
 
 

 

 

Volg het laatste nieuws over de Kunst en Monumenten Route op Facebook en op onze site.                                    

De Kunst en Monumenten Route is een werkgroep van Cultuur Moerdijk. 

 
 

In deze bijlage lees je de extra informatie over de invulling van de route 2021.  

 

Na inschrijving zijn er dan twee interessante thema’s om uit te kiezen. Het natuur thema of het 

inclusie thema.  

 

HET MOERDIJKS THEMA VOOR DE KUNST EN MONUMENTEN ROUTE IS:  

‘EN WAT DOEN WE MET DE POLDERS?’  

 

Een buiten thema dat betrekking heeft op het landschap, het leven en de ontwikkelingen in de 

gemeente Moerdijk. Maar ook een thema dat op de huidige situatie inspeelt. Waarbij we genoodzaakt 

zijn de kunst zoveel mogelijk in de buitenlucht of in grote ruimtes te exposeren.  

Buiten bij of rondom de monumenten, langs wandelroutes en ook buiten in de polders.  

 

Waar mogelijk bij de geldende regelgeving op dat moment, kan er ook binnen in de grotere locaties 

geëxposeerd worden.  

 

HET LANDELIJKE THEMA OPEN MONUMENTEN DAGEN VOOR DIT JAAR IS:   

’MIJN MONUMENT IS JOUW MONUMENT’ 

 

Een thema waarbij inclusie centraal staat. Insluiting op basis van gelijkwaardige rechten en plichten 

binnen de samenleving van achtergestelde groepen.  

Het doel is om met de komende Open Monumentendag een zo breed mogelijk publiek te bereiken en een 

bezoek aan de OMD zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dit jaar gaat het thema bovenal om de 

aanpak: Hoe bereiken we een zo groot mogelijk publiek met Open Monumentendag en hoe zorgen we 

dat iedereen zich welkom voelt? Dit jaar is er landelijk daarom ook extra focus op de 

rolstoeltoegankelijkheid van monumenten. Wil je meer weten over het OMD thema en of dat past bij 

jouw gebouw, kijk dan op: openmonumentendag.nl/thema-2021-mijn-monument-is-jouw-monument/ 

AAN JOU DE KEUZE 

Beide thema’s lenen zich uitstekend om jouw monument te presenteren en ook om kunstenaars uit te 

nodigen om op basis van een van beide thema’s te komen exposeren. Mocht je daarbij ondersteuning 

of advies willen kan je uiteraard geheel vrijblijvend een beroep doen op de kennis en kunde binnen de 

werkgroep Kunst en Monumenten Route Moerdijk. Stuur daarvoor jouw vraag naar 

kcroute@cultuurmoerdijk.nl.  

Vergeet niet zo snel mogelijk in te schrijven zodat we vanuit de werkgroep kunnen beginnen met 

communiceren op social media en in de pers over de thema’s, de monumenten, geschiedenis en de 

kunstenaars. 

 

Met een vriendelijke groet, 

Gert van der Ros namens alle vrijwilligers 

Voorzitter Kunst & Monumenten Route moerdijk 

06 37558240 
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