
 

 

Open Monumentendag 2019 

zaterdag 14 september a.s.. 
 

Het thema van de BankGiro Loterij 

Open Monumentendag 2019 

is Plekken van plezier.  

 

Naar welke monumentale plekken gin-

gen en gaan mensen voor hun plezier?  

Of dat nu het theater, de dierentuin, 

het museum, een park, een sportclub 

of een café is, het barst in ons land van 

de monumenten van ontspanning, ver-

maak en vrije �jd. De amusements-

waarde van monumenten staat dit jaar 

centraal. 

 

Plekken van plezier sluit aan bij Arts 

and Entertainment, het thema van de 

European Heritage Days waar Open 

Monumentendag onderdeel van is.  

 

Binnen de plaatsen waar mensen voor 

hun vermaak naartoe gingen en gaan 

kunnen vijf categorieën worden onder-

scheiden: podiumkunsten, museale 

kunsten, sport en spel, horeca en re-

crea�e. 
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Het thema staat daarmee garant voor 

originele openstellingen: monumentale 

cafés, hotels en (studenten)sociëteiten, 

monumentale sportstadia, botenhuizen 

en zwembaden, maar ook (openlucht)

theaters, muziektenten, pretparken en 

monumentale plekken waar ‘meisjes van 

plezier’ te vinden waren: het valt alle-

maal onder Plekken van plezier.  

 
Voor meer info: zie  www.openmonumentendag.nl 

 

Molen de Arkduif en  

Brouwcafé De Molen 
passen samen naadloos in  het thema 

van dit jaar, “Monumentale plekken van 

plezier”. 

 

De molen is (zoals op elke zaterdag) geo-

pend van 10.00 tot 16.00 uur; de mole-

naar(s) ontvangen u graag voor een 

praatje, toelich�ng of rondleiding. 

 

Na een bezoek aan de molen is het een 

mooie gelegenheid het brouwcafé 

(geopend vanaf 12.00 uur) te bezoeken 

voor een drankje of een hapje. 
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“Onderhanden werk” 

 

• Na een schilderbeurt staan de 

gebouwen rond de molen er 

weer strak bij. 

• Nu we voor 2019/2024 weer sub-

sidietoezeggingen voor onder-

houd hebben van de Rijksdienst 

en de Provincie Zuid-Holland kun-

nen we ons richten op het onder-

houdsplan voor de komende ja-

ren. 

• Op verzoek van het Brouwcafé is 

er een kleine aanbouw gereali-

seerd voor de uitbreiding van de 

keuken.  


