
Ontmoeten, 
bewaren, beleven

“Een museum voor jong en oud”

Een spannende
 Escaperoute

Diverse 
expositieruimtes

Prachtige tuin en 
omgeving

Museum Smedekinck is gevestigd in een historische 

hoeve aan de rand van het dorp Zelhem.

museumsmedekinck.nl

Pluimersdijk 5

7021 HW Zelhem

0314 62 06 64

GRATIS PARKEREN                 ROLSTOELVRIENDELIJKP

“Ontdek de historie”

Jaarprogramma
Het hele jaar door worden er diverse activiteiten 

georganiseerd. Ook zijn er in de zomermaanden 

regelmatig demonstraties van oude ambachten.

Voor data zie inlegvel of www.museumsmedekinck.nl

facebook.com/museumsmedekinck

Entreeprijzen:
Kinderen tot 12 jaar: gratis

Kinderen vanaf 12 jaar

en volwassenen: € 5,00.

Groepen vanaf 15 personen 

zijn op afspraak  het hele

 jaar welkom. Voor 

arrangementen kunt u 

contact opnemen.

Openingstijden 

1 april tot 1 november

Maandag gesloten

Dinsdag tot en met zondag 

13.30 uur tot 17.00 uur 

1 november tot 1 april

Iedere zondag van  

13.30 uur tot 17.00 uur.

Voor actuele informatie bekijk onze 

website museumsmedekinck.nl

WELKOM BIJ 
MUSEUM 
SMEDEKINCK!

Prijs escaperoute
€ 10,00 per groep  (max. 5 personen)



Kruidentuin
In de kruidentuin staan 

keukenkruiden, planten met 

medicinale en homeopathische 

werking en Bijbelse planten. 

Sommige planten zijn geschikt 

als verfplant. In totaal staan er 

meer dan 150 soorten waar ook 

veel soorten vlinders en bijen op 

af komen.  

Escaperoute
Een uitdagende puzzeltocht in 

en rond het museum. De escape 

route duurt ongeveer twee uur 

en is geschikt voor twee tot vijf 

deelnemers vanaf acht jaar en 

ouder. Bijv. kinderen en hun (groot-) 

ouders.

“Het verloren 
verhaal 

van Gelderland”

Museumboerderij
Het voorhuis is volledig authentiek ingericht. In 

de diverse vertrekken waant de bezoeker zich al 

gauw in een lang vervlogen tijd. De expositie in 

de stal geeft een beeld hoe de inwoners van een 

Achterhoeks plattelandsdorp door de eeuwen 

heen leefden en werkten. 

Bij de kruidentuin vindt u ook historische landbouwgewassen 

en een boomgaard met oude fruitrassen. Diverse producten 

uit de kruidentuin zijn te koop in de museumwinkel.

Smedekinckpaadjes 

Geniet van het prachtige 

landschap en  de historie in 

en rondom Zelhem. In de 

wandelgids Smedekinckpaadjes 

staan vier routes waar bewegen 

en ontmoeten centraal staan. 

Deze wandelgids is verkrijgbaar 

bij Museum Smedekinck.

Hoeve Smedekinck
Hoeve Smedekinck wordt al in 1341 genoemd als 

leengoed van het door Ludger gestichte klooster in 

Werden (D). Deze prachtig gerestaureerde hoeve biedt 

onderdak aan permanente collecties, wisselexposities 

en themadagen.  Beleef en geniet van de sfeer van het 

Achterhoekse plattelandsleven van toen.

Museumschuur
In de museumschuur vindt 

u exposities over oude 

ambachten en beroepen 

uit het begin van de vorige 

eeuw. In het oog springen een 

kruidenierswinkel, een slagerij 

en een dierenartsenpraktijk’.

Ludgerkerkje
Het Ludgerkerkje is een zo getrouw 

mogelijke reconstructie van de 

kapel die 801 door Ludger werd 

gesticht. Een uniek, archeologisch 

en historisch monument. In de 

bijbehorende expositie wordt het 

leven en werken van Ludger in 

beeld gebracht.


