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OPEN M symbolen en iconen
10 september 2016

Een kennismaking
met het stroomdal
van de HUNZE

Aandacht voor
800 jaar Klooster Yesse
Aandacht voor
800 jaar Klooster Yesse

Harense
Historische Kring

Old Go
Kijk voor de laatste informatie en routekaarten (pdf) op de websites www.oldgo.nl/openmonumentendag
Een boekje met informatie over de fietstocht kan worden afgehaald in de stands van Old Go en Klooster Yesse op de K&C markt op 3 september.

Symbolen en Iconen is het thema van Open Monumentendag 2016

Onder de naam van dit thema staat een aantal monumenten ter bezichtiging open. Deze monumenten zijn mischien wel de bekendste iconen in de
gemeente Haren. Twee niet minder belangrijke iconen in de gemeente mogen nadrukkelijk niet ontbreken. Het terrein van het voormalig Klooster Yesse
en dat deel van het stroomdal van de Hunze dat in de gemeente Haren ligt.
Te bezichtigen monumenten						
1. Dorpskerk Haren. Open van 11.00 - 17.00 uur.					
2. Molen De Hoop Haren. Open van 11.00 - 17.00 uur.					
3. Bartholomeuskerk te Noordlaren. Open van 11.00 - 15.00 uur.			
4. Molen de Korenschoof te Noordlaren. Open van 11.00 - 17.00 uur.			
5. Bezoekerscentrum Klooster Yesse, Essen 7. Open van 10.00 - 15.00 uur
Activiteiten
1. Wandeling over het kloosterterrein en bijbehorende corpuslanden
voor een beperkt aantal deelnemers.
Geeft u zich daarom zo snel mogelijk op als u mee wilt wandelen.			
Start Essen 7. Aanvang 10.00 uur. Einde 13.30 uur.
2. Fietstocht vanaf Klooster Yesse naar Kropswolde.
Het Hunzedal, het land van de lekenbroeders.
Start Essen 7. Aanvang 09.30 uur. Einde ca 16.00 uur.
Inclusief de keuze voor een rondvaart op het Zuidlaardermeer met de nieuwe
boot De Raidomp van Het Groninger landschap of het bijwonen van de lezing
(zie punt 4).

3. Bustocht door en langs het stroomdal van de Hunze. 			
Vertrek Stationsplein Haren om 11.00 uur. Terug ca. 15.00 uur.
4. Lezing door prof. Henny Groenendijk in de Hoeksteen Noordlaren.
Aanvang 13.30 uur. Einde ca. 14.15 uur.
5. Korte inleidingen/toelichtingen worden gegeven tijdens
de wandel-, fiets en bustocht.
			
Opgave activiteiten 1 en 2: info@kloosteryesse.nl

Opgave actviteit 3; info@oldgo.nl of 0598-395504

