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Deze folder en de verspreiding daarvan is mede mogelijk
gemaakt door de volgende bedrijven:
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Vakantiewoning ‘t Bakhuus
voor 2 tot 10 personen (ook teambuildingsaccommodatie)
Halseweg 57a, 7025 ET Halle, Tel.: 0314 63 10 51
www.opmaatsvakantie.nl, info@opmaatsvakantie.nl
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Ellens Restaurant en sfeervolle zalen
Burg. Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem, Tel.: 0314 62 32 53
www.ellensrestaurant.nl, info@ellensrestaurant.nl

Museum

Michelstraat 30, 7021 LV Zelhem, Tel.: 0314 64 13 72
www.elshoeve.com, info@elshoeve.com

Smedekinck

Groente- en fruitbedrijf De Fruitschuur

November t/m maart: wekelijks op donderdag en elke
1ste zondag van de maand van 13.30 uur tot 17.00 uur.
Voor groepen vanaf 15 personen en huwelijken is het
museum het gehele jaar op afspraak geopend.
In de zomermaanden is er op donderdagmiddag een
archeologische uitleg en op donderdagmiddag zijn er
regelmatig demonstraties van oude ambachten.

Meer informatie?
@ info@museumsmedekinck.nl
FB www.facebook.com/museumsmedekinck

Informatieve websites:
www.museumsmedekinck.nl
www.salehem.nl
www.midwinterhoornblazers.nl

Streekproducten, zelf plukken, etc.
Peppelmansdijk 24, 7011 JC Gaanderen, Tel.: 0315 29 84 18
www.fruitschuur.com, contact@fruitschuur.com

Pension en minicamping Hofshoeve
Nicolaasweg 7, 7025 DL Halle, Tel.: 0314 63 13 55
www.hofshoeve.nl, info@hofshoeve.nl

Toeristisch Informatie Punt Zelhem
p/a Markt 2, Zelhem
www.tipzelhem.nl

Wijngaard De Oogsthoek
Nijmansedijk 9A, 7021 JB Zelhem, Tel.: 0314 62 27 10
www.wijngaarddeoogsthoek.nl,
info@wijngaarddeoogsthoek.nl

Camping Pluimerskamp
Pluimersdijk 2, 7021 HW Zelhem, Tel.: 0314 62 16 06
www.pluimerskamp.nl, info@pluimerskamp.nl

Entree: 4 euro

Boerderijcamping Schreurskamp
Boeninksteeg 16, 7009 ZC Doetinchem, Tel.: 0314 34 25 63
www.schreurskamp.nl, hgheideman@hetnet.nl

Bungalow-recreatiepark Wolferswoud

Museum Smedekinck
Pluimersdijk 5
7021 HW Zelhem
Tel.: 0314 62 06 64

Zelhem

Vakantieboerderij Hebbink (groepsacc., 2 x 15 personen)
Halseweg 61, 7025 GA Halle, Tel. 06 23 92 51 30,
www.boerderijhebbink.nl, info@boerderijhebbink.nl

Ruurloseweg 39, 7021 HB Zelhem, Tel.: 0314 62 29 58
www.wolferswoud.nl, info@wolferswoud.nl

Bungalowpark Het Zonnetje
Ruurloseweg 30, 7021 HB Zelhem, Tel.: 0314 62 14 55
www.hetzonnetje.com, hetzonnetje@planet.nl

d rukw er k: A rb or is - Z el he m

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.

Museum Smedekinck heeft
sinds 2014 een ANBI-status
(voor meer informatie:
www.belastingdienst.nl/anbi)

Everhardinkweg 3a, 7021 MP Zelhem, Tel.: 0314 62 31 45
www.roekevisch.nl, info@roekevisch.nl

Vakantiewoningenverhuur De Elshoeve

Openingstijden:

Kinderen t/m 12 jaar en leden
Oudheidkundige Vereniging
Salehem hebben gratis toegang.
Prijswijzigingen voorbehouden.
Pinnen is mogelijk.

Minicamping ‘t Bosch
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Hummelo

Met o.a.:
Gemeentekamer
Trouwruimten
Stijlkamer
Linnenkamer
Ludgerkerkje
Expositieruimten
Keuken met bakoven
de Daele
Bijenschuur
Museumschuur
Werktuigenberging
Kruidentuin
Exposities
Activiteiten

Bij Museum Smedekinck is te zien hoe de inwoners van een
Achterhoeks plattelandsdorp als Zelhem door de eeuwen heen
leefden en werkten. Het museum is gevestigd in een eeuwenoude, gerestaureerde boerderij. Deze werd al in 1341 genoemd
als leengoed van het door de missionaris Ludger gestichte
klooster in Werden (Duitsland).
In de diverse vertrekken waant de bezoeker zich al gauw in
een lang vervlogen tijd, zo rond het begin en de eerst helft
van de vorige eeuw. De Gemeentekamer is ingericht met
goederen uit het voormalige Zelhemse gemeentehuis. Dit
vertrek wordt ook gebruikt als trouwkamer. Museum
Smedekinck is een officiële trouwlocatie. De Stijlkamer is
ingericht als boerenwoonkeuken met ondermeer een
schouw, bedstee en kersenhouten kabinet met linnenuitzet.
In de Linnenkamer worden o.a. knipmutsen en kleding uit
vroeger tijden tentoongesteld.

In de multifunctionele ruimte De Daele kan men gezellig
zitten met een kopje koffie, thee of fris.

In de Keuken vindt men nog een ouderwets fornuis, pomp
en stenen bakoven. Waar vroeger de stal was, is nu de
expositieruimte. Hier vindt men o.a. de inventarissen van
een tandartspraktijk en de eerste Zelhemse Boerenleenbank, zuivelfabriek en landbouwcoöperatie, een schoolklasje in vroeger dagen, maar ook een unieke collectie
bodemvondsten, waarvan de oudste uit het einde van de
ijstijd (circa 10.000 jaar v. Chr.). In de zomermaanden is op
donderdagmiddag een archeologische uitleg mogelijk. Ook
wordt in deze expositieruimte de geschiedenis van Zelhem
van 800 tot 2000 in beeld gebracht en heeft de heks Smoks
Hanne er een plaatsje gevonden. Daarnaast wordt hier vier
keer per jaar een nieuwe thema-expositie ingericht. De
thema’s zijn erg afwisselend. Er worden goederen uit het
eigen depot, maar ook werk van kunstenaars, hobbyisten
en verzamelaars uit de omgeving tentoongesteld.

Het hele jaar door zijn er bij Museum Smedekinck allerlei extra activiteiten, zoals een Harmonicadag, Textiele
Handwerkdag, Kinderspeel- en Doedag, Oogst- en Folkloredag, Oldtimerdag met oldtimertractorenrit, Slachtvisite en
Midwinterhoornwandeling (voor data zie inlegblad).

Buiten op het erf staat De Schure. Hierin bevinden zich
diverse oude werkplaats- en winkelinrichtingen en is
een expositie over WO 11 in Zelhem en omgeving te
zien.
Verder staan op het erf nog een werktuigberging, bijenschuur en het Ludgerkerkje, een replica van het kerkje
dat Ludger – die in 801 het geloof naar Zelhem bracht
– stichtte. In het kerkje wordt op panelen het leven en
werken van Ludger in beeld gebracht.
Ook de kruidentuin met waterput, akker met historische
landbouwgewassen en bongerd met oude fruitrassen
zijn te bezichtigen.

Museum Smedekinck is interessant voor jong en oud. Voor
scholen zijn diverse educatieprojecten mogelijk (voor meer
informatie hierover kan men contact opnemen met het
museum).
Museum Smedekinck is rolstoelvriendelijk en heeft een
invalidentoilet. Er is voldoende parkeergelegenheid – ook
voor touringcars – en een oplaadpunt voor elektrische
fietsen.

