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VOORWOORD

WELKOM BIJ DE ZAANSE 
MONUMENTEN OP 
10 SEPTEMBER

Huib en Dick hebben elkaar 
nooit ontmoet. Toch zijn ze 
op een bijzondere manier aan 
elkaar verbonden. Dankzij 
ons erfgoed. 

Erfgoed verbindt. Dankzij Dick Zwart 
en zijn liefde voor de monumentale 
begraafplaats in Wormerveer, 
kennen we nu het verhaal van 
Huib. Tijdens zijn inspanningen om 
de begraafplaats mooi te houden, 
stuitte Dick op een verwaarloosd 
grafje. “Huib” stond erop. Dick’s 
nieuwsgierigheid was gewekt. Net 
als zijn wil om te voorkomen dat het 
verhaal van Huib door verwaarlozing 
verloren zou gaan.  

Tijdens zijn speurtocht ontdekte 
Dick, dat Huib van Calsem in 1942 
op 3-jarige leeftijd was overleden. 
Door een vergisbom. De piloot 
had eigenlijk Schiphol als doelwit, 
maar loste zijn bom per ongeluk op 
een Zaanse woonwijk. Huib lag op 
zijn kamertje te slapen en was op 
slag dood. Zijn ouders verhuisden 
naar de VS en zijn inmiddels 
overleden. Niemand keek meer 
om naar het grafje. 

Dit verhaal raakte Dick. Dick was ook 
3 jaar in 1942. Hij nam namens de 
Historische Vereniging Wormerveer 
het initiatief om het grafje op 
te knappen en kreeg financiële 
steun van de gemeente Zaanstad. 

COLOFON
Deze brochure is een gezamenlijke 
uitgave van gemeente Zaanstad en 
Marketing Zaanstreek.

Niets uit deze uitgave mag geheel of 
gedeeltelijk worden overgenomen 
zonder schriftelijke toestemming en 
bronvermelding van de uitgever.

De inhoud van deze uitgave is met 
de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Voor fouten in 
de tekst zijn gemeente Zaanstad 
en Marketing Zaanstreek niet 
aansprakelijk.

Steenhouwerij Cees Woud in 
Wormerveer heeft de consolidatie 
inmiddels tot volle tevredenheid 
verricht. Hiermee is het verhaal van 
Huib in ere hersteld en kan ook in 
de toekomst naverteld worden. 

Erfgoed verbindt. In een tijd 
waarin kloven in de maatschappij 
steeds zichtbaarder worden, is 
het zichtbaar maken van onze 
gedeelde geschiedenis des te 
belangrijker. Duurzaam omgaan 
met ons erfgoed en met onze 
monumenten is daarom belangrijker 
dan ooit. Hoe je duurzaamheid en 
toekomstbestendigheid toepast op 
monumenten uit het verleden, kun 
je op 10 september zien en horen, 
met allerlei voorbeelden en verhalen 
door heel Zaanstad. ‘Duurzaamheid’ 
is dit jaar namelijk het thema deze 
Open Monumentendag. 

Erfgoed verbindt het verleden, met 
het heden en – daar pleit ik voor 
– de toekomst. Daarom is het ook 
belangrijk dat we onze kinderen 
ermee kennis laten maken. Met 
de speurtocht van Dick in mijn 
achterhoofd, vind ik het des te 
leuker dat er dit jaar voor kinderen 
een speurtocht is uitgezet. Samen 
met Sjoerd uit het boek ‘Sjoerd en 
de Stapelstad’ kunnen kinderen 
speuren naar de verhalen achter 
onze monumenten. 

Ik wens iedereen deze dag (en 
in de toekomst!) alvast heel veel 
speurplezier! 

Natasja Groothuismink
Wethouder monumenten & erfgoed
Gemeente Zaanstad

U ontvangt dit (gratis) informatie-
magazine om u te inspireren en te 
enthousiasmeren om 10 september 
op pad te gaan in de Zaanstreek. 
Ontdek zelf hoe uniek en veelzijdig 
onze Zaanse monumenten zijn.

TIPS EN AANDACHTSPUNTEN 
VOOR EEN BEZOEK AAN 
DE MONUMENTEN OP 
10 SEPTEMBER
Kijk voor het meest actuele 
overzicht van de open monu-
menten en activiteiten op 
www.openmonumentendag.nl. 
Plan uw bezoek goed, het is 
soms noodzakelijk om te 
reserveren, dit staat aangegeven 
bij de omschrijving van het 
monument op de genoemde 
website.

Wijzigingen in het openstellen 
van de monumenten of in het 
aanbod van activiteiten worden 
gecommuniceerd via 
www.openmonumentendag.nl 
en bij de omschrijving van de 
monumenten. 

De RIVM richtlijnen worden 
gehanteerd.

http://www.openmonumentendag.nl
http://www.openmonumentendag.nl
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Westzaan op z’n kop. Oldtimers, 
blitse wagens, kunst, kleedjes, kra-
men, verenigingen, open deuren 
en een barstenvol programma vol 
activiteiten. Op zaterdag 10 sep-
tember vindt De Dag van Westzaan 
weer plaats. Op deze dag zetten 
verenigingen, stichtingen en hob-
byisten hun deuren wijd open. 

De start begint elk jaar met een 
spectaculaire optocht van oldti-
mers, oude tractoren, brommers 
en motorfietsen.

Stoomsleepboot Scheelenkuhlen 
(1927). Ze voer vanuit Cuxhaven 
op de Elbe en het Duitse wad. Ze 
bevoorraadde vuurschepen met 
drinkwater, maar werd ook ingezet 
als ijsbreker en bergingsvaartuig. 
Zaterdag 10 september vaart het 
schip kleine rondvaartjes naar de 
Zaanse Schans tegen een kleine 
vergoeding. De kolen zijn erg duur. 
Ook het stoomschip HMS ELFIN 
(1933) is te bezoeken. Het is tevens 
het grootste zeegaande stoom-
schip van Nederland. Bemannings-
leden vertellen over het leven aan 
boord van dit unieke stoomschip.

WESTZAAN OP Z’N KOP

STERKE VERHALEN EN 
GEZELLIG VAREN

UITGELICHTE ACTIVITEITEN
Iedereen kan op Open Monumentendag (gratis) een kijkje nemen in de opengestelde 
monumenten en vaak wordt er ook nog iets extra’s georganiseerd: bijvoorbeeld een 
tentoonstelling, een proeverij of een rondleiding. Reserveren is soms noodzakelijk. 
We maakten een overzicht van een aantal bijzondere monumenten en activiteiten. 
Leest u mee? Op de website staan alle activiteiten genoemd.

Kijk voor het hele programma op: 
westzaan.nl

Meer informatie: elfin.nl

In het MonetAtelier vind je 25 repli-
ca’s van de Zaanse schilderijen van 
Monet. De verzameling schilderijen 
biedt een unieke blik op het werk 
van Monet en is tegelijkertijd een 
impressie van Zaandam in 1871. 
Het hele weekend is het MonetAte-
lier van 12 tot 17 uur geopend. In 
het weekend wordt er een Monet-
wandeling georganiseerd (geredu-
ceerd tarief). 

GENIETEN IN HET 
MONETATELIER

Kijk voor het programma en 
meer informatie op: 
doordeogenvanmonet.nl

Er wordt een selectie van oude 
medische instrumenten getoond 
en uitgelegd, alsmede religieuze 
voorwerpen uit de kapel van het 
voormalige St. Jan Ziekenhuis te 
Zaandam.

Verder zijn er foto’s, een diaverto-
ning en een film te zien over de ge-
schiedenis van de Zaanse zieken-
huizen. Door een microscoop kun 
je weefselpreparaten bestuderen.

Veerdijk 22, Wormer

Westzijde 14g, Zaandam

Zuideinde t/o 38, Wormerveer

OVER HET MOLENPAKHUIS 
DE SCHEPEL (WORMER) 
EN DE COMMISSIE 
HISTORIE ZAANSE 
ZIEKENHUIZEN

In een prachtig monumentaal 
pand in Zaandijk (ook wel bekend 
als het Zaanse Huisje), is de winkel 
‘Smells like chocolate’ gevestigd. 
Hier worden de heerlijkste choco-
lade producten verkocht.

SMELLS LIKE CHOCOLATE
Lagedijk 14, Zaandijk

http://www.openmonumentendag.nl
http://www.westzaan.nl
http://www.elfin.nl
http://www.doordeogenvanmonet.nl
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ZAANDAM
Restaurant Lab - 44 op het Hembrugterrein

Hembrug Museum op het Hembrugterrein

Hembrugterrein (monumentaal industrieterrein)

Paaskerk

Czaar Peterhuisje Museum

R.K. Kerk St. Bonifatius

Filmtheater de Fabriek

MonetAtelier

Theehuis van Monet

Doopsgezinde Vermaning

Westzijderkerk (Bullekerk)

Fluxus: centrum voor de kunsten in de Verkadefabriek

Restaurant JP 1886

Vrijmetselaarsloge Anna Paulowna

Restaurant De Hoop op d’ Swarte Walvis op de Zaanse 
Schans

Jagershuis op de Zaanse Schans (antiek- en curiosawinkel)

Oostzijderkerk

De Groene Bark

H. Maria Magdalena parochie

ZAANDIJK
Restaurant Slager aan de Schans

Restaurant Wolfsend

Smell’s like Chocolate/Zaans Houten Huisje (Chocoladecafé)

Het Weefhuis: cultureel centrum

Brouwerij Hoop (restaurant en winkel)

Honig Breethuis Museum

Stichting Raadhuis Zaandijk

Voormalig Gortershoek school en de Archeologische 
Vereniging

KROMMENIE
Woonhuis Ceres

Oud-Katholieke Kerk

Onderstaande monumenten zijn op zaterdag 10 september open. Sommige 
locaties zijn ook op zondag 11 september geopend. Dit kunt u op de web-
site www.openmonumentendag.nl bij de desbetreffende locatie checken.

Huize Barkeloo - voormalig weeshuis (o.a. atelier en 
particuliere woningen)

Kerk van Krommeniedijk

Vermaning Krommenie 

ASSENDELFT
Woonhuis: oude schooltje met woning van de bovenmeester

Museum en Molen De Paauw

Woonhuis

R.K. Kerk St. Odulphus

Cultureel Raadhuis Assendelft 

WORMER/WORMERVEER
T Hof Saenden (hier vindt geen activiteit plaats)

Wilhelminapark

Clubhuis van de Historische Vereniging Wormerveer

Algemene begraafplaats West

Woonhuis

Protestantse kerk in Wormerveer

Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen in molenpakhuis 
De Schepel

Stoomschip HMS ELFIN

Stoomsleepboot Scheelenkuhlen

KOOG AAN DE ZAAN
Kogerkerk en begraafplaats

Kooger Vermaning

Restaurant Zaanse Kathmandu Kitchen/Gebouw de 
Waakzaamheid

Molen Het Pink

WESTZAAN
Zuidervermaning Westzaan

Noordervermaning Westzaan

Jongwijs: lunchroom, bakkerij, bed & breakfast en 
picknicktuin

Molen Het Prinsenhof

t Reghthuys

Woonhuis-Monethuis - ALLEEN OP ZONDAG OPEN 
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Middenweg 44, Zaandam

Kanonnenloods 14, Zaandam

Verloren Spoor 1, Zaandam

Burgermeester Ter Laanplantsoen 21, Zaandam

Krimp 23, Zaandam

Oostzijde 14, Zaandam

Jan Sijbrandsteeg 12, Zaandam

Westzijde 14g, Zaandam

Westzijde 14d, Zaandam

Westzijde 80, Zaandam

Westzijde 75, Zaandam

Westzijde 168, Zaandam

Westzijde 168, Zaandam

Stationsstraat 61, Zaandam

Kalverringdijk 15, Zaandam

Zeilenmakerspad 3, Zaandam

Zuiddijk 1, Zaandam

Provincialeweg 302, Zaandam

Kalf 160, Zaandam

Lagedijk 7-9, Zaandijk

Lagedijk 13C, Zaandijk

Lagedijk 14, Zaandijk

Lagedijk 39, Zaandijk

Lagedijk 71, Zaandijk

Lagedijk 80, Zaandijk

Lagedijk 104, Zaandijk

Tuinstraat 27A, Zaandijk

Zuiderhoofdstraat 65, Krommenie

Noorderhoofdstraat 131, Krommenie

Vlusch 8/8a, Krommenie

Krommeniedijk 182, Krommenie

Noorderhoofdstraat 46, Krommenie

Nauerna 30, Assendelft

Nauerna 43b, Assendelft

Dorppstraat 229, Assendelft

Dorpstraat 572, Assendelft

Dorpsstraat 370, Assendelft

Billitonkade 31, Wormerveer

Wandelweg 53, Wormerveer

Zaanweg 124, Wormerveer

Marktstraat 91, Wormerveer

Hennepad 22, Wormerveer

Noordeinde 21, Wormerveer

Veerdijk 22, Wormer

Zuideinde t/o 38, Wormerveer

Zuideinde t/o 38, Wormerveer

Kerkstraat 14, Koog aan de Zaan

Lagedijk 34, Koog aan de Zaan

Hoogstraat 4, Koog aan de Zaan

Pinkstraat 12, Koog aan de Zaan

Zuideinde 233, Westzaan

J.J. Allanstraat 463, Westzaan

J.J.Allanstraat 119-121, Westzaan

Relkepad, Westzaan

Kerkbuurt 35, Westzaan

Oostzijde 221, Zaandam

Kijk voor het volledige programma en meer informatie op www.openmonumentendag.nl of zaans.nl

Onderstaande monumenten zijn op zaterdag 10 september open. Sommige 
locaties zijn ook op zondag 11 september geopend. Dit kunt u op de web-
site www.openmonumentendag.nl bij de desbetreffende locatie checken.

http://www.openmonumentendag.nl
http://www.zaans.nl


ZAANDAM

HEMBRUG

KOOG AAN
DE ZAANWESTZAAN

WORMERVEER

ZAANDIJK

KROMMENIE

ASSENDELFT

WORMER

NAUERNA

* In de Verkadefabriek 
zijn een aantal bedrijven 
gevestigd, waaronder 
horeca, een bakkers-
winkel en slager.

WORMERVEERWORMERVEERWORMERVEERWORMERVEERWORMERVEERWORMERVEERWORMERVEERWORMERVEERWORMERVEERWORMERVEERWORMERVEERWORMERVEERWORMERVEERWORMERVEERWORMERVEER

* De ingang bevindt zich in de 
Steijnstraat naast huisnummer 2. 
Tijdens de OMD kunt u ook via de 
entree van beddenspeciaalzaak 
Alphabed het clubhuis bereiken.

* Alleen het restaurant 
en nabijgelegen panden 
te bezoeken.

ZAANSE
SCHANS
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Bij sommige monumenten moet er 
gereserveerd worden voor de activiteiten. 
Kijk op www.openmonumentendag.nl op 
de pagina van het deelnemend monument.

http://www.openmonumentendag.nl
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Maak een reis door zowel het 
heden als het verleden en ontdek 
- op een ontspannen en actieve 
manier - wat deze streek te bie-
den heeft. Er zijn verschillende en 
vooral verrassende wandel- en 
fietsroutes. 

TE VOET OF PER FIETS DE 
ZAANSTREEK ONTDEKKEN 

Kijk op www.zaans.nl voor meer 
informatie.

Door het Hembrug Museum 
(Kanonnenloods 14, Zaandam) en 
het Czaar Peterhuisje (Krimp 23, 
Zaandam) worden rondleidingen 
georganiseerd. De plattegrond van 
Jan Rothuizen met audiotour is te 
koop waarmee men zelf het Hem-
brugterrein kan ontdekken. De 
plattegrond is verkrijgbaar bij het 
Hembrug Museum, Art Zaanstad, 
Zaanstore en Czaar Peterhuisje 
voor €2,50. 

Op de begraafplaats in Wor-
merveer bevindt zich een grote 
verscheidenheid aan grafmonu-
menten, die de lokale geschiedenis 
laten zien. Lokale en regionale
industriëlen, notabelen en arbei-
ders uit de vele fabrieken in 
Wormerveer hebben hier een 
laatste rustplaats gevonden. Op 
zondag 11 september verzorgt de 
Historische Vereniging Wormer-
veer om 14.00 uur een rondleiding 
over dit bijzondere monument.

VERHALEN KOMEN 
TOT LEVEN

ZWIJGEN ALS HET GRAF

Vanuit KET, een samenwerking 
tussen culturele- en horecaonder-
nemers, is een unieke activiteit 
georganiseerd: een Tour de Monu-
menten in de Zaanstreek. De
tour gaat langs vier locaties, onder 
leiding van Hans Luiten (o.a. bevlo-
gen schrijver, docent en reisgids), 
die als spreker een historisch ver-
haal doet over de plek, het pand
en een deel geschiedenis van de 
Zaanstreek. 

Hans begint de tour in Wormer 
bij Groos, gaat dan via de Zaanse 
Schans naar de Westzijde richting 
de Bullekerk vervolgens naar de 
Fabriek en eindigt bij restaurant 
Lab-44.

Deelnemers kunnen zich per 
e-mail opgeven (info@dewalvis.nl)
om mee te fietsen. Deelname is 
gratis.

TOUR DE MONUMENTEN 
IN DE ZAANSTREEK

KIJK JE OGEN UIT BIJ 
FLUXUS OPENKijk voor het hele programma en 

de tijden op: lab-44.nl

Inschrijven voor workshops kan via 
de website: fluxus.nl

Het Gemeentearchief organiseert 
met de Doopsgezinde Vermaning 
Zaandam de uitrol van de Westzij-
derol. Eén van de topstukken uit 
het archief! 

TOPSTUK

UITGELICHTE ACTIVITEITEN

Westzijde 80, Zaandam

FluXus, centrum voor de kunsten 
Zaanstad, houdt open huis op 
zaterdag 10 september (tussen 
13.00 en 16.00) onder de noemer 
‘FluXus Open’. Korte optredens en 
leuke workshops, waarbij je kennis 
kunt maken met docenten en hun 
lessen. Ook zijn er op het binnen-
plein muziekoptredens waarvan je 
onder het genot van een hapje en 
een drankje van restaurant JP1886 
kunt genieten. Een leuke kans om 
even binnen te kijken bij de leslo-
catie in de oude Verkadefabriek 
op Westzijde 168 in Zaandam én 
natuurlijk kennis te maken met 
FluXus. 

Marktstraat 91, Wormerveer

http://www.zaans.nl
http://www.lab-44.nl
http://www.fluxus.nl
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Bij het energiezuinig maken van een 
monument is het een uitdaging om 
de historische waarde van het pand in 
stand te houden. Bij grote ingrepen is er 

in de meeste gevallen een vergunning 
nodig. Check daarom eerst bij de afdeling 
vergunningen (van de gemeente) welke 
regels er zijn. Daarna kan Duurzaam 
Bouwloket gericht verder helpen.

Gratis en onafhankelijk advies 
Duurzaam Bouwloket heeft adviseurs 
in dienst die bewoners van A tot Z 
helpen met alle vragen over het ver-
duurzamen van de woning. Schroom 
niet en neem eens contact op om de 
energiebesparingskansen te 
bespreken.

Bewoners van gemeente Zaanstad 
kunnen met al hun vragen over het 
energiezuinig, comfortabel en duur-
zaam maken van hun monument 
terecht bij het Duurzaam Bouwloket 
(www.duurzaambouwloket.nl/
zaanstad).  

HOE VERDUURZAAM JE EEN 
MONUMENT?

Simon Douw en zijn moeder Nel, met wie hij Jongwijs (restaurant, 
bakkerij, boutique hotel en picknicktuin) leidt. Beelden uit 2021 
van de restauratie van het monumentale pand. Jongwijs is in juli 
2022 officieel geopend.DUURZAAM BOUWLOKET HELPT ZAANSE BEWONERS 

VAN MONUMENTEN MET ENERGIEBESPARING 

Een monument verduurzamen 
levert energiebesparing en comfort-
verbetering op én is goed voor het 
milieu. Maar waar te beginnen? Een 
monument verduurzamen is goed 
mogelijk. Belangrijk is dat de monu-
mentale waarden niet worden ge-
schaad. Dat betekent dat maatwerk 
nodig is per gebouw en per ingreep.

Mogelijkheden, adviezen 
en subsidies
Op www.degroenemenukaart.nl/
zaanstad staat alles over de mo-
gelijkheden om een monumentaal 
woonhuis te verduurzamen, zoals de 
diverse maatregelen en de subsidies 
die er zijn. Ook worden er persoon-
lijke adviezen gegeven. Met een ad-
viesrapport wordt duidelijk wat een 
eigenaar kan laten uitvoeren en hoe 
dat is aan te pakken. 

INSPIREREND VOORBEELD 
VAN EEN DUURZAME 
VERBOUWING

Ruim anderhalf jaar geleden is de 
duurzame verbouwing van Jongwijs 
gestart.
In juli gingen de deuren officieel 
open. Bijzonder is dat dit Rijksmonu-
ment met de nieuwste technieken 
volledig van het gas is. Daarbij is de 
plek een podium voor hergebruik: 
de vloer werd bijvoorbeeld door 
Forbo gemaakt van cacaoschillen die 
een restproduct zijn van de Zaanse 
cacao-industrie, de tafels van hout 
van Zaanse Kistenfabriek De Boer, 
de bar werd door meestertimmer-
man Bouke gemaakt van antieke 
kasten en ga zo maar door. Maar 
liefst 95% van het interieur van het 
restaurant en het boutique hotel is 
gerealiseerd middels hergebruik, 
re- en upcycling. Op Open Monu-
mentendag ben je welkom om een 
kijkje te komen nemen.

Kijk op de website van 
jongwijs.nl voor meer informatie.

Stel een vraag via: www.duurzaambouwloket.nl/contact

De Zaanse identiteit wordt bepaald 
door haar geschiedenis. Beschermde 
monumenten en historische dijken, 
linten en paden of vroeg twintigste 
eeuwse- en wederopbouwwijken 
vormen een belangrijk onderdeel van 
ons erfgoed. Onze omgeving veran-
dert voortdurend, maar het behoud 
van erfgoed en moderne ontwikkelin-
gen hoeven elkaar niet te bijten. Ster-
ker nog, erfgoed kan voor inspiratie 
zorgen bij nieuwe gebiedsontwikke-
lingen. Daarom willen we als gemeen-
te het verhaal van de Zaanstreek aan 
u blijven doorvertellen.

INFORMATIE OVER ZAANSE 
MONUMENTEN

Meer informatie over monumenten 
in Zaanstad: www.erfgoed.zaanstad.nl

J.J. Allanstraat 119-121, Westzaan

http://www.openmonumentendag.nl
http://www.duurzaambouwloket.nl/zaanstad
http://www.duurzaambouwloket.nl/zaanstad
http://www.degroenemenukaart.nl/zaanstad
http://www.degroenemenukaart.nl/zaanstad
http://www.jongwijs.nl 
http://www.duurzaambouwloket.nl/contact
http://www.erfgoed.zaanstad.nl
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Voor Open Monumentendag van dit 
jaar willen we graag ook meer kinde-
ren laten zien hoe leuk en spannend 
monumenten kunnen zijn. Daarom is 
er iets heel gaafs bedacht: een super-
leuke speurtocht. En niet zomaar een 
speurtocht. Kinderen helpen Sjoerd 
uit het boek Sjoerd en de Stapelstad 
om de bouwers te vinden in de Zaan-
se monumenten. 
De speurtocht is de hele dag (indivi-

Op zaterdag 10 september 2022 is er 
van 13.00 – 19.00 uur een bierfestival, 
georganiseerd door Biergenootschap 
Het Verbonden hoofd en Café Sman. 
Kom proeven van de verschillen-

Op zaterdag 10 september vindt de 
4e editie van de Zaanse UITmarkt 
plaats! Dit gebeurt in en rondom de 
Bullekerk (Westzijde 75 in Zaandam). 
Er is voor ieder wat wils: theater, 
klassieke muziek, jazz, blues, rock, 
dans, talloze workshops én: de entree 
is gratis! 

Ropes Aligned geeft een spectacu-
laire voorstelling (12:30 & 15 uur) 
aan de Bullekerk, als onderdeel van 
de UITmarkt. De Verticale dansvoor-

dueel) te doen. Kinderen kunnen zich 
melden bij het Bouwlab van Sjoerd en 
de Stapelstad waarna zij op pad gaan. 
We verklappen nog niet te veel, maar 
als de speurtocht er op zit, dan kun-
nen de kinderen een beloning opha-
len bij het Bouwlab en daar nog even 
spelen en bouwen. Het Bouwlab staat 
op het binnenplein van de Verkadefa-
briek (Westzijde 168, Zaandam).

de bieren die door de brouwerijen 
worden aangeboden. Geniet van je 
biertje(s) in de rustige oase van het 
park. Adres: Ingang Zaanweg 7 of 
Wandelweg 53.

stelling Vitruvius Vrouwen vormt 
een samensmelting van meerdere 
disciplines; architectuur, muziek en 
dans. Drie vrouwen die opgaan in de 
moderne tijd met overvolle agenda’s, 
plannen, ideeën, opties en verplich-
tingen zien soms door de bomen het 
bos niet meer en proberen rust te 
vinden in de eeuwenoude verhouding 
van de Vitruviusman van Leonardo da 
Vinci. De voorstelling wordt begeleid 
met live muziek van Rani Kumar op 
altviool en stem.

SPEURTOCHT MET SJOERD

BIERFESTIVAL IN HET WILHELMINAPARK 
IN WORMERVEER

VERTICALE DANS OP DE BULLEKERK ALS 
STARTSCHOT VAN DE UITMARKT

Meer informatie: www.ropesaligned.org

UITGELICHTE ACTIVITEITEN

http://www.openmonumentendag.nl
http://www.ropesaligned.org

