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Introductie 
Donkere wolken waren er in Bronckhorst op zaterdag, 10 september j.l., de eerste dag van het Open 
Monumenten-weekend. De regen die in de ochtend viel, zorgde ervoor dat publiek wat langer op zich 
liet wachten bij de 39 opengestelde monumenten.  
Na regen komt zonneschijn en dat gold voor de rest van het OMDB-weekend. De teller van het 
bezoekersaantal stond zondag aan het eind van de middag op ruim 4.600. Monumenteigenaren en 
vrijwilligers waren tevreden met de opkomst van het geïnteresseerde publiek.  
 

Impressie van het OMDB-weekend 

                                                  

 
Op zaterdag was er een duurzaamheidsmarkt op het plein bij de Remigiuskerk. Biodivsersiteit en 
hergebruik vormden er de hoofdmoot. Muziekvereniging Crescendo liet die zaterdag zeer regelmatig 
van zich horen. Ook muziekvereniging Concordia was van de partij. 
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Een deel van de expositie op het plein bij de Remigiuskerk. Op de informatiepanelen werden de 
monumenten in de gemeente Bronckhorst uitgelicht. De panelen werden stuk voor stuk aandachtig 
bestudeerd. 
 
         
Met name op de zaterdag waren de kinderactiviteiten in trek: er waren poppenkastvoorstellingen, 
materialen om te tekenen en te knutselen. OMDB-vrijwilligers en vaders/moeders lazen voor uit een 
van de boeken in de kinderbibliotheek. 

Het springkussen dat de Vrienden van de Remigiuskerk hadden geregeld, maakte het kinderfeestje 
compleet. 
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De oudheidkundige vereniging ‘Oud Vorden’ kijkt met een heel goed gevoel terug op de OMD2022, bij 
de Theetuin van Veldwijk. De vereniging was hier present met een goedbezochte expositie over de 
monumenten en de geschiedenis van de naastgelegen kasteellandgoederen De Bramel en Het 
Enzerinck. Ook was er veel belangstelling én lof voor de rondleidingen, onder leiding van een 
deskundige en door een van de eigenaren. 

           
De Theetuin van Veldwijk is er klaar voor                                   Uitleg over de geschiedenis van het Enzerinck 

 

.  
Deel van de expositie, over de historische                                               
ontwikkeling en toekomstvisie van het Enzerinck.                              Start rondleiding over de Bramel                                            

Eveneens zeer tevreden over de OMD2022 waren de eigenaren van het naburige erve De Zelst, waar  
een groot aantal geïnteresseerden zich liet informeren over allerlei aspecten van de duurzame 
restauratie van hun boerderij. 
 
 
 

 
 
Van de eigenaar van de Wittebrinkse molen in Zelhem is de 
volgende reactie ontvangen: … "In een paar jaar hebben jullie al iets 
moois neergezet waar we eerder niet van durfde dromen. Ga zo 
door." … 
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De Wasgroep uit Borculo liet zien hoe er in vroeger dagen werd gewassen en gebleekt op de Bleijke in 
Hengelo. Ook het bleekhuisje was  bemand: de bleikewachter hield een oogje in het zeil. 
 

 
 
 
 
De gedeeltelijke openstelling van huis Baak 
trok veel publiek. Op de OMDB-zondag leidde 
Frans Helmich vier groepen al verhalend naar 
het huis; de huidige bewoner, Marc Schuthof 
nam de rondleiding door een aantal 
vertrekken voor zijn rekening.  
 
 
 

 
 
Een aantal boomgaarden was een nieuwe, opvallende deelnemer aan OMDB 2022. Gevuld met 
hoogstambomen van oude, vergeten fruitrassen pasten zij bij het OMD-thema 2022: Duurzaamheid. 
 
Uit een reactie van de eigenaren van Hof te Baak: …  
Opmerkelijk dat er veel belangstelling was voor de 
groene monumentale hoogstamfruitbomen van 
bijzondere rassen, min of meer met uitsterven bedreigd. 
En: … Er werd verschillende keren expliciet uitgesproken 
dat dit een heel goede keus was om biodiversiteit mee 
te laten doen met de OMD. 
 
In de boomgaard van de Ulenpas werd het een feestje, 
dat liet de voorman van de vrijwilligers die de 
boomgaard onderhouden, weten. Hij voegde eraan toe: 
Een van de bezoekers bracht ons de wisselbeker van de 
afd. Steenderen van de Ned. Fruittelers Organisatie, in 
1951 en 1953 gewonnen door de boomgaard van de 
Ulenpas! 
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Op zondag was een tiental leden van de Gelderland Urban Sketchers te gast bij OMDB. 
Ingrid Terpstra, een van hen, laat op de facebookpagina weten: Wat een gezelligheid en een warm 
welkom op de Open Monumenten dag Hengelo (Gld) bij de Remigiuskerk. 
En wat een mooie tekeningen zijn er gemaakt! 

 
Onder de noemer Pareltjesrit stapten deelnemers 
van de Zonnebloem-afdelingen 
Hengelo/Keijenborg, Hummelo en Keppel, Vorden 
en Wichmond/Vierakker in de klassieke GTW-bus 
voor een mooie rit langs een groot aantal 
monumenten.  
 

 
De afdeling Steenderen had ervoor gekozen niet 
langs monumenten te gaan maar er een te 
bezoeken. In de Remigiuskerk kregen de deelnemers 
van Erik Schuerink, voorzitter dan de Vrienden van 
de Remigiuskerk een boeiend verhaal over de 
middeleeuwse muurschilderingen. 
 
 
Met deze impressie is geprobeerd de veelzijdigheid aan activiteiten van de 2022-editie aan u te laten 
zien.  
 

WIJ BEDANKEN DE MONUMENTEIGENAREN EN ALLE VRIJWILLIGERS 

VOOR DE GASTVRIJE ONTVANGST VAN HET OMDB-PUBLIEK. 
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Open Monumentendag Bronckhorst 2022 werd mede mogelijk gemaakt door onze 

(hoofd)partners: 

 

 
 

 

 

Voor nu: dank voor uw aandacht.  
Wij staan in de startblokken om in 2023 weer mooie Open 

Monumentendagen te organiseren.  
Wilt u meedenken over de invulling van het nieuwe thema  

Levend Erfgoed? Neem dan via de website contact met ons op. 


