OPEN MONUMENTENDAG 2018 in WIJCHEN en haar KERNEN
Beleef open monumentendag in de Wijchense opengestelde monumenten op
zaterdag 8 september en zondag 9 september 2018.
U bent uitgenodigd om een gratis bezoek te brengen aan bijvoorbeeld Kasteel
Wijchen of de Batenburgse ruïne, de molens van Wijchen en Hernen, de kerken in
Wijchen, Leur, Niftrik en Batenburg, de toren in Balgoij of de historische
takkenbosoven in Leur. Er zijn in totaal twaalf monumenten voor u opengesteld.
Bekijk deze brochure voor meer informatie of bezoek de landelijke website:
www.monumentendag.nl/bezoeken
De Facebookpagina Open Monumentendag Wijchen biedt ook informatie over de
opengestelde monumenten tijden open monumentendag 2018 in Wijchen en haar
kernen.

Beleef het Europa van Emilia van Nassau in Kasteel Wijchen
U wordt zowel zaterdag als zondag van 13:00 uur tot 17:00 uur ontvangen bij de
poort van kasteel Wijchen.
Verhalen vertellen
In de trouwzaal van het kasteel ontmoet u Emilia van Nassau.
Deze dochter van Willem van Oranje, bewoonster van kasteel
Wijchen vanaf 1609, vertelt gedurende tien minuten haar
verhaal over de vele reizen die zij door Europa maakte en
haar binding met het kasteel Wijchen.

Rondleidingen en kinderactiviteiten
Doorlopend worden er beide dagen verkorte rondleidingen
op de begane grond van het kasteel Wijchen gegeven.
In de Raadzaal zijn er kinderactiviteiten.
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Het museum op de 2de verdieping van kasteel Wijchen
kan bezocht worden met 50% korting.
Museumkaarthouders hebben gratis toegang. De huidige
expositie ‘Wachters van het Noorden; de Romeinen in
Wijchen sluit mooi in het landelijk thema aan.
De Romeinse villa Tienakker gelegen aan de Meer in
Wijchen is het vertrekpunt voor deze expositie. Voor wie
is die villa destijds gebouwd? Een Romein of een
Bataafse opdrachtgever. U krijgt een impressie van de inrichting van de villa, er is
een maquette en er zijn allerlei vondsten zoals een koperen kraan te bewonderen.
De naastgelegen grafheuvel, in het huidige landschap gemarkeerd en omkranst met
paaltjes (hoek Tienakker en Lageweg) leverde ook opmerkelijke vondsten die
tentoon zijn gesteld.

De Wijchense Molen
De Wijchense Molen is een ronde beltmolen van het type
bovenkruier. Molenaar Jeroen van de Water laat de wieken en de
molenstenen bij goede wind draaien.
Jeroen vertelt met passie over zijn ambacht dat recent op de
Werelderfgoedlijst is geplaatst en over de oude geschiedenis van
de molen. Het ambachtelijk gemalen meel voor broden, cake en
koekjes is te koop in de molenwinkel onder in de molen.
De molen is zaterdag geopend van 10.00 – 16.30 uur.

St. Antonius Abt Kerk in het centrum van Wijchen
Zaterdag 8 september en zondag 9 september is de St. Antonius Abt Kerk vanaf
12:00 uur tot 16:00 uur opengesteld. Het koor is ook toegankelijk voor het publiek.
Het door de Gebrs. Gradussen gebouwde orgel in de St. Antonius
Abt kerk zal zondag 9 september om 15:00 uur worden bespeeld
door een organist Derk Jansen.
Het monumentale instrument heeft een prachtige kast met
houtsnijwerk. Het ontwerp is van architect Stornebrink. Het orgel
heeft 22 registers met twee klavieren en een vrij pedaal. Het
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orgel werd in 1957 uitgebouwd en omgebouwd. Van mechanisch naar electropneumatisch.

Museum de Kijkzolder in de pastorie van de St. Antonius Abt
Zondag 9 september is museum de Kijkzolder van 12:00 uur tot 17:00 uur
geopend. Het museum bevindt zich op de zolder van de pastorie van de St.
Antonius Abt Kerk.
Het museum laat zien hoe voor 1965 het dagelijks
leven van mensen en gezinnen in een katholieke
parochie in sterke mate bepaald werd door de kerk
en het geloof. Het museum biedt twee programma's:
1. Een wissel tentoonstelling: De Parochie toen....
2. De vaste tentoonstelling: De rijkdom van de
Liturgie.

Oude Toren in Balgoij
Zondag 9 september is de oude Toren in Balgoij van
11:00 uur tot 16:00 uur opengesteld voor publiek.
Iemand van de Heemkundekring Pagus Balgoy zal
aanwezig zijn om geïnteresseerden te vertellen over
de activiteiten van de heemkundekring en de
aanpassingen die zij daarvoor in de Oude Toren
hebben aangebracht.

Het Bakhuis en Gotisch Kerkje in Leur
In het bakhuis in Leur aan de van Balverenlaan 1,
worden op zondag 9 september van 11:00 uur tot
17:00 uur in de historische takkenbosoven heerlijke
lekkernijen gebakken.
U kunt zien hoe het oude bakkersambacht wordt
uitgeoefend en het verhaal horen van het bakhuis en
de gerestaureerde oven.
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Het gotische kerkje in Leur
Het gotische kerkje in Leur, aan de overkant van het
Bezoekerscentrum, heeft een kerkschip met
witgepleisterde muren en mooie glas-in-loodramen. In
het schip bevinden zich eikenhouten banken waarin
16de-eeuwse gesneden panelen en smeedijzeren
kaarsenstandaards zijn opgenomen. De kansel stamt uit
de achttiende eeuw en het dertiende-eeuwse doopvont
herinnert aan het romaanse kerkje.
Zondag 9 september kunt u tussen 11:00 en 17:00 uur aansluiten bij een
rondleiding. De dag wordt muzikaal omlijst met orgelspel.

Batenburgs Ruïneslot
Zondag 9 september zijn er van 11:00 tot 17:00 uur verkorte rondleidingen over
het terrein en in de kelders van het Batenburgs ruïneslot. In groepen van
maximaal 20 personen leidt Adriaan Strik u rond.
De geschiedenis van deze ruïne gaat terug naar de
12de eeuw, toen op een kunstmatige heuvel een
toren werd gebouwd. In de loop der eeuwen werd
deze uitgebreid tot een omvangrijk kasteel. Het
ging echter verloren door brand in 1794 en is nooit
herbouwd. Geldersch Landschap & Kasteelen heeft
de ruïne sinds 1952 in eigendom.

Oude St. Victorkerk in het hart van Batenburg
Historisch middelpunt in de middeleeuwse kern van Batenburg is de Oude St.
Victorkerk. Het kerkje is zowel zaterdag 8 september als zondag 9 september
geopend van 11:00 tot 17:00 uur. Het kerkje heeft een bijzondere inventaris.
In de Oude St. Victor exposeert Thea Zweerink. Zij schildert en tekent mensen met
een verhaal - welk verhaal is niet altijd duidelijk, maar wel voelbaar. Haar streven
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is om de ziel van de mens weer te geven. Haar
inspiratie haalt zij uit oude foto's van onbekende
mensen. De duidelijk zichtbare lagen in de werken
duiden op een verleden dat geweest is. De vage
weergave van mensen benadrukt dat de herinnering
ook niet altijd even scherp is.
Thea werd in deze kerk geïnspireerd door het luik in
de vloer van het voorportaal. Daaronder de vloer dook het echtpaar Spranghental
in de 2de Wereldoorlog onder. De foto van het einde van hun onderduiktijd - hoe ze
vanuit een donkere kerk naar het licht lopen, werd de inspiratie voor het schilderij
'Uit de Oude Victor' dat tijdens de expositie, naast andere werken te zien is.
Zondag bespeelt Frank van Merwijk het éénklaviersorgel uit 1770,
gebouwd door M. de Crane.
Iedereen kan gewoon de Oude St. Victorkerk in het hart van Batenburg
binnenlopen om even te luisteren.

Kasteel Hernen
Kasteel Hernen is als enig monument niet gratis toegankelijk.
Zondag 9 september kunt u het kasteel wel met korting bezoeken. Entree: € 6,40
i.p.v. € 8,50 en kinderen 4 t/m 12 jaar € 3,75 i.p.v. € 5,00. Donateurs Geldersch
Landschap & Kasteelen en Museumkaarthouders hebben gratis toegang tot kasteel
Hernen.
Kasteel Hernen behoort tot de belangrijkste
voorbeelden van verdedigbare huizen in ons land. In het
interieur zijn de middeleeuwen nog indringend aanwezig
met de voor Nederland unieke overdekte weergangen.
Omdat het sinds de 17de eeuw nauwelijks bewoond is
geweest, heeft het kasteel nog een sterk oorspronkelijk
karakter.
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Hernense molen
De Hernense molen is een beltkorenmolen. De term "belt" komt van de aarden wal
die als een soort berg of "belt" na het bouwen tegen de molen gestort is om bij de
wieken te kunnen komen. Andere type molens hebben
hiervoor een stelling rondom de molen (stellingmolen).
De molenaar is op zondag 9 september van 11:00 tot
17:00 uur aanwezig om de bezoekers te woord te staan
en toelichting te geven. Afhankelijk van het weer zal
ook het malen gedemonstreerd worden.
De molen ligt aan de zuidoost kant van het Hernense
Bos, aan de Molenhoek te Hernen.

St. Damianuskerk in Niftrik
Officieel werd het 75 jarige
bestaan van de kerk zondag 2
september 2018 met
feestelijkheden van het St.
Damianusgilde omlijst en gevierd.
Ter vervanging van de in mei 1940 verwoeste dorpskerk werd al in 1941 begonnen
met de bouw van een nieuw godshuis. Het ontwerp is van Architect F. Schütz. De
kerk is gewijd aan Sint Damianus. Hiermee wordt verwezen naar de middeleeuwse
kerk van Niftrik waarvan de heiligen Cosmas én Damianus de patroonheiligen
waren.
Vrijwilligers van de kerk en het St. Damianusgilde zijn zaterdag 8 september van
11:00 uur tot 16:00 uur en zondag 9 september van 12:00 tot 16:00 uur aanwezig
om u de verhalen rondom de kerk te vertellen.

Oude Voertuigendag
In de kasteeltuin wordt op zondag 9 september voor de
15de keer een Oude Voertuigendag georganiseerd voor
auto’s, vrachtauto’s, motoren en bromfietsen gemaakt
voor 1981. Na de inschrijving vanaf 10.00 uur gaan de
deelnemers op pad en worden tussen 12.00 en 14.00
uur weer terug verwacht in de kasteeltuin.
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Partners Open Monumentendag Wijchen
De Historische Vereniging Tweestromenland, Museum de Kijkzolder, Museum
Kasteel Wijchen, Oude molen van Wijchen, Pagus Balgoy, St. Antonius Abt Kerk,
St. Damianus, St. Damianus Schuttersgilde Niftrik, vrijwilligers van de Twaalf
Apostelen, Stichting Batenburgs Erfgoed, Stichting Gelders Landschap & Kasteelen,
Stichting Oude Geldersche kerken, Oude Voertuigendag en alle andere vrijwilligers
die zich zaterdag 8 en zondag 9 september inzetten om voor u een onvergetelijk
open monumentendag Wijchen te verzorgen.
Sponsor Open Monumentendag Wijchen: De gemeente Wijchen
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