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Monumentale tuin Buitenplaats Vroenhof, Herenweg 52, zaterdag en zondag 11-16 uur. Open tuinen, rondwandeling langs
bijzondere bomen. Proeverij uit eigen tuin.
RK St. Matthias kerk, Herenweg 78, zaterdag 11-16 uur. Expositie kerkelijk zilver; fraaie gebrandschilderde ramen.
Kapel Mariëngaerde, Monseigneur Aengenentlaan 3, zaterdag 11-16 uur. Bijzondere mozaïekvloer, uniek altaar.
PKN-kerk, Herenweg 82, zaterdag 11-17 uur. Diverse activiteiten georganiseerd door de stichting Kerkelijk Erfgoed Warmond, te
weten:
11.15 uur Orgelmuziek (bespeling Lohmanorgel o.l.v. Maarten ’t Hart)
12.00 uur Muzikaal festijn
14.00 uur Kerkkoor Ubi Caritas met begeleiding
15.30 uur Bijzonder matineeconcert, een samenspel van poëzie en muziek.
De Roekenhof, Herenweg 84, zaterdag 12-16 uur; zondag 12-15 uur. Gebouw van Historisch Genootschap Warmelda met
tentoonstelling “Warmonds verleden komt tot leven”.
Warmelda is ook met een kraam aanwezig op de Boekenmarkt, Gemeentehaven (zondag 12-16 uur).
Galerie Het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 36, zaterdag en zondag 13-17 uur, met 19eeeuwse politiecellen, via de kelderingang aan
de kant van de Dorpsstraat.
Gratis rondvaart met de antieke salonboot Heere Schouten naar de Zwanburgermolen. Gemeentehaven, over de
Koudenhoornbrug links, zaterdag en zondag 11-16 uur.
Broekdijkmolen, Broekpolder 1, ten Noorden van de Merenwijk, zaterdag en zondag 11-17 uur. Rondleiding door de molenaar.
Zwanburgermolen, Zwanburgerpolder 3, zaterdag en zondag 11-17 uur. Rondleiding door de molenaar.
Boekje ‘Neostijlen & Duurzaamheid’
In het boekje ‘Neostijlen & Duurzaamheid’, geschreven door Eppo van Bolhuis i.s.m. Clara Leenstra, komen de in Warmond
voorkomende bouwstijlen uit de 19e en 20e eeuw aan de orde. Daarbij ook uitgebreid aandacht voor diverse aspecten van
duurzaamheid bij bouwen en wonen in deze periode.
Het boekje ‘Neostijlen & Duurzaamheid’ is vanaf begin september gratis verkrijgbaar bij de VVV aan de Gemeentehaven en bij Boek
Kado Enzo, Dorpsstraat 106.
Wandeling door het dorp
Op een inlegvel in het boekje ‘Neostijlen & Duurzaamheid’ staat een beschrijving van een wandeling door Warmond langs diverse
monumenten en bouwstijlen die in het boekje zijn besproken.

