Expositie

BEZIELD ERFGOED
• Nationaal Onderduikmuseum Aalten
• Grenslandmuseum Dinxperlo
• Kulturhus ’t Grachthuys Bredevoort
• 6 juli-25 september 2019

Voorzijde boerderij D’n Esch De Heurne

Bezield Erfgoed is een expositie in drievoud
die het verhaal vertelt van het landschap,
de wegen en de nederzettingen in de
gemeente Aalten.
In totaal 23 informatiepanelen op drie
locaties vertellen u het verhaal van 34
rijks- en gemeentelijke monumenten
in onze gemeente, vol informatie en
rijkelijk voorzien van foto’s en ander
illustratiemateriaal. In de bijbehorende
vitrines worden talloze voorwerpen getoond
die bij deze monumenten horen.
De expositie is nauw verbonden met
het boek Bezield Erfgoed, straten en
monumenten in Aalten, Dinxperlo,

Bredevoort en buurtschappen van Jos
Wessels dat verschijnt op Monumentendag,
14 september 2019. Dit boek gaat over
de elf dorpen en buurtschappen in de
gemeente Aalten, waarbij de 601 straten,
paden, steggen en gängeskes in onze
gemeente aan bod komen, alsmede de circa
550 rijksmonumenten,
gemeentelijke
monumenten en
karakteristieke
objecten.

Activiteiten rondom deze expositie:

Op donderdag 11 juli om 19 uur houdt Jos
Wessels een presentatie in het Nationaal
Onderduikmuseum.
Op zondag 18 augustus organiseert het
kulturhus ’t Grachthuys een monumentenwandeltocht langs de monumenten in
Bredevoort en omgeving. Starttijd: 9-11 uur.
Op donderdag 19 september om 19.30 uur
houdt Jos Wessels een presentatie in het
Blauwe Meer in Dinxperlo.

‘Achter elke bocht in de weg zit een verhaal en elk monument
of karakteristiek gebouw heeft een geschiedenis. Zo worden de
verborgen schatten in onze gemeente ontsloten!’

De expositie is ontstaan uit een
samenwerking van Nationaal
Onderduikmuseum Aalten,
Grenslandmuseum Dinxperlo
en kulturhus ’t Grachthuys in
Bredevoort. Om een goed
totaalbeeld te krijgen, wordt
aanbevolen om alle drie exposities
te bezichtigen. Dat kan in de
periode 6 juli- 25 september 2019.
Voor meer uitgebreide informatie
verwijzen wij u naar de websites van
de musea.

Nationaal Onderduikmuseum
Markt 12-16, 7121 CS Aalten
Tel. 0543-47 17 97
www.nationaalonderduikmuseum.nl
info@onderduikmuseum.nl
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur
Zondag 13.00-17.00 uur
Toegangsprijzen:
volwassenen € 6,50
Scholieren 13-18 jr. en 65+ € 5,50
Kinderen 4-12 jr. € 4,00
(kinderen gemeente Aalten gratis)
Studentenpas € 5,00
Museumkaarthouders en leden
Onderduikmuseum gratis.

Nieuw Ambthuis in 2011

Grenslandmuseum
Markt 3, 7091 CJ Dinxperlo
Tel. 0315-65 62 45
www.grenslandmuseum.nl
info@grenslandmuseum.nl
Openingstijden:
dinsdag t/m zaterdag 11.00-16.30 uur
(na 1 september 13.30-16.30 uur)
Zondags 13.30-16.30 uur
(tot 1 september, daarna op zondag
gesloten)
Toegangsprijzen:
volwassenen € 3,00
Kinderen basisschoolleeftijd € 1,00
Rondleidingen € 10,00
Kulturhus ’t Grachthuys
Kruittorenstraat 1, 7126 BS Bredevoort
Tel. 0543-45 12 14
www.grachthuys.com
info@tgrachthuys.nl
Openingstijden inclusief terras/restaurant:
dinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uur
Toegang gratis

