In het museum Zichtbaar Verleden, is de reizende expositie
van de Heemnoabers nog te zien: Werken over de grens. In de
tent is de genealogiegroep aanwezig. Een mooie gelegenheid
om uw voorgeslacht te leren kennen (We hebben al meer
dan 14.000 namen) of zelf informatie hierover aan te leveren.
Er worden ook boeken verkocht; o.a. oude schoolboeken en
boeken van Aar v.d. Werfhorst (Auteur van De Winterkraaien).
Betsy Schepers laat wat van haar werk zien, ambachtelijke
kunst. o.a. glas in lood.

Bezoek
Open Monumentendag
13 september 2014

SLAGHAREN

GRAMSBERGEN

Sibculo

Bezoekadres: Museum Zichtbaar Verleden
Kloosterdijk 178b, 7693 PS Sibculo
Kijk op www. kloostersibculo.nl

In Reest- en Vechtdal

Het museum ”Het Oale Meestershuus” neemt u mee terug naar de tijd van onze (over)grootouders. U
kunt er zowel binnen als buiten zien hoe zij woonden en werkten waar u nu uw vakantie doorbrengt.
Uw bezoek aan dit museum is een reis in het verleden.
In 2014 zijn de openingstijden t/m 31 oktober)
ma.
van 13.30 – 16.00 uur
di.t/m vr.
van 10.00 – 16.00 uur
entree € 2,00 p.p, kind tot 12 jaar (begeleid) gratis
gratis parkeren tegenover het museum

Bezoekadres: “Het Oale Meestershuus”
Herenstraat 24 7776 AJ Slagharen

‘Monumenten mogen
gezien worden.’

DEDEMSVAART

Slagharen is een gezellig dorp in de gemeente Hardenberg, dat in 1992 zijn 150-jarig bestaan vierde.
In 1842 is Slagharen ontstaan. De eerste inwoners waren vooral Duitse families, die uit het gebied
Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen, naar dit moeilijk toegankelijke veengebied kwamen.
Zij maakten een reis naar een ‘betere’ toekomst.
Om die tijd te gedenken ligt er een gedenksteen bij de verkeerslichten met het opschrift: ”Door
zwoegen in het verleden, welvaart in het heden”.

HARDENBERG

SIBCULO

Het Streek Historisch Centrum Slagharen

Gramsbergen, waar de Vecht ons land binnenstroomt…
Informatie Centrum Vechtdal 			
Met de tractor op pad.
Route
Museum – Zompenwerf – Het Leemgraven – Museum
Museum
Presentatie: vervoer door de jaren heen in Gramsbergen
Taxatie voorwerpen, tussen Kunst en Kitsch
Stedekunst is de Kunstmarkt rond de Boomhofkerk met diverse kramen.
Diverse oldtimer auto’s zijn meerdere keren aanwezig
Zompenwerf
Uitleg bouw Vechtezomp en ontstaan scheepswerf
Het Leemgraven
Presentatie / Expo over hoog water van en langs de Vecht en verhalen vertellen
over ervaringen met de Vecht. Ook gelegenheid om koffie te drinken.
We werken dit jaar samen met de Historische Vereniging Hardenberg e.o.. Er wordt vanaf het
centrum van Gramsbergen een pendeldienst onderhouden met een oldtimer bus, een TET 38, tussen
Gramsbergen – Zwieseborg – Hardenberg. De boot Le Bateau de Napoleon vaart tussen het haventje
in Hardenberg en de Zwieseborg, heen en terug.

Streekmuseum “De Kalkovens” Dedemsvaart

De Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving.

”Op reis”. Een thema waarbij we kunnen denken aan monumenten die te maken hebben
met het reizen o.a. via de weg, het spoor (stationsgebouwen, tramremises) en het water
(scheepswerven), maar ook aan ons mobiele erfgoed, de vervoersmiddelen zelf, zoals trams, klassieke
auto’s, koetsen, vrachtwagens, bussen, tractoren, (brom)fietsen en schepen.
Natuurlijk mogen we de historische infrastructuur, zoals oude wegen en paden, bruggen en kanalen,
spoor- en tramlijnen niet vergeten. Veel van wat hiervoor genoemd is, is nog te vinden in de voormalige
gemeente Avereest. De Historische Vereniging Avereest zal u verrassen met al hetgeen zij te bieden
heeft met betrekking tot dit thema.
Maar er is meer, want …..
Bij de Historische Vereniging Avereest wordt niet alleen aan het thema ”Op reis” ruime aandacht
besteed, we vieren deze dag ook het 30 jaar bestaan van onze vereniging.

Historische Vereniging Hardenberg e.o.

Ons programma voor zaterdag 13 september ziet er als volgt uit:
Tijd: 10.30 – 17.00 uur

Dit jaar wordt de kunstmarkt opgeluisterd met een demonstratie van Raku-stoken. Spectaculair om
te zien hoe keramiek op deze manier gebakken wordt. Ook worden dit jaar kunstzinnige activiteiten
georganiseerd voor kinderen. Zij worden uitgedaagd een leuk maar vooral eigentijds en origineel
kunstwerk te maken. zie www.stedekunst.nl

10.30 -17.00 uur
11.00 uur
12.30 – 13.00 uur
13.00 uur

In of bij het museum ‘Tussen Kunst en Kitsch”. Dus heeft u nog een schilderij uit de familie collectie op
zolder, een bijzondere vaas op de kast of een oud sieraad? Kom er mee en misschien rekend u zich rijk.
Dit alles is tijdens open monumentendag op 13 september 2014 allemaal GRATIS
Meer info op www.museumgramsbergen.nl

14.00 uur
14.00 -17.00 uur

Oude ambachten, oude voertuigen, diverse kraampjes op het kalkoventerrein
Activiteiten rondom de scheepshelling ??
Opstellen optocht oude voertuigen.
Vertrek optocht. Route: Oude Zuidwolderstraat, Langewijk, Schuttevaer,
Hoofdvaart-Julianastraat, Langewijk, Oude Zuidw.str..
Binnenkomst oude voertuigen op kalkovencomplex.
Muziek en zang op het terrein én in de gashouder

Kortom:

van 10.30 - 17.00 uur - Volop vertier op het terrein.
Wij nodigen u van harte uit voor een bezoek aan ons museumcomplex
op zaterdag 13 september 2014

Zaterdag 13 september Open Monumenten Dag met het thema “Reizen”.
In het centrum van Hardenberg in de nabijheid van het haventje zijn diverse
activiteiten te ondernemen. Er is een stand van de Historische Vereniging waar
u de nodige informatie over deze dag en het werk van de Historische vereniging
kunt krijgen.
We werken dit jaar nauw samen met Gramsbergen, er wordt vanaf de haven een
pendeldienst onderhouden met een oldtimerbus TET 38 tussen Hardenberg –
Zwieseborg en Gramsbergen. In Gramsbergen kan een bezoek worden gebracht aan het museum en
de werf waar de nieuwe Vechtzompen gebouwd worden.
Er zijn rondom de haven in Hardenberg diverse oldtimers te zien die de vooruitgang van 100 jaar
personen vervoer weergeeft.
De boot Le bateau de Napoleon vaart voortdurend tussen het haventje in Hardenberg en Zwieseborg.
De menvereniging HARP pendelt met diverse koetsen tussen haventje en Natuuractiviteitencentrum
De Koppel.
Programma Hardenberg:
• Museum ’t Stadhuus, Voorstraat 34, 7772 AD Hardenberg  tentoonstelling blikken speelgoed.
• Pendelvaart  Le bateau de Napoleon,  Haventje Hardenberg –Zwieseborg/Loozense linie.
• Pendeldienst TET bus 38, Haventje  Hardenberg – Zwieseborg/Loozense linie  en museum
Gramsbergen.
• Pendeldienst menvereniging Harp, van haventje Hardenberg naar Natuuractiviteiten centrum
de Koppel.
• Bezichtiging diverse oldtimers van bijzondere allure.
Alle activiteiten vinden plaats tussen: 10.30 – 16.30 uur aan de haven in Hardenberg en de
toegang tot de boot, de oude TET bus en de menvereniging is gratis!!!
In  Museum ’t Stadhuus, is een bijzondere tentoonstelling over een eeuw blikken speelgoed.  Het
museum aan de voorstraat 34 is tevens gratis te bezoeken.
Meer info op: www.mijnstadmijndorp.nl of tel: 0523-265624.

Bezoekadres: Meiboomplein 4, 7783 AT Gramsbergen

Bezoekadres: Oude Zuidwolderstraat 13,
7701 AZ Dedemsvaart
Website: www.hvavereest.nl
Website: www.gashouderdedemsvaart.nl

