‘ICONEN & SYMBOLEN’
Open Monumentendag 2016
in Wijchen en de Kerndorpen
De Historische Vereniging Tweestromenland nodigt u, in
samenwerking met de monumenthouders, uit om tijdens het open
monumentenweekend van 10 en 11
september een gratis bezoek te
brengen aan één of meer
deelnemende monumenten in de
gemeente Wijchen.

Beleving in en om kasteel Wijchen
Riddertoernooien
Emilia van Nassau en Don Emanuel heten u
van harte welkom bij de poort van hun
prachtige Renaissance kasteel. Het prinselijk
echtpaar organiseert riddertoernooien om hun
drie dochters uit te huwelijken.

Op het voorhof van kasteel Wijchen strijden ridder heren
om eer en de hand van Emilia Louise, Anna Louise en
Juliana Catharina.
Tijdens deze iconische toernooien ervaart u de tijden van
weleer waar liefde, landspolitiek en religie een grote rol
speelden in het lot van de bewoners van dit kasteel.
De toernooien vinden plaats op:
Zaterdag 10 september om 15:00 uur.
Zondag 13 september om 13:30, 14:30 en 15:30 uur.

Expositie ‘Wapenschilden in Wijchen’
en een verzameling iconen
In de raadzaal van het kasteel kunt u zich
in de expositie ‘Wapenschilden in Wijchen’
verdiepen in de oorsprong en betekenis van
diverse wapens uit de Wijchense
geschiedenis. Deze wapens behoren toe aan
de vroegere bewoners van kasteel Wijchen
en kasteel Heren, de heren van de Heerlijkheden Balgoij,
Batenburg en het huis te Leur. Ook de gemeentelijke
wapenschilden worden uitgelicht.
Er worden ook een aantal iconen uit een
privéverzameling getoond.
Zaterdag van 13:00 tot 17:00. Zondag van 12:00
tot 17:00 uur.

Rondleidingen in het thema Iconen & Symbolen
Museum Kasteel Wijchen biedt u beide dagen
de mogelijkheid om bij verkorte rondleidingen
in het thema aan te sluiten.
Kijk naar de gevelvoorstellingen boven de
toegangspoort en ontdek de symboliek achter

deze afbeeldingen en Latijnse spreuken.
Het museum is te bezoeken tegen de normale entreeprijzen
(tweede verdieping Kasteel Wijchen). Zie voor meer
informatie www.museumwijchen.nl
Op zaterdag starten de rondleidingen om: 14.30, 15.30 en 16.30
uur. Op zondag om 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 en 16.30 uur.

Collectie Oude Voertuigen ornamenten
De werkgroep Historisch Gemotoriseerd
Vervoer Maas en Waal toont in de
kasteeltuin het mooiste uit haar prachtige
collectie
van
merken,
symbolen
en
ornamenten op oude voertuigen. Voor de
de
13 keer vindt de Oude Voertuigendag plaats. De vele
oldtimers worden uiterlijk om 14:00 uur terug verwacht
waarna om 16:30 uur de prijsuitreiking plaats vindt.
Zondag van 11:00 tot 17:00 uur.

De Wijchense Molen
De Wijchense molen heeft sinds kort nieuwe
zeilen. Bij goede wind laat Molenaar Jeroen
van de Water de wieken en de molenstenen
van de oude Wijchense molen draaien.
De molenaar toont zijn monument in bedrijf
en vertelt met passie over de oude
geschiedenis van de molen en het ambacht.
Zaterdag geopend van 10:00 tot 16:30 uur
Zondag van 11.00 tot 16.30 uur.

Alverna: het voormalig Minderbroeder kloosterterrein
Op het voormalig kloosterterrein waar
nu de verzorgingstehuizen La Verna en
Rivo Torto zich bevinden, zijn nog vele
symbolen uit de kloosterperiode
zichtbaar. Er wordt tweemaal een
rondleiding aangeboden die bijvoorbeeld langs de
torenspits van het voormalig klooster gaat, de voormalige
brouwerij, en diverse beelden in de prachtige tuin.
De rondleiding duurt ongeveer drie kwartier. Wees op tijd
want toegang tot het terrein vindt alleen plaats onder
begeleiding.
Zondag om 14:00 en 16:00 uur, vanaf de Leemweg.

Balgoij: ‘Het dorp van mijn vader’
Astrid Huis toont in Balgoij, in de oude Sint
Jans Toren fotoportretten van Balgoyse
minse. De expositie; ‘Het dorp van mijn
vader’ is geïnspireerd op ‘Het dorp’ van Wim
Sonneveld en het landelijke thema.
Zaterdag en zondag geopend van 11:00 tot 16:30 uur.

Ruïneslot Batenburg
In een kleine groep kunt u de kelders van
dit ooit machtige slot van de heren van
Bronckhorst-Batenburg bezoeken. De
ruïne staat symbool voor de eeuwenlange
strijd in en om deze vrije Heerlijkheid.
Zondag geopend tussen 12:00 en 16.30 uur.

De oude St. Victorkerk
De oude St. Victorkerk in het hart van het
stadje Batenburg heeft een bijzonder
interieur met veel symboliek. Op de
grafmonumenten en gedenkborden staan,
bijvoorbeeld, diverse familiewapens.
Zaterdag en zondag van 12:00 uur tot 16:00 uur geopend.

Kasteel Hernen
Beleef oude tijden in Kasteel Hernen.
Boven de toegangspoort is een replica van
het wapen van het echtpaar Van Wijhe –
Van Egeren ingemetseld. Zij voltooiden de
bouw van het kasteel in 1555. Het kasteel
is geopend voor bezoek en er zijn demonstraties hoe
middeleeuwse kloostermoppen werden vervaardigd en men
kan zelf tegeltjes maken.
Geopend op zaterdag van 11:00 tot 17:00 uur.
Op zondag van 11:00 tot 17:00 uur.
Let op: Voor Kasteel Hernen geldt tijdens het open
monumentenweekend een groepstarief.

De Hernense Molen
Een icoon in het landschap is de molen die
tot de heerlijkheid Hernen behoorde.
Boven de ingang is de stichtingssteen
ingemetseld waarop staat:
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Bij goede wind is de molen in bedrijf. De molenaar vertelt
u graag over de geschiedenis van deze molen.
Geopend zaterdag en zondag tussen 10.00 en 16.00 uur.

De Judocuskerk in Hernen
Sint Judocus is de beschermheilige van
pelgrims, boeren, bakkers, zieken en fruit. Deze
bijzondere kerk wordt tot één van de mooiste
kerken van Gelderland gerekend. Het interieur
omvat velerlei opmerkelijke symboliek.
Geopend op zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur
Zondag van 12:00 – 16:00 uur.

De Middeleeuwse kerk in Leur
Een sober maar bijzonder interieur heeft de middeleeuwse
kerk in Leur. Zowel binnen als buiten op de
vliedberg ervaart u deze iconische plek vol
symboliek uit een ver verleden.
Geopend op zondag van 11:00 – 16:00 uur.

De takkenbos-oven in de Vlaamse
schuur in Leur
wordt in de ochtenduren door de
vrijwilligers van het Gelders Landschap &
Kastelen opgestookt. Wanneer rond het middaguur de oven
op temperatuur is worden de diverse soorten broden bij
afnemende warmte gebakken.
Geopend op zondag van 11:00 tot 17:00 uur.

Niftrik: de symboliek in de schilden van het
St Damianus Gilde en de
patroonheilige van de kerk
Hoe iconisch is het St. Damianus Gilde
voor Niftrik?
Het minimaal vierhonderd jaar oude St.
Damianus Gilde toont in het Gildehuis de
symbolen van het koningszilver, onze
schutspatroon en de symboliek van het
vendelzwaaien. Ook zal er enig kerkelijk vaatwerk en
beeldmateriaal van de St. Damianuskerk tentoongesteld
worden.
Geopend zaterdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur.

Samenwerkende partners
Open Monumentendag Wijchen 2016
Michiel van Dalen en de maliën ridders, de gemeente Wijchen, de
Historische Vereniging Tweestromenland; Werkgroep Historisch
Gemotoriseerd Vervoer Maas en Waal: Hans Jurriens en Anton
Janssen, Werkgroep Maas en Waalse Streekdracht & Mode: Wies
Berris en Jan Stuart, de Hernense molen, Astrid Huis, Jeanne
Jeurissen, Kasteel Hernen, Deborah Koers, Museum Kasteel
Wijchen, Oude Voertuigen dag, Pagus Balgoye, Ton Rothengatter,
St. Damianus Schuttersgilde Niftrik, Slot ruïne Batenburg,
Stichting Batenburgs Erfgoed, Stichting Gelders Landschap &
Kasteelen, Stichting LuciVer, Stichting Mariakapel Bergharen,
Stichting Oude Gelderse kerken, de St. Jans Toren, de St.
Judocus kerk, Baron Otto van Verschuer, de oude Victor kerk, Jur
Wenderich en de Wijchense molen.

Sponsoren Open Monumentendag Wijchen

facebook.com/OpenMonumentendagWijchen
Historische Vereniging Tweestromenland
Secretariaat en centraal postadres:
Postbus 343, 6600 AH Wijchen
Email: info@tweestromenland.com
Tel.: 024-6413012 of 024-6418987
Werkgroep Open Monumentendag: Email: omd.tweestromenland@outlook.com
Tel: 06-47549227

