
 Fiets- en wandel langs de monumenten in Bronckhorst   
 BRONCKHORST – Bronckhorst pakt flink uit tij-
dens het monumentenweekend van 11 en 12 
september. Maar liefst 32 monumenten ope-
nen hun deuren voor bezoekers. Een aantal 
monumenten is normaliter niet toegankelijk, 
zoals het Badhuis aan het Pikgat in Zelhem, 
een mooi voorbeeld van het Nieuwe Bouwen, 
een stijl die gekenmerkt wordt door licht, lucht, 
ruimte en het ontbreken van versieringen. Ook 
het Gemaal Grote Beek en het Kunstgemaal in 
Bronkhorst zijn in deze stijl gebouwd. Loop 
dan ook het stadje in, daar is een gids die rond-
leidingen geeft langs de vele monumenten die 
het stadje rijk is.

    In Baak staat een middeleeuwse ruïne zomaar 
op een boerenerf, de eigenaar is aanwezig om 
de geschiedenis van dit stoere monument te 
vertellen. Iets verderop in Baak staat de groot-
ste kerk van de gemeente, door velen de Ka-
thedraal of Parel van Baak genoemd. In de 
kerk zijn diverse exposities te zien en de im-
mens hoge toren kan beklommen worden. 
Vanuit de traditionele kroeg tegenover de kerk 
worden rondleidingen gegeven door de kas-
teeltuin van Huize Baak.

    Bijzonder zeldzaam zijn de grote middeleeuw-
se fresco’s in de Remigiuskerk in Hengelo, ab-
soluut een bezoek waard. De fresco’s van de 
Dorpskerk in Vorden uit 1520 zijn subtiel met 

veel details, neem hier de tijd voor, de kerk be-
vat meerdere kunstwerken en een mooi orgel.

    Twee musea zijn gratis te bezoeken. Museum 
Smedekinck in Zelhem toont de vaste collectie 
van de ontstaansgeschiedenis en leefwijze van 
de Zelhemmers door de eeuwen heen. In de 
Antoniuskerk in Kranenburg is de collectie van 
het Heiligenbeeldenmuseum te bewonderen.

    De kerken in Hummelo, Hoog-Keppel, 
Drempt, Olburgen, Zelhem, Vierakker en de 
Willibrorduskerk in Steenderen zijn geopend 
en molenaars van zes molens in de gemeente 
laten de wieken draaien, openen de poorten 
en vertellen alles over de robuuste techniek 
die in de romp te zien is.

    In Vierakker is de theetuin geopend, de weeg-
brug en de oven zijn een mooi voorbeeld van 
industrieel erfgoed. Op Landgoed Hackfort 
zijn foto-exposities van de monumenten van 
Bronckhorst te bewonderen. De watermolen 
is open en draait twee dagen. In het souter-
rain van het kasteel is een expositie over de 
geschiedenis van het kasteel. Ook zijn er de 
maquettes van kastelen en monumenten van 
Damien Piekhaar te zien. De exposities geven 
een goed beeld van de rijkdom van het erfgoed 
in de gemeente. Ook zijn er boerderijen, een 
galerie en een eekschuur te bezichtigen.

    Er is veel te beleven, dus kom naar Bronck-
horst. Het gehele programma van het mo-
numentenweekend is te lezen op de website. 
Hier staan alle monumenten van de gemeente 
Bronckhorst, vele monumenten zijn ook bui-
ten het weekend regelmatig geopend. Bijzon-
der vermeldenswaardig zijn de fiets- en wan-

delroutes langs de monumenten, deze routes 
zijn gratis te downloaden en het hele jaar door 
te volgen.

■     Openmonumentendagbronckhorst.nl   

 Ook dit jaar is Kasteel Hackfort in Vorden hoofdlocatie van de Open Monumentendag Bronckhorst. Foto: Ach-
terhoekfoto.nl/Liesbeth Spaansen   

 Welkom in de Hengelose Remigiuskerk: 
Ons Huus is ow Huus!   

 HENGELO – Onder het motto: 
Ons Huus is ow Huus is ie-
dereen van harte welkom in 
de Hengelose Remigiuskerk 
op zaterdag 11 en zondag 12 
september. De kerk aan de 
Kerkstraat 42 in Hengelo is 
zaterdag en zondag van 10.00 
tot 16.00 uur geopend.

    Iedereen kent dit markante, 
eeuwenoude monument, 
maar wie is wel eens binnen 
geweest? Loop gewoon eens 
binnen en proef de intieme 
sfeer en verwonder over de 
indrukwekkende middel-

eeuwse fresco’s, die dus óók 
gewoon in de Achterhoek te 
vinden zijn. Ook bijzonder: 
het originele Proper-orgel.
Omdat ons huis écht jouw 
huis is, is iedereen ook van 
harte welkom om zomaar 
binnen te lopen bij een spe-
ciale open kerkdienst. Zon-
dag van 10.00 tot 11.00 uur is 
deze speciale open kerkdienst 
onder leiding van voorganger 
Helma Luesink. Op elk mo-
ment binnen komen lopen 
mag. Gewoon weer weglopen 
mag ook, trouwens.
Neem zeker een kijkje bij de 

expositie van twee Hengelose 
kunstenaars. Beide dagen zijn 
bijzondere olieverfschilderij-
en van Roelof van Gijssel en 
sfeervolle (natuur)fotografie 
van Ronny Wormgoor te be-
kijken.
Kortom: dit is dé gelegenheid 
om kennis te maken met het 
Bijzondere Hart van Hengelo, 
al vele eeuwen geliefd en ge-
koesterd door ontelbare ge-
neraties Hengeloërs.

■     vriendenhengelose 
remigiuskerk.nl   

 Vlag uit voor bouwmeester/architect Cuypers
    KRANENBURG – Tot 1 novem-
ber is in het Heiligenbeel-
denmuseum, Ruurloseweg 
101, Kranenburg-Vorden 
een thematentoonstelling, 
die aandacht besteedt aan 
de ontwerper/bouwer van 
deze kerk: dr. P. J. H. Cuypers. 
Omdat het in maart 100 jaar 
geleden was dat hij overleed. 

    Enerzijds geschiedt dit door 
de als museum ingerichte 
voormalige Antonius van Pa-
duakerk (de oudste nog be-
staande kerk van Cuypers) in 
beeld te brengen, maar ook 
door erfgoed van zijn hand 
te tonen. Er zijn objecten 
verbonden met Cuypers, zo-
als een houten maquette van 
de door hem ontworpen en 
inmiddels afgebroken Maria 
Magdalenakerk uit Amster-
dam.

    Te zien zijn belangrijke on-
derdelen van het interieur 
van de in Amsterdam ge-
bouwde Vondelkerk (H. Hart 
van Jezuskerk) waaronder 
delen van het hoogaltaar, en-
kele houten beeltenissen en 
consoles en een onderdeel 
van een biechtstoel. Ook en-
kele bruiklenen van onder 
andere het Tegelmuseum in 
Otterlo, de H.H. Ewalden-
kerk in Druten en van een 
particulier maken deel uit 
van deze thematentoonstel-
ling.

    Op zaterdag 11 september, 
tijdens open monumenten-
dag, is tevens de traditionele 
verkoopdag van religieuze 

voorwerpen. Deze dag is de 
toegang gratis.

    Er wordt ook een nieuwe 
film getoond: ‘100 jaar na 
Cuypers’, met nog weinig be-
kende verhalen en beelden 
van zijn omvangrijke oeuvre. 
De Cuyperswandeling voert 
langs zeven bouwwerken 

van Cuypers in Kranenburg. 
Het museum is iedere dag 
geopend, behalve op maan-
dag, van 12.00 tot 17.00 uur. 
Museumkaart is geldig.

■     heiligenbeelden 
museum.nl   

 Fresco’s in de Hengelose Remigiuskerk. Foto: Marcel Colenbrander   

 Cuyperskerk in de Kranenburg-Vorden. Foto PR   
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