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Openingstijden:
April t/m oktober: wekelijks op dinsdag t/m donderdag en elke 1ste en 3de zondag van de maand
van 13.30 tot 17.00 uur.
November t/m maart: wekelijks op donderdag en
elke 1ste zondag van de maand van 13.30 uur tot
17.00 uur.
Het museum is op afspraak het gehele jaar geopend voor arrangementen en groepen van minimaal 15 personen.
Voor huwelijken zijn wij, na afspraak, ook buiten
de openingstijden beschikbaar.
Museum Smedekinck
Pluimersdijk 5
7021 HW Zelhem
Tel: 0314 - 62 06 64 b.g.g. 0314 - 62 11 81
E: info@museumsmedekinck.nl
W: www.museumsmedekinck.nl
Krijgt u geen gehoor op beide nummers, dan kunt
u de telefoonbeantwoorder van het museum
inspreken en wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

vormgeving, teksten en fotografie: Harry Somsen en Ruud Wassink
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Indien u na het lezen van deze informatie meer wilt
weten over de beschikbaarheid van data of graag een
afspraak wilt maken voor een bezichtiging, dan kunt
u contact opnemen met Museum Smedekinck. Belt u
buiten de openingstijden, dan verzoeken wij u om
uw naam en telefoonnummer in te spreken op de
telefoonbeantwoorder. U wordt dan op een later tijdstip door ons teruggebeld.

Trouwen in
Museum
Smedekinck
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Wij nodigen u graag uit voor een persoonlijk gesprek
waarbij wij alle tijd nemen om uw specifieke wensen
te bespreken en u het museum met zijn mogelijkheden te tonen. Een bezichtiging zal zeker bijdragen tot
een goede keuze van uw trouwlocatie.
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In overleg met het museum kunt u ook kiezen uit
champagne, koffie/thee.
Daarnaast bestaat de
mogelijkheid voor het
kiezen van een muzikale
omlijsting.
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Naast het gebruik (ca. 60
minuten) van een trouwruimte zijn er in overleg
andere ruimten tegen
meerprijs bij te boeken.
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Mogelijkheden
Bij museum Smedekinck willen we graag met u meedenken om uw huwelijksdag tot een prachtige herinnering te maken. We kunnen u daarbij van dienst
zijn met onder andere de rode loper uit het vroegere
gemeentehuis van Zelhem en ringen op een kussen
of op een zilveren schaal. Maar natuurlijk zijn er nog
andere mogelijkheden.

Een beetje geschiedenis…..
Museum Smedekinck is gevestigd in de prachtige gerestaureerde historische boerderij Smedekinck aan de rand
van het mooie Achterhoekse dorp Zelhem. De plek waarop het gebouw staat mag met
recht historische grond worden
genoemd, want de boerderij
werd al in 1341 genoemd als
leengoed van het door Ludger
gestichte klooster in Werden in
Duitsland. Museum Smedekinck is op initiatief van Oudheidkundige vereniging Salehem door de voormalige Zelhemse gemeenteraad geschonken aan de bevolking. Daarna
werd de in vervallen staat verkerende boerderij met behulp
van vele vrijwilligers gerestaureerd, vernieuwd en verfraaid. Na opgravingen door de archeologische werkgroep
van de oudheidkundige vereniging Salehem is ook de
oude waterput weer teruggevonden en in ere hersteld.
Sinds april 2007 is
museum Smedekinck
opengesteld voor het
publiek. Het geeft een
beeld van de ontstaansgeschiedenis en leefwijze van de Zelhemmers
door de eeuwen heen.
Binnen het museum
organiseren de educatie-, activiteiten- en expositiecommissies het gehele jaar
door evenementen die veelal voor iedereen toegankelijk
zijn. Daarnaast is het museum rolstoelvriendelijk.
Ja, ik wil...! ...in museum Smedekinck
De gemeenteraad van de gemeente Bronckhorst heeft op
donderdag 26 juni 2008 museum Smedekinck aangewezen als één van de officiële trouwlocaties binnen de
gemeente Bronckhorst. Dat betekent dat men in de diverse ruimtes die het
museum herbergt
door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de
echt kan worden
verbonden. Hierna
leest u meer over
deze ruimtes.

De Gemeentekamer
Voor wat kleinere groepen tot
circa 12 personen staat de
Gemeentekamer tot uw beschikking. Daarin bevinden zich de
voorwerpen die museum Smedekinck in bruikleen heeft gekregen
van de voormalige gemeente
Zelhem, zoals de originele burgemeestersstoel, andere stoelen uit
de raadzaal, een statieportret van
prinses Beatrix die destijds
koningin was, het wapendiploma
en oude kadasterkaarten. Deze kamer ademt een voorname sfeer met zijn eikenparketvloer, groene wandbekleding en bijpassende gordijnen. En... het kan dus voorkomen dat bruidsparen van nu op dezelfde stoelen zitten als
destijds hun ouders op hun trouwdag.
Buiten trouwen
Museum Smedekinck
biedt ook de mogelijkheid om buiten te
trouwen.
Vanzelfsprekend is dit weersafhankelijk en kan er
wanneer hier voor
gekozen wordt altijd
uitgeweken worden
naar binnen. De kruidentuin is o.a. een mooie plek voor
zo’n feestelijk gebeuren.
De Daele
Deze multifunctionele ruimte is de voormalige ‘daele’ van
de boerderij, die zowel voor de huwelijksplechtigheid als
voor een receptie of het drinken van een glas champagne
kan worden gebruikt. Als bruidspaar kunt u kiezen voor
een trouwopstelling tegen de achterwand met de deeldeur
of tegen de zijwand met de beeldhouwwerken. De Deale is
nog authentiek en heeft een warme, sfeervolle uitstraling
door de gekozen aankleding en het meubilair. Hier kunnen
ongeveer 70 personen de ceremonie
bijwonen.
Natuurlijk is het
mogelijk om de burgemeestersstoel en
enkele andere attributen uit het voormalige gemeentehuis van Zelhem

ook in deze ruimte te
ge-bruiken.
Bruidsreportages
De boerderijstijl van
het museum heeft
zijn geheel eigen
charme en is bij uitstek geschikt voor het
maken
van
uw
bruidsreportage. Zowel de achtergevel van het museum,
de waterput aan de voorzijde en de hof- en kruidentuin
van de boerderij zijn uitermate geschikt voor het maken
van romantische bruidsfoto's.
Parkeren
De
bruidsauto,
enkele volgauto's
of paarden en rijtuigen kunnen op
het museumterrein
geparkeerd
worden. Voor alle
overige gasten is er
op het tegenover
het museum liggende parkeerterrein meer dan genoeg ruimte om hun vervoermiddelen
te stallen.

