
Stichting Open Monumentendag Doetinchem 

Jaaroverzicht 2021 

Het bestuur van de Stichting is regelmatig bijeen geweest ter voorbereiding van OMD 2021 

en voor een evaluatie daarna. In het voorjaar heeft er een wisseling plaatsgevonden: Jacco 

Vromen, die zich vooral met de PR bezig hield, heeft afscheid genomen en is tijdelijk 

vervangen door oud-voorzitter Els Simonetti. Nog dit jaar zal die plaats in het bestuur door 

iemand anders worden ingenomen. 

 

Aan Open Monumentendag 2021 werd deelgenomen door ongeveer 18 organisaties. Middel-

punt vormde Kasteel De Kelder, waar vrijdagavond een geslaagde openingsbijeenkomst met 

35 deelnemers werd gehouden en van waaruit op zaterdag een livestream werd 

uitgezonden. Het accent lag deels op het digitale, maar meer dan vorig jaar kon men ook 

‘fysiek’ doelen bezoeken. 

De volgende organisaties, instellingen e.d. hebben deelgenomen op zaterdag en sommige 

ook op zondag: 

Protestantse kerk Wehl, Stoomtimmerfabriek Wehl; Sint Willibrordsabdij Slangenburg, 

Annahoeve, Boetiekhotel Villa Wanrooy, Catharinakerk + Driekoningenkapel, Doetinchem 

herdenkt, 3 Doetinchemse molens, Erfgoedcentrum + Stadsmuseum, Erfgoed De Stadswal, 

Kasteel De Kelder/Havezate Hagen, Muziekschool , Paskerk, Hotel Villa Ruimzicht, 

kunstenaarscentrum Het WEB. 

Naast de te bezoeken instellingen waren er fiets- en wandelroutes uitgezet, waarvan even-

eens door ongeveer 50 mensen gebruik werd gemaakt. 

Uit de berichten van de deelnemers konden we het volgende opmaken: 

Er zijn ongeveer 1200 bezoekers geweest. 

Men was heel tevreden met de opening. 

Het boekje werd wel vaak gemist. Gedacht wordt aan een A-4-tje met een overzicht. 

Daarbij gaat het o.a. om financiële overwegingen. Onderzocht zal worden of er 

“ecologische” mogelijkheden zijn om eenvoudiger en goedkoper op te maken en te 

drukken. 

Er was veel belangstelling voor de fietstochten langs de Damen-panden in Wehl.( ca. 75 

mensen) 

De livestream is naar schatting door zo’n 250 à 300 mensen bekeken. 

 

Voor wat betreft de communicatie is het volgende op te merken: het is de vraag, of de 

communicatie met het Landelijk Comité niet anders kan. De communicatie met de website 

van de Landelijke organisatie is nogal gecompliceerd. 

De communicatie met de pers was over het algemeen goed, behalve dat dagblad De 

Gelderlander verstek liet gaan. Men is daar afhankelijk van de eindredactie die er blijkbaar 

minder belang aan hechtte, wat er specifiek in de gemeente Doetinchem stond te gebeuren. 

 

Opgemaakt op 30 november 2021,   Frans van Doesum, voorzitter 

  Tim van der Grijn Santen, secretaris 


