2018 EUROPEES JAAR VAN
HET CULTUREEL ERFGOED
Erfgoed verbindt, Europa inspireert.

In 2018 wordt aandacht gegeven aan de belangrijke rol die erfgoed kan
spelen in het cultureel diverse Europa, net als in Nuenen.
Van Gogh Monumenten in Brabant

Elk maand zal in Zo Nuenen het

meer wetenswaardigheden, per-

Tijdens openingsuren is het project
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te zien in de wachtruimte. Elke

schijnen. Maar niet het hele verhaal

bewoners en vooral de bijzondere

maand kunt u dus een ander stukje

en alle foto’s worden hierin gepubli-

foto’s van het monument, mag u

Nuenens erfgoed beleven in het

ceerd. In dit blad wordt slechts een

naar het gemeentehuis komen.

kader van het Europese Jaar van het

tipje van de sluier opgelicht. Voor

Daar bent u van harte welkom.

Cultureel Erfgoed.
Openingstijden wachtruimte
gemeentehuis: maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag: van 08.30 tot

Nuenen is vertegenwoordigd met maar liefst 14 Van Gogh Monumenten.

12.30 uur, woensdag: van 08.30 tot

Internationaal waardevolle erfgoedlocaties, zowel in relatie tot zijn leven

12.30 uur en van 14.30 tot 19.00 uur.

als tot zijn werk. Doel is om dit erfgoed voor de toekomst te beschermen
in samenwerking met Van Gogh Europe.

Monument van de Maand januari
is Nune Ville, Berg 24. Het Europese thema van de maand januari

Monument van de Maand
In Nuenen vinden we het beheer en behoud van al ons culturele erfgoed erg

MONUMENT
VAN DE MA AND

MONUMENT VAN DE MAAND

‘Creativiteit vanuit traditie’ is op
dit pand toepasbaar omdat er op

belangrijk. We willen graag ervoor zorgen dat iedereen ervan kan genieten.

een nieuwe manier rondleidingen

In 2018 wordt daarom elke maand een ‘Monument van de Maand’

worden gegeven. Het gezin woont

gepresenteerd. En komt het Nuenens erfgoed dicht bij ons allemaal.

in dit huis, maar leeft tussen de 19e

De thema’s van het Europees erfgoedjaar zijn als volgt:
Januari:
Creativiteit vanuit traditie
Februari:
Duurzaam vakmanschap
Maart:
Water
April:
Gemaakt landschap
Mei:
Europese routes
Juni:
Verdedigingslinies
Juli:
Erfgoed van ons allemaal
Augustus:
Landgoederen en buitenplaatsen
September:
Beladen erfgoed
Oktober:
Opgegraven geschiedenis
November:
Religieus verleden
December:
Grenzeloos erfgoed
Dit project is mede mogelijk gemaakt door het
cultuurfonds Nico en Zingra Nagtegaal-Geerts.

eeuwse meubels en schilderijen en
probeert met deze lieu de mémoire
de bezoeker een historische sensatie
te geven. n

Tekst en idee: projectgroep
Monument van de Maand, gesteund
door de gemeente Nuenen en de
Heemkundekring de Drijehornick
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