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Introductie 
In twee maanden tijd kan er veel gebeuren. Graag praten we u, als betrokkene bij of geïnteresseerde 
in de Vriendenloterij Open Monumentendag Bronckhorst, bij over de recente ontwikkelingen. 
Mogen wij weer op uw aandacht rekenen? 
 

Openingsbijeenkomst 07 september 2022  
Voorafgaand aan het Open Monumenten-weekend wordt op woensdag, 07 september a.s. een 
openingsbijeenkomst gehouden in de Remigiuskerk in Hengelo, de OMBD-hoofdlocatie 2022.  
Het programma van die avond is bekend, het belooft een inspirerende avond te worden. 

 
Er wordt een film vertoond waarin alle monumenten, die deelnemen aan de 2022-editie, voor het 
voetlicht worden gehaald.  
Traditioneel is er de uitreiking van de Monumentenprijs. De in 2019 door de gemeente Bronckhorst 
ingestelde prijs gaat naar een pand of object dat het afgelopen jaar fraai is gerestaureerd of waaraan 
groot onderhoud is gepleegd. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 250 euro en een pentekening 
van het winnende monument en wordt uitgereikt door de verantwoordelijk wethouder.  
Erik Schuerink, voorzitter van de Vrienden van de Remigiuskerk houdt een lezing over de kerk en de 
muurschilderingen. De middeleeuwse schilderingen behoren tot de 50 belangrijkste kunstwerken 
gemaakt in Gelderland. Vol trots kunnen zij worden beschouwd als De Nachtwacht van Gelderland. 
Regelmatig is een stukje orgelmuziek te beluisteren. 
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Programma 10 en 11 september 2022  
De inzet van een aantal projectleiders binnen OMDB heeft geleid tot enkele nieuwe deelnemers. Wij 
stellen ze graag aan u voor. 

 
 
Kerk Vrijzinnige Geloofsgemeenschap aan de Banninkstraat 9 in Hengelo 
Het gebouw stamt uit 1931 en is ontworpen door architect  
H. van der Kloot Meijburg. Het authentieke karakter van dit  
gemeentelijk monument is zeer goed bewaard gebleven; dat  
geldt voor de algehele opzet als voor de details. 

 
 
Willibrorduskerk en Pastorie aan de Spalstraat 36 in Hengelo  
Onder één zadeldak: de kerk van het type pseudobasiliek en de 
aangrenzende pastorie. Dit rijksmonument stamt uit 1842. 
Met name de glas-in-loodramen zijn bijzonder. In de ramen is St. 
Willibrordus op acht verschillende wijzen uitgebeeld: als de belijder, 
kerkbouwer, wonderdoener, apostel, aartsbisschop, monnik, 
missionaris en als kloosterstichter.  

 
 
Kerk St. Johannes de Doper aan de Kerkstraat 7 in Keijenborg   
Deze kleine parochiekerk, een gemeentelijk monument, is gebouwd 
in 1930. Het gebouw is sober opgetrokken uit baksteen. Het 
interieur daarentegen is rijk uitgevoerd. De muurschilderingen en 
glas-in-lood ramen van Jos ten Horn hebben een belangrijke 
kunsthistorische waarde. 

 

De theetuin Veldwijk aan de Almenseweg 57 in Vorden is weliswaar geen monument, maar de 
nabijgelegen parkbossen van kasteel Den Bramel en buitenplaats Het Enzerinck zijn geopend. De 
theetuin is het decor voor een expositie èn het startpunt van rondleidingen. 
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Boerderij Spiekerman aan de Ganzensteeg 11 in Vorden   
De boerderij is gelegen op het landgoed ’t Medler en is gebouwd 
op de plek van een voormalig dennenbos.    
Spiekerman is een gemeentelijk monument vanwege de waterput  
met houten hefboom en steun, de dakconstructie/dakbedekking  
van riet/pannen, de deel-deuren aan de achterzijde, de lage gevels, 
de luiken en originele schuiframen met roedeverdeling en vanwege 
de gebruikte kleuren en bouwmaterialen. 
     

Geen stenen maar levende, groene toevoegingen aan het programma, stuk voor stuk 
hoogstamboomgaarden met oude, vergeten appel- en perenrassen uit de genenbank-collectie van 
pomoloog Hennie Rossel uit Vorden. ‘Arboreale’ monumenten hebben wij ze genoemd. 
Deelname van de hoogstamboomgaard De Ulenpas is nu definitief. 
 

                 
Hof te Baak           De Ulenpas in Hoog-Keppel             Addink’s boomgaard in  
                                 Steenderen 
Hennie Rossel is op beide OMDB-dagen in de boomgaard van Hof te Baak te gast waar hij met passie 
vertelt over de oude fruitrassen en het behoud daarvan. Rondleidingen door de boomgaard staan op 
het programma. 
 

Open Monumentendag Bronckhorst 2022 wordt gevierd met 39 deelnemers die het publiek 
enthousiast zullen verwelkomen. 

Op de OMDB-hoofdlocatie 2022, de Remigiuskerk in Hengelo, zal het op zaterdag, 10 en zondag, 11 
september a.s. bruisen van de, soms verrassende, activiteiten. In de volgende nieuwsbrief vertellen wij 
u daar meer over.  
 

Landelijk thema: ‘Duurzaamheid’ 
OMDB gaf op zaterdag, 30 april j.l. acte de présence op de Bijzondere Bijenmarkt Bronckhorst. 
Rondom de Remigiuskerk in Hengelo was het een bonte verzameling van standhouders die ieder op 
hun eigen manier een stukje duurzaamheid promootten.  

 
 

De grote informatiepanelen en de meer 
bescheiden pentekeningen van de Vordense 
kastelen in de OMDB-stand zorgden voor een 
inspirerende dag met vele mooie en diverse 
gesprekken. 
 

De eigenaren van Hof te Baak vroegen, samen met pomoloog Hennie Rossel, aandacht voor oude, 
vergeten appelrassen. Een van de bezoekers van de stand over het door hen geschonken appelsap: 
“Dit is toch puur goud wat je drinkt!”  
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Aandacht voor Duurzaamheid was er In de maanden april en mei via  twee verhalen  die in de drie 
edities van Contact verschenen.  

 
 
 
 
 
 
 
Bronkhorst vroeger en nu verscheen In april: van 
roemruchte stad tot gehucht, de restauratiegolf en 
op weg naar energieneutraal. 

  
 

 
 
 
 

 
 

 

 

In mei: De twee Maria Postels in Keijenborg: het 
voormalige klooster en de twee afgesplitste  
zijvleugels (samen het tweede Maria Postel) 
kregen een woonfunctie. 
         
 
 

Beide verhalen zijn terug te lezen op https://openmonumentendagbronckhorst.nl/nieuws/. 

 
IN DE PRIJZEN GEVALLEN 

In februari j.l. werd via de landelijke OMD-organisatie in het kader van een afstudeeropdracht een 
groot onderzoek gehouden onder de bijna 300 plaatselijke comités. De enquête, ‘Onderzoek Comités 
OMD 2022’, is door OMDB zorgvuldig ingevuld om de landelijke organisatie vanuit Bronckhorst van 
feedback te voorzien.  
 
 
Om deelname te stimuleren werden 25 
beachvlaggen beschikbaar gesteld.  
Om eerlijk te zijn: enquête en beachvlag waren al 
bijna vergeten toen onlangs het bericht kwam dat 
OMDB een van de winnaars was.  
Zo’n beachvlag stond op ons verlanglijstje maar 
vanwege de kosten moest daarvan worden 
afgezien. Er een om niet krijgen is dus geweldig! 
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OMDB-comité 

 
En als we het hebben over kosten, dus financiën: 
De vacature van penningmeester OMDB is nog niet 
ingevuld. Een hernieuwde oproep dus aan diegenen die 
affiniteit hebben met financieel beheer.  
Op de website 
www.openmonumentendagbronckhorst.nl onder het 
tabblad Nieuws, lees je er meer over. 
 

 
Jammer genoeg heeft onze oproep aan grafische vormgevers nog geen reactie opgeleverd. Dus ook op 
diegene met expertise op het grafische vlak doen wij een beroep om onze enthousiaste groep 
vrijwilligers te komen versterken. Zie www.openmonumentendagbronckhorst.nl voor meer 
informatie. 

Onze partners …  
Onze (hoofd)partners zullen begin juni een brief ontvangen met de vraag of zijn hun steun aan OMDB  
met een jaar willen verlengen. Vanzelfsprekend hopen wij op veel positieve reacties.  
Smederij Oldenhave in Vorden heeft onze brief niet afgewacht; door een verhoging van hun bijdrage 
verdwijnen zij uit het overzicht van partners en worden toegevoegd aan dat van hoofdpartners. 
IJsboerderij De Steenoven in Hummelo heeft met een bijdrage laten weten OMDB een warm hart toe 
te dragen; zij zijn opgenomen in het overzicht van partners. 
Beide partijen danken wij hartelijk voor hun bijdrage. 
 
  

 
 
   

http://www.openmonumentendagbronckhorst.nl/
http://www.openmonumentendagbronckhorst.nl/
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… en onze vrienden 

Vriend van OMDB worden is al mogelijk vanaf een euro. Vele kleinere bijdragen bij elkaar opgeteld 
geven een substantieel resultaat dat ons mede helpt om de Open Monumentendagen Bronckhorst 
2022 tot een succes te maken. Wilt u daaraan bijdragen, ga dan naar 
https://openmonumentendagbronckhorst.nl/partners/ en meld u aan als vriend van OMDB.  

 
      

 

 

  Dank voor uw aandacht. Samen maken wij er in Bronckhorst weer mooie Open  
Monumentendagen van!  

 
      

Wilt u ons helpen de Open Monumentendagen te organiseren? 
Er zijn vele inspirerende werkzaamheden, denk aan het testen van de fietsroutes, het ontvangen 

van bezoekers op de locaties, het verzorgen van de exposities en meer. 
Dus, welkom in de wereld van de monumenten! 

Mail ons op info@openmonumentendagbronckhorst.nl en wij nemen contact met u op.  
 

https://openmonumentendagbronckhorst.nl/partners/

