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Open Monumentendag Bronckhorst 2019
 
Woensdag 11 september: Aanvang: 20.00 uur  
Officiële opening met een bijzondere lezing: De wederopbouw 1945-1965. Het 
Gelders Genootschap zal een korte inleiding geven over de wederopbouw periode. 
Wethouder Willem Buunk zal namens de gemeente Bronckhorst de monumentenprijs 
2019 uitreiken. Daarna zal Harry Somsen uit Zelhem foto’s laten zien over het huise-
lijk leven in de wederopbouw periode.  
De lezing wordt gehouden in de Sint Martinuskerk aan de Wichmondseweg in Baak. 
7223 LH Baak. De kerk is vanaf 19.30 uur open. De lezing is voor een ieder gratis 
toegankelijk (inclusief kopje koffie of thee). 

Zaterdag 14 en zondag 15 september, van 11.00-17.00 uur (tenzij anders vermeld). 
De diverse onderdelen van het programma vinden door de hele gemeente Bronckhorst 
plaats. Voor de duidelijkheid en voor het maken van bezoekcombinaties hebben we 
het overzicht in deze brochure per cluster ingedeeld. Onderstaand een beknopte inde-
ling met verwijzing naar de pagina’s in deze brochure. De thema’s zijn: Plekken van 
plezier en de Wederopbouw in de Achterhoek. “Een Nieuwe tijd”.

Bij boerderij de Goedenberg Hessenweg 9 6999 BH Hummelo is een centrale 
informatiepost ingericht. De locaties zijn gratis toegankelijk.  
  
Cluster Hengelo: -informatie op pagina. 6-7

Remigiuskerk. Kerkstraat, 7255 CB Hengelo Gld. 
De Remigiuskerk werd al vermeld in 1152. In deze kerk voor kenners en liefhebbers 
van historisch erfgoed is een aantrekkelijk programma samengesteld met o.a. acroba-
ten, klassieke musici, zangers, een band, echt. Dat alles onder de titel “ Bronckhorster 
Helden” op zaterdag 14 september. 

Bij de Oudheidkundige Vereniging Hengelo in de Spalstraat 10, 7255 AC is in de 
archiefruimte een expositie over de wederopbouw in de Achterhoek en Hengelo Gld. 
1945-1965 aan de hand van 8 expositie panelen.

Cluster Hummelo: -informatie op pagina 18-12 
Boerderij de Goedenberg. Hessenweg 9 6999 BH Hummelo.

In boerderij de Goedenberg welke in de afgelopen jaren weer in oude luister is her-
steld is een expositie ingericht over de historie van de boerderij en de reconstructies 
naar 1915 van de boerderij en de oude schuur uit 1813 
 
Daarnaast is er een expositie van glas- en bloemkunstenares Gerda Hartjes uit Zelhem 
en van de teken- en schildersgroep ‘vrienden van de Galerie’ uit Zelhem.
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Dorpstraat 10 is als rijksmonument met alleen het winkelgedeelte open tijdens de 
open Monumenten Dagen Bronckhorst. 
 
In de gerestaureerde Eekschuur van de fam. Markvoort aan de Sliekstraat 5 6999 DX 
Hummelo / Hessenweg, is een foto expositie over de wederopbouw van dit historisch 
gebouw uit de tweede helft van de 18de eeuw met historische foto’s en oude voorwer-
pen. 
 
Het gerestaureerde kerkje uit 1880 aan de Hummeloseweg 4, 6998 AD Laag-Keppel 
is prachtig gerestaureerd en nu in gebruik door Kunst of Art als kunstuitleen. Het be-
zoek meer dan waard. 
 
Cluster Baak-Olburgen-Rha-Steenderen: informatie op pagina 13  
Baak:Sint Martinuskerk Wichmondseweg, 7223 LH Baak. 
Zaterdag en zondag zijn er een expositie over de Wederopbouw in de Achterhoek en 
de gemeente Steenderen. Hierbij 8 grote expositie panelen over de wederopbouw in 
Bronckhorst en Steenderen en een expositie over de Ruïne van de kapel in Baak een 
voorloper van deze kerk. Op zaterdag Bretonse Volksmuziek, zaterdagmiddag van 
13.30-14.00 Marise den Bakker uit Baak met zang en gitaar. Op zondagmiddag van 
14.00-15.00 uur het blazersensemble Windkracht 10 met licht klassieke muziek. 

Cluster Vorden:-informatie op pagina 14-20 
Hackforter windkorenmolen op het Hoge 66, 7251 XZ Vorden. In de molen is zon-
dagmiddag om 15.00 een klein concert “Muziek uit de buurt”.  
 
Keuken van Hackfort, Baakseweg 6, 7251 RH Vorden met een lokale streekmarkt en 
een expositie met een beeldhouwgroep o.l.v. Jac Wijnhoven.

De Oudheidkundige Vereniging Vorden heeft in het ‘Old Vordenhuus’ op het Jebbink 
4A 7251 BL  een expositie over de Nieuwe tijd, Wederopbouw in de Achterhoek met 
een 8 tal algemene wederopbouw panelen in de gemeente Bronckhorst en wederop-
bouw panelen van Vordense wijken en gebouwen. 
 
Boerderij Amare aan de Komvlonderlaan 6 7251 AC Vorden geeft uitleg bij het ver-
warmen van een monument met gebruikmaking van een warmte pomp. Er is schilde-
rijen expositie van Sonja Brinkhorst. Joseé van der Staak zal samen met John Jacobs 
op zondagmiddag om 14.00 en 15.00 uur een klein concert in de huiskamer houden.  
 
Kranenburg, het Heiligenbeeldenmuseum Ruurloseweg 101, 7251 LD Vorden is op 
zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur open, met een grote verkoop van heiligenbeelden en 
andere religieuze voorwerpen.
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      Open Monumentendag       
      Bronkhorst 2019

Het landelijk thema van Open Monumentendag 2019 is Plekken van  
Plezier. Daarnaast hebben wij een expositie gemaakt over de wederopbouw in de 
Achterhoek in het bijzonder Bronckhorst.   
Op woensdag 11 september vindt de openingslezing plaats. In het weekend van 
14 en 15 september kunnen diverse locaties worden bezocht.

Door het bestuur van de Stichting Open Monumentendag Bronckhorst is een aan-
tal thema’s uitgelicht en tentoongesteld, verspreid over enkele kernen binnen onze 
gemeente. 
Op een aantal te bezoeken locaties, in de gemeente Bronckhorst staan dit jaar op de 
Open Monumentendagen zowel het landelijk thema plekken van plezier als de weder-
opbouw in de Achterhoek centraal. 

De Opening met lezing wordt gehouden in de Sint Martinuskerk, aan de Wichmond-
seweg in Baak. De kerk is vanaf 19.30 uur open. De lezing is voor een ieder gratis 
toegankelijk (inclusief kopje koffie of thee). 

Op de eerste pagina’s van deze brochure vindt u een verkort programma van de acti-
viteiten, op de volgende pagina’s een uitgebreidere opsomming van de exposities en 
rondleidingen per locatie. 

Namens de Stichting Open Monumentendag Bronckhorst, 
Harry Somsen, voorzitter.

             Harry Somsen
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Plekken van plezier en de weder-
opbouw in de Achterhoek. 

Het thema dit jaar van de Open Monumentenda-
gen is volgens de officiële site van OMD’ Plek-
ken van plezier en heeft als doel de schoonheid 
en het plezier wat je van en in een monument 
kunt hebben te laten zien. Het thema verbindt 
stadsbewoners, en plattelandsbewoners met de 
monumenten uit hun omgeving en daarbuiten.

Naast deze landelijke expositie is er ook een Achterhoeks thema bij de Open Monu-
mentendagen en wel de ‘Wederopbouw in de Achterhoek. Een nieuwe tijd’.

Elf Achterhoekse gemeenten stellen in 2019 de wederopbouwperiode centraal in het 
brede project Een nieuwe tijd! Wederopbouw in de Achterhoek. Er komen exposities, 
maar er zal ook aandacht zijn voor verbeteringen in naoorlogse wijken. Daar zitten 
onze toekomstige naoorlogse monumenten ook bij. 

Het Gelders Genootschap in Arnhem coördineert deze exposities voor de Achter-
hoekse gemeenten en geeft op de opening avond van de Open monumentendagen een 
korte uiteenzetting over de wederopbouw periode. De wederopbouw is de periode 
tussen 1940 en 1965. Het is de tijd waarin Nederland opnieuw opgebouwd moest 
worden na de verwoesting van de Tweede Wereldoorlog. ,,Er is nooit in een dergelijk 
korte tijd zo veel gebouwd in Nederland als in die tijd”, zeggen projectleiders Joanne 
te Winkel en Eva ter Braak van het Gelders Genootschap. 

Daarna geef ik een PowerPoint presentatie over het 
leven en werken in deze nieuwe wijken, huizen en 
boerderijen in de periode 1945-1965. Beginnend in 
huizen zonder waterleiding en een kolenkachel als 
warmtebron en om te koken.

Harry Somsen.
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Remigiuskerk
Kerkstraat /Spalstraat
7255 CB Hengelo Gld

Plekken van plezier.
Vrolijk festival: “Bronckhorster  
Helden “ rondom de Hengelose  
Remigiuskerk op zaterdag 14  
september!

Een van de alleroudste en allermooiste 
monumenten van heel Bronckhorst is de 
Hengelose Remigiuskerk.
De Remigiuskerk zet de deuren wagen-
wijd open op zaterdag 14 september. 
In en rond de kerk is er de hele dag een 
vrolijk festival: Bronckhorster Helden.
De Remigiuskerk is al bijna duizend 

jaar het beeldbepalende hart van Hengelo. Open Monumentendag is een mooie 
gelegenheid om eens binnen te lopen en de middeleeuwse fresco’s en het sfeervolle 
interieur te bekijken. 
                                                             
Kom ook naar het Bijzondere Hart van Hengelo op zaterdag 14 september!

Festival Bronckhorster Helden, de hele dag van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
 * Lokale  en regionale artiesten,  musici, koren en zangers treden de hele dag op in  
    en rondom de kerk
* Torenbeklimming tot aan de  indrukwekkende gewelven
* Toegang gratis! 
 
De Remigiuskerk: het Bij-
zondere Hart van Hengelo. 

www.vriendenhengeloseremigiuskerk.nl 
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Oudheidkundige  
Vereniging Hengelo 
Gld. Spalstraat 10,  
7255 AC Hengelo Gld

 EXPOSITIE 
 “Een nieuwe tijd!”  
Wederopbouw in de  
Achterhoek. 
14 en 15 September 
2019 van 11.00 tot 17.00 
uur. 

Op een 8 tal panelen zijn een aantal van de wederopbouw; huizen, fabrieken en 
boerderijen in de gemeente Bronckhorst en Hengelo afgebeeld en van tekst  
voorzien.  

De Wederopbouw periode die hier getoond wordt beslaat de periode 1945-1965. 
Deze 8 meter brede expositie staat te midden van overige stukken uit de collectie 
van de Oudheidkundige Vereniging Hengelo die hier ook tentoongesteld zijn. 

De tentoonstelling geeft een mooi beeld van de wederopbouw periode waarbij we 
ook de aanleg van de waterleiding, gas en riolering niet mogen vergeten. Daar-
voor hadden we nog de handpomp, de gasbussen en onze eigen putten voor de 
riolering. 

 
Foto’s: K. Cornegoor.
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Boerderij ‘De Goedenberg’ 
Hessenweg 9, 6999 BH Hummelo

De oudste vermeldingen van boerderij 
‘De Goedenberg’ komen wij op oude 
verpondingkaarten van 1780 tegen.  

De boerderij behoort tot Landgoed 
Keppel, het is mogelijk dat de geschie-
denis nog verder terug gaat. 
 
In 1915 komt er een aanvraag om een 
geheel nieuwe boerderij op deze plaats 
te zetten. In 1917 worden stukken van 
de oude boerderij afgebroken en aan 
de voorzijde van de losstaande schuur 
aangebouwd.

Door deze schuur te verlengen ontstond de mogelijkheid om hier tijdelijk te gaan 
wonen. 
In 1918 kan de nieuwe boerderij zoals hij nu is, in gebruik genomen worden.  
De boerderij blijft het woon- en werkadres van de familie Winkelhorst tot ca. 2010. 
Dan komt de boerderij leeg te staan totdat op 4 juli 2016 de huidige bewoners de 
sleutel krijgen. Zij beginnen met een grondige restauratie van de gebouwen, het te-
rugbrengen naar de staat waarin het destijds in 1915 is gebouwd, met gebruik van de 
oude bouwmethodes en materialen. Er wordt reversibel (omkeerbaar) gerestaureerd, 
dit betekend dat aanpassingen weer eenvoudig te verwijderen zijn. 

Er is geen CV aangelegd omdat die er oorspronkelijk ook niet inzat. Ook is er niet 
geïsoleerd omdat de bewoners vinden dat dit het authentieke karakter van het mo-
nument aantast. Met een warmtepomp en pelletkachels verwarmen de bewoners het 
huis. Stroom komt via zonnepa-
nelen uit de eigen, in juli 2019 
gerealiseerde energietuin. Gas 
wordt nog alleen gebruikt om te 
koken. Het hemelwater wordt op 
eigen terrein geloosd.

De zolder is niet beschoten maar 
behield het ‘‘stoere karakter’’ door 
direct tegen de dakpannen aan te 
kijken.
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De gebruikte kleuren van de boerderij en de vensters 
zijn de kleuren van het landgoed Keppel. Binnen zijn de 
paneeldeuren en de oude balkenplafonds in contraste-
rende monumentenkleuren geschilderd.  

Deze kleuren met de antieke meubels en oude schilde-
rijen geven het interieur een luxe uitstraling.
Afgelopen jaar is de moderne schuur met zwarte rabat 
delen afgetimmerd en uitgebreid met een carport. Het 
geheel is met oude dakpannen gedekt. Ook is er een 
boomgaard met hoogstammen aangeplant, een vlinder-
tuin aangelegd en een energietuin met laadpaal. In de 
grote weide zorgen vier koeien voor natuurlijke begra-

begrazing. Een solitaire eik kan hier groeien om schaduw te geven. 

Ook dit jaar laten de bewoners  u weer graag het resultaat van de restauratie 
zien door het openstellen van het huis, het erf en door de  expositie op ‘de deel´.  

Tijdens de Open Monumentendagen is er 
een expositie door Gerda Hartjes, bloem-
sierkunstenaar uit Zelhem. Gerda expo-
seert met diverse objecten en ornamenten 
van glas. Waarbij gebruik is gemaakt van 
verschillende technieken zoals glasfusing, 
zeefdruk en pâte de verre. De ornamen-
ten en objecten worden ondersteund door 
bloemwerk en/of andere materialen zoals 
vilt.

Tevens wordt in de carport een expositie 
getoond van de teken en schildersgroep 
“Vrienden van de Galerie’ uit Zelhem. 
Zij schilderden een aantal dagen op het 
erf van de ‘De Goedenberg’. Hiervan is 
een film gemaakt die tijdens deze dagen 
gedraaid wordt.

 
Boerderij ‘De Goedenberg’ is zaterdag 14 en zondag 
15 september van 11.00 tot 17.00 uur open voor pu-
bliek en het centrale informatie punt.
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Eekschuur  Sliekstraat 5 /
Hessenweg 6999 DX Hummelo

De 18e-eeuwse eekschuur ligt 
aan de Hessenweg, een histori-
sche handelsroute van Duitsland 
naar de haven van Doesburg.  
De eekschuur is een beeldbepa-
lend monument in de gemeente 
Bronckhorst en is een van de 
weinige overgebleven eekschu-
ren in Gelderland.

In juli 2014 is het dak van de eekschuur gedeeltelijk ingestort. Vanwege het unieke 
karakter is in 2018/2019 de eekschuur geheel gerenoveerd met subsidie van de pro-
vincie Gelderland en de gemeente Bronckhorst. 

De renovatie van de eekschuur is uitgevoerd door timmer- en aannemers bedrijf de 
Vries uit Hummelo met inzet van leerlingen en zoveel mogelijk gebruik van bestaan-
de materialen. Zo is een groot deel van de oorspronkelijke dakpannen gebruikt en zijn 
de oorspronkelijke stenen weer in de voor- en achtergevel verwerkt met een snijvoeg. 
Hierdoor zijn authenticiteit en het streekeigen beeld van deze bijzondere schuur 
behouden gebleven.  
 
Door de ontwikkeling van een chemisch alternatief, kwam er in ca. 1910 een einde 
aan de vraag naar eikenschors door de leerlooierijen.  

Nadat er geen eek meer werd gedroogd, heeft de schuur dienst gedaan als veeschuur, 
paardenstalling en opslagschuur voor landbouwwerktuigen. 

Met open monumentendag 
14 en 15 september 2019 is er 
een expositie over de herbouw 
periode van deze eekschuur in 
de gerestaureerde schuur van 
11.00-17.00uur, in samenwerking 
met aannemings- en restauratie-
bedrijf De Vries uit Hummelo en 
de fam. Markvoort.                                           

Foto: De eekschuur voor de renovatie.
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Huys 1810: Dorpstraat 10 
6999 AC Hummelo 
Monumentale cadeauwinkel en informa-
tiepunt.

In het beschermd dorpsgezicht van Hum-
melo, bevindt zich dit rijksmonument. 
Het huis heeft vele van zijn originele 
details behouden. Te bewonderen zijn 
o.a. een authentieke bedstee, een vuur-/
kookplaats en de originele vloer, estriken 
in zand. In de winkel kun je een kijkje 
terug in de tijd nemen. 

Tevens is er informatie over het huis en 
zijn omgeving voorhanden. Ook voor in-
formatie over de activiteiten in de buurt 
ben je hier aan het goede adres, want 

HUYS 1810 is ook een toeristisch informatiepunt en gelegen tegenover het beeld van 
‘Normaal’ dat in Hummelo in 2018 is onthuld. 
Samen met instellingen als Elver, Zozijn, e.a. werken we er aan om producten ‘met 
een verhaal’ onder de aandacht te brengen. Wij zijn gespecialiseerd in het maken van 
(cadeau-) pakketten, voor zomaar of gelegenheden.
We verkopen naast boeken in streektaal en/of over de streek, lokaal keramiek, ook 
speciaal voor HUYS 1810 vervaardigde artikelen. Naast ambachtelijk vervaardigt 
snoep met namen als ‘Hummelse passie’ en ‘Hummels dröpke’ betreft het o.a. ook 
ook tassen, T-shirts en schorten. 

Ook vind je hier natuurlijk je Achterhoekse vlag 
in diverse maten en wimpels, Achterhoekse 
souvenirs en speciaal vervaardigde “Hummelo 
artikelen”.  

Tijdens het seizoen en activiteiten in of rond het 
dorp zal de winkel extra opengesteld worden. 
Ook is het mogelijk ons op afspraak te bezoe-
ken. Neem gewoon even contact op!

Tijdens open Monumentendagen op 14 en 15 
september 2019 is dit voorhuis te bezichtigen 
van 11.00 tot 17.00 uur.
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Het kerkje  
aan de Hummeloseweg  4 
6998 AD Laag-Keppel

Het kerkje uit 1880 is beeldbepalend 
in het dorp, aan de andere kant van 
de Rijksweg Kasteel Keppel. De 
Nederlands Hervormde kerk was de 
kapel van het kasteel, maar verloor 
in de jaren zeventig de religieuze 
functie. 

Met de restauratie is met succes, 
bewust ingestoken op het ver-
duurzamen van het monument 
tot energielabel A.  

Tijdens de Open Monumen-
tendagen  op 14 en 15 sept. 
2019 is het kerkje open van 
11-17.00 uur.

Daarna werd de ruimte benut als fotostudio, jeugdsoos, hobbycentrum van Mensen 
zonder Werk en een expositieruimte. Het is een gemeentelijk monument. De broers 
Rick en Mike Hulshof zijn verknocht aan de plek. Vader Henk schilderde er en had 
in het kerkje een atelier en expositieruimte. ,,Ruim dertig jaar lang exposeerde en 
verkocht hij zijn werk en werk van anderen in deze ruimte. Als kinderen gingen we 
met pa mee naar musea en kunstenaars, vertelt Mike. ,,Daar krijg je vanzelf wat van 
mee.’’ 

Het leidde er toe dat ze ruim tien jaar geleden startte met het verkopen en verhuren 
van moderne kunst onder de naam Kunst of Art. ‘We geven gratis kunstadvies aan 
huis en nemen dan meerdere kunstwerken mee’, legt Rick uit. ‘Zo kan onze klant 
zelf beoordelen welk kunstwerk het beste bij hem/haar of in het bedrijf past’. In 2011 
kochten de broers samen met hun partners het kerkje van de gemeente Bronckhorst.  
In 2017 was het restauratieplan gereed en mede dankzij subsidies van de provincie 
en de gemeente Bronckhorst, kon Schotman Restauraties in april 2018 starten met de 
werkzaamheden. Na een jaar restaureren werd op 11 april jl. het kerkje weer feestelijk 
heropend.
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Sint Martinuskerk
Wichmondseweg, 7223  JH Baak

De Sint Martinuskerk is dit jaar het decor van een 
van de vele objecten tijdens Open Monumenten-
dagen 2019 in de gemeente Bronckhorst.  
Het liturgische deel van deze prachtige neogoti-
sche kerk van de architect Dr. A. Tepe is nog in 
gebruik voor diensten.  
De andere helft van de kerk is al jaren in gebruik 
voor andere doeleinden, zoals kerstmarkten, con-
certen, tentoonstellingen, en vele andere evene-
menten. 

Op 11 september om 20.00 uur vindt op deze plek de officiële opening van de Open 
Monumentendagen in Bronckhorst plaats. Daarna zal Wethouder Willem Buunk na-
mens de gemeente Bronckhorst de monumentenprijs 2019 uitreiken. 

Voor 14 en 15 september is er een programma samengesteld van 11.00 tot 17.00 
uur. 
Zaterdag en Zondag: Expositie over de Wederopbouw 1945-1965 in de Achterhoek, 
de gemeente Bronckhorst en Steenderen.
Zaterdag: Bretonse en Ierse volksmuziek door het duo Gert en Louise uit Utrecht. 
Zaterdagmiddag: 13.30-14.00 en 14.30 tot 15.00 Marise den Bakker uit Baak, win-
nares van kunstbende met zang en gitaar 
Zondag: 14.00-15.00 uur het Blazersensemble Windkracht 10 met een programma 
van klassieke muziek. 

Op het buitenterrein kan er jeu de boules worden gespeeld en zijn er oude kinderspe-
len voor de jongsten. Koffie, thee en limonade kan worden genuttigd.  
De activiteiten in en rond de kerk worden georganiseerd door de st. Vrienden van de 
Parel van Baak. 
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Oudheidkundige  
Vereniging Vorden
“Old Vorden Huus “ 
Het Jebbink 4A 
7251 BL Vorden

In de archiefruimte van de Oud-
heidkundige Vereniging Vorden is 
een expositie, Een nieuwe tijd”! 
Wederopbouw in de Achterhoek” 
ingericht. 

Op een 8 tal panelen zijn een aantal van de wederopbouw; huizen, fabrieken en boer-
derijen in de gemeente Bronckhorst en Vorden afgebeeld en van tekst voorzien.  
 
De Wederopbouw periode die hier getoond wordt beslaat de periode 1945-1965.  
Deze 8,5meter brede expositie staat te midden van overige archief stukken uit de col-
lectie van de Oudheidkundige Vereniging Vorden die hier ook aanwezig zijn. 

De tentoonstelling geeft een mooi beeld van de wederopbouw periode waarbij we ook 
de aanleg van de waterleiding WOG, gas, GAMOG en de riolering van de gemeente 
Vorden niet mogen vergeten. Daarvoor hadden we nog de handpomp, de gasbussen en 
onze eigen putten voor o.a. de riolering.

De expositie; Een nieuwe tijd, Wederopbouw in de Achterhoek, is te zien tijdens de 
Open Monumentendagen, op 14 en 15 september 2019 van 11.00 tot 17.00 uur.

Foto’s Archief O.H.V. Vorden.
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Heiligenbeeldenmuseum
Ruurloseweg 101, 7251  
LD Kranenburg/Vorden 

Het Open Monumentendag thema van 
2019 is Plekken van plezier:

Naar welke monumentale plekken gin-
gen en gaan mensen voor hun plezier?  
 
Of dat nu het theater, de dierentuin, het 
museum, een park, een sportclub of 
een café is, het barst in ons land van de 
monumenten van ontspanning, vermaak 
en vrije tijd. 

Het Heiligenbeeldenmuseum is gevestigd in een rijksmonument, de Antoniuskerk, die 
is ontworpen door bouwmeester Pierre Cuypers.

Het thema van de expositie in het heiligenbeelden museum voor dit jaar is:  
“Maria een bijzondere Heilige”. Deze expositie loopt tot en met donderdag 31 
oktober. 

In het kader van de Open Monumentendag vindt er zaterdag 14 september, van 12.00 
tot 17.00 uur een grote verkoop plaats, ( gratis toegang) van heiligenbeelden, kerst-
groepen, religieuze voorwerpen, schilderijen etc. 
Het museum is iedere dag, behalve maandag, geopend van 12.00 tot 17.00uur. 
Entree  5,00. euro. De museumkaart is geldig. 
Meer info: www.heiligenbeeldenmuseum.nl
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De Hackfortsche windmolen
Het Hoge 66, 7251 XZ Vorden 

 
De Hackfortsche windmolen (ook wel de 
molen Op ‘t Hoge genoemd) werd in 1851 
gebouwd en een aantal malen gerestaureerd. 
De laatste keer in 1985 De eerste eigenaar 
was in 1851 Baron van Westerholt van 
Hackfort  
 
De molen bleef generaties lang in het bezit 
van deze familie, tot de laatste baron, Arent 
van Hackfort, kwam te overlijden. 

In 1960 werd de molen overgedaan aan de gemeente Vorden en kwam er ook een 
einde aan de “molenaarsdynastie” van de familie Gerritsen. In 1999 heeft de ge-
meente Vorden de molen overgedragen aan de Stichting Vordense Molens. 

De roeden van de molen zijn 23 meter lang en zijn voorzien van het Van Busselsys-
teem, op de binnenroede in combinatie met het Ten Have-systeem met kettingwiel 
en tandheugel, op de buitenroede met zeilen. De inrichting bestaat uit twee koppels 
maalstenen.  
Vijf vrijwillige molenaars malen regelmatig op windkracht met de molen. Als de 
molen draait is iedereen er welkom.
Tijdens de Open Monumen-
tendagen is de molen geopend 
van 11.00 -17.00 uur. 
 

Op zondagmiddag is er om 
15.00 uur een concert  
“muziek uit de buurt.”
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Boerderij Amare 
Komvonderlaan 6 
7251AC Vorden

Het gemeentelijke monument 
uit 1877 was oorspronkelijk een 
boerderij annex pakhuis. 

Sonja Brinkhorst exposeert in 
de galerij van deze boerderij op 
de eerste etage. De natuur speelt 
een grote rol in haar acrylschil-
derijen. Ook Josée van der Staak 
laat enige werkstukken zien.

Op zondagmiddag om 14:00uur  en 
15:00uur  geeft ‘Josée als zangeres 
samen met gitarist John Jacobs twee 
keer een klein concert in de huiska-
mer.  

Iedereen is welkom om voor of na 
het bezichtigen van de boerderij en 
de expositie plaats te nemen en te 
genieten van de kleine concerten.

In 2004 is de boerderij geheel verbouwd, geïsoleerd en voorzien van vloerverwar-
ming met een open-bron warmtepomp en balansventilatie. Het lijkt of de verbou-
wing niet heeft plaats gevonden. De eigenaren zullen hier met een diapresentatie een 
toelichting op geven. 
Boerderij Amare doet ook elk jaar (eerste zaterdag van november) mee met de Ach-
terhoekse Duurzame Huizenroute.

Tijdens de Open Monumentendagen op 14 en 15  
september 2019 is boerderij Amare geopend van 11:00 
tot 17:00 uur.  

Vóór het pand is er beperkt parkeerplaats, maar 
vanaf de parkeerplaats op de Bleek (AH/Aldi) is de 
boerderij ook via het achterpoortje van de tuin te 
bereiken.
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Keuken van Hackfort 
Baakseweg 8, 7251 RH Vorden
 
 
Op de Open Monumentendagen 
op 14 en 15 september 2019 is 
de keuken van Hackfort vanaf 
10.00 uur open. 

Rondom de Keuken van Hackfort worden bezoekers getrakteerd op een dynamisch 
buitenprogramma op het ruime terras met uitzicht op de prachtige moestuin door 
groep  beeldhouwers. Schuif aan tafel bij de Keuken van Hackfort, de brasserie in het 
koetshuis. De kok oogst de groente voor zijn gerechten in de tuin. Zo vers op je bord! 
Voor meer informatie: info@keukenvanhackfort.nl

Bij de prachtige moestuin, Hof van Hackfort, horen een oude bakstenen kweekbak en 
een tuinhuisje, annex duiventil. Enthousiaste vrijwilligers onderhouden de Hof van 
Hackfort en je kunt er al vanaf 10.00 uur een kijkje nemen. 

Eigentijds landgoed in eeuwenoud landschap
Landgoed Hackfort kenmerkt zich door het samenspel tussen boeren, de landgoedei-
genaren en water. Daardoor is Hackfort is een kleurrijk landschappelijk mozaïek, waar 
natuur en cultuur hand in hand gaan: historische hoeves, bolle akkers, bloemrijke 
graslanden en plukjes bos, met in het centrum van het landgoed het kasteel, de water-
molen en het koetshuis. 
Boeren uit de omgeving kwamen vroeger naar de watermolen om hun graan er te 
laten malen.
 
De vrijwillige molenaars 
van Hackfort laten je op 
zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur graag zien hoe 
dat gaat.  
Het gemalen graan wordt 
door het tegenoverliggende 
Bosmanshuis gebruikt als 
veevoer.
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Beeldhouwers.
In dit buitenprogramma is de leerlingengroep Beeld-
houwers onder leiding van Jac. Wijnhoven te zien. 

Van Boom tot Beeld, beeldhouwen in hout. 
Vanaf 2014 tot dit voorjaar (2019) was Jac. docent aan 
de Gruitpoort en vanaf  2 september 2019 heeft hij een 
nieuw cursusseizoen gestart in eigen atelier: 30 lessen 
op: Maandagmiddag en avond en  Donderdagochtend 
en donderdag middag. 

Jac’s eigen stijl kenmerkt zich door 
non-figuratieve mathematische figuren, 
vloeiende lijnen en gewaagt ijle vormen. 
Daarin zoekt hij graag de grenzen op. 
Het hout is bij hem dienstbaar aan de 
gewenste vorm; meestal is er in de sculp-
tuur geen “boom” meer te herkennen. 
 
De groep stelt eigen werken ten toon 
en daarnaast zullen de deelnemers aan 
hun beeld werken en aan het publiek 
uitleg geven.

De sculpturen zijn te koop, 
en ook werk in opdracht is 
mogelijk.  

Naast de jaarcursussen is er 
ook gelegenheid om work-
shops op maat te volgen; op 
die manier kan een geïnte-
resseerde snel uitvinden of 
beeldhouwen hem of haar ook 
aanspreekt. 

 
Zie voor de details en voorwaarden de website: www.vanboomtotbeeld.nl
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Colofon 

Open monumentendag 2019 in de gemeente Bronckhorst wordt georganiseerd door 
het bestuur van de Stichting Open Monumenten dag Bronckhorst; Jan Berentsen,  
Ineke en Karel Cornegoor, Gerda Ellenkamp, Anton Baars, Theo Janssen, Harry  
Somsen en Jan Wolters.

Speciale dank aan de historische verenigingen en anderen die op welke wijze dan ook 
hebben meegewerkt aan het realiseren van dit programma.

Uitgave: Stichting Open Monumentendag Bronckhorst  
Secretariaat: Doetinchemseweg 30, 7021BS Zelhem, 0314-621011

Open Monumentendag 2019 werd mogelijk gemaakt door Timmer-en Aannemers- 
bedrijf De Vries B.V. te Hummelo, de gemeente Bronckhorst en de donateurs.

Omslag: Huys 1810 en straatbeeld Hummelo Foto: PR.
Druk: Arboris B.V. Zelhem 
Samenstelling en opmaak: Harry M. Somsen
Copyright © 2019

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, 
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige 
vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opna-
men, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
samensteller.
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De Open Monumentendag 2019 in Bronckhorst wordt mogelijk 
gemaakt door:
 
 *  Timmer- en Aannemersbedrijf De Vries B.V. 
     Zelhemseweg 14, 6999 DN Hummelo

 *  Gemeente Bronckhorst.

alsmede door donateurs: 

*  Aalderink Schilderwerken BV,  De Berken 15, 7221 GH  Steenderen;   
    info@aalderinkschilderwerken.nl 

*  De Kastert Schildersbedrijf, Dorpstraat 27,  6998 AA Laag- Keppel;  
   info@kastert.nl 

*  Van der Lans Antiek, Hessenweg 9,  6999 BH Hummelo;  
    info@lansantiek.com 

*  Regelink Schildersbedrijf, Nijverheidsweg 6,7255 RA Hengelo;   
    info@regelinkschildersbedrijf.nl 
 
*  Smederij Oldenhave BV, Bedrijvenweg 6, 7251 KX Vorden;  
    info@smederijoldenhave.nl 
 
*  Notariskantoor Blankestijn, Postbus 8, 7020 AA Zelhem;  
    info@notariszelhem.nl 
 
*  Weijman bouwbedrijf,  Zutphen Emmerikseweg 56, 7223 DH  Baak;  
    j.weijman3@chello.nl. 

*  WARC architectuur, J.F. Oltmansstraat 1b, 7221 NA Steenderen;  
    info@warc.nl
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Van der Lans Antieke Verlichting 
Hessenweg 9 
6999 BH Hummelo 
www.lansantiek.com
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Zelhemseweg 14, 
6999 DN Hummelo
T :  0314 - 38 12 48  
www.devrieshummelo.nl

restauratie

herbestemming 

renovatie

onderhoud

verbouwing

nieuwbouw

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries verzorgt uw complete 
restauratie, nieuwbouw, verbouwing, renovatie en onder-
houds projecten. Dit doen we met vakmanschap en met liefde 
voor het vak. Mede door de 135 jaar ervaring en certi fi catie als 
‘Erkend Restauratie Bouwbedrijf ’ kunt u rekenen op het 
vakman schap en de kwaliteit die uw project verdient.

Het vakmanschap 
dat past bij uw wensen



       
                                                                                                                                                               
 
 

                                                                                                                                                               Open Monumentendag 2019 
        Vrijwillige bijdrage: € 2,- (de kosten van deze brochure)                                       in de gemeente Bronckhorst 


