Zie ommezijde voor de wandeling Warmond Zuid

PROGRAMMA OPEN MONUMENTEN DAGEN WARMOND 11 en 12 SEPTEMBER 2021
ALLE OPENSTELLINGEN ONDER VOORBEHOUD VAN EN MET INACHTNEMING VAN CORONA-VOORSCHRIFTEN

ZATERDAG 11 september geopende monumenten (in de volgorde van Wandeling Noord):
•
•
•
•

•
•

Monumentale tuin van De Vroenhof, Herenweg 52, zaterdag en zondag 11.00-16.00 uur.
Rondwandeling door de tuin en proeverij van hapjes en drankjes uit eigen tuin.
RK St. Matthias kerk, Herenweg 78 (11-16 uur). Expositie kerkelijk zilver; fraaie gebrandschilderde ramen.
Kapel Mariëngaarde, Monseigneur Aengenentlaan 3 (11-16 uur). Bijzondere mozaïekvloer, uniek altaar
en foto expositie over het Groot Seminarie door de jaren heen.
PKN-kerk Herenweg 82 (vanaf 11 uur doorlopend geopend).
11.15 uur orgelconcert door Nels Fahner;
12.00 uur optreden van het Kerkkoor Ubi Caritas;
13.00 uur muziek en variété, regie Margreet van Schie;
15.00 uur jubileumconcert door Roelof Assies and his Friends
De Roekenhof, Herenweg 84 (11-16 uur). Gebouw van Historisch Genootschap Warmelda.
Galerie Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 36 (11-17 uur). Met 19eeeuwse politiecellen

ZONDAG 12 september geopende monumenten (in de volgorde van Wandeling Noord):
•
•
•
•
•

Monumentale tuin van De Vroenhof, Herenweg 52 (11-16 uur).
Rondwandeling door de tuin en proeverij van hapjes en drankjes uit eigen tuin.
Kapel Mariëngaarde, Monseigneur Aengenentlaan 3 (11-16 uur). Bijzondere mozaïekvloer, uniek altaar
en foto expositie over Het Groot Seminarie door de jaren heen.
PKN-kerk Herenweg 82. Om 16 uur Matinee concert Aja Leemans (orgel) en Sara Leemans (zang),
Maarten 't Hart (inleider/verteller). Toegang € 12,50 p.p.
De Roekenhof, Herenweg 84 (13-16 uur). Nieuwe gebouw van Historisch Genootschap Warmelda.
Galerie Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 36. Met 19eeeuwse politiecellen (13-17 uur).

HOUDT U OOK TIJDENS OPEN MONUMENTEN DAG AAN DE CORONAREGELS
Wandeling Warmond Zuid
Start Gemeentehaven/Jan Steenlaan
Loop van de Gemeentehaven over Jan Steenlaan (niet naar AH maar andere kant uit). Vervolg de weg rechtuit via
Norremeerstraat (kleine slinger naar links). Neem aan het einde van de straat het voetpad rechtsaf. Dat komt uit
op de Sweilandstraat. Ga daar linksaf.
Steek bij het viaduct (verkeerslichten) over en ga onder het viaduct door. Direct daarna bij de zebra oversteken.
Dan een paar meter naar rechts en linksaf het fiets-/voetpad volgen.
U komt in de nieuwbouwwijk Lommerlust waar u naar ca. 50 meter tussen de huizen door rechtsaf een voetpad
(met bord ‘fietsen verboden’) volgt. Dit loop met bochten naar de hooggelegen spoorbaan toe. Op dit pad heeft u
aan uw linkerhand uitzicht op de nieuwste, nog niet voltooide nieuwbouw in Warmond. Aan het eind van het
voetpad komt u op de brede Hyacintenlaan die u linksaf volgt.
De weg buigt naar links en weer naar rechts. Dan is er na de rij huizen aan uw rechterhand, een fietspad dat u
over een bruggetje volgt. Dit komt uit op de brede Poelweg. Daar gaat u rechtsaf. Neem na 15 meter linksaf het
voetpad. U passeert twee bruggetjes en komt op het Munnikenland, wijk Hagheweide. In het midden van het
Munnikenland gaat u rechtsaf een bruggetje over. Volg het voetpad en vervolgens rechtdoor de weg. Deze buigt
naar links en aan het eind volgt u linksaf een smal voetpad. Dat komt weer uit vlakbij het Munnikenland.
Ga rechtsaf en houdt rechts aan tot een T-kruising. Daar gaat u rechtsaf en meteen weer linksaf (Buitenwater). Dit
komt uit op de Oranje Nassaulaan. Steek deze over en ga linksaf terug richting centrum Warmond.

