PROGRAMMA
ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2018
VREDEN
Deelneming door Vreden aan Open Monumentendag
2018. Georganiseerd door het “kult”.
Met de dubbeldekker naar Vreden
(zie het programma voor Winterswijk).

ACTIVITEITEN IN VREDEN

Historisches Miniaturschuhmuseum
museum voor Miniatuurschoenen.
Neustrasse 16, 48691 Vreden
In de grootste verzameling van de wereld van miniatuurschoenen kan men de ontwikkeling van de voetbekleding,
van het begin tot het eind, stap voor stap door de eeuwen
heen volgen. Evenals het vervaardigen van de schoenen.
De verzameling wordt aangevuld met enerzijds origineel
schoenmakersgereedschap, anderzijds met miniaturen behorend tot het thema: “schoenwerk uit andere materialen
dan leer”. Speciaal voor cultuurhistorisch en/of ambachtelijk geïnteresseerden van iedere leeftijd. Gehele dag open.
Rondleiding om 14.00 uur.

welijks een tweede instelling in West – Duitsland. In dit
nieuwe gebouw – in de zomer van 2017 geopend - kon de
tegenstelling tussen oud en nieuw niet groter zijn: schoon
beton, dominant metselwerk, gevels met plekken waardoor
het licht naar binnen stroomt en een “chill_ out” zone, geven
een buitengewoon accent aan de cultuuras van de stad
Vreden. Volkskundige en kunsthistorische museumstukken
uit het dagelijks leven van
de mensen nemen u mee
in een tijdreis van meer
dan 1400 jaar door het
verleden. Deze wisseling
van perspectieven maakt
kult zo aantrekkelijk en
ongewoon.
Het kult is van 10.00 uur
tot 17.00 uur geopend.
Rondleidingen om 11.00
uur en om 14.30 uur.
De toegang is gratis evenals bij de andere musea.

St. Felicitaskerk en de St. Georgkerk
De St. Felicitaskerk en de St. Georgkerk zijn geopend van
8.00 uur tot 12.00 uur en van 15.00 uur tot 18.00 uur.
De ouderdom van de St. Felicitaskerk is onzeker, maar dateert
hoogstwaarschijnlijk van rond 1000. Het huidige romaanse
deel van de oorspronkelijke stiftskerk stamt uit de periode
vlak voor 1100. Tijdens de gotiek zijn er vernieuwingen aangebracht. De St. Georgkerk is van oorsprong Karolingisch en
de oudste van de twee kerken. Deze is gesticht in 820/830.
In de periode daarna is de kerk steeds verder uitgebouwd en
was groter dan de huidige
kerk. Rond 1220/1230
werd de kerk omgebouwd
tot een laatromaanse
hallenkerk. In de Tweede
Wereldoorlog is de kerk
zwaar beschadigd, na de
oorlog is de huidige St. Georg gebouwd. Het romaanse
noordportaal is verplaatst
naar de, ook sterk beschadigde, St. Felicitaskerk.

WINTERSWIJK
i.s.m. kult Vreden

8 & 9 september 2018

Scherenschnittmuseum Knipselmuseum
Markt 6, 48691 Vreden
Met schaar en papier kunst scheppen – zowel traditionele als moderne knipsels van internationale kunstenaars,
worden door het museum in Vreden getoond. De expositie presenteert stukken die van over de hele wereld door
de Vredenaar Herman Gebing zijn verworven. Rondleidingen geven een boeiende kijk op de verscheidenheid
van deze unieke kunstverzameling. Het knipselmuseum is
doorgaans van 10.00 uur tot 17.00 uur open. Rondleiding
deze zaterdag om 14.00 uur. Toegang gratis.
Aan de voorzijde van het museum kunt u koffie drinken,
met werkelijk overheerlijk gebak. Dit kan in andere gelegenheden in Vreden ook.

kult.
Kult staat voor: Kultur und lebendige Tradition
- Cultuur en levende traditie.
Het kult in Vreden verenigt in zich de modernste architectuur, een museum, onderzoek en wetenschap als nau-

Schauplatz Vreden – Stadtführungen (rondleidingen)
door Stadmarketing Vreden.
De stadsgids voert u door het mooiste deel van de binnenstad van Vreden en vertelt u boeiende zaken uit de rijke
geschiedenis van Vreden. Onderweg ontmoet u schilderachtige bouwwerken en interessante monumenten.
Daarbij krijgt u spannende achtergrondkennis over het
leven van vroeger. Rondleidingen om 12.00 uur en 15.00
uur. Vertrekpunt bij kult. Rondleiding is gratis net als de
andere rondleidingen deze dag.

Smederij in het Bauernhofmuseum
Vandaag, 8 september 2018, voor het eerst open en in gebruik: de smederij in het Bauernhofmuseum, ingericht in een
uit 1752 stammende, verplaatste schaapsstal, oorspronkelijk
afkomstig van het Hof-Früchting in Vreden - Ellewick. Na
een tweejarige bouwtijd door “Die Schmiedegruppe des
Heimat- und Altertumsvereins des Vredener Lande e.V.” wordt
nu voor het eerst het smidsvuur aangestoken en klinken er
hamers op het aambeeld.

Thema: IN EUROPA
Als thema voor de open Monumentendag 2018 is gekozen “In Europa” . In dit kader is gezocht naar een grensoverschrijdend programma. Contact is gelegd met de
grensstad Vreden, in concreto met kult-Westmünsterland.
Een scala van mogelijkheden openen zich in Vreden. In
een uurdienst zorgt een Engelse dubbeldekker voor een
gratis verbinding tussen Vreden en Winterswijk v.v.

PROGRAMMA
ZATERDAG 8 SEPTEMBER 2018
WINTERSWIJK
10.00 uur – 11.00 uur:
Opening in de Jacobskerk op de markt.
- Muzikale omlijsting door de afdeling symfonie
van de Koninklijke Winterswijkse Orkest Vereniging.
- Inleiding tot de Open Monumentendag.
- Toelichting en uitreiken monumentenprijs 2017.
Beschikbaar gesteld door de Vereniging
Monumentenbelangen Winterswijk.
- Bezichtiging tentoonstelling: CUM LAUDE
Expositie van de WAS.
- Koffie en koek.
Vanaf 10.00 uur kan aan de volgende evenementen
worden deelgenomen c.q. opengestelde monumenten
en bezoekenswaardigheden worden bezocht:

Met een dubbeldekker naar Vreden
Vanaf 10.00 uur een gratis uurdienst vice versa.
Laatste bus om 16.00 uur vanuit Winterswijk.
Vertrekpunt : VVV Winterswijk,
mevrouw Kuipers - Rietbergplen 1
Aankomst en vertrekpunt in Vreden is het parkeerterrein
P-kult (straat: Up den Bookholt). In Vreden vertrekt de bus
weer naar Winterswijk, vanaf 10.30 uur ieder uur: laatste
bus om 16.30 uur.
Voor het programma in Vreden: zie ommezijde.

ACTIVITEITEN IN WINTERSWIJK
Dorpswandeling
11.00 uur en 14.00
uur wordt in samenwerking met Het
Gilde een dorpswandeling onder begeleiding van een gids
gestart. Aandacht
voor monumentaal
Winterswijk. Start bij
de VVV, mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1.
Rondleidingen zowel
in het Duits als in het Voormalige textielfabriek de Tricot.
Nu rijksmonument.
Nederlands.
Mobiel Cultureel
Erfgoed:
Winterswijkse
Oldtimer Club
Een aantal 0ldtimers
van de leden van
de Winterswijkse
Oldtimer Club staat
rondom het raadhuis/oude gemeentehuis/VVV aan het mevrouw Kuipers-Rietbergplein 1 opgesteld. Er wordt deskundige uitleg gegeven
en er is de mogelijkheid om een ritje te maken in één van
deze voertuigen.
Toren beklimmen
De toren van de Jacobskerk aan de Markt 1 is te beklimmen.
Vanaf de trans heeft men een mooi uitzicht over Winterswijk
en het stratenpatroon. Kinderen t/m 11 jaar mogen de toren
uitsluitend onder begeleiding van een volwassene beklimmen. Een vrije gift wordt op prijs gesteld.

OPENGESTELDE MONUMENTEN
Alle openstellingen zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur,
tenzij anders vermeld. Onvoorziene omstandigheden
voorbehouden.

Wereld van Wenters
Meddosestraat 42
Expositie: ,,Maler, komm ‘raus” . Aansluitend aan de
tentoonstelling in de Museumfabriek.

De Vermaning
Torenstraat 4
Kerk van de
Doopsgezinde
gemeente
Winterswijk
uit 1711.
Een schuilkerk.

Watertoren
Misterweg 140
Monumentale watertoren
(20-er jaren vorige eeuw).
Herbestemd als woning

Venemansmolen
Venemansweg 7
In de vroegere opslagruimte is de permanente
tentoonstelling ingericht
‘Venemansmolen eeuwig in
beweging’. In de molen is
ook de dieselruimte te zien
met de in 1935 geïnstalleerde stationaire Engelse
Ruston dieselmoter. Bij
geen of onvoldoende wind
kon met deze voorziening
toch worden gemalen.
Molen Bataaf - Bataafseweg 20
Expositie over scholteboeren in Winterswijk, in relatie
met de uit 1801 stammende molen.
Sevinkmölle - Meddoseweg 40

Spieker Kössink
(open van 11.00 uur-16.00 uur)
Kremerweg 5
Huppel - Winterswijk.
Oude begraafplaats en baarhuisje - Singelweg 10
Uitleg over historie van de begraafplaats en het baarhuisje (ca 1820). Bestektekeningen (ca 1890- 1910) van de
architecten H. van der Schaaf en J.J. Post. Maquettes van
een aantal markante huizen en gebouwen van Winterswijk
(maker: J. Doornheim).
Jacobskerk
Markt 1
ca. 1470 (koor en schip)
tot 1507 (toren)
Muurschilderingen
en kraagstenen
(zogenaamde duvelkes)
uit de late middeleeuwen.
Vrijmetselaarsloge De Achterhoek
Jeugdkerkstraat 6
“Dag van de Vrijmetselarij “. Het is een goed gebruik geworden om tijdens de Open Monumentendag de deur van
de vrijmetselaarsloge in Winterswijk wijd open te zetten.
Iedereen is welkom om die dag te ontdekken wat Vrijmetselarij te bieden heeft. Er zijn leden aanwezig om onder
het genot van een kopje koffie of thee uitleg te geven over
onze werkwijze en symboliek. Ontdek ook de Europese
dimensie van Vrijmetselarij. U bent van harte welkom op
zaterdag 8 september van 10.00 uur tot 16.00 uur in ons
gebouw, Jeugdkerkstraat 6. De toegang is gratis.
Museumfabriek
Laan van Hilbelink 6
Expositie: ,,Maler, komm ‘raus” tentoonstelling gewijd aan
de in Winterswijk geboren joodse schilder Max van Dam.

Eén van de twee nog bestaande
vakwerkspiekers
(opslagplaats voor graan en
andere landbouwproducten)
in ons land.
Datering midden 18e eeuw.
Veldoven (open van 11.00 uur tot 16.00 uur).
Winkelstegge Woold - Winterswijk.
Opgegraven en geconsolideerde restanten van een
veldoven uit de 19e eeuw. Een veldoven werd gebruikt
voor het bakken van stenen en dakpannen. Ter plaatse
wordt toelichting gegeven.

PROGRAMMA
ZONDAG 9 SEPTEMBER
Openstelling synagoge van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Spoorstraat 32.
Niet alleen de synagoge maar ook de mikwe en de 19e
eeuwse begraafplaats zijn voor het publiek toegankelijk.

