KunstOer fietsen?
De route is ook te fietsen. Fietsenverhuur Oonk aan de

Zondag 13 september 2015

Misterstraat 47 biedt de mogelijkheid om op zaterdag de

Openstellingen/ activiteiten

gehele dag en op zondag tussen 11.00 en 13.00 uur fiet-

•

sen te huren.

Mobiel Cultureel Erfgoed - Winterswijkse Oldtimer Club

•
•

PROGRAMMA

Route Kunst - Ambacht ‘KunstOer’.
Op eigen gelegenheid.
Venemans Molen - Venemansweg 7
HSA Busremise - Stationsstraat 5

Een aantal oldtimers van leden van de Winterswijkse
Oldtimer Club staan rondom het Oude Raadhuis opgesteld. Deskundige uitleg over de aanwezige oldtimers en
mogelijkheid van een ritje in één van deze voertuigen.

Exposities/ tentoonstellingen/ overige activiteiten
•

KunstOer 2015
Zie Route Kunst - Ambacht KunstOer en flyer.

•

Jacobskerk
Fototentoonstelling over Kunst & Ambacht.

•

Molen Bataaf
Scholteboeren in Winterswijk en relatie met de uit
1801 stammende molen.

•

Doopsgezind kerkje ‘De Vermaning’
Optreden jong Winterswijks talent

•

Vrijmetselaarsloge De Achterhoek
Rondleiding en uitleg over vrijmetselarij.

•

Venemansmolen
‘Venemansmolen eeuwig in beweging’.

•

HSA Busremise
Geschiedenis openbaarvervoer, modelspoorbaan van
vroegere emplacement in Winterswijk materieel
en onderdelen openbaar vervoer.

•

Synagoge Winterswijk - Spoorstraat 32
Openstelling van 13.30 - 16.30 uur.
Lezing ‘De Joodse Vee en Vleeshandel’.
Een verhaal in woord en beeld over de ambachtelijke
achtergronden van de Joodse gemeenschap in
Winterswijk van voor en na de Tweede Wereldoorlog
maar ook verteld door:
Huidenhandelaar Menno de Leeuw - 14.30-15.00 uur.
Veekoopman Sallo van Gelder - 15.30-16.00 uur.

Monumentenbelangen
Winterswijk

WINTERSWIJK

12 en 13 september 2015
PANOVEN

BOEKBINDATELIER DEEL 52

JOHANNES DE DOPER KERK

GEMAAKT IN WINTERSWIJK

ROUTE
KUNST-AMBACHT

KUNSTOER
12 EN 13 SEPTEMBER

foto: Luuk Kramer

>

Met kunst & Ambacht zal op Open Monumentendag
12 en 13 september 2015 zowel de kunst als het ambacht in en rond het monument centraal staan. Het
monument is dé plaatst waar kunst en ambacht samenkomen. Daarom volop aandacht voor de architectuur - moeder aller kunsten - van het monument zelf.
Tegelijkertijd wordt ook de ambachtskant belicht.
Bij gebouwen waar representatie een belangrijke
rol speelt zijn de toegepaste en vrije kunsten het
rijkst vertegenwoordigd en krijgt het – decoratieve – ambacht weer een bijna exclusieve status. Of
het nu particuliere woonhuizen, stadspaleizen, religieuze monumenten, of openbare gebouwen waar
de indeling en inrichting bijna uitsluitend utilitair is,
zoals industrieel erfgoed, smederijen, werkplaatsen,
of boerderijen en molens,de link met het ambacht is
volop aanwezig. Is er een betere plek denkbaar waar
zoveel verschillende vormen van ambacht- zowel
oude als hedendaagse- samenkomen, volop aanwezig en te zien zijn, dan bij een monument?
Is er een betere plek denkbaar waar zoveel verschillende vormen van ambacht, zowel oude als hedendaagse, samenkomen volop aanwezig en te zien zijn,
dan bij een monument?
Op Open Monumentendag valt het allemaal samen
en krijgen kunsten en ambachten ruim baan.

Zaterdag 12 september 2015
OPENING
Van 10.00-11.00 uur in de Jacobskerk
•

•
•
•

•

Muzikale omlijsting door afdeling symfonie van de
Koninklijke Winterswijkse Orkest-Vereniging
en organist/beiaardier Wim Ruesink
Inleiding Open Monumenten Dag Winterswijk
Toelichting en uitreiking Monumentenprijs 2014
Opening tentoonstelling Kunst & Ambacht
Organisatie Stichting Vrienden van de Jacobskerk
in samenwerking met Galerie Foto-Objectief
Koffie en koek

Opengestelde monumenten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Vermaning - Torenstraat 2-4
Watertoren - Misterweg 140
Venemansmolen - Venemansweg 7
Molen Bataaf - Bataafseweg 20
Meenkmolen - Meenkmolenweg 3
Jacobskerk en beklimmen van de toren - Markt
Baarhuisje en oude begraafplaats
Singelweg 10
Vrijmetselaarsloge De Achterhoek
Jeugdkerkstraat 6
HSA busremise met (deel) model spoorbaan
Stationsstraat 5
Scholteboerderij Roerdinkhof
Roerdinkweg 3, Woold

Alle openstellingen zijn van 11.00 - 16.30 uur

Route Kunst- Ambacht ‘KunstOer’.
Een kunst en ambacht route langs verschillende monumenten en veelal met demonstraties en deelname aan workshops.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oude Raadhuis/VVV - Mevrouw Kuipers Rietbergplein1
Villa Mondriaan - Zonnebrink 4 (ingang Ratumsestraat)
Museumfabriek - Laan van Hilbelink 6
Beeldentuin Alexandra Meerdink - Aarninkweg 1, Woold
Galerie Atelier Gerri Grijzen - Leeferdinklaan 2 Ratum
Boekbindatelier Deel 52 - Geldereschweg 52 Meddo
Johannes de Doper Kerk - Goorweg 4 Meddo
Panoven - Goossensweg 3-5 Meddo
Galerie Help U zelven - Wilhelminastraat 9

Alle vermelde erfgoedlocaties die aan ‘KunstOer’ deelnemen
hebben vrij entree en de workshop/demonstraties zijn hier
gratis te volgen. Voor Villa Mondriaan is de toegangsprijs
€ 8,- maar de workshop ‘Hoe maakten de schilders door de
eeuwen heen verf’ is gratis. Op zondag 13 september zijn de
erfgoedlocaties eveneens open. Op eigengelegenheid en/of
busvervoer. Nadere informatie zie ‘KunstOer’ flyer.

Busvervoer ‘KunstOer’
De erfgoed locaties in de’ KunstOer’ zijn op zaterdag ook gratis per historische bussen bereikbaar die door de Stichting
Historisch Streekvervoer Achterhoek beschikbaar zijn gesteld.
T- Ford 			

bouwjaar 1922

Lelyland 475 		

bouwjaar 1966

Daf MB 200 1363 		

bouwjaar 1979

De T-ford verbindt de erfgoedlocaties in de dorpskern; de
overige bussen de locaties in het buitengebied, Meddo en
Woold. Vertrek vanaf 11.00 uur en vervolgens elk half uur vanaf Oude Raadhuis/VVV aan Mevrouw Kuiper-Rietbergplein 1.
Laatste rit 16.00 uur. Op zondag 13 september is geen vervoer
beschikbaar.

