Programma Open Monumentendag
op zaterdag 10 september 2011
Bontebrug
Gereformeerde Kerk aan de Bontebrug 84 in
Silvolde is geopend van 10.00-16.00 uur.
De Bontebrugkerk heeft een bewogen geschiedenis. De nieuwe kerk van 1932 ging door oorlogsgeweld in 1945 in vlammen op. Al in 1949 kon de
huidige kerk in gebruik worden genomen. In 1952
volgde een nieuw orgel van de fa. Koch, waar men
destijds erg trots op was.
Het huidige orgel heeft een eeuw lang in Engeland
goede diensten bewezen. Dit orgel uit de 2e helft
van de 19e eeuw heeft een romantisch karakter en
is een goed voorbeeld van de Engelse orgelbouw
in die tijd. Na opgelopen waterschade vorig jaar is
het instrument nu weer in goede staat.
De organisten ontvangen u met fraaie muziek en
vertellen u graag over de verschillende klankkleuren
van het orgel. In de kerk wordt tevens ruim aandacht besteed aan de historie van de kerkelijke
gemeente.

Theodorus te Boekhorst op de molen. Hij was een
mulder in hart en nieren en stelde alles in het werk
om de molen, die flink verval vertoonde (om veiligheidsredenen werden in 1968 de wieken afgenomen), te laten restaureren. De plannen waren in een
vergevorderd stadium, toen Te Boekhorst op 16
maart 1972 helaas verongelukte. Inwoners van
Etten staken de koppen bij elkaar. Er werd een
concreet restauratieplan opgesteld en overal aan
de bel getrokken. Op 1 april 1978 kon de officiële
opening plaatsvinden. Uit piëteit voor de tragisch
om het leven gekomen laatste mulder Te
Boekhorst, die in Etten de bijnaam droeg van"De
Witten", werd de molen deze naam gegeven.

Ned.Hervormde kerk geopend van 10.00-16.00
uur, Hoofdstraat 92 in Terborg. Presentatie door
Waterschap Rijn en IJssel

Gendringen

De Herbergier geopend van 10.00-16.00 uur,
voormalig pastorie en waterschapsgebouw,
Hoofdstraat 98 in Terborg. Rondleiding is mogelijk
in kleine groepjes.

Boerderij Wilbrinkshof het bakhuisje aan de
Munsterweg 3 in Gendringen is geopend van
10.00-16.00 uur. Bakkers bakken hier op ambachtelijke wijze hun broden in het bakhuisje uit 1850.

Silvolde

Kruidenierswinkel Bontebrug interieur

Kruidenier Helmink geopend van 11.00-16.00 uur,
Bontebrug 106, Silvolde
Tijdens Open Monumentendag op 10 september
staan ook de deuren open bij Bontebrug 106. Wie
hier op bezoek komt, kan eerst even “winkelen” of
doorlopen naar de oude bakkerij. Ivor Helmink en
Lesley Klaassen hebben het monument weer in ere
hersteld en de historische winkelinrichting geheel
intact gelaten.
Het huis en de winkel hebben voor Ivor een bijzondere betekenis. Sinds 1938 is hij de derde generatie Helmink in dit uit 1893 stammende huis. Vanaf
2004 begonnen de herstelwerkzaamheden en het
was duidelijk dat er heel veel moest gebeuren: een
volledige dakrestauratie, het isoleren van enkelsteensmuren, overal nieuwe kozijnen, vervanging
van elektra en dergelijke. Het aangezicht van het
pand is inmiddels aangepakt, waaronder de gevel
(inclusief de schilderingen) en de tuin rondom het
pand. De monumentenstatus die het huis heeft,
sinds de jaren negentig van de vorige eeuw, is geen
bezwaar, want Ivor en Lesley willen het huis toch
zoveel mogelijk in originele staat terugbrengen.

Ned.Hervormde Kerk de Ned.Herv.Kerk in Silvolde
is geopend van 10.00-16.00 uur. De bodem van de
streek om Silvolde bevat veel ijzerhoudende stenen
of oerstenen. Rond 1100 is van deze stenen de
Hof Silvolde opgetrokken, die waarschijnlijk rond
1240 is verbouwd tot kerspelkerk, gewijd aan de
H.Mauritius. Het oorspronkelijke bouwwerk van
bruine oerstenen is nog duidelijk te onderscheiden
in het metselwerk.

Hotel De Roode Leeuw geopend van 10.0016.00 uur, Sint Jorisplein 14 in Terborg.
Lezing door Theo Willemsen over bewonersgeschiedenis van panden in Terborg vanaf 1832.
Grand café Van der Eem geopend van 10.0016.00 uur aan het Sint Jorisplein in Terborg. Lezing
over de archeologische opgravingen op het
Coopterrein door Archeodienst en expositie archeologische vondsten.

Oude beschuitfabriek geopend van 10.00-16.00
uur, Gravenpad 56, aan de achterkant van de RK
Kerk. Presentatie over de verbouw van dit pand.
Van beschuitfabriek tot Muziektempel. Ongetwijfeld
wordt een en ander muzikaal omlijst.
Deurvorstpand geopend van 10.00-16.00 uur,
Laan van Wisch 1, Terborg.
Het woonhuis (1914) en pakhuis (1891) stammen
uit verschillende bouwperioden maar zijn wel onlosmakelijk met elkaar verbonden. Momenteel is men
op deze plek bezig met de ontwikkeling van een
appartementencomplex met zorg, voor vegetariërs.
Het pakhuis en woonhuis van Wijnhandel Deurvorst
zal, voor zover mogelijk, worden gerestaureerd.
Tijdens Open Monumentendag is hier het centraal
informatiepunt gevestigd. Hier kunt u alle informatie
over de dag verkrijgen, evenals de fietsroute en
monumentengids.
In het Deurvorstpand is een rondleiding o.l.v. een
gids waarmee u ook de kelders in gaat. Verder vertoning films over de familie Deurvorst.

DRU Industriepark Beltmancomplex Kantoortuin
van Wonion is gedeeltelijk geopend van 10.0016.00 uur.
In de Ondernemersfabriek Ulft, op de bovenverdieping in het Beltmancomplex, kan kennis gemaakt
worden met de te huren flexwerkplekken en met de
huidige ondernemers die vanuit deze unieke locatie
werken. De ingang van de Ondernemersfabriek
bevindt zich aan de oostkant van het complex en is
bereikbaar via de zijingang in de binnentuin.
DRU Industriepark SSP-Hal in de Koepeloven is
op dit moment de ijzerexpositie te bekijken. Ook is
er deze middag een edelsmid aan het werk en is er
een presentatie van plannen over verbouw
Ketelhuis tot hotel en verbouw Afbramerij.
DRU Industriepark Badkuipenfabriek in de
Badkuipenfabriek vindt een open dag ter promotie
van de werk-woonlofts plaats, georganiseerd door
BOEi.

Varsseveld
Molen De Engel geopend van 09.00-17.00 uur.
Molenaar Arendsen gaf in 1849 opdracht tot de
bouw van deze molen.
Laurentiuskerk geopend van 10.00-17.00 uur. In
1245 werd de kerk van Varsseveld met al haar
bezittingen geschonken aan het klooster
Bethlehem in Gaanderen, dat was gewijd aan de
Heilige Laurentius. Vanaf dat moment kreeg de kerk
de naam Laurentiuskerk.
Museumboerderij Hofshuus geopend van 13.30
– 17.00 uur aan de Leemscherweg 24; mogelijkheid tot rondleiding en een kijkje in de nieuwe
Gesinkschure; muziek door de Ahof

Sinderen
Nieuwe Molen geopend van 10.00-16.00 uur.
Maalderij De Nieuwe molen is een in 1926 gebouwde maalinrichting voor het malen van vooral rogge.
De maalderij werd tot 1981 bedrijfsmatig gebruikt
en staat aan de Keurhorsterweg 5 in Sinderen.
Kempermolen de molen aan de Molenweg 23 in
Sinderen is geopend van 10.00-16.00 uur. De
Kempermolen is een korenmolen in Breedenbroek.
De molen is in 1882 gebouwd en is in 1975 en
2002-2003 gerestaureerd. De molen is altijd in het
bezit geweest van de familie Kemper, hetgeen de
naam van de molen verklaard. Momenteel is de
molen eigendom van de Stichting Kempermolen.

Etten
RK H.Martinuskerk geopend van 10.00-16.00 uur,
Dorpsstraat 19 in Etten. De kerk staat aan het
begin van restauratie van het kerkdak. In deze eerste fase gaat het om reparatie van de dakconstructie en het vernieuwen van de dakleien, dakgoten,
muurplaten en de bliksembeveiliging.

Keurhorsterkerk deze oude gereformeerde kerk,
Sinderenseweg 61, is geopend van 10.00-17.00
uur. De Keurhorsterkerk droeg in het begin (19e
eeuw) een regionaal karakter. De Gereformeerde
kerken in de omliggende gemeenten zijn van latere
datum.

Molen De Witten De molen aan de Oldenhave 5 in
Etten is geopend van 10.00-16.00 uur. In Etten
stond vanouds de houten standerdmolen. Al in de
zeventiende eeuw liet de graaf van Bergh een standerdmolen plaatsen. Deze oude molen werd in
1932 afgebroken, de huidige Molenstraat ter plaatse herinnert nog aan zijn bestaan. Zoals het veel
windmolens is vergaan, raakte ook de Ettense
molen door de opkomst van de machine in
onbruik, waardoor het oorspronkelijke mechaniek in
verval raakte. Doordat de Duitsers de molen in
1945 als uitkijkpost gebruikten en daarmee het
vuur van de Canadezen aantrokken, raakte het
bouwsel beschadigd. In 1951 kwam Gerhardus

Antoniuskapel geopend van 10.00-17.00 uur aan
de Kapelweg 38. In archieven is terug te vinden dat
omstreeks 1200 er sprake was van een adellijk huis
in Sinderen, omgeven door bossen en boerderijen.
Dit geheel werd aangeduid als ‘’den hof te
Sinderen’’. De Antoniuskapel is als enige getuige
overgebleven van de aanwezigheid van de heren
van Sinderen.

Deurvorstpand Terborg

Ulft

Voorst

DRU Industriepark; Cultuurfabriek geopend van
10.30-16.00 uur. Er zijn rondleidingen o.l.v. een gids
mogelijk over het terrein om 11.00-13.00-15.00
uur; vertrek vanaf De IJzergieter naast het terras.
In de Popzaal demonstreren studenten van de
opleiding Sound and Vision (ROC Rijn en IJssel)
hun technisch werk bij optredens van een popgroep.
In de theaterzaal (Rabobankzaal) draait doorlopend
de oude DRU-film uit 1948.
De bibliotheek is geopend en daar is een kleine
expositie te bekijken met oude boeken over de
DRU en rapporten en schetsen over de herontwikkeling van het complex.

Korenmolen De molen aan de Grensweg 13 draait
tijdens Open Monumentendag en is geopend van
11.00-17.00 uur. In december 1999 is door een
aantal initiatiefnemers uit Voorst en omgeving de
Stichting Korenmolen Voorst opgericht, met als
doel de molen gerestaureerd te krijgen. Door een
aantal enthousiaste mensen is eind 1998 het plan
opgevat om nu door te zetten en de molen geheel
te restaureren.
Heel veel moeite heeft het gekost, en nog meer
geduld. Na veel werk, waarbij ook vrijwilligers een
belangrijke rol hebben gespeeld, is het dan toch
gelukt en draaien de wieken weer in het
Achterhoekse landschap.
Er vaart op zaterdag 10 september een
boot tussen Terborg en Ulft v.v. U kunt aan
boord gaan om zowel in Terborg als Ulft
het programma van Open Monumentendag
te bekijken.

Terborg
RK H.Georgiuskerk geopend van 10.00-16.00
uur, Hoofdstraat 73 in Terborg
Presentatie en lezing van de gezamenlijk Terborgse
architecten.

Hofshuus Varsseveld

DRU Cultuurfabriek

Ook dit jaar is er weer een fietstocht door
de IVN uitgezet. Ditmaal loopt deze van
Terborg naar Ulft v.v. via Bontebrug (6,5
km.) U kunt starten bij de centraal informatiepunten in het Deurvorstpand Terborg
of DRU Industriepark Ulft.

