
Lambertuskerkje geopend op 
zaterdag 12 september 2009  
 
- door Marleen Reukema, secretaris 
St. Vrienden van het Lambertuskerkje en 
lid parochiebestuur. 
 

 
 
Open Monumentendag 2009: Op de kaart 
in nieuwe huisstijl 

De Open Monumentendag van 2009, in het 
weekend van 12 en 13 september, heeft als 
thema Op de kaart. Dat betekent aandacht 

voor allerlei soorten kaarten, voor 
landkaarten, topografische kaarten, 
uitbreidingsplannen en andere 
stedenbouwkundige kaarten en de 
monumenten die daarop zijn afgebeeld. Die 
monumenten zijn vaak markante gebouwen, 
gelegen op een bijzondere of bepalende plek, 
en veelal onderwerp van stadsgezichten, 
gravures, ansichtkaarten of andere 
kunstwerken. Met het thema Op de kaart is er 

veel aandacht voor stedenbouw en wordt de 
relatie gelegd tussen het gebouw en zijn 
omgeving. 
Thema Op de kaart 
Op de kaart zal een grote diversiteit aan 

openstellingen opleveren. Comités, die 
plaatselijk de Open Monumentendag 
organiseren, zullen bijvoorbeeld kiezen voor 

gebouwen die als eerste op de kaart stonden, 
zoals kerken, kloosters, stadspoorten of 
kastelen, of voor andere bijzondere gebouwen 
gelegen op een bijzondere plek. Ook zal er 
extra aandacht zijn voor gebouwen die door 
gemeente of rijk op de kaart zijn gezet doordat 
ze zijn aangewezen als gemeentelijk of 
rijksmonument. Het thema biedt ruimte voor 
beschermde stads- en dorpsgezichten, voor 
cultuurhistorische waardekaarten, voor 
cartografische bronnen, en nog veel meer.  
Nieuwe huisstijl met vermelding Rabo 
Vastgoedgroep 
De Open Monumentendag heeft een nieuwe 
huisstijl. Onderdeel daarvan is een nieuw logo 
van de Open Monumentendag, waarbij 
vastgehouden is aan de kleuren geel 
(signaalkleur) en blauw (Europese dimensie) 
en waarin het element van de sleutel een 
centrale positie inneemt. Ook wordt voortaan 
het logo afgebeeld van hoofdsponsor Rabo 
Vastgoedgroep. Het hoofdsponsorschap van 
de Open Monumentendag is vanwege de 
fusie van Bouwfonds voortgezet onder de 
naam Rabo Vastgoedgroep, de 
vastgoeddivisie van Rabobank Nederland. 
Open Monumentendag  
De Open Monumentendag, het moment dat in 
het hele land duizenden monumentale 
gebouwen gratis worden opengesteld voor het 
publiek, met tal van aanverwante activiteiten, 
wordt in 2009 voor de drieëntwintigste keer 
georganiseerd. De landelijke opening van dit 
jaar vindt plaats in de gemeente Amersfoort. 
De Open Monumentendag is onderdeel van 
de Europese Open Monumentendagen, de 
European Heritage Days.   
Lambertuskerk Heenweg – Sinds enkele 

jaren is ook ons Lambertuskerkje in Heenweg 
een Rijksmonument en dus ook geopend voor  
bezoekers op zaterdag 12 september 2009, 
van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Er zullen een paar parochianen zijn die u iets 
van dit kerkje kunnen vertellen. U kunt dan 
desgewenst de folder meenemen van de 
Stichting Vrienden van het Sint 
Lambertuskerkje. Daarin staat ook hoe ú 
Vriend kunt worden van dit kerkje en ons kunt 
steunen bij de restauratie. 
 

Er is gelegenheid om even 
een kopje koffie of thee te 
drinken. Misschien een 
welkome onderbreking 
van uw Monumententour door het 
mooie Westland! 


