Najaarsexcursie Achterhoek, zaterdag 24 oktober 2015
Geacht lid,
De najaarsexcursie zal op zaterdag 24 oktober plaatsvinden in de Gelderse Achterhoek.
We starten ’s morgens in de Oude IJsselstreek vanuit Doetinchem en rijden ’s middags
naar Winterswijk. Het is een bijzondere regio waar we niet vaak zijn geweest. De Oude
IJsselstreek was eeuwenlang een welvarend gebied vanwege de ijzerindustrie. We
hebben voor u een veelzijdig programma opgezet. Het programma en de tijden luiden
als volgt (onder voorbehoud):
10.30 uur: vertrek per bus vanaf NS-station Doetinchem
10.45 uur: bezichtiging St. Walburgiskerk in Netterden
De St. Walburgiskerk is van oorsprong een middeleeuwse kerk die in 1876 ingrijpend
werd verbouwd door Pierre Cuypers. Cuypers transformeerde de zwaar vervallen
éénbeukige gotische kerk tot een driebeukige pseudobasiliek in neogotische trant. Hij
verzorgde ook de aankleding van het interieur. Een jaar geleden werd de langlopende
restauratie feestelijk afgerond (zie CB 2014-2 en CB 2014-3/4). Wij krijgen de zeldzame
kans om dit bijzondere Cuypersmonument dat niet lang meer als kerk in gebruik zal
zijn te bezichtigen. In de kerk krijgen we een rondleiding.
12.00 uur: bezichtiging cultuurfabriek DRU in Ulft
De voormalige ijzergieterij DRU is één van de oudste industriële complexen van
Nederland. De geschiedenis gaat terug tot 1754. In dat jaar werd de eerste ijzerhut
opgericht, die tevens één van de eerste hoogovens was. Aanvankelijk had het bedrijf
weinig succes maar twee Duitse industriëlen, de heren Diepenbrock en Reigers,
brachten daarin vanaf eind 18e eeuw verandering. Onder hun leiding werd het bedrijf
succesvol en naar hen werd de fabriek genoemd. De grootste bloei van de fabriek was
gedurende de naoorlogse jaren van de vorige eeuw. Het bedrijf was gespecialiseerd in
fabricage van kachels, haarden, geëmailleerde pannen en badkuipen. In de jaren ’70
zette het definitieve verval in, mede door de opkomst van centrale verwarming
waardoor de vraag naar kachels sterk terugliep. Het bedrijf werd opgesplitst en vertrok
uiteindelijk in 1999 uit Ulft. Sindsdien stond de oude fabriek leeg. Het fabrieksterrein
werd deels herontwikkeld voor woningbouw en de overgebleven fabrieksgebouwen
zijn nu beschermd. In de afgelopen tien jaar zijn deze herontwikkeld door de industrieel
erfgoedontwikkelaar Boei tot de huidige cultuurfabriek.

12.45 uur: lunch en Algemene Ledenvergadering aldaar
14.15 uur: vertrek naar Winterswijk
14.45 uur: bezichtiging Strandbad
Het Strandbad bij Winterswijk werd in 1933 aangelegd. Het was een werklozenproject
tijdens de crisisjaren. In 1953 werd het zwembad verbouwd en uitgebreid. In de loop
der decennia werd de kwaliteit van het zwemwater te slecht vanwege een nabijgelegen
beek. Daardoor moest het bad in 2001 worden gesloten. Het zwembad geldt als één van
de zeldzame overgebleven openluchtzwembaden uit de vooroorlogse tijd. Daarom
werd het in 2005 op de rijksmonumentenlijst geplaatst. In de loop van 2009-2011 vond
een grote restauratie plaats.
15.30 uur: vertrek naar Doetinchem
Onderweg passeren we in Winterswijk de voormalige Tricot-fabriek (vanaf 1888, G. &
A. Beltman), het voormalige postkantoor (1936-1938, ir. G.C. Bremer) en het voormalige
raadhuis (1937-1939, A.A. Kok).
16.00 uur: bezichtiging r.-k. kerk O.L. Vrouw ten Hemelopneming in Doetinchem
De Onze Lieve Vrouwekerk uit 1932 staat in de gelijktijdig gebouwde uitbreidingswijk
De Pas. De kerk verving een neogotische kerk van architect H.J. Wennekers in de
binnenstad, die te klein was geworden voor de groeiende parochie. Het gebouw geldt
als één van de belangrijkste werken van architect H.W. Valk (1886-1973). De
driebeukige basilicale kruiskerk heeft een zogenaamde christocentrische vorm,
kenmerkend voor Valks kerken. Het altaar staat in de viering onder een oprijzende
vieringtoren. Een ander kenmerk van Valks bouwkunst zijn de handgevormde
zogenaamde kloostermoppen, waarmee ook deze kerk werd opgetrokken.
17.00 uur: aankomst bij NS-station Doetinchem en einde excursie
De kosten van de excursie bedragen € 39,00 per persoon. Wilt u aan de excursie
deelnemen, dan wordt u verzocht u aan te melden bij penningmeester Jan Dekkers,
Hogestraat 20 6651 BL Druten. Telefoon: 0487-512482 E-mail:
jgwrdekkers@outlook.com. U wordt verzocht gelijktijdig het bedrag over te maken op
rekeningnummer NL26INGB0004835002 ten name van Cuypersgenootschap te Druten
onder vermelding van “najaarsexcursie 2015”.

Na afloop van de excursie vindt een diner plaats op een nog nader te bepalen locatie in
Doetinchem. Indien u aan dit diner wilt deelnemen, betaalt u € 30,00 extra. Bij deelname
aan het diner gaarne aanmelden bij Jan Dekkers onder gelijktijdige overmaking van het
bedrag.
Met vriendelijke groet,

Het bestuur van het Cuypersgenootschap

