    23 20
10.00-17.00 uur v/h Mispelblom    24 21
10.00-17.00 uur Middeleeuwse gewelvenkelder  25 21
10.00-16.00 uur Warkense Molen   26 21
10.00-17.00 uur St. Jan de Doper   27 22
10.00-17.00 uur Watertoren    29 23
10.00-16.00 uur Martinuskerk Warnsveld   30 23
10.00-16.00 uur Vrijmetselaarsloge Karel van Zweden 31 23
11.00-17.00 uur Luxor filmtheater   32 24
10.00-17.00 uur Oude Wasserij de IJsselstroom  33 24
11.00-17.00 uur Stichting Barbaros Moskee  34 24
13.00-16.00 uur Pakhuis de Biervoerder anno 1629 35 25
10.00-17.00 uur Huize Borro (Genietcafé)  37 25

KUNST EN CULTUUR     Nr. Blz.

13.00-17.00 uur Atelier Loes Jongkind / Antiq. Sigma 38 26
10.00-17.00 uur Museum de Opkamer   39 26
11.00-17.00 uur Expositie schilderijen Sonja Meijer 40 26
11.00-17.00 uur Musea Zutphen    41 27
12.00-16.00 uur Atelier Nelleke Wiersma  43 28
10.00-17.00 uur Driekant Brood en Koffie  44 28
13.00-17.00 uur Museum Boer Kip   45 28
10.00-16.00 uur Portrettekenen    46 29
12.00-17.00 uur Kunst die je kan voelen   47 29
11.00-17.00 uur Geelvinck Muziek Museum  48 29
10.30-17.00 uur Tentoonstelling Textiel en Hout  49 30
10.00-17.00 uur Zutphense Pracht magazine  51 30
10.00-17.00 uur Erfgoedvereniging Heemschut  52 31
10.30-17.00 uur Fotografencollectief ‘De Zutphense’ 53 31
10.00-17.00 uur Museumwinkel ‘t Snoepje  54 31

Programmawijzigingen voorbehouden

PROGRAMMA ZATERDAG 9 SEPTEMBER
Het Open Monumenten Weekend 2017 wordt zaterdag om 10.00 uur geopend 
bij de St Jan de Doper (Nieuwstadskerk) door wethouder René Sueters.
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RONLEIDINGEN EN LEZINGEN

Voor een overzicht van rondleidingen en lezingen, zie pagina 36 en 37. 
Let op: vantevoren aanmelden is veelal noodzakelijk.

MUZIEK EN TONEEL     Nr. Blz.

13.00 en 15.00 uur Koor Fermata    55 32
14.00 en 15.30 uur Mannenzangver. De IJsselzangers 56 32
12.00 - 16.00 uur Stephan Wüst e.a.   57 32
13.00 uur  ToonkunstPlus    59 33
14.00 en 15.30 uur Vocaal ensemble Duzz   61 34
12.00 - 16.00 uur Theatergroep ZET   62 34
14.15 en 20.00 uur Opera Dido & Aeneas   63 35

OPENSTELLING MONUMENTEN   Nr. Blz.

11.00-17.00 uur Molen Nooit Gedacht   1 11
10.30-15.00 uur Traction Avant Nederland  2 12
10.00-17.00 uur Drogenapstoren   3 13
12.00-16.00 uur Broederenkerk (bibliotheek Zutphen) 5 14
13.00-17.00 uur Walburgiskerk, kerktoren en Librije 6 14
11.00-17.00 uur Museumhaven Zutphen   7 15
12.00-17.00 uur Driekant Ambachtscentrum  8 15
12.00-16.00 uur Berkelruïne    9 15
13.00-17.00 uur Graafschaploge    11 16
11.00-17.00 uur Burgerzaal (informatiecentrum)  12 16
12.00-16.00 uur Wijnhuistoren    13 17
11.00-16.00 uur De Bleek    14 17
11.00-17.00 uur Sareptahof    15 17
11.00-17.00 uur Dat Bolwerck    16 18
12.00-17.00 uur Brandkas van Henny   17 18
11.00-17.00 uur Schuilkapel de Wildeman  19 19
12.00-17.00 uur Stadsboomgaard Zutphen  20 19
11.00-16.30 uur Synagoge    21 20
12.00-16.00 uur Regionaal Archief Zutphen  22 20
09.30-17.00 uur Volkshuis    23 20
11.00-17.00 uur v/h Mispelblom    24 21
11.00-17.00 uur Middeleeuwse gewelvenkelder  25 21
13.00-16.00 uur St. Jan de Doper   27 22
13.00-15.30 uur Oosterberg Buitensociëteit  28 22
11.00-17.00 uur Luxor filmtheater   32 24
11.00-17.00 uur Oude Wasserij de IJsselstroom  33 24
11.00-17.00 uur Stichting Barbaros Moskee  34 24
13.00-16.00 uur Pakhuis de Biervoerder anno 1629 35 25
12.00-15.00 uur Huis met industriële aanbouw  36 25
11.00-17.00 uur Huize Borro (Genietcafé)  37 25

KUNST EN CULTUUR     Nr. Blz.

13.00-17.00 uur Atelier Loes Jongkind / Antiq. Sigma 38 26
11.00-17.00 uur Museum de Opkamer   29 26
11.00-17.00 uur Expositie schilderijen Sonja Meijer 40 26
11.00-17.00 uur Musea Zutphen    41 26
12.00-16.30 uur Erve Eme    42 27
12.00-16.00 uur Atelier Nelleke Wiersma  43 28
12.00-17.00 uur Driekant Brood en Koffie  44 28
13.00-17.00 uur Museum Boer Kip   45 28
11.00-16.00 uur Portrettekenen    46 29
12.00-17.00 uur Kunst die je kan voelen   47 29
11.00-17.00 uur Geelvinck Muziek Museum  48 29
11.00-17.00 uur Tentoonstelling Textiel en Hout  49 30
12.00-16.00 uur Wijnhuiscarillon en Het Clockhuys 50 30
11.00-17.00 uur Fotografencollectief ‘De Zutphense’ 53 31
12.00-17.00 uur Museumwinkel ‘t Snoepje  54 31

Programmawijzigingen voorbehouden

PROGRAMMA ZONDAG 10 SEPTEMBER
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Wie in de omgeving kent hem eigenlijk niet: molen 
Nooit Gedacht aan de Molenstraat in Warnsveld? Dit 
jaar is de stoere stellingkorenmolen Monument van 
het Jaar van Zutphen en dat is niet zonder reden. De 
molen is de trots van het dorp en de enthousiaste 
en gastvrije molenaars stellen hem elke zaterdag 
open voor het publiek. Menigeen is dan ook wel 
eens langs geweest om een zakje pannenkoeken-, 
tarwe-, of speltmeel te kopen of om gewoon eens 
een kijkje te nemen en te genieten van dit levende 
monument. Uiteraard kan dat ook tijdens de Open 
Monumentendag. 

Fokken aangetast
Als u op pad gaat naar de molen, lijkt van een 
afstandje alles naar wens ‘te draaien’ bij de Nooit 
Gedacht. Maar wie dichterbij komt, ziet dat op één 
van de twee roeden de fokken, de gebogen houten 
profielen die aan de wieken zijn bevestigd om deze 
meer trekkracht te geven, er slecht aan toe zijn. Grote 
delen zijn verrot en op enkele plekken zijn er zelfs 
stukken afgebroken. Metalen strips houden ze bij 
elkaar, zodat er geen gevaar is dat delen losschieten. 

Uw hulp is nodig!
Dit is natuurlijk een ongewenste situatie. Zo’n prachtige 
molen als de Nooit Gedacht verdient dringend nieuwe 
volwaardige fokken. En met uw hulp kan dat! Om de 
molen van nieuwe fokken te voorzien is € 15.000 nodig. 
Een flink bedrag. Daarom vragen wij een bijdrage 
van iedereen die de molen een warm hart toedraagt. 
Samen krijgen we het zeker voor elkaar. Doe uw 
bijdrage in de ‘bus’ op de Open Monumentendagstand 
op het ‘s-Gravenhof, of bij de molen. U kunt de Nooit 
Gedacht ook steunen op molenfonds.nl. Daar is ook 
meer te lezen over de actie.

De molen is geopend op zaterdag van 10.00-17.00 
uur en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Zondag om 14.00 uur geeft wethouder Coby 
Pennings het startsein voor de inzameling.

1 MOLEN NOOIT GEDACHT  |  Molenstraat 68, Warnsveld

Dirk-Jan Abelskamp laat zien dat de 
fokken van de molen ernstig door rot 
zijn aangetast.

DE NOOIT GEDACHT EN DE ABELSKAMPEN
Warnsveld en de Nooit Gedacht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al sinds 
1850 staat een trotse molen met de naam Nooit Gedacht aan de Molenstraat. Zo 
nauw als de Nooit Gedacht aan Warnsveld is verbonden zo hecht is ook de band 
tussen de naam Abelskamp en de molen. Toen De Hollandsche Molen is 1973 
eigenaar werd van de molen was Dirk Jan ‘Dick’ Abelskamp de eerste molenaar. 
Abelskamp senior bracht de molen weer letterlijk tot leven in het dorp. Zelf zei hij 
ooit daarover: “Toen ik in 1973 kwam, leefde de molen nauwelijks hier, maar in de 
loop der tijd veranderde dat geleidelijk. Als de molen een tijdje had stilgestaan en 
de mensen zagen mij in het dorp lopen, vroegen ze me: ‘ben je soms ziek geweest, 
we zagen de molen niet draaien.’ ’’ Zijn zoon Dirk- Jan trad in zijn voetsporen en is 
tot op de dag van vandaag de hoofdmolenaar. Samen met een groep enthousiaste 
vrijwilligers zorgt hij ervoor dat de molen hét visitekaartje van Warnsveld blijft.

Dirk-Jan ‘Dick’ Abelskamp senior. 
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De Saltpoort, zoals de Drogenapstoren van oorsprong 
heette, is gebouwd rond 1445 als nieuwe stadspoort 
in de toen al bestaande stadsmuur van Zutphen. Rond 
1555 woonde de stadsmuzikant Thonis Drogenap 
van Groll in de toren. Drogenap was zijn bijnaam. De 
meest plausibele theorie over zijn bijnaam is dat hij 
gewoon veel dronk. Een ‘nap’ is een andere naam voor 
‘drinkbeker’ en een ‘droge nap’ is dus ‘lege beker’. 
Hij kwam uit Groenlo (Grolle). Vanaf 1983 dient de 
Drogenapstoren als woonhuis. Vanwege de bijzondere 
plaats, die Thonis Drogenap in de geschiedenis van 
Zutphen inneemt, besloot de Stichting Drogenap 
in 1999 een standbeeld voor hem op te richten. 
Kunstenaar (Oscar Rambonnet) koos ervoor om alleen 
de kleding van de stadsmuzikant weer te geven. 
Omdat de sculptuur hol is en aan de achterzijde open, 
kun je ‘letterlijk’ in de huid van Thonis Drogenap 
kruipen. 

Zaterdag: 10.00-17.00  |  Zondag: 10.00-17.00 uur.
Bezichtiging alleen mogelijk met rondleiding. 
Hiervoor kunt u zich beneden bij de toren 
aanmelden, waarna er op volgorde van binnenkomst 
in kleine groepjes wordt rondgeleid. 

3 DROGENAPSTOREN  |  Drogenapssteeg

Buitenplaats Huis Welgelegen ligt vlakbij Zutphen, aan 
de rand van de oude dorpskern van Warnsveld. De 
buitenplaats bestaat uit een prachtig herenhuis ‘Huis 
Welgelegen’, gebouwd in 1832, een boerderij en een 
historische tuin ‘De Overtuin’ van een hectare groot. 
Huis Welgelegen is een woonzorglocatie van Domus 
Magnus, een particuliere ouderenzorgorganisatie. Het 
heeft veertien appartementen waar ouderen wonen die 
zorg krijgen waar ze behoefte aan hebben. Door de 
kleinschaligheid van het huis heerst er een gezellige en 
huiselijke sfeer.

Zaterdag: 13.30-17.00 uur  |  Zondag: gesloten

De Overtuin is een in cultuurhistorisch en 
architectonisch opzicht bijzondere tuin omdat zij als 
zeldzaam klein park, aangelegd in de landschapsstijl uit 
de eerste helft van de 19de eeuw, gaaf bewaard is. Met 
o.a. monumentale oude bomen, zoals de honingboom 
en de kastanje, beide uit 1832. 
Om 13.00 en 15.00 uur wordt er een rondleiding 
door de tuin verzorgd door Annette Meesters. In de 
voormalige boerderij is de expositie Groen Glas van 
Alex Willemsen te bezichtigen. Glaswerk met natuurlijk 
materiaal uit de Overtuin. Op het onlangs vernieuwde 
terras is koffie, thee en taart verkrijgbaar.

Zaterdag: 10.00-17.00 uur  |  Zondag: gesloten

4 HUIS WELGELEGEN, DE OVERTUIN  |  Molenstraat 2 (Warnsveld)

Op 10 september viert Traction Avant Nederland 
haar jaarfeest in Zutphen. Terwijl de deelnemers een 
stadswandeling of een tocht met de fluisterboot 
maken, staan de rijdende monumenten ter bezichtiging 
geparkeerd op de Zaadmarkt en in de Lange Hofstraat. 
De auto’s zijn te bewonderen tussen 10.30 uur en 15.00 
uur.

De Citroën Traction Avant werd ontwikkeld in opdracht 
van André Citroën en het moest een auto worden 
voor een breed publiek. In 1934 werd de auto 
geïntroduceerd. Het was een technische revolutie door 
de voorwielaandrijving, een zelfdragende carrosserie 
en onafhankelijke wielophanging. Het model van de 
auto bleef van 1934 tot 1957 nagenoeg ongewijzigd. 
De grootste verandering vond in 1952 plaats, de 
kromme bumpers werden recht, de ruitenwissers 
verhuisden van de bovenzijde naar de onderkant van 
de voorruit en het reservewiel op de kofferdeksel werd 
in de bagageruimte geplaatst. 

De Traction is gemaakt in diverse modellen en 
motoren. De meeste van deze modellen zullen in 
Zutphen aanwezig zijn. Zie ook: www.traction-avant.nl.

Zondag: 10.30-15.00 uur

2 TRACTION AVANT NEDERLAND  |  Lange Hofstraat / Zaadmarkt



O
PEN

STELLIN
G

 M
O

N
U

M
EN

TEN
O

PE
N

ST
EL

LI
N

G
 M

O
N

U
M

EN
TE

N

14 15

Sinds 1983 is de Bibliotheek Zutphen gehuisvest 
in de Broederenkerk: een unieke combinatie van 
een monument uit 1293 met een openbare functie 
als bibliotheek. Recent werd de kerk verbouwd en 
gerestaureerd en was de bibliotheek tijdelijk gevestigd 
in het Broederenklooster. Op 1 juli vond de opening 
plaats en sinds dien is iedereen weer welkom in dit 
bijzondere gebouw.

Zaterdag: 11.00-16.00  |  Zondag: 12.00-16.00 uur

5 BROEDERENKERK (BIBLIOTHEEK ZUTPHEN)  |  Broederenkerkplein 2

Beleef in de Walburgiskerk de Middeleeuwse 
historie en laat u verwonderen door alle schatten 
van de kerk en inpandige, unieke zestiende-eeuwse 
kettinigbibliotheek De Librije. Geniet ook van de 
Laat-Renaissance klanken van het Baderorgel uit 
1640. Zutphen kunt u van bovenaf bewonderen 
vanaf de meest prominente toren van Zutphen, de 
Walburgistoren.

De Librije
In de zestiende eeuw (1561) werd de Librije 
toegevoegd aan de Walburgiskerk. De Librije is 
een openbare leeszaal uit de zestiende eeuw, met 
oorspronkelijke inrichting. De boeken liggen er 
aan kettingen vast. De collectie telt onder meer 85 
incunabelen (drukken van vóór 1500) en 500 boeken 
uit de zestiende eeuw. De Librije in de Walburgiskerk 
behoort tot de belangrijkste cultuurhistorische 
monumenten in Nederland. En daarbuiten, want er 
bestaan maar twee andere vergelijkbare bibliotheken: 
één in Italië (Cesena) en een in Groot-Brittannië 
(Hereford). 

De Librije in Zutphen werd opgericht door twee 
kerkmeesters, Conrad Slindewater en Herman Berner. 
Als openbare leeszaal heeft De Librije dertig jaar 
gefunctioneerd. In de zeventiende en achttiende eeuw 
was het een particuliere bibliotheek voor predikanten 
en raadsleden en in de negentiende eeuw raakte het 
in vergetelheid. Aan het eind van de negentiende 
eeuw werd De Librije herontdekt als een monument 
van wetenschap en geschiedenis. Sinds 1984 wordt 
zij beheerd door De Stichting Librije Walburgiskerk 
Zutphen.

Zaterdag: 11.00-17.00  |  Zondag: 13.00-17.00 uur

De Librije is enkel tegen betaling (€ 2,-) toegankelijk 
met gids en met een beperkt aantal personen per 
rondleiding. Ook voor de torenbeklimming wordt 
een bijdrage gevraagd.

6 WALBURGISKERK, KERKTOREN EN LIBRIJE  |  Kerkhof

Onder in het pand is ‘t Gulden Gewelf, een prachtige 
eeuwenoude gewelvenkelder, te zien. In deze 
bijzondere ambiance is de Middeleeuwse sfeer op 
unieke wijze gecombineerd met een eigentijdse 
invulling.

Zaterdag: 10.00-17.00  |  Zondag: 12.00-17.00 uur

8 DRIEKANT AMBACHTSCENTRUM  |  Lange Hofstraat 25

Je zou de Berkelruïne ‘de laatste middeleeuwse 
waterpoort van Nederland’ kunnen noemen. Het is 
het letterlijke sluitstuk van de grote stadsuitbreiding 
van Zutphen van rond 1350. De poort speelt in de 
historie van de Zutphense monumentenzorg ook een 
interessante rol, zo restaureerde de beroemde architect 
Pierre Cuypers de poort als romantische ruïne. Bij 
een latere restauratie in 1951, is de poort aangetast. 
Bij de laatste renovatie in 2001 is uitgegaan van de 
bouwhistorie van de poort. De Berkelruïne is zondag 
geopend en is op eigen gelegenheid en eigen risico te 
betreden.

Zaterdag: niet toegankelijk  |  Zondag: 12.00-16.00 uur

9 BERKELRUÏNE  |  Rijkenhage

In de museumhaven Zutphen ten noorden van het 
station liggen historische schepen uit de periode 1880-
1950. Het zijn historische bedrijfsvaartuigen, die ook nu 
nog varen, onder zeil of op de motor. Vanaf de steigers 
zijn de schepen te bezichtigen en sommige schepen 
kunnen ook van binnen worden bekeken.

Op het bovendek van het Brugschip is een expositie 
over brugschepen te zien en benedendeks worden 
lezingen verzorgd over de binnenvaart. 

Zaterdag: 10.00-17.00  |  Zondag: 11.00-17.00 uur

7 MUSEUMHAVEN ZUTPHEN  |  Houthaven 14
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Het eerste gestemde klokkenspel ter wereld bevindt 
zich bovenin deze zogenaamde stadspronktoren. 
In 1644 plaatsten de wereldberoemde gebroeders 
Hemony het carillon in de Wijnhuistoren, waarvan 
er tegenwoordig nog één originele klok over is. De 
herberg ‘Vreden’ werd in de 14de eeuw aangekocht 
door de stad. Rond 1642 bouwde stadsarchitect 
Edmond van Hellenraeth de toren op het Wijnhuis. 
Twee jaar later werd het carillon geplaatst. De laatste 
honderd jaar werd de toren door rampspoed getroffen; 
zowel in 1920 als in 1945 brandde hij af. Pronktorens 
als deze zijn zeldzaam in Nederland, alleen in Kampen 
en Zwolle staan pronktorens die zich kunnen meten 
met de Wijnhuistoren. 

De Wijnhuistoren is onder toezicht vrij toegankelijk. 
Er kan een beperkt aantal mensen tegelijk naar boven 
waardoor u misschien kort even moet wachten.

Zaterdag: gesloten  |  Zondag: 12.00-16.00 uur

13 WIJNHUISTOREN  |  Groenmarkt 40

De Bleek is misschien wel het mooiste stukje van 
Zutphen. In ieder geval is de aanblik op De Bleek met 
daarachter de stadsmuur, monumentale panden en de 
Walburgiskerk iconisch voor de stad. Hier waan je je in 
vroegere tijden. 

Tijdens het Open Monumentenweekend wordt de 
de stadstuin/-boomgaard met diverse fruitbomen en 
(een deel van) de stadsmuur daterend uit ca. 1360 
opengesteld. De naam De Bleek slaat op een relatief 
korte periode, begin 19e eeuw, waarin dit fraaie stukje 
Zutphen werd gebruikt als bleekplaats en het wasgoed 
door wasserij Wissink hier werd uitgelegd. De Bleek 
is zowel vanaf de Drogenapsteeg als vanaf de ingang 
van &Friends aan het ‘s Gravenhof toegankelijk. Op 
zondag, bij mooi weer, kunt u hier een picknickmand 
kopen en op de Bleek nuttigen.

Zaterdag: 10.00-16.00  |  Zondag: 11.00-16.00 uur

14 DE BLEEK  |  Martinetsingel

De bewoners van de Sareptahof heten u van harte 
welkom tijdens de Open Monumenten Dagen. De 
woningen zijn, op een enkele uitzondering na, niet te 
bezichtigen. De bewoners waarderen het wanneer u 
hun behoefte aan privacy respecteert.

Zaterdag: 11.00-17.00  |  Zondag: 11.00-17.00 uur

15 SAREPTAHOF  |  Isendoornstraat 17 A t/m F

Veldwachterswoning uit 1878, in 1993 en 1994 
gerestaureerd volgens richtlijnen van Jhr J. Ph. Laman 
Trip. Afgezien van een paar stijlvolle empire-ramen 
is het een eenvoudig huis met bedstee, kenmerkend 
voor die tijd. Inmiddels eigendom van Vereniging 
Hendrick de Keyser te Amsterdam, privé bewoond. Op 
Open Monumentendag is er in het huis een speciale 
expositie van de bekende Warnsveldse schilderes 
Ingrid Zonneveld, die ook zelf aanwezig zal zijn

Zaterdag: 11.00-17.00 uur  |  Zondag: gesloten

10 LEEUWEKOPPENHUISJE  |  Molenstraat 10 (Warnsveld)

De Graafschaploge is gevestigd in een monumentaal 
pand dat vroeger een zeepfabriek was. Het gebouw 
staat dan ook op de monumentenlijst. Op de begane 
grond zit tegenwoordig kantoorruimte. Op de eerste 
verdieping zijn de ruimtes waarin de leden van de 
loge elkaar iedere week ontmoeten ter inspiratie en 
verdieping. www.graafschaploge.nl

Zaterdag: gesloten  |  Zondag: 13.00-17.00 uur

11 GRAAFSCHAPLOGE  |  Marspoortstraat 10a

Dit prachtige pand aan de Lange Hofstraat 4 werd in 
1450 gebouwd als rechtbank. De zaal was eeuwenlang 
het toneel van stads- en regionale rechtspraak door de 
schepenen van Zutphen. Later deed het gebouw dienst 
als vleeshuis, waar onder streng stadstoezicht vlees 
gekeurd en verkocht werd. In de negentiende eeuw 
was het gebouw zo bouwvallig geworden, dat men 
overwoog het pand te slopen. Deze plannen gingen 
gelukkig niet door en in 1896 werd de restauratie van 
de burgerzaal voltooid. Nu kan je, wanneer je naar de 
zware balkenconstructie van het dak kijkt, begrijpen 
waar de term “het schip van de kerk” vandaan komt. 
Het is als of je daarboven een omgekeerd schip ziet 
hangen.

De Burgerzaal is het kloppende hart van de Open 
Monumentendagen. Tijdens het weekend wordt het 
ingericht als informatiecentrum en startpunt voor 
rondleidingen. 

Zaterdag: 10.00-17.00  |  Zondag: 11.00-17.00 uur
Zondag om 16.00 uur vindt de uitreiking van de 
Paltsprijs plaats.

12 BURGERZAAL  |  Langehofstraat 4
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De schuilkapel datereert uit begin 17e eeuw. Het 
was destijds eigendom van de familie Haeck die 
een wijnhandel en een herberg dreven in het oude 
patriciërshuis aan de Zaadmarkt 88, genaamd De 
Wildeman. De kapel is enkel bereikbaar via het 
nieuwe Muziek Museum Geelvinck dat sinds 30 juni 
in het huis zit. 

Zaterdag: 11.00-17.00  |  Zondag: 11.00-17.00 uur

De schuilkapel is enkel toegankelijk in combinatie 
met een bezoek aan het museum. Tijdens de Open 
Monumentendagen krijgt u 50% korting op de 
reguliere entreeprijs.

19 SCHUILKAPEL DE WILDEMAN |  Zaadmarkt 88

Achter de Stadsboomgaard schuilt een rijke 
geschiedenis. In het verleden had het gebied rond 
de Stadsboomgaard meerdere gebruikersfuncties. 
Als onderdeel van het vestingstelsel van Zutphen was 
geen bebouwing maar wel beplanting toegestaan. 
Het oude militaire landschap als icoon uit de tijd dat 
Zutphen een vestingstad was is nog herkenbaar in 
het Prince Bolwerk, de gracht en de restanten van de 
aarden verdedigingswal. Vanaf de 14e eeuw kende 
Zutphen stadslandbouw. Inwoners teelden eigen fruit 
in de zogenaamde “pomerium” \”boenghaird\”, 
\”boemgaert, bogaerd, boengaerd\” waarin 
onder andere appelen, peren, pruimen en noten 
werden geteeld. De voormalige verdedigingswallen 
werden door inwoners later gebruikt als lusthoven, 
nutstuinen of moestuinen. Door de eeuwen heen 
staat de tuin symbool voor luxe en pronkstuk, als 
voedselvoorziening of als liefhebberij. 

Op zaterdag 9 september is er om 14.00 uur een 
excursie over de geschiedenis van de boomgaard en 
het omliggende gebied (Vogelpark en vestingwerken). 
Start in de boomgaard. Aanmelden via 06-14871787 
en vol is vol.

Zaterdag: 12.00-17.00  |  Zondag: 12.00-17.00 uur

20 STADSBOOMGAARD ZUTPHEN  |  Bongerdspad

Dat Bolwerck is een huis voor kunst en gedachten in 
een karaktervol monumentaal pand gelegen in het 
hart van Zutphen. Het gebouw en de tuin hebben een 
verstild en contemplatief karakter waardoor je, versterkt 
door de kunsten, een breuk met het alledaagse 
maakt en ruimte krijgt voor nieuwe gedachten. Het 
kunstcentrum Dat Bolwerck is in 1549 gebouwd op 
de plek waar de dwangburcht van de hertog van 
Gelre heeft gestaan. Met de daarachter gelegen 
Drogenapstoren en het naastgelegen historische 
Wijnhuis, sluit het de markt in het centrum van Zutphen 
op fraaie wijze af. De grote, stille tuin wordt begrensd 
door de oude stadsmuur. 

Tijdens het weekend is er een doorlopende 
tentoontoonstelling van fotografencolllectief De 
Zutphense met als thema Boeren, Burgers en Buitenlui.
In de tuin van Dat Bolwerck wordt op zaterdag en 
zondag de opera Dido & Aeneas opgevoerd.
Op zaterdagmiddag verzorgt het Koninklijk Zutphens 
Mannenkoor twee optredens om 13.30 en 15.00 uur

Zaterdag: 10.00-17.00  |  Zondag: 11.00-17.00 uur

16 DAT BOLWERCK  |  Zaadmarkt 112

De Nationale Nederlanden. In 1845 startten twee 
Zutphenaren de brandverzekeringsmaatschappij De 
Nederlanden van 1845. Het woonhuis van Gerrit Jan 
Dercksen was de eerste jaren tevens het kantoor 
van het toen nog kleine bedrijf. Daar stond ook 
de zogenoemde ‘Brandkas van Henny’ waaruit de 
brandschade kon worden uitgekeerd. In 1897 werd het 
hoofdkantoor verplaatst naar Den Haag. In 1963 kwam 
een fusie tot stand met RVS en kreeg de maatschappij 
de nieuwe naam: Nationale Nederlanden.

Zaterdag: 10.00-17.00  |  Zondag: 12.00-17.00 uur

17 BRANDKAS VAN HENNY  |  Ravenstraatje 3

De Bourgonjetoren is een belangrijk onderdeel van 
de middeleeuwse stadsmuur rondom de historische 
binnenstad van Zutphen. Deze geschutstoren uit 1457 
werd gebouwd tijdens de Gelders-Bourgondische 
oorlog en heeft bijna vier meter dikke muren. Speciaal 
gebouwd voor een groot kaliber kanon dat de 
Bourgondiërs buiten de stad moest houden.

Zaterdag: 11.00-16.00 uur  |  Zondag: gesloten

18 BOURGONJETOREN  |  Waterstraat 3
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De Synagoge te Zutphen aan de Dieserstraat 11, is in 
1879 geopend. Voor volledige informatie bezoekt u de  
website www.nigdestedendriehoek.nl

Zaterdag: gesloten  |  Zondag: 11.00-16.30 uur

21 SYNAGOGE  |  Dieserstraat 11

In het middeleeuwse gasthuis aan de Spiegelstraat 
vonden door de eeuwen heen armen en wezen 
onderdak; het deed dienst als woonhuis en 
graanopslag en nu bewaart het archief er stukken 
over boeren, burgers én buitenlui! Op zondag tonen 
verschillende archiefstukken deze geschiedenis. In de 
unieke beeldvoorstelling van een privé-album ziet u 
Zutphen in de periode 1880-1920 door de ogen van 
‘Tante Anna’. 
Volgt u ook een rondleiding? Die brengt u onder 
andere in het restauratieatelier, waar de zegels van de 
‘chique’ mensen worden schoongemaakt en in hun 
oude luister hersteld!

Zaterdag: gesloten  |  Zondag: 12.00-16.00 uur

22 REGIONAAL ARCHIEF ZUTPHEN |  Spiegelstraat 13

Het Volkshuis is het oudste koffiehuis van Nederland 
en dankt zijn bestaan aan de Volksbond tegen 
drankmisbruik. In 1898 werd in Zutphen, direct na de 
inhuldigingsfeesten van koningin Wilhelmina, een 
afdeling van de Volksbond opgericht. Deze Volksbond 
bestreed drankmisbruik en richtte het Volkshuis 
op. Een van de hoogtepunten was een bezoek van 
Koningin Beatrix op Koninginnedag 1998 waarbij 
zij kennis maakt met de inmiddels wereldberoemde 
appeltaart die volgens eigen recept nog steeds door 
de medewerkers zelf wordt gebakken. 

Zaterdag: 10.00-17.00  |  Zondag: 9.30-17.00 uur

23 VOLKSHUIS  |  Houtmarkt 62 De 135 jaar oude Warkense molen en het 
bakkerijmuseum vindt u in het buurtschap Warken bij 
Warnsveld. U bent van harte welkom en er is genoeg 
te zien en vooral te beleven. De molenaars en bakkers 
zijn aanwezig om de werking van de oven en de molen 
te demonstreren. Bekijk onze website voor interessante 
informatie over de molen, de bakkerij, de naastgelegen 
Maalderië en hun historie. www.warkensemolen.nl. 

Zaterdag: 10.00-16.00 uur  |  Zondag: gesloten

26 WARKENSE MOLEN  |  Lage Lochemseweg 25 (Warnsveld)

Kerkhof 16, ingebalkt in de stadsmuur, was van 
1827 tot 1965 de brandewijnstokerij van de 
firma Mispelblom. In 2013 is het verbouwd tot 
advocatenkantoor. Op Kerkhof 16 ziet u nog twee 
bijzondere putten: uit de veertiende eeuw een 
waterput en uit het begin van de twintigste eeuw 
een zogenaamd grondvat waarin brandewijn werd 
opgeslagen.

Zaterdag: 10.00-17.00  |  Zondag: 11.00-17.00 uur

24 V/H MISPELBLOM  |  Kerkhof 16

Authentieke gewelvenkelder van Stadsbrouwerij 
Cambrinus. In de middeleeuwen werd in deze kelder 
bier gebrouwen door de familie Raven. Vanaf 2006 
worden door de Hanze-stadsbrouwerij weer op 
dezelfde locatie verschillende Zutphense bieren 
gebrouwen. De kelder wordt thans gebruikt voor 
onder meer rondleidingen/bierproeverijen, dineren en 
borrelen.

Zaterdag: 10.00-17.00  |  Zondag: 11.00-17.00 uur

25 MIDDELEEUWSE GEWELVENKELDER  |  Houtmarkt 56 B
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Tijdens de Open Monumentendagen 2016 werd Sint 
Jan de Doper of Nieuwstadskerk uitgeroepen tot 
Monument van het Jaar. 

Reden daarvoor was dat de kerktoren dringend toe is 
aan renovatie. Ondanks het feit dat de binnenkant en 
een gedeelte van de kerk vrij recent gerestaureerd zijn, 
is het laatste onderhoud van de toren al weer dik 30 
jaar geleden en heel hard nodig. Er groeien boompjes 
in de toren en de houtconstructies van de spits zijn 
dringend aan restauratie toe. Ook het leien dak is 
slecht en moet worden vervangen. 

Het Open Monumentendag Comité Zutphen, de 
gemeente Zutphen en de Stichting Vrienden kerk Sint 
Jan de Doper en haar orgels hebben afgelopen jaar 
de handen ineen geslagen om samen sponsoren en 
fondsen te werven. 

Opening 
Op zaterdag 9 september wordt om 10.00 de start 
van de restauratie ingeluid door wethouder René 
Sueters. Dit is tevens de officiële opening van de 
Open Monumentendagen.  

Op beide dagen is er een kaligrafie demonstratie in 
Middeleeuwse klederdracht door Trudie Demoed. Ook 
is er een expositie van iconen geschilderd door Gerda 
Oomen en er vinden diverse optredens plaats.

Zaterdag: 10.00-17.00  |  Zondag: 13.00-16.00 uur

27 SINT JAN DE DOPER  |  Nieuwstadkerksteeg

Altijd al eens in een Loge van de Vrijmetselarij willen 
kijken? Of willen weten wat vrijmetselaars beweegt? 
Tijdens de Open Monumentendagen krijgt u een 
rondleiding en kunt u alle vragen stellen.

Zaterdag: 10.00-16.00  |  Zondag: 11.00-16.00 uur

31 VRIJMETSELAARSLOGE KAREL VAN ZWEDEN  |  Zaadmarkt 97

In 1926-1927 werd in Zutphen net buiten de 
stadsmuren een watertoren gebouwd door 
‘Hollandsche Maatschappij’ tot het Maken van Werken 
in Gewapend Beton. Deze toren is gelegen aan de 
Warnsveldseweg en is ontworpen door de architect 
Hendrik Sangster. Deze toren werd gebouwd ter 
vervanging van de Drogenapstoren die destijds als 
watertoren gebruikt werd. De watertoren heeft een 
hoogte van 46,2 meter en een waterreservoir met 
een inhoud van 600 m³. In 1984 zijn in het onderste 
deel van de toren appartementen gebouwd. Het 
waterreservoir boven in de toren is nog steeds in 
gebruik en fungeert als buffer voor enkele honderden 
huishoudens van de stad Zutphen.

Zaterdag: 10.00-17.00 uur  |  Zondag: gesloten

29 WATERTOREN  |  Warnsveldseweg

Tijdens Open Monumentendag zijn door heel Zutphen 
de deuren geopend van bijzondere monumentale 
gebouwen. Wij heten het publiek welkom in onze 
historische concertzaal: de Oosterberg Buitensociëteit. 
Voor het vierde jaar op rij nodigen we iedereen, van 
jong tot oud, uit om op rolschaatsen door de zaal te 
zwieren. Neem je eigen rolschaatsen mee of gebruik 
een paar van ons en verken alle hoeken van ‘de 
mooiste zaal van Zutphen’ op rolletjes. Vermaak en 
cultuur snuiven ineen!

Zaterdag: gesloten  |  Zondag: 13.00-15.30 uur

28 OOSTERBERG BUITENSOCIËTEIT  |  Coehoornsingel 1

De Martinuskerk in Warnsveld wordt al genoemd 
in een oorkonde uit 1121. Sinds die tijd zijn er vele 
restauraties en verbouwingen geweest, maar de 
Martinuskerk is nog steeds een prachtige en sfeervolle 
blikvanger van het dorpsgezicht van Warnsveld. 

Zaterdagmiddag om 14.00 uur verzorgt Cappella 
Calluna uit Apeldoorn een optreden in de 
Martinuskerk. Het koor brengt liederen van drie 
belangrijke Renaissancecomponisten ten gehore: 
Josquin des Prez (ca. 1450-1521), Palestrina (1525- 
1594) en Sweelinck (1562-1621). Capella Calluna zingt 
van Josquin het motet Ave Maris Stella, dat gebaseerd 
is op een heel oude hymne, die nog uit de negende 
eeuw stamt, van Palestrina de Missa Brevis, een serene 
mis in persoonlijke stijl en van Sweelinck 2 psalmen, 
psalm 102 en 121, die destijds door de gegoede 
burgers in hun huiskamers werden gezongen.

Zaterdag: 10.00-16.00 uur  |  Zondag: gesloten

30 MARTINUSKERK  |  Kerkplein 1 (Warnsveld)
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Wij heten onze bezoekers, zoals elk jaar, weer van 
harte welkom in ons theater! U krijgt deze dagen 
een rondleiding door ons theater. Luxor is een van 
de oudste nog in gebruik zijnde bioscopen van 
Nederland, te vinden achter een prachtige artdeco 
gevel aan de Houtmarkt in Zutphen.

Zaterdag: 11.00-17.00  |  Zondag: 11.00-17.00 uur

32 LUXOR FILMTHEATER  |  Houtmarkt 64

In de uiterwaarden bij Zutphen staat oude 
stoomwasserij De IJsselstroom. Gebouwd in 1911, 
tot 1955 in gebruik als wasserij, vervolgens als 
palingrokerij en vanaf de jaren ’70 in verval. In 2009 
is de IJsselstroom tot gemeentelijk monument 
verklaard. De historische gelaagdheid van het pand, 
de sheddaken en de indeling van het woongedeelte 
hebben een hoog monumentale waarde. “Gezien in 
het licht van andere wasserijen, is industrieel erfgoed 
de IJsselstroom door zijn goed behouden, relatief 
eenduidige vorm - woonhuis, bedrijfsgedeelte en 
schoorsteen - en zijn ligging architectonisch van 
groot belang.” (Rapport Bouwhistorische Verkenning 
en Waardestelling, Bureau voor Bouwhistorie en 
Architectuurgeschiedenis, 2008)

Zaterdag: 10.00-17.00  |  Zondag: 11.00-17.00 uur

33 OUDE WASSERIJ DE IJSSELSTROOM  |  Vliegendijk 16

Voormalig Magazijn Barbaros, sinds 1988 een moskee. 
Tijdens 9 en 10 september bent u er van harte welkom.

Zaterdag: 11.00-17.00  |  Zondag: 11.00-17.00 uur

34 STICHTING BARBAROS MOSKEE  |  David Evekinkstraat 6

Huize Borro is gevestigd in het Oude Bornhof. Een 
oase van rust midden in de binnenstad op een minuut 
lopen van de Zaadmarkt. Huize Borro is gebouwd in 
1321 en heeft een prachtige gevelklok en bijzondere 
vertrekken. In Huize Borro is het Genietcafé gevestigd 
met ‘het mooiste terras van Zutphen’.

Zaterdag: 10.00-17.00  |  Zondag: 11.00-17.00 uur

37 HUIZE BORRO (GENIETCAFÉ)  |  Oude Bornhof 55

In 2016 werd dit markante pakhuis aan de Nieuwstad 
met veel liefde voor details gerestaureerd. De rode 
gevel met zijn pakhuisluiken en in- en uitzwenkende 
geveltop is een blikvanger in de straat. Het pand 
werd in 1629 gebouwd door Herman Biervoerder, 
die er mogelijk een herberg runde. Op zaterdag en 
zondag is de begane grond, de voormalige winkel, 
vrij te bezoeken en voor zover mogelijk worden 
kleine groepjes (max 6 personen) door de eigenaren 
rondgeleid in de historische ruimten op de verdieping.

Zaterdag: 13.00-16.00  |  Zondag: 13.00-16.00 uur 

35 PAKHUIS DE BIERVOERDER, ANNO 1629  |  Nieuwstad 36

In dit herenhuis uit 1893 is onlangs een glazen 
moderne stalen achterkant gerealiseerd. Een mooi 
voorbeeld van oud en nieuw. Het woonhuis is 
gerestaureerd in originele staat met de gemakken van 
de 21ste eeuw.

Zaterdag: gesloten  |  Zondag: 12.00-15.00 uur

36 HUIS MET INDUSTRIËLE AANBOUW  |  Coehoornsingel 80
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Op de vrij toegankelijke benedenverdieping van het 
fraaie pand aan de IJsselkade toont Loes Jongkind 
een overzicht van haar werk waarin ook Antiquariaat 
Sigma sinds 1996 is gevestigd. Het antiquariaat 
begon in 1990. Eerst in Naarden en daarna in een 
prachtig monumentenpand aan de IJsselkade. Ze zijn 
gespecialiseerd in zeldzame en wetenschappelijke 
boeken over cultuurgeschiedenis, sociale weten-
schappen, reizen, en land- en volkenkunde, met focus 
op Zuid & Midden Amerika. De collectie boeken en 
prenten op de benedenverdieping is vrij toegankelijk.

Zaterdag: 13.00-17.00  |  Zondag: 13.00-17.00 uur

38 ATELIER LOES JONGKIND & ANTIQUARIAAT SIGMA | IJsselkade 13

Erve Eme is een archeologisch openluchtmuseum, 
een reconstructie van een vroeg-middeleeuws erf in 
Zutphen op basis van archeologische vondsten. Wij 
bouwen aan een unieke reconstructie van een klein 
dorp uit de Frankische tijd, de periode na het vertrek 
van de Romeinen en vóór de komst van het rijk van 
Karel de Grote. 

Rond 700 na Christus was Zutphen een dorp, groter 
dan een gemiddeld dorp maar nog geen echte stad. 
Zutphen ontwikkelde zich langzaam maar zeker tot het 
grafelijk bestuurlijk centrum van de regio en groeide 
uit tot een heuse stad. En zo is ook het plan dat Erve 
Eme langzaam maar zeker uitgroeit tot een steeds 
grotere nederzetting. Op Erve Eme brengen we het 
verleden weer tot leven met behulp van reconstructies 
van gebouwen en ambachten uit die tijd. Via levende 
geschiedenis, met re-enactors en ambachtslieden in 
middeleeuwse kleding, laten we bezoekers ervaren 
hoe mensen in die tijd leefden. Erve Eme presenteert 
op zondag 10 september diverse middeleeuwse 
ambachten met als hoofdthema ‘hout’ op de 
Houtmarkt bij de fontein.

Zondag: 12.00-16.30 uur 

42 ERVE EME  |  Houtmarkt

In het fraaie monumentale pand IJsselkade 8 toont 
Sonja Meijer in één van de prachtige parterre 
stijlkamers haar olieverfschilderijen met het thema 
Kunst met een boodschap.
Deze expositie omvat schilderijen, die een verandering 
van bewustzijn bij de kijker op gang kunnen brengen, 
beelden die bevrijdend voor de mens kunnen werken 
op weg naar een nieuwe wereld van saamhorigheid en 
verbondenheid.

Een persoonlijk verhaal is de basis voor het maken van 
Sonja’s schilderijen. De taal van symbolen bekrachtigt 
de beelden op het doek.

Sonja Meijer geeft op beide dagen om 16.00 uur een 
korte lezing met muzikale begeleiding.

Zaterdag: 11.00-17.00  |  Zondag: 11.00-17.00 uur

40 EXPOSITIE SCHILDERIJEN SONJA MEIJER  |  IJsselkade 8

Het Stedelijk Museum en het Museum Henriëtte Polak 
hebben een prachtig nieuw huis gevonden in het Hof 
van Heeckeren. Na een verbouwing van twee jaar 
hebben de musea en de afdeling archeologie van de 
gemeente Zutphen afgelopen voorjaar  hun intrek 
genomen in het geheel verbouwde stadspaleis. 

Via het bijzondere schelpenpoortje komt u in de 
museumtuin en via de oranjerie wordt u naar de 
musea geleidt. Het Stedelijk Museum Zutphen is een 
cultuurhistorisch museum dat de geschiedenis van 
Zutphen en van de huidige Achterhoek verzamelt en 
op originele wijze in beeld brengt. Museum Henriette 
Polak is hét museum voor modern-klassieke schilder- 
en beeldhouwkunst. 

Zaterdag: 11.00-17.00  |  Zondag: 11.00-17.00 uur
Tijdens de Open Monumentendagen heeft u gratis 
toegang. 

41 MUSEA ZUTPHEN  |  ’s Gravenhof 4

Museum met klederdrachten van heel Nederland, oude 
ambachten en oud speelgoed. Je kijkt er je ogen uit!

Zaterdag: 10.00-17.00  |  Zondag: 11.00-17.00 uur

39 MUSEUM DE OPKAMER  |  Rijksstraatweg 90
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Kunstenares Nelleke Wiersma toont in haar 
monumentale atelier, in de monumentale Kolenstraat 
werk dat Zutphen als onderwerp heeft.

Zaterdag: 12.00-16.00  |  Zondag: 12.00-16.00 uur

43 ATELIER NELLEKE WIERSMA  |  Kolenstraat 4

In een mooi en oud pand gelegen in het nieuw 
ontwikkelde stadsdeel Noorderhaven vindt u Driekant 
Brood & Koffie. In de gezellige lunchroom en bakkerij. 
direct naast het station, treft u naast koffie ook kunst en 
cultuur.

Zaterdag: 10.00-17.00  |  Zondag: 12.00-17.00 uur

44 DRIEKANT BROOD & KOFFIE  |  Lijmerij 23-25

Expositie van abstract werk. Ellen van der Wiel maakt 
schilderijen van zelf geproduceerd vilt en Ellen Dekker 
schildert met acryl- en olieverf. Kleurovergangen, 
ritmes en spelingen van het licht is wat beiden 
inspireert. Kunst die je letterlijk aan kunt raken en kunst 
die je raakt.

Op beide dagen is er een presentatie om 16.00 uur.

Zaterdag: 12.00-17.00  |  Zondag: 12.00-17.00 uur

47 KUNST DIE JE KAN VOELEN  |  ‘t Pakhuys, Berkelkade 15

Stadsboerderij en schilderwerk. In de stadsboerderij 
woonde boer en kunstschilder Herman Kip tot 2006. 
Een boerderij in originele staat met bedsteden en 
openhaarden zonder sanitair en waterleiding. Herman 
Kip was een naïeve schilder die borden, vazen, 
melkbussen, gereedschap, tafels, kasten en stoelen 
e.d. beschilderde. Tot zijn dood leefde hij als kluizenaar 
en hij schonk zijn bezit aan de gemeente Zutphen 
die er een museum van maakte dat beheerd wordt 
door vrijwilligers. De enorme collectie schilderkunst is 
opgesteld in alle ruimten van de boerderij. Van de deel 
tot de gang tot aan de de tuin toe.

Entreeprijzen (ook tijdens Open Monumentendag) : 
volwassenen € 3,00 en kinderen tot 12 jaar € 1,00.
Voor rondleidingen buiten de weekenden bel Gerrie 
Willemsen 0575-513218

Zaterdag: 13.00-17.00  |  Zondag: 13.00-17.00 uur

45 MUSEUM BOER KIP  |  Oude Touwbaan 26

Tekenclub Het Palet bestaat sinds 1942. De leden 
van Het Palet laten graag enkele tekeningen zien. 
Bovendien kunt (gratis) uw portret laten tekenen.

Zaterdag: 10.00-16.00  |  Zondag: 11.00-16.00 uur

46 PORTRETTEKENEN  |  Burgerzaal

In Huis De Wildeman zit sinds kort het Geelvinck 
Muziek Museum. Het is een oud patriciërshuis waar 
op de begane grond twee stijlkamers zijn ingericht. 
Hier krijgt de bezoeker een prachtig inkijkje in de 
sfeer van de huiskamerconcerten zoals die in de 
negentiende eeuw werden gegeven. Tevens wordt in 
het Geelvinck het verhaal van Beethoven en zijn band 
met Zutphen vertelt en zijn er talloze historische piano’s 
te zien waaronder de unieke tafelpiano van de Franse 
Koningin Marie Antoinette. 
In het huis bevindt zich tevens de unieke schuilkapel 
De Wildeman uit 1628 (zie elders in het programma). 
Tijdens de Open Monumentendagen krijgt u 50% 
korting op de reguliere entreeprijs.

Zaterdag: 11.00-17.00  |  Zondag: 11.00-17.00 uur

48 GEELVINCK MUZIEK MUSEUM  |  Zaadmarkt 88
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Janske Hombergen, Annemiek Pruijt, Floris Brasser, 
Luitgard Schulz (Pantau) en Maïté Duval hebben 
kunstwerken in en om de oude Wasserij geplaatst.
Divers in materialen en in ambachtelijkheid: geweven 
zeefdrukken, prismatische lichtvangers, wandkleden, 
fijne tekeningen, houten sculpturen in de uiterwaarden, 
bronzen beelden, een mandorla op het water. Kortom 
een rijkdom aan beelden, prachtig geplaatst in het 
uiterwaarden landschap. Deze locatie is meegenomen 
in de IJsselbiënnale route.

In deze tentoonstelling is speciale aandacht voor de 
Stargazers, dit zijn fijne tekeningen van Annemiek 
waarvan de helft van de verkoop naar Justdiggit 
gaat, een organisatie die wereldwijd op lokaal 
niveau projecten ondersteund voor herstel van de 
ecosystemen.

Zaterdag: 10.30-17.00  |  Zondag: 11.00-17.00 uur

49 TENTOONSTELLING TEXTIEL EN HOUT  |  Vliegendijk 16

Carillonmuziek is voor alle Boeren, Burgers en 
Buitenlui. Iedereen kan het carillon beluisteren op 
zondag 10 september van 11.30 uur tot 12.30 uur. 
Onze stadsbeiaardier Frans Haagen brengt o.a. 
Boerendansmuziek ten gehore.

Wij ontvangen u deze dagen graag in ons 
informatiecentrum Het Clockhuys in de Wijnhuistoren. 
Hier kunt u veel te weten komen over de historie en de 
bespeling van het carillon, over het klokkengieten en 
nog veel meer.

Zaterdag: gesloten  |  Zondag: 12.00-16.00 uur

50 WIJNHUISCARILLON EN HET CLOCKHUYS  |  Groenmarkt 40

Zutphense Pracht is het magazine boordevol verhalen 
over Zutphense monumenten en haar bewoners, 
bouwhistorie en archeologie. Het verschijnt twee keer 
per jaar en is te koop in de boekhandels maar ook met 
korting tijdens de Open Monumentendagen. Uitgave 
gemist? Ook de oudere uitgaves zijn dan tegen een 
gereduceerde prijs te koop.

Zaterdag: 10.00-17.00 uur

51 ZUTPHENSE PRACHT MAGAZINE  |  Burgerzaal

Locatie: Dat Bolwerck
Thema: Boeren, Burgers en Buitenlui

Veel kijken naar foto´s is essentieel voor fotografen. 
En bij De Zutphense kan dat volop, doordat leden 
hun laatste werk mee nemen naar de ‘eigen werk-
clubavond’. Daar wordt in discussies opbouwende 
kritiek geleverd, waarbij de creatieve, inhoudelijke 
kant van het fotowerk zwaarder telt dan de technische 
aspecten. Feedback van vakgenoten en kijkers speelt 
een belangrijke rol bij de ontwikkeling tot fotograaf 
met een eigen signatuur. Vooral ook veel doen in de 
praktijk en bewust zijn; wat speelt er, waar kies ik voor, 
wat is mijn doel? Een permanente zoektocht naar 
inspiratie en verbetering. Het thema ‘Boeren, Burgers 
en Buitenlui’ nodigt uit tot verkenning en verdieping 
met beelden. Kijkt u zelf, wat spreekt u aan en wat 
niet? Bovenal: GENIET!

Zaterdag: 10.30-17.00  |  Zondag: 11.00-17.00 uur

53 FOTOGRAFENCOLLECTIEF ‘DE ZUTPHENSE’  |  Zaadmarkt 112

Erfgoedvereniging Heemschut is de grootste en 
één van de oudste particuliere verenigingen voor 
bescherming van cultuurmonumenten. Sinds 1911 
zetten actieve burgers zich in voor de waardering 
en het behoud van waardevolle monumenten en 
cultuurlandschappen in Nederland. Ruim 5.000 
leden steunen de doelstelling van Erfgoedvereniging 
Heemschut. Meer dan 150 leden zijn als vrijwilliger 
actief binnen de vereniging. Zij zijn georganiseerd 
in 13 commissies. Iedere provincie heeft een eigen 
commissie en in Amsterdam is een aparte commissie 
ingesteld. De Heemschut-commissie onderneemt actie 
voor gebouwen of gebieden die gevaar lopen.

Zaterdag: 10.00-17.00 uur

52 ERFGOEDVERENIGING HEEMSCHUT  |  Burgerzaal

Je kijkt je ogen uit in dit nostalgische snoepwinkeltje 
waar je onder meer oudhollands snoep zoals ulevellen, 
polkabrokken, stroopsoldaatjes en hak- en borsthoning 
vindt. De winkel is gespecialiseerd in snoep voor 
mensen met een voedselallergie. Daarnaast wordt er 
snoep verkocht van Europese familiebedrijven en is 
er een ruim assortiment van bijzondere chocolade uit 
Spanje, België,Italië en sinds kort Sicilië.

Zaterdag: 10.00-17.00  |  Zondag: 12.00-17.00 uur

54 MUSEUMWINKEL ‘T SNOEPJE  |  Ravenstraatje 3
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Fermata is een klein gemengd koor met ervaren 
zangers onder leiding van Paulien Roos-Bik. Ons 
repertoire omvat zowel klassieke, geestelijke, 
wereldlijke als lichte muziek. Fermata zingt bij 
bijzondere gelegenheden, bij afscheid nemen, een 
huwelijk of een opening van een expositie.

Zondag om 13.00 uur in de Broederenkerk en om 
15.00 uur in de Nieuwstadkerk

55 KOOR FERMATA

Het mannenkoor De IJsselzangers maakt al 65 jaar 
deel uit van het Zutphense verenigingsleven. Het koor 
bestaat uit een kleine 30 zangers en heeft de ambitie 
op een hoog niveau de muziekwerken uit te voeren. 
Hieraan wordt wekelijks, onder leiding van dirigent 
Paul Michèl Tijssen, gewerkt. Het repertoire bestaat 
uit muziek uit de tijd van de renaissance tot spirituals 
en gospels, maar de IJsselzangers gaan ook de 
hedendaagse muziek niet uit de weg.

Zondag om 14.00 uur in de Nieuwstadkerk en om 
15.30 uur in de Broederenkerk

56 MANNENZANGVERENIGING DE IJSSELZANGERS

MIDDELEEUWSE ZUTPHENSE KOPZORGEN

“Boeren, burgers en buienlui... Zegt het voort, 
zegt het voort...

We schrijven het jaar 1572. Nadat Willem van den 
Bergh (zwager van Willem van Oranje) Zutphen had 
ontzet uit de klauwen van de Spaanse overheerster, 
staan er na vijf maanden opnieuw Spaanse troepen aan 
de poorten van onze geliefde stad. Hun blikken staan 
scheel en moordlusig en voorspellen niet veel goeds. 
Alle weerbare mannen dienen zich onmiddelijk te 
melden bij het Garnizoen en zich klaar te maken voor 
de strijd...

Acteur Stephan Wüst e.a. kruipen op zondag 10 
september in de huid van een stadsomroeper uit de 
zestiende eeuw. Komt dat zien!

Zondag tussen 12.00 en 16.00 op verschilende 
plekken in de stad

57 STEPHAN WÜST E.A.

Het gemengd koor ToonKunstPlus Zutphen wordt 
gevormd door een zestigtal vijftigPLUS leden, en geeft 
een klassiek concert met viertal sprankelende liederen. 
Zij zullen zingen: 
- Gabriel Fauré : Cantique de Jean Racine (1865)
- Antoine Oomen: Gedicht voor Land en Tuinbouw 
(1994), vrolijk lied over de seizoenen
- Henri Purcell: To the Hills (uit zijn opera Dido and 
Aeneas) (1688)
- John Vine: Down by the Sally Gardens (1900), 
gebaseerd op Iers volkslied

Indien u geïnteresseerd bent in ons koor, kijk eens op 
onze website www.toonkunstpluszutphen.nl.

Zondag om 13.00 in de Nieuwstadkerk

59 TOONKUNSTPLUS

Het Koninklijk Zutphens Mannenkoor is opgericht 
in 1896. We zingen originele mannenkoorliteratuur 
uit alle perioden; zowel werelds als religieus en in 
diverse talen. We zingen ‘a capella’ en vierstemmig: 
Tenoren 1, Tenoren 2, Baritons en Bassen. We treden 
regelmatig naar buiten met aantrekkelijke concerten 
en werken al vele jaren mee aan de Dodenherdenking 
bij het Gideonmonument. We maken gebruik van 
muziekbestanden waarmee je thuis kunt oefenen 
en repeteren op dinsdagavond in Het Bornhof, 
Hobbemakade 246, Zutphen. Lijkt het je wat om mee 
te doen, kom dan gerust eens langs of neem contact 
met ons op. Zaterdag 9 september 2017 verzorgt het 
Koninklijk Zutphens Mannenkoop twee optredens met 
diverse stukken uit verschillende opera’s.

Zaterdag om 13.30 en om 15.00 uur in Dat Bolwerck 
(Zaadmarkt 112)

58 KONINKLIJK ZUTPHENS MANNENKOOR

Cappella Calluna brengt liederen van drie belangrijke 
Renaissancecomponisten ten gehore: Josquin des 
Prez (ca. 1450-1521), Palestrina (1525- 1594) en 
Sweelinck (1562-1621). Wij zingen van Josquin het 
motet Ave Maris Stella, dat gebaseerd is op een heel 
oude hymne, die nog uit de negende eeuw stamt. 
Van Palestrina de Missa Brevis, een serene mis in 
persoonlijke stijl en van Sweelinck twee psalmen: 102 
en 121, die destijds door de gegoede burgers in hun 
huiskamers werden gezongen.

Zaterdag om 14.00 uur in de Martinuskerk, 
Warnsveld

60 CAPPELLA CALLUNA, KLEINKOOR UIT APELDOORN
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DUZZ... is een gemengd nonet dat eind 2004 werd 
opgericht. Duzz… beslaat met haar repertoire muziek 
uit de afgelopen vijf eeuwen. Oude madrigalen, 
Romantiek, hedendaagse klassieke muziek, maar 
ook close harmony en popsongs garanderen een 
gevarieerd geheel dat steeds weer enthousiaste 
reacties losmaakt, niet alleen bij het publiek.
Inmiddels verzorgde Duzz…concerten in de regio, 
maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in Arnhem, 
Friesland en Osnabrück. Kenmerkend voor de 
concerten van Duzz… is de muzikale reis die zij met 
haar publiek maakt door vijf eeuwen muziek met alle 
bijbehorende verschillende stijlperiodes.

Zondag om 14.00 uur in de Broederenkerk en om 
15.30 uur in de Nieuwstadkerk

61 VOCAAL ENSEMBLE DUZZ...

De Zomer Academie Zutphen organiseert een serie 
uitvoeringen van de opera Dido & Aeneas van Henry 
Purcell in de tuin van Dat Bolwerck te Zutphen. 
De middeleeuwse stadsmuur en de monumentale 
Drogenapstoren zijn niet alleen achterwand maar 
worden ook nadrukkelijk in de voorstelling betrokken. 
Het belooft daarom een bijzondere belevenis te 
worden!

Sopraan Johannette Zomer als Dido en jonge 
professionals, zangstudenten en zeer gevorderde 
amateurs in een compacte scenische uitvoering van 
Henry Purcell’s ‘Dido and Aeneas’.

Rolverdeling:
- Florien Hilgenkamp: Belinda
- Eric Habets: Aeneas
- Jolande Schoonenberg: Sorceress
- Marlieke Haandrikman: First Witch, Second Woman
- Emilie Wijers: Second With, Spirit
- Peter Lusse: verteller, Sailor
Het Stembandatelier koor met het Tulipa Consort
o.l.v. Dirkjan Horringa.
Regie: Annechien Koerselman

Entreeprijzen inclusief consumptie: 
€ 24,50 (volwassenen)
€ 21,00 (met CJP en Muzehofpas)
€ 10,00 (jeugd 13 t/m 18 jaar) 
€ 5,00 (kinderen t/m 12 jaar) 
Kaarten zijn te bestellen op: 
www.cangotickets.com/sparrowtree/dido.php

Zaterdag om 20.00 uur, zondag om 14.15 uur en 
om 20.00 uur in Dat Bolwerck (Zaadmarkt 112)

63 OPERA DIDO & AENEAS

Er zijn een aantal mensen van buiten de stad, die op 
zoek zijn naar een goed plekje voor een overnachting 
in het mooie Zutphen. Ze zijn goed voorbereid, want ze 
hebben van alles bij zich, zoals een kaart van Zutphen 
en een tent. Dus eigenlijk kan het niet mis gaan... 

Theatergroep ZET geeft op humoristische wijze, een 
eigentijdse invulling van een oud tafereel uit een lang 
vervlogen tijd.

Zondag tussen 12.00 en 16.00 ieder uur op diverse 
plekken in de stad

62 THEATERGROEP ZET
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De geschiedenis van de Stadsboomgaard gaat terug 
tot in de tijd dat deze onderdeel uitmaakte van het 
militaire landschap. Welke onderdelen in het huidige 
landschap zijn nog terug te vinden op de kaarten uit 
de 16e, 17e en 18e eeuw? Waarvan leefden boeren, 
burgers en buitenlui? Een interactieve reis door 
de tijd-excursie op één van de mooiste en rijkste 
cultuurhistorische locaties van Zutphen! Maximaal 15 
deelnemers. 

Zaterdag van 14.00-15.00 uur. Aanmelden enkel 
vooraf per telefoon: 06-14871787 (vol is vol).

65 EXCURSIE STADSBOOMGAARD EN VOGELPARK ZUTPHEN

Boeren, Burgers en Buitenlui...eeuwenlang hebben zij 
een belangrijke stempel op de de stad gedrukt. In de 
presentatie van Ineke Hissink-Kapper wordt u aan de 
hand van anekdotes en beeldmateriaal meegenomen 
in het verhaal over de verstandhouding tussen 
bewoners van stad en platteland. Het blijkt dat Boeren, 
Burgers en Buitenlui lang niet altijd gemoedelijk de 
Zutphense stadspoorten betraden...

Zaterdag en zondag om 14.30 uur in de trouwzaal 
van het Oude Stadhuis.

66 LEZING BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI

Het stadhuis van Zutphen is gebouwd op een plek die 
al eeuwenlang het bestuurlijk centrum van Zutphen 
is. Sinds 1999 staat er een nieuw stadhuis. In het 
nieuwbouwcomplex, een ontwerp van architect Thomas 
Rau, is een aantal monumentale panden geïntegreerd. 
Op subtiele wijze heeft de architect symbolen in het 
ontwerp verwerkt die de verbinding leggen tussen het 
heden en het verleden. Sandra Moolhuyzen verzorgt 
de rondleidingen.

Zondag om 13.30 uur en om 15.00 uur. Aanmelden 
in de Burgerzaal.

67 RONDLEIDING NIEUWE STADHUIS

Een aangepaste rondleiding/bierproeverij in de 
gewelvenkelder van Stadsbrouwerij Cambrinus 
(Houtmarkt 56B). De brouwer neemt u met zijn verhaal 
mee in een stuk bierhistorie met een relatie tot 
Zutphen, hoe en waar in de middeleeuwen in Zutphen 
bier werd gebrouwen. Inclusief bierproeverij van vijf 
Zutphense speciaal bieren. Na afloop ontvangt u 
een wandelroute met hierop vermeld een veertigtal 
gebouwen in Zutphen waar in de middeleeuwen bier 
werd gebrouwen. Kosten € 11,50 p.p.

Zaterdag en zondag van 14.00 tot 15.30 uur. 

70 RONDLEIDING/BIERPROEVERIJ STADSBROUWERIJ CAMBRINUS

Onder leiding van een gids wordt er een route 
gelopen door de Nieuwstad- en het Barlhezekwartier 
in Zutphen. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd 
t.b.v. de restauratie van de Joodse Begraafplaats, 
Zutphen. Vertrek- en eindpunt: Synagoge, Dieserstraat 
11 in Zutphen. 

Zondag van 11.30 tot 13.00 uur en van 13.30 tot 
15.00 uur. Aanmelden via wandeling@mendelson.nl

71 STADSWANDELING JOODS ZUTPHEN

Je als gegoede burger laten rondrijden door Zutphen? 
Koetsenclub ‘Span Moar An’ Almen en omstreken 
verzorgt op zondagmiddag gratis koetsenritten. 
Met een aantal koetsen, bereden door menners in 
klederdracht, kunt u zelf ervaren hoe de burgers van 
weleer zich lieten vervoeren door de stad. Vertrek voor 
het Oude stadhuis.

Zondag tussen 12.00 en 16.00 uur

69 KOETSENCLUB SPAN MOAR AN

Stadswandelingen Gilde Zutphen zal een aantal 
rondleidingen verzorgen. De stadswandelingen duren 
ca 1 uur en sluiten aan bij het thema Boeren,Burgers en 
Buitenlui. Inschrijven kan in de Burgerzaal

Zaterdag om 11.00, 13.00 en 15.00 uur
Zondag om 13.00 en 15.00 uur

64 RONDLEIDINGEN GILDE ZUTPHEN

De Werkgroep Bouwhistorie Zutphen doet al meer 
dan 20 jaar uitgebreid onderzoek naar de bouwhistorie 
van panden, vooral in de oude binnenstad. Inmiddels 
zijn er zo’n 210 panden onderzocht. Ze zijn niet zozeer 
door boeren en buitenlui bewoond geweest, maar 
zeker wel door burgers. Op zondag 10 september 
nemen leden van de werkgroep u mee naar een aantal
panden.

Zondag van 11.30-12.45: ronde 1 (keuze van 2 uit 
6 panden)  en 13.30-14.45: ronde 2 (keuze van 2 uit 
6 panden)

68 RONDLEIDINGEN WERKGROEP BOUWHISTORIE
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