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De Open Monumentendagen hebben dit jaar als
thema ‘Iconen & Symbolen’. Dit thema vindt u terug
in de tentoonstellingen die u op een aantal locaties kunt 
bezichtigen. Dit herkent u aan het Omega-teken          in
deze brochure. Op de locaties zijn fiets- en autoroutes
langs de monumenten te verkrijgen.

Onder elke locatie vindt u de openingstijden. Niet alle
locaties zijn allebei de dagen geopend. 

Comité Open Monumentendagen Westerwolde
omd@bellingwedde.nl / 06 21 67 11 99
Informatie: bellingwedde.nl of vlagtwedde.nl
Facebook: facebook.com/OMD.Westerwolde

Kijk ook op: openmonumentendag.nl
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Bourtange
NEDERLANDSE
HERVORMDE KERK, 
MARKTPLEIN 2 
In 1869 als vervanging 

gekomen van de oude 

garnizoenskerk van 

1607. De kerk was als 

garnizoenskerk speciaal 

bestemd voor de in de 

vesting Bourtange gelegerde militairen. In de kerk 

bevinden zich nog grafzerken uit de oude kerk, de 

oudste dateert uit 1613. zaterdag: 11.00-17.00 
uur. zondag: gesloten.

Oudeschans
HET GARNIZOENSKERKJE, MOLENWEG 2
Een 17e eeuws kerkje (1626), met een uniek

geschilderd orgelfront (namaak-orgel). 
PASTORIE GARNIZOENSKERK
Naast het Garnizoenskerkje bevindt zich een prach-

tige pastorie. De kerk en de in 1792 aangebouwde 

pastorie bevinden zich samen onder een dak.

zaterdag: 11.00-18.00 uur. zondag: 13.00-
18.00 uur.

VESTINGMUSEUM, MOLENWEG 6 
Een geschiedenis met veel oorlogsgeweld komt 

tot leven in dit museum. U krijgt in het museum 

een goed beeld van hoe men in de 17e en 18e eeuw 

in een vesting leefde en werkte. Tijdens de Open 

Monumentendagen is de entree vrij. zaterdag: 
11.00-18.00 uur. zondag: 13.00-18.00 uur.

Sellingen
DE OUDE STELMAKERIJ, DORPSSTRAAT 32
De Oude Stelmakerij is één van de oudste panden 

van Sellingen. In de schuur achter de oude Stel-

makerij, waar tegenwoordig het Streekhistorisch 

Centrum en de Tourist Info zijn gevestigd, is een 

fototentoonstelling. De foto’s tonen bekende en 

minder bekende plekjes in Sellingen en omgeving. 

Ter plekke liggen twee fietsroutes van 13 en 32 

km en een autoroute van 38 km voor u klaar. De 

routes leiden langs de objecten die op de foto’s in de 

schuur zijn te zien. zaterdag: 11.00-18.00 uur.
zondag: 13.00-18.00 uur.

NED. HERV. KERK, TORENSTAAT 12 
Vroeggotisch gebouw met netgewelf overkluisd 

koor en schilderingen in de gewelven. De kap van 

koor en een gedeelte van het schip zijn gedekt met 

holle-bollepannen. De kerk bezit een zandstenen 

doopvont, een 17e-eeuwse preekstoel met

bijbehorende trap, achterschot en klankbord. 

zaterdag: 11.00-17.00 uur. zondag: gesloten.

KAMP DE BEETSE, ZEVENMEERSVEENWEG 10
Is een werkkamp dat voor de Tweede Wereldoorlog 

gebouwd werd in het kader van de werkverschaf-

fing. Vanaf januari 1942 werd het kamp in gebruik 

genomen als buffer voor Westerbork. zaterdag: 
11.00-18.00 uur. zondag: 13.00-18.00 uur.

Bellingwolde
MAGNUSKERK, HOOFDWEG 227
Dateert uit het begin van de 16e eeuw. De onder-

bouw van de vrijstaande toren is van 1720 en de 

bovenbouw van 1909. De preekstoel dateert uit de 

17e eeuw. Het orgel is van 1797 gebouwd door

Heinrich Hermann Freytag en Frans Casper

Schnitger jr. zaterdag: 11.00-17.00 uur.
zondag: gesloten.

OLDAMBSTERDWARS-HUISBOERDERIJ,
HOOFDWEG 148
In de Oldambtster boerderij wordt al sinds 1982 het 

oude ambacht van meubelmaken uitgeoefend.

Tijdens de monumentendagen zijn icoonschilders 

aan het werk in de schuur. zaterdag: 11.00-18.00 
uur. zondag: 13.00-18.00 uur. 

VELDKAMPS MEUL’N, HOOFDWEG 314
Molentype: ronde stenen stellingmolen. Functie: 

korenmolen. De molen werd in 1855 gebouwd als 

olie- en korenmolen. zaterdag: 11.00-18.00 uur.
zondag: gesloten.

Blijham
PROTESTANTE KERK, OOSTEINDE 31
Is een zaalkerk uit de 18e eeuw. De toren is van 

1872. Het kerkorgel van Petrus van Oeckelen uit 

1869 werd in 2012 gerestaureerd. 

zaterdag: 11.00-17.00 uur. zondag: gesloten.

Ω
Ter Borg
In Ter Borg is een gids die u vanaf de twee

monumentale boerderijen aan de Borgerweg en de 

Schaapskooi leidt. Rondom Ter Borg liggen kleine 

akkers en houtwallen. Ten westen van de buurtschap 

ligt een oorspronkelijk heideveld. zaterdag: 11.00-
18.00 uur. zondag: gesloten.

BOERDERIJ, BORGWEG 1 
Boerderij uit 1878 van het Oldambtster type met 

deftig voorhuis waarvan beide ingangen omlijst zijn. 

Voorhuis onderkelderd en met volledige vensters op 

de verdieping. Schoorstenen met versierde borden.

zaterdag: 11.00-18.00 uur. zondag: gesloten.

BOERDERIJ, BORGWEG 3
Deze Westerwoldse boerderij uit 1826 is gebouwd

op veel oudere fundamenten. Het voorhuis is

even breed als de schuur, de ingang bevindt zich in 

het midden van deze gevel. Alle vensters met fraaie

roedeverdeling. Terzijde bakhuis. zaterdag:
11.00-18.00 uur. zondag: gesloten.

SCHAAPSKOOI, BORGWEG 6
Naast de vier boerderijen heeft Ter Borg een 

17e-eeuwse schaapskooi. Staatsbosbeheer heeft 

hier een schaapskudde geherintroduceerd om de 

heide open te houden. zaterdag: 11.00-18.00 uur. 
zondag: gesloten.

Veelerveen
NIEMANS MEULN, LOOSTERWEG 2
De molen werd in 1916

gebouwd en in 1936 hersteld. 

Daarna had de molen als hulp-

kracht een elektromotor van

25 pk in een apart gebouw,

daarvoor een Brons-motor van 

20 pk. zaterdag: 11.00-18.00 
uur. zondag: gesloten.

Vriescheloo
PROTESTANTE KERK, DORPSSTRAAT 119
Gebouwd in 1717 ter vervanging van een voor-

ganger die in 1672 werd verwoest door de troepen 

van de bisschop van Münster. De kerktoren, met een 

luidklok uit 1679, was gereed in 1842. Tot dan hing 

de klok in een houten klokkenstoel. De zeer oude 

preekstoel uit 1560 komt vermoedelijk uit de oudere 

kerk. zaterdag: 11.00-17.00 uur. zondag: 
gesloten. 

MOLEN DE KORENBLOEM, WEDDERWEG 25A 
Een 8-kantige stellingmolen. Is in 1895 gebouwd. 

Onderin de molen bevindt zich sinds 1947 een 

koppel stenen met een elektromotor. zaterdag: 
11.00-18.00 uur. zondag: 13.00-18.00 uur.

Vlagtwedde
NED. HERV. KERK, 
KERKSTRAAT 1 
Het kerkgebouw dateert 

uit de 13e eeuw. In de

eerste helft van de

16e eeuw is de kerk

uitgebreid met het

huidige koorgedeelte.

De kerktoren is in 1856 

tegen de kerk aan

gebouwd. De preekstoel

dateert uit de 17e eeuw. zaterdag: 11.00-17.00 
uur. zondag: gesloten.

ZAAL 12, WILHELMINASTRAAT 37
Hier is een fototentoonstelling over beeldbepalende 

objecten en worden oude films van Ol Graitje en 

enkele dorpsfilms van Vlagtwedde vertoond. Het 

boekje ‘Winkelwoar en strunen’ is eveneens daar te 

verkrijgen. zaterdag: 11.00-18.00 uur. zondag: 
13.00-18.00 uur.

Wedde
BURCHT, HOOFDWEG 7
De Burcht heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens 

de 80-jarige oorlog (1568-1648). Ook in de regio 

speelt de burcht, gebouwd tussen 1360-1370, een 

belangrijke rol. In de burcht is een gids en zijn foto’s 

van de ruimtes (kinderhotel) die normaal niet zijn 

geopend voor publiek. zaterdag: 11.00-18.00 
uur. zondag: 13.00-18.00 uur.

PROTESTANTE KERK, SCHOOLSTRAAT 7
Gebouwd in de 13e eeuw. In de 15e eeuw uitgebreid 

en verhoogd. Door oorlogsschade in 1666 werden 

koor en het schip verlaagd. De ramen zijn na de 

reformatie vergroot. De toren is in 1860, tegen de 

kerk aan gebouwd als vervanging van de vrijstaande 

houten klokkenstoel. De preekstoel is 17e-eeuws, 

de drostenbank uit omstreeks 1700 met het wapen 

van Groningen. zaterdag: 11.00-17.00 uur.
zondag: gesloten

Wedderveer
MOLEN WEDDERVEER, HOOFDWEG 24 
Deze zaagmolen is een met zink gedekte spinne-

kop met stelling op een stenen schuur. zaterdag: 
11.00-18.00 uur. zondag: gesloten.
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