
Muziekkoepel: 
11.30-12.30 uur: muziek door Hippolytuskoor 
14.00-15.00 uur: muziek door Concordia 
Open Woonhuis (Burchtstraat 13)
Open op zaterdag (10.00-17.00 uur) en 
zondag (10.30-17:00 uur)

Oosterwijtwerd
Het baarhuisje op de begraafplaats 
Rusthof (Damsterweg tussen 21a en 23)
Vrij toegankelijk
Romanogotische Mariakerk 
(Dorpsstraat 29) 
Open op zaterdag en zondag 
(beide dagen van 09.00-18.00 uur)
Verkoop kaarten Groninger kerken en het 
Groninger landschap

Stedum
Romanogotische Bartholomeüskerk 
(Hoofdstraat 1)
Open op zaterdag
Stichting Historie Stedum (Aula aan de 
Stationsweg 29a)
Open op zaterdag
Presentatie van plekken van plezier in Stedum

Toornwerd
Begraafplaats Toornwerd 
(Toornwerderweg 2)
Vrij toegankelijk

Westeremden
Algemene Begraafplaats (Bredeweg)
Vrij toegankelijk 
Zaterdag van 09.00-12.00 uur: bij goed weer 
zijn de vrijwilligers aanwezig
De Boazkerk (Kosterijweg 16)
Open op zaterdag en zondag

Westerwijtwerd
Huiskamercafé (Dorpsweg 4)

Open op zaterdag en zondag (11.00-17.00 uur)
Expositie van Rita Ottink
Hervormde kerk (Pastoriepad 3)
Open op zaterdag en zondag 
(beide dagen van 11.00-17.00 uur)
Expositie van Harri Venema
Huis bij de molen (Dorpsweg)
Open op zaterdag en zondag 
(beide dagen van 11.00-17.00 uur)
Expositie ‘Door de ramen’ van Eveline van Duyl
Molen de Palen (Palenweg 3)
Open op zaterdag en zondag 
(beide dagen van 12.00-17.00 uur)
Rondleiding met uitleg werking van de molen
Romanogotische Mariakerk (Pastoriepad 5)
Open op zaterdag en zondag 
(beide dagen van 11.00-17.00 uur)
Expositie van Marie José Coenen en Itamar Kool

Wirdum
Kerk (Kerkeweg 24)
Open op zaterdag (10.00-20.00 uur) en 
zondag (09.30-20.00 uur)
Bespelen van orgel en muzikale bijdragen
Zaterdag vanaf 10.30 uur: activiteiten met als 
thema ‘Plezier in de kerk’. Zondag vanaf 09.30 
uur: kerkdienst met predikant Christel Minnaard

Zeerijp
Romanogotische Jacobuskerk (Borgweg 6)
Open op zaterdag
Korenmolen de Leeuw (Borgweg 59)
Open op zaterdag (13.00-17.00)
Archeologisch Informatiepunt (Borgweg 9)
Open op zaterdag en zondag  

’t Zandt
Romanogotische Mariakerk (Hoofdstraat 43)
Open op zaterdag
Van 13.30-14.30 uur: orgelspel door 
Hans Nomen 
Van 14.30-15.30 uur: rondleiding

Begroting 2014

Open Monumentendag 2019
Op zaterdag 14 en zondag 15 september
Plekken van plezier

Natuurlijk
  

 

is er kunst en cultuur in
 Loppersum!

Gemeente Loppersum, Postbus 25, 9919 ZG Loppersum
Telefoon: 0596-548200, gemeente@loppersum.nl, www.loppersum.nl
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Het Huiskamercafé, Westerwijtwerd



Eenum
Romaanse Kerk (IJzerbaan 14)
Open op zaterdag (tot 13:00 uur) en zondag

Garrelsweer
Poldermolen de Kloostermolen 
(Stadsweg 12 B)
Open op zaterdag (11.00-16.00 uur) en 
zondag (13.00-16.00 uur)
Malen (bij goed weer) en rondleiding
Poldermolen de Meervogel 
(Hoeksmeersterweg 10)
Open op zaterdag en zondag 
(beide dagen van 13.00-17.00 uur)
Rondleiding

Garsthuizen
Koren- en pelmolen De Hoop 
(Smydingheweg 44)
Open op zaterdag en zondag 
(beide dagen van 13.00-17.30 uur)
Malen (bij goed weer) en voor iedere 
bezoeker een zakje meel

Huizinge
Begraafplaats met baarhuisje 
(E.L. Ubbensweg 4)
Vrij toegankelijk
Johannes de Doperkerk (Torenstraat 15)
Open op zaterdag (11.00-17.00 uur) en 
zondag (13.00-17.00 uur)
Expositie van Josefien Alkema, 
Els Brouwer en Emca Wildeman
Plaats Melkema (Smedemaweg 3)
Open op zaterdag en zondag 
(beide dagen van 11.00-17.00 uur)
Expositie van de atelierroute ROUTE 99

‘t Ol Schoultje (Torenstraat 1)
Open op zaterdag en zondag 
(beide dagen van 11.00-17.00 uur)
Expositie van Jaap van den Hoofdakker
Zondagmiddag: Bé Kuipers vertelt over 
zijn boek “De zummer van ‘59” 
Paardenstal (Torenstraat 10)
Open op zaterdag en zondag 
(beide dagen van 11.00-17.00 uur)
Expositie van Francien Schrikkema

Leermens
Romaanse Donatuskerk (Kerkpad 7)
Open op zaterdag (10.00-17.00 uur) en 
zondag (12.00-17.00 uur)

Loppersum
Begraafplaats (Hofstraat)
Vrij toegankelijk
Bij goed weer op zaterdag: uitleg door 
vrijwilligers.
Gereformeerde pastorie (Kruisweg 25)
Open op zaterdag 
Expositie met schilderijen van Anneke 
Bakker en Hanny Jansen en beelden van 
Josephine Wortelboer
Koren- en pelmolen de Stormvogel 
(Molenweg 67)
Open op zaterdag (10.00-16.00 uur) en 
zondag (13.00-16.00 uur)
KP Zijlbad (Badweg 16)
Open op zaterdag
Informatie over de geschiedenis en het 
unieke karakter van het bad
Romanogotische Petrus en Pauluskerk 
(Kerkpad 1)
Open op zaterdag

Hotel Spoorzicht (Molenweg 11)
Open op zaterdag en zondag
Oude Slagerij (Hogestraat 19)
Open op zaterdag
Expositie van oude schoolspullen door de 
Historische Vereniging Loppersum
Stationsgebouw Loppersum 
(Stationslaan 8) 
Open op zaterdag 10.00-17.00 uur
Expositie ‘versterken en nieuwbouw in 
het aardbevingsgebied’ 
Expositie spoorwegmuseum uit 
Stadskanaal (STAR)

Middelstum
Begraafplaats (Delleweg 19)
Open op zaterdag
Expositie en rondleiding
Borgterrein Ewsum (Oosterburen 1)
Open op zaterdag (10.00-17.00 uur) en 
zondag (13:00-17:00 uur)
Speciaal geselecteerd door de Nederlandse 
Tuinenstichting
Zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur: 
Fré Schreiber met verhalen en sketches
Concordiaplein
Zaterdag
Oldtimers en fietsclub met historische 
fietsen
Doopsgezinde kerk (Trekweg 28)
Open op zaterdag (10.00-17.00 uur) en 
zondag (13.00-17.00 uur)
Bespelen van het Onderhorst-kabinetorgel 
en de Rippen-piano 
Expositie van Mary Velthoen, Henk-Jan 
van Loon en Marieke van Loon
Zaterdag van 13.00-16.00 uur: gedichten en 
liedjes door Anna de Vries-Maarhuis
Herberg ‘In de Valk’ (Burchtstraat 12)
Open op zaterdag (11.00-17.00 uur) en 
zondag (vanaf 12.00-17.00 uur)
Expositie van Jilt Groenendal en Caroline 
van Haagen
Zaterdag van 13.00-16.00 uur: gedichten en 
verhalen door Annie Mekel en Bé Kuipers 
vertelt over zijn boek “De zummer van ‘59”

Hippolytuskerk + toren (Hemony 
Carillon) (Concordiaplein 1)
Open op zaterdag en zondag. Toren is 
alleen op zaterdag open
In de toren is het uurwerk en speeltrommel 
te bezichtigen. Er wordt gespeeld door de 
beiaardier en uitleg gegeven door de leden 
van de carilloncommissie
Hoeksteenkerk (Burchtstraat 23)
Open op zaterdag
Bezichtiging en rondleiding kerkgebouw 
Expositie van Muharem Kelmendi
Van 11.00-12.00 uur en 13.30-14.30 uur: 
orgelspel door Margriet Zuidhof
Molen De Hoop (Molenweg 5)
Open op zaterdag en zondag 
(beide dagen van 13.00-17.30 uur)
Malen (bij goed weer) en rondleiding
Zaterdag van 13.00-16.00 uur vertelt 
Herman Stol over de 7 Milnsommer meulns
Museum Bakkerij Mendels (Kerkstraat 3)
Open op zaterdag (11.00-17.00 uur)
Naaimachinemuseum Naald en Draad 
(Trekweg 22)
Open op zaterdag (10.00-17.00 uur) en 
zondag (13.00-17.00 uur)
Oorlogsmuseum (Oude Schoolsterweg 24)
Open op zaterdag (10.00-17.00 uur) en 
zondag (10.30-17.00 uur)
Expositie over de luchtoorlog boven het 
Noorden
Poortgebouw van de voormalige 
Asingaborg (Burchtstraat 17)
Open op zaterdag (10.00-17.00 uur) en 
zondag (13.00-17.00 uur)
Expositie schilderkunst door Huib van der 
Stelt en keramiek door Greetje Gerbens 
Expositie van bouwkeramiek, kerkelijke 
oudheden, oude landbouwwerktuigen en 
-gereedschappen
Zaterdag van 14.00-15.00 uur: muziek 
door Curiosa
Open Schuur (Barthold Entensweg 19)
Open op zaterdag
Villa Mentheda (Menthedalaan 5)
Open op zaterdag 

Open Monumentendag 2019
Op zaterdag 14 en zondag 15 september 2019 is het Open Monumentendag. Het 
thema is dit jaar 'Plekken van plezier'. De monumenten in de gemeente Loppersum 
zijn open van 10.00 uur tot 17.00 uur (tenzij anders vermeld). Meer informatie 
over de Open Monumentendag en de deelnemende monumenten is te vinden op 
www.openmonumentendag.nl. 
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