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Open
monumentendag
Schagen
10 & 11 September
2022

Thema: Duurzaamheid

Programma onder voorbehoud

Historische markt
en duurzaamheid

Kinderactiviteiten

Escape the City
Kraak de geheime code terwijl u meer
leert over de stad Schagen en haar mo-

Grote Kerk op de Markt

numenten! Geschikt voor alle leeftijden.

Historische markt en kinderactiviteiten
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur en

Fietstocht op eigen gelegenheid

zondag 12.00 - 17.00 uur

door de Zijpe

Markt 23a Schagen

In de Grote Kerk, bij de stand van de Histo-

Ingang aan de zijkant van de kerk, tegen-

rische Vereniging De Zijpe kunt u een fiets-

over de terrassen van hotel Marktstad en

tocht ophalen langs de monumenten en

restaurant Stiel.

bijzondere plekken van de Zijpe.
Boerderij- en Rijtuigmuseum Vreeburg
Gratis toegang. Zaterdag en zondag

Schilderles van Rembrandt van Rijn
Rembrandt van Rijn is aanwezig in de
Grote Kerk! Onder zijn leiding kunnen kinderen schilderen op een schildersezel. Net
als een echte schilder uit de 17e eeuw!
Geschikt voor kinderen in alle leeftijden.

10.30 - 16.00 uur geopend.
Lezingen in de Grote Kerk

Loet 14 Schagen, Rijksmonument

U kunt ook deelnemen aan de lezingen in
de Grote Kerk. Er zijn onder andere lezin-

Museum Vreeburg organiseert in de Grote

gen over het Slot Schagen, het verduur-

Kerk een raadje plaatsje quiz en er is een

zamen van uw woonhuis, historisch kleur-

presentatie over kleurgebruik in en rond

gebruik (verf) in de regio en archeologie in

een Westfriese boerderij. Op zaterdag is er

Schagen. Programma onder voorbehoud,

een stro-vlechter aanwezig en op zondag

zie website Open Monumentendag.

een calligraaf-schoonschrijver.

Op zondag om 10.00 uur is er een dienst
in de kerk, met als thema ‘monumenten’.
Opening

Iedereen is welkom.

Op zaterdag om 11.00 uur opent wethouder Simco Kruijer de Open Monu-

Stadswandeling onder leiding van een gids

mentendagen in de Grote Kerk. Daarna

Wilt u Schagen ervaren als een onver-

doet wethouder Duurzaamheid Hans Hed-

Scherven plakken

getelijke stad? Loop dan mee met een

des de aftrap van de inkoop-isolatie-actie.

Archeologen in de dop kunnen scherven

stadsgids. Laat u verrassen door deze

plakken net als echte archeologen. Dat

super - leuke - leerzame activiteit.

Historische markt

is een ware puzzel! Ook kunnen kinderen

Tijdstippen stadswandeling

Museum Eenigenburg

In de kerk is een ‘historische markt’, met

zich verkleden in historische kleding. En

Zaterdag om 12.00, 13.30, 15.00, en 16.00

Alleen op zondag open

stands van historische verenigingen, mu-

daarmee op de foto bij een fotozuil.

uur en zondag om 12.00, 13.30, 15.00, en

Zondag 12.00 - 17.00 uur

sea en andere erfgoedorganisaties in

16.00 uur.

de regio. Kom hier meer te weten over

Archeologische spelletjes

Startpunt: Markt 23a Schagen (voor de in-

Kinderen kunnen zich laten verkleden in

archeologische vondsten, monumenten,

In een graafbak zoeken naar archeolo-

gang van de kerk en voor restaurant Stiel).

oud-Hollandse kleding, ze kunnen de was

molens en duurzaamheid. Er zijn ook

gische vondsten en je geduld en precisie

Kosten € 3,50 per persoon (contant betalen)

ophangen en er zijn kinderspelletjes. Te-

experts op het gebied van verduurzaming

testen met een dokter bibber kan bij de

U kunt zich spontaan aanmelden ter plaat-

vens is de tentoonstelling “Eenigenburg

en energie besparing aanwezig.

archeologische spelletjes.

se. Contactpersoon is Jeanette de Ruijter.

Natuurlijk!” te bezoeken.

Wandeling naar Tjaarsdorp

Stadswandeling die u op eigen

Vanaf Museum Vreeburg start er een wan-

gelegenheid kunt doen

deling naar Tjaarsdorp, waarin wordt ver-

Startpunt: Grote Kerk op de Markt

teld over de historie van het terpenland-

Rondje Schagen is een stadswandeling

schap van Schagen en Schagen in de

door het centrum van Schagen. Ga hier-

WOII. Tijdstippen: zaterdag en zondag om

voor naar www.izi.travel.nl > ga naar

12.00 en 15.00 uur.

audiogidsen > en zoek op ‘Schagen’.

Monumenten in de Zijpe

Korenmolen de Hoop
Bekijk hoe het malen van
meel vroeger ging. Zaterdag
en zondag 10.00 - 17.00 uur
Parallelweg 33 ’t Zand
Rijksmonument

Alleen zaterdag open
Molen ZG
Grote Sloot 103,
Burgerbrug
Zaterdag van
10.00 - 16.00 uur

Alleen zondag open
Herboren Toren
(Zijper Kerken)
Burgerweg 62a,
Burgerbrug
Zondag 13.00 - 17.00 uur

Hervormde Kerk
Oudesluis
(Zijper Kerken)
Noorderweg 14a,
Oudesluis
Zaterdag en zondag
11.00 - 17.00 uur

Hervormde Kerk
Sint Maartensbrug
(Zijper Kerken)
Grote Sloot 233,
Sint Maartensbrug.
Zaterdag en zondag
11.00 - 16.00 uur

Protestantse Kerk
Callantsoog
Zaterdag en zondag
10.00 - 17.00 uur
Kerkplein 1
Callantsoog

Museumboerderij
Tante Jaantje
Callantsoog
Dorpsplein 33,
Callantsoog.
Zaterdag en zondag
11.00 - 16.30 uur.
Op het achtererf is
wrakhout dat onlangs
is aangespoeld te
bezichtigen.

Molen de Grebpolder
Molenweg 1,
Schoorldam/
Warmenhuizen.
Zaterdag en zondag
11.00 - 16.00 uur.
De molenaars zijn
aanwezig om u meer
over de molen te
vertellen.

Oude Rijksweg 103 ’t Zand
19e eeuws woonhuis
Zaterdag en zondag
10.00 - 17.00 uur
De eigenaar vertelt u graag
meer over zijn woonhuis.

Alleen zaterdag open
Molen P
Korte Ruigeweg 47,
Oudesluis
Zaterdag van
10.00 - 16.00 uur

Klokkenmaker Henk Houkes
Herenstraat 5 Schagen
Zaterdag van 10.00 - 16.00 uur
Om 11.30 - 12.00 uur en om 14.30 - 15.00 uur geeft Henk
Houkes een lezing over zijn werk als klokkenmaker.

Maria op de Keins
De kapel is gelegen aan de
Westfriesedijk, Keins 2a Schagen
Zaterdag en zondag van
9.00 - 17.00 uur.

Monumenten die van
buiten zijn te bezichtigen.
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Historische markt met stands,
verschillende kinderactiviteiten
en lezingen met aandacht
voor duurzaamheid.
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Buiskoolst

In de rechter slottorens is tijdens de
Open Monumentendagen het museum
1940 - 1945 gratis te
bezoeken.

Grote kerk
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De kerk met een
fraai 19e-eeuws
kerkinterieur is gratis
te bezoeken. U kunt
ook een kaarsje
aansteken in de
Mariakapel.
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Regionaal Museum
1940-1945
Gratis toegang
Zaterdag en zondag
10.00 - 16.30 uur
Slotplein 1 Schagen
Rijksmonument
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Sint Christoforuskerk
Alleen op zaterdag
10 september te bezichtigen van 10.30 14.30 uur. Er zullen
dan ook mensen
aanwezig zijn voor
een rondleiding.
Molenstraat 2
Schagen
Rijksmonument
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Museum Slag van de Somme
1914-1918
Open zaterdag 10.00 - 16.30
uur. Slotplein 2 Schagen

Startpunt wandeling
naar Tjaarsdorp
Vanaf Museum Vreeburg
start de wandeling.

Woonhuis aan de oude Bierkade
Loet 2-4 Schagen
Alleen vanaf de buitenzijde te
bezichtigen. Geen bezoek.

Startpunt stadswandeling
onder leiding van een gids
Voor de ingang van de
Grote kerk.

Oude postkantoor
Laan 21 Schagen
Zaterdag en zondag
10.00 - 17.00 uur

Monumenten in de oude gemeente Harenkarspel

Alleen zondag open
Groenvelder molen
Groenveldsdijk 12
Sint Maarten
Zondag 10.30 - 16.00 uur

Alleen zaterdag open
Oude Ursulakerk
Dorpsstraat 93,
Warmenhuizen
Zaterdag 10.00 - 16.30 uur

Dorpsstraat 137-139
Warmenhuizen
Stolpboerderij met zorgwoning. Provinciaal monument. Alleen vanaf de
buitenzijde te bekijken

Alleen zaterdag open
Protestantse kerk
Dirkshorn
Raadhuisstraat 5
Dirkshorn
Zaterdag 10.00 - 16.30 uur

Alleen zondag open
Museum Eenigenburg
Zondag 12.00 - 17.00 uur
Tentoonstelling over het
landschap van voor de
ruilverkaveling

Hervormde Kerk
Eenigenburg
Surmerhuizerweg 29,
Eenigenburg
Zaterdag en zondag
10.30 - 16.00 uur
Rijksmonument

Tolkerdijk 28
Schagen
Zaterdag en zondag
geopend

