Monumentenbelangen Winterswijk
Opgericht 24 augustus 1981

Baarhuisje de vergaderlocatie

Jaaroverzicht MBW 2015/2016

Winterswijk, juni 2016

Bestuur:
De samenstelling van het bestuur was dit jaar, na de jaarlijkse ledenvergadering, als volgt:
voorzitter: Hans Donderwinkel, secretaris: Erna Woordes, penningmeester: Hennie Renskers,
vice-voorzitter: Arie Hogeslag, Technische Commissie (TC): Arie Hogeslag, Henny te
Brummelstroete Wim Lobeek en Henk te Selle, verder is Margreet de Pree verantwoordelijk voor
de website.
Hans Donderwinkel zit verder namens Monumentenbelangen in de Gemeentelijke
Adviescommissie Cultuur Historie (ACH) en Arie Hogeslag is altijd bij deze vergaderingen
aanwezig en is daarom benoemd als agenda lid. Ook zitten diverse leden van het bestuur in het
comité Open Monumentendag (OMD); zie verder.
Het bestuur kwam in het afgelopen jaar tien keer bijeen voor de maandelijkse
bestuursvergadering. De maanden januari en augustus zijn uitgevallen. De ledenvergadering was
op dinsdag 16 juni 2015 in de Museumfabriek. Na de vergadering was er gelegenheid om het
Museum te bezichtigen. Daarbij waren ook een aantal vrijwilligers die het een en ander
uitlegden.
Algemeen:
Het bestuur is het jaar 2016 op 20 januari weer begonnen met een inmiddels traditionele
informele nieuwjaarsbijeenkomst, dit jaar ook weer elders. Dit in verband met het feit dat het
bestuur van juni 2015 een behoorlijke nieuwe setting is en we elkaar alleen nog maar tijdens de
maandelijkse vergaderingen hebben gesproken. Zo ontstond de gelegenheid elkaar ook eens
buiten de vereniging MBW te leren kennen.
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Het Baarhuisje zelf, de vaste vergaderlocatie van MBW, is nog helemaal bij de tijd. Afgelopen
jaar is het door de gemeente weer helemaal geschilderd. De kozijnen hebben weer het
traditionele groen en de muren hebben ook een opfrisbeurt gehad. Van binnen hebben
Hans Donderwinkel en Hennie Renskers de muren weer gesausd. Verder is er een boekenkast
gemaakt waar onze ingekomen tijdschriften ter inzake liggen.
De samenwerking met de winkeliers van de Meddosestraat werkt uitstekend. Zo is er een
expositie geweest van onze ingelijste tekeningen. Deze zijn geëtaleerd in de Meddosestraat met
daaraan verbonden een soort quiz,
“weet u welk pand dit is?”. Dit geeft de
vereniging de nodige publiciteit die we
best kunnen gebruiken.
Verder hebben we natuurlijk onze
sociëteit op de eerste zaterdag van de
maand. Het onderhoud van de
begraafplaats en de inmiddels in bloei
staande boomgaard. Met een aantal
enthousiaste vrijwilligers en
omwonende is het een prachtig stuk
groen midden in het centrum van
Winterswijk. Afgelopen jaar is er een
gasbrander aangeschaft voor het
wegbranden van onkruid op de paden.
Het werkt uitstekend en scheelt veel
tijd. Verder is er begonnen met het
Hinkelveld boomgaard
onderhoud van de graven.
Deze worden op de beschadigde plekken
opnieuw gemorteld. Het is een nauwkeurig
werkje maar het komt er weer tiptop uit te zien.
Verder is de vereniging bezig om meer bekendheid te krijgen bij de burgers. Denk hierbij aan het
planten van de laatste boom door wethouder Gommers en de Open Monumenten Dag.
Verder wordt er dit jaar een concert gegeven bij het Baarhuisje door een orkest uit Duitsland. Dit
in het kader van 250 jaar grensgebied. Dit zijn activiteiten die in ieder geval de krant halen. Er
wordt gestreefd de website zo actueel mogelijk te houden. Wel blijft het lastig om interessante
copy te bemachtigen.
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Monumentenprijs
De Monumentenprijs 2014 werd uitgereikt op de OMD 2015. Voor het eerst was het dat het
publiek haar stem kon uitbrengen op de website. De genomineerden waren:
Villa Tricot Jan, Groenloseweg
Lunchcafé Bijzonder Gewoon, Bossesteeg
Schoppe Roerdink, Roerdinkweg Woold
Museum pandjes, Meddosestraat
Aangezien het ene project meer aandacht in de krant kreeg dan het andere was het
erg lastig om een objectieve keuze te maken. De TC was het erover eens dat het Lunchcafé in
aanmerking kwam voor de Monumentenprijs, maar wat te doen met de publiekstemmers.
Daarom is er nog een prijs in het leven geroepen en wel de publieksprijs. Deze ging naar Villa
Tricot Jan. De heren Te West (Lunchcafé) en Abbink (Villa Tricot Jan) waren zeer tevreden over
deze gang van zaken.
Of we het volgend jaar weer zo doen? We denken van niet.
Voorgaande jaren werd de Monumentenprijs o.a. uitgereikt aan Fam. Moester
(pand Freriks Bossesteeg 14) Dhr. Van Turnhout (pand Prins Hendrikstraat nr 13),
Fam. Grijsen (schoppe “Leferdink”), Molen Bataaf (2010), pand hoek Gasthuisstraat /
Tuunterstraat, lerarenwoning Zonnebrink 9, boerderij Illebergerdiek Ratum, boerderij ”Esselink”
Woold en De Tricot.
Ook dit jaar gaan we de nominaties weer op de ledenvergadering bekend maken.
Technische Commissie (TC):
De technische commissie bestond het kalenderjaar 2015 uit de MBW-bestuursleden Arie
Hogeslag (voorzitter) en Henny te Brummelstroete (lid). Later aangevuld door de heren
Wim Lobeek en Henk te Selle.
Er is in 2015 gebruik gemaakt van de “aanmoedigingspremie”, de mogelijkheid om een kleine
subsidie te krijgen bij herstel van kleine particuliere monumenten. Deze is uitgekeerd aan de
heer Hoogma, Spoorstraat 42, voor het herstel van de ingang-partij aan zijn woning.
Kleine monumenten:
Hiervoor komt in aanmerking de gevelsteen bij Watermolen Berenschot. Deze was erg
verwaarloosd. Arie Hogeslag en Henk te Selle zijn er gaan kijken en zagen tot hun verbazing dat
de eigenaar deze op een zeer respectabele wijze heeft vervangen. Zo zie je maar dat iedereen
betrokken is bij deze kleine waardevolle monumenten.
Zoals in vorige jaarverslagen ook is vermeld, het onderhoud van de dorpspomp en het onkruiden zwerfafvalvrij houden van de Mr. Ten Houtenbank heeft ook onze aandacht.
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Begraafplaats Singelweg
Een groep vrijwilligers en omwonenden
houdt zich al jaren bezig met het onderhoud
aan de oude Algemene Begraafplaats. Dit is
dit jaar zelfs uitgebreid met, een in oude
staat, herstelde boomgaard. De Stichting
Het Olde Ras uit Doesburg heeft in
december een aantal fruitbomen geplant.
Het zijn o.a. appel-, peren- en
pruimenbomen. Ook hebben ze de
Blik vanaf het Baarhuisje naar boomgaard
bestaande bomen gesnoeid en waar nodig
opgelapt.
De Gemeente is erg blij met de gang van zaken
betreffende dit prachtige stukje natuur, waar ze eigenlijk geen omkijken naar hebben. De
gemeente heeft dan ook de jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud verhoogd. Dat geeft ons weer
de mogelijkheid om extra materiaal aan te schaffen mocht dit nodig zijn.
Verder gaat de voorbereiding van het boek over de graven op de begraafplaats gestaagd door.
Het is een hele klus maar de eerste dummy’s zijn klaar. Het streven voor de lancering van het
eerste exemplaar is in ieder geval nog voor het einde van 2016.
Open Monumentendag (OMD) 2015
De Open Monumentendagen vonden weer plaats in het tweede weekend van september (12 en
13 september) met de meeste activiteiten op de zaterdag.
De feestelijke opening van het OMD-weekend vond plaats in de Jacobskerk op de Markt met
medewerking van de afdeling Symfonie van de KWOV en organist de heer Ruessink.
De heer Henk te West kreeg hier de Monumentenprijs uitgereikt en de heer Abbink de
publieksprijs.
Het thema van dit jaar (2015) was: “Ambacht en Kunst”. Er was een pendeldienst van oude
bussen naar de diverse locaties in het buitengebied. De kerk met daarin o.a. een etsen
demonstratie, Het Boekbindersatelier en het Panhuus in Meddo. Ook stonden er dit jaar weer
Oldtimer automobielen bij het oude raadhuis. Dit alles mocht zich op een grote belangstelling
verheugen.
De gebruikelijke monumenten waren ook weer opengesteld; de toren op de Markt,
Molen Bataaf, de Watertoren, Venemansmolen, Vriezenhuis, Synagoge, en ons Baarhuisje. Overal
was flinke belangstelling.
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De voorbereiding is altijd een hele klus, waarvoor het bestuur het comité dankbaar is.
Het Comité Open Monumentendag, de organisator van de OMD, bestaat uit enkele bestuursleden
van onze vereniging (Arie Hogeslag, Hans Donderwinkel en Hennie Renskers) en anderen uit
diverse en jaarlijks wisselende werkgebieden (o.a. Jan Goorhuis van vereniging Het Museum).
Een speciaal woord van dank aan Mirjan Koldeweij uit Eibergen. Zij heeft met haar vereniging
KunstOer de hele kunstafdeling voor haar rekening genomen. Dit was een zeer prettige
samenwerking en het resultaat was er dan ook naar.
De OMD van 2016 zal als thema “Iconen en Symbolen” hebben.
Dit wordt zeker weer een hele uitdaging.

Secretaris MBW
Erna Woordes-Honderslo
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