Open

Monumentendag 2016
ROERMOND

opROER zondag 11 september
Dé culturele seizoensopening van Roermond.
Een dag waarop alle culturele instellingen maar
ook individuele artiesten en acts laten zien wat
ze kunnen. Het programma vindt plaats op
verschillende locaties en pleinen in het centrum
van Roermond van 13.00 uur tot 18.00 uur.

Rondleidingen onder leiding van een gids
Zaterdag 10 september
- Vanaf Grand Café ‘De Pauw’, Roerkade,
11.00 uur: Wandeling Rondje Roermond, thema:
‘Symbolen in Roermond’. De wandeling eindigt
met een hapje en drankje in ‘Het Achterhuis’.
Deelname is gratis.

Kom genieten van dans, muziek, toneel en kunst.

Zondag 11 september:
- VVV, Markt 17, 14.00 uur: Wandeling o.l.v. een
VVV-gids, thema: Kunstenaars, Iconen en hun
symbolen. Deelname € 5,00 p.p. (kinderen tot 12
jaar gratis). Op vertoon van Limburg Card 2015
€ 1,00 korting p.p.

Om 18.00 uur wordt de dag feestelijk afgesloten
met het spetterende optreden van Saskia Laroo &
Band op de Markt.
info: www.oproermond.nl

Sponsors:

Infopunt
VVV Roermond, Markt 17, tel. 0475 - 335847.
Tijdens het Open Monumentendagweekend geopend op
zaterdag van 9.30-17.00 uur en zondag van 11-15 uur.
E: info@vvvmiddenlimburg.nl
Voor meer informatie kijk op:
www.vvvmiddenlimburg.nl
www.roermond.nl
www.openmonumentendag.nl
Colofon
Uitgave Stichting Open Monumentendag Roermond
Oplage: 2.500 exemplaren
Foto’s: VVV Midden-Limburg

Iconen en Symbolen

Zaterdag 10 & Zondag 11 september
De BankGiro Loterij Open Monumentendag
wordt jaarlijks georganiseerd door Stichting
Open Monumentendag Roermond en Stichting
Open Monumentendag in samenwerking
met de BankGiro Loterij. Met dit evenement
willen zij gezamenlijk de aandacht voor de
monumenten vergroten door dit bijzondere
Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te
maken en te behouden voor een breed publiek.
Thema “Iconen en symbolen”
Open Monumentendag 2016, in het weekend van 10
en 11 september, staat in het teken van Iconen en
symbolen. Daarmee wordt bij deze 30ste editie van
het evenement verwezen naar beelden en tekens met
een bijzondere extra betekenis, die zichzelf overstijgt.
In monumenten zie je ze overal: van binnen en van
buiten, in ornamenten, in reliëfs, in schilderingen. De
monumenten zelf kunnen ook iconische waarde hebben
in het landschap of in de stad, zoals kerktorens, molens,
stadhuizen en kastelen.

Design Derby: Nederland - België (1815 - 2015) Cuypershuis, Pierre Cuypersstraat 1
Van de art nouveau van Victor Horta, via de huishoudelijke
apparaten van Philips tot Maarten van Severens iconische
stoelontwerp: maak kennis met de ontwerppraktijken van
Nederland en België!

Puzzelwandeltocht
Bij VVV Roermond en de synagoge is een gratis
puzzelwandeltocht af te halen, die leidt langs een groot
gedeelte van de opengestelde monumenten.
Door middel van 25 vragen wordt uw aandacht gevraagd
voor specifieke aspecten van verschillende monumenten,
zodat u na afloop meer over de monumenten te weten
bent gekomen. Het ingevulde antwoordformulier kunt
u bij de VVV en synagoge (tot 12 september, 15.00 uur)
inleveren. Een jury, bestaande uit een afvaardiging uit het
stichtingsbestuur zal de antwoorden beoordelen en een paar
kleine prijzen toekennen aan de deelnemers. Prijswinnaars
ontvangen persoonlijk bericht.
Fotowedstrijd
Tijdens Open Monumentendag 2016 is er een
fotowedstrijd gebaseerd op het thema “Iconen en
symbolen”.
Foto’s dienen tijdens het Open Monumentendagweekend
gemaakt worden IN de monumenten. Prijswinnende
foto’s worden geëtaleerd bij Foto Lux Multimedia in de
Bergstraat te Roermond. Wedstrijdformulieren kunnen
worden afgehaald bij de VVV aan de Markt te Roermond.
Wilt u meedingen naar een prijs, mail uw foto’s naar
somdroer@gmail.com. Plaats de foto’s ook zoveel mogelijk
op Facebook en/of Instagram en gebruik in uw tekst
#openmonumentendagroermond.

OPEN MONUMENTENDAG ROERMOND
Wijnhandel Jean Berger - Swalmerstraat 5
De oude wijnkelders zijn opengesteld. Op vaste tijden
zijn er rondleidingen van een ½ uur: zaterdag 10.0011.00- 12.00- 14.00- 15.00 en 16.00 uur.
Galerij iconen en symbolen met diverse
hofleveranciers- en familiewapens, historie van het
pand “In Het Gulden Cruytz”
Zaterdag 10-17 uur (rondleidingen op vaste tijden)
Zondag gesloten
Rattentoren – Ingang Grotekerkstraat
Maquette van middeleeuws Roermond
biedt een kijk op het dagelijks leven
van destijds. Maak kennis met de
macht en pracht van De Grauwe
Toren.
Zaterdag 11- 17 uur
Zondag 13- 17 uur
Stadhuis – Markt
Het historisch gedeelte van dit uit de
17e eeuw daterende gebouw is ter
bezichtiging opengesteld.
Het betreft onder andere de hal, de
Statenzaal, de burgemeesterskamer
en de B & W-kamer. VVV-gidsen zijn
aanwezig om tekst en uitleg te geven.
Zaterdag 10-16 uur
Zondag gesloten

Bibliotheek – Neerstraat 11-13
De bibliotheek van Roermond bestaat uit
verschillende samengevoegde herenhuizen,
die lange tijd een hotel vormden. De oude
hotelingang voor gasten, met doorgang voor
hun koetsen en paarden, is gehandhaafd als
ingang van de bibliotheek. Informatie over
het monumentale pand ‘De Gouden Leeuw’
is verkrijgbaar bij de receptie.
Zaterdag 10-17 uur
Zondag 13-17 uur

ZATERDAG 10 & ZONDAG 11 SEPTEMBER

Galerie Mariska Dirkx - Wilhelminasingel 67
Gevestigd in het voormalig atelier voor
gebrandschilderd glas van de familie Nicolas.
Sinds 1979 werkt hier Dick van Wijk aan zijn
bronzen beelden en toont Mariska Dirkx
eigentijdse glaskunst van internationale
professionele kunstenaars.
Zaterdag 13-17 uur
Zondag 13-17 uur

Cattentoren - Wilhelminasingel
Restant van de vestingwerken en kazemat. Huisvesting
van de werkgroep archeologie van de Stichting Rura.
Leden van de werkgroep geven onder andere uitleg
over de glasvondst uit 2014 en opgravingen in de stad.
Zaterdag 10-17 uur
Zondag 14-17 uur
Ursulakapel - Voogdijstraat 24
De neogotische Ursulakapel dateert uit
1905 en was oorspronkelijk onderdeel
van het Ursulinencomplex. Speciale
Caroluskapel – ingang Swalmerstraat 100
aandacht is dit jaar voor het glas-inKapel met rijk rococoplafond uit 1750.
loodraam boven de ingang met als
De kapittelzaal en de kruisgangen zijn
titel Apocalyps, in 1962 gemaakt
opengesteld. Op het priesterkoor is het
door de Maastrichtse glazenier
vloerkleed uitgelegd en zijn enkele
Gilles Franssen, en zit vol symbolen.
paramenten te bekijken. In de kruisgang
Wij verwelkomen u graag met een
is een grote tentoonstelling met glaskunst
kopje fairtrade koffie of thee, want
te zien van Europese kunstenaars;
de Ursulakapel is een van de 3 fairtrade
georganiseerd door Mariska Dirkx.
kerken in Limburg; ook een icoon dus.
Zaterdag 10-17 uur
Zaterdag 10-17 uur
Zondag 14-17 uur
Zondag 13-16 uur

Ursulinenkapel - Steegstraat 3
Dit 16e eeuwse kapelletje is
onderdeel geweest van het
voormalige Ursulinenklooster.
Bezienswaardig zijn de vloer en
de twee glas-in-loodramen van
Coen Mesterom.
Zaterdag 10-17 uur
Zondag 13-17 uur

St. Christoffelkathedraal – Grotekerkstraat
Laatgotische kathedraal uit 1410 met vele kunstwerken.
Volledig gerestaureerd in 2004 en 2005.
In de kathedraalmuur is de grootste relikwie van de
Heilige Jacobus - buiten Spanje - tentoongesteld.
Tevens is het grote vloerkleed
(20 bij 3 meter) uitgelegd.
Zaterdag 10- 17 uur
Zondag 13- 17 uur

Het Arresthuis
Het voormalige Huis van Bewaring van Roermond. Ooit de plek, waar
niemand vrijwillig kwam. Nu een luxe hotel, waar iedereen zich met liefde
zal laten opsluiten. De fundamenten van de gevangenis uit 1837 zijn
intact gebleven.
Zaterdag 10-17 uur
Zondag 10-17 uur

Galerie Het Achterhuis –
Voorstad St. Jacob 8
Expositie Melanie Luyten
(hoedencreaties) en René
Claassen (gemengde technieken).
Voor-presentatie is van
“Roermond in 3-D”.
Zaterdag 10-17 uur
Zondag 13-17 uur

Regentenkamer Prinsenhof –
Hoek Pollartstraat/Munsterplein
Hier resideerde de Stadhouder van het Overkwartier
van Gelre. In 1741 werd het toenmalige
gouvernementspaleis een zorghuis voor zieken,
armen, wezen en bejaarden. Van 1859-1931 was
het Roermondse ziekenhuis hier gehuisvest.
VVV-gidsen zijn aanwezig om uitleg te geven.
Zaterdag 10-17 uur
Zondag gesloten
Synagoge – Hamstraat
Het gebouw is in 1953 gebouwd op de plaats van de Synagoge uit 1853.
De Synagoge heeft een museaal karakter. Men vindt er de Joodse
geschiedenis van Roermond.
Zaterdag 10-17 uur
Zondag 14-17 uur

Historiehuis Roermond – Neerstraat 11-13
Hier worden unieke voorwerpen en hoogtepunten uit de
geschiedenis van de stad Roermond getoond. In het souterrain
loopt bovendien de wisselexpositie ‘Andere tijden door andere
ogen – Roermondse fotografen van 1850 tot nu’.
Zaterdag 10-17 uur
Zondag 13-17 uur

O.L.V. Munsterkerk - Munsterplein
De kerk is het enige overgebleven gebouw van de in 1218 gestichte
Munsterabdij. In 1863, gerestaureerd door bouwmeester Dr.
P. Cuypers, waarbij ze haar huidige aanzien kreeg. In de kerk
bevindt zich onder andere het praalgraf van de stichters, graaf
Gerard IV van Gelre en zijn vrouw Margaretha van Brabant en
vele kunstvoorwerpen, waaronder het Antwerps altaarretabel uit
ca. 1520. Zaterdag inloop orgelconcert door Jean-Pierre Steyvers.
Zaterdag 10-16 uur
Zondag 14-17 uur

ECI Cultuurfabriek – ECI 13
ECI Cultuurfabriek is een oud industrieel pand waar tegenwoordig
theater, pop, film, cursussen, exposities en horeca elkaar vinden. Alle
elementen die zijn ontstaan door jarenlange leegstand zijn bewaard
gebleven en zorgen voor een unieke sfeer op deze bijzondere locatie.
Zaterdag 10- 21 uur
Zondag 11-17 uur
Minderbroederskerk – Minderbroederssingel 15
Deze monumentale kerk met haar prachtige
gewelfschilderingen en bijzondere lichtinval
is een bezoek meer dan waard. In de kerk
wordt een expositie gehouden door de
Fotokring Midden-Limburg.
Zaterdag 10-17 uur
Zondag 14-17 uur
Fotokring Midden-Limburg Minderbroederskerk
Van alle deelnemende leden wordt één grote
foto tentoongesteld van een detail van een
icoon of symbool. Daarnaast nog een kleine
foto, met daarop het hele object. Dit levert een
interessante variatie op, omdat ieder lid op
eigen wijze aan de opdracht heeft voldaan.
Zaterdag 10-17 uur
Zondag 14-17 uur

Kapel in ‘t Zand,
Oude Kerkhof,
Kepelse Meule en
Kruiswegpark
(1000m.)

De Steenen Trappen - Neerstraat 33
Rondleidingen om 10.30, 11.30, 13.30,
14.30 en 15.30 uur (2 groepen van
maximaal 20 personen per rondleiding,
hiervoor geldt vol is vol. Een kwartier voor
aanvang gaat de deur open).
Zaterdag 10.30-15.30 uur (rondleidingen op
vaste tijden)
Zondag gesloten

ECI-waterkrachtcentrale – ECI 4A
In dit industrieel rijksmonument uit 1920 is een moderne
waterkrachtcentrale geïnstalleerd. Diapresentatie
over de restauratie van de centrale en de aanleg
van de vistrap, een collectie oude meters en
meetinstrumenten. VVV-gidsen zijn aanwezig om
uitleg te verstrekken.
Zaterdag 10-17 uur
Zondag gesloten

Cuypershuis – P. Cuyperstraat
Het Cuypershuis is een eigentijds museum
over architect/ontwerper Pierre Cuypers en
actuele vormgeving. Vanuit de sfeervolle
tuin heeft u een verrassende blik op het
voormalige woonhuis en werkplaatsen
van Cuypers. Tevens is de expositie ‘Design
Derby: Nederland - België (1815 - 2015)’
gratis te bezoeken.
Zaterdag 11-17 uur
Zondag 11-17 uur

Kepelse Meule – Herkenbosscherweg 34
De elektrisch aangedreven “Kepelse Meule” is de enige
overgebleven molen van Roermond.
De oorspronkelijke molen is in 1882 in gebruik genomen als
windmolen, later uitgerust met een petroleum-, benzine-, en
electromotor aangedreven maalstoel in het pakhuis. De molen is
gerestaureerd en in 2012 officieel heropend.
Zaterdag 11-16 uur
Zondag 11-16 uur
Kruiswegpark en Bloemtapijt - ingang Parklaan (10 t/m 15 september)
In het Kruiswegpark staan veertien kapelletjes
met daarin uitgebeeld de lijdensweg van Christus.
Bij gelegenheid van het “Besjloet”(einde) van het
bedevaartseizoen wordt een bloementapijt gemaakt, dit
jaar met als thema Iconen & Symbolen.
Zaterdag 10-17 uur
Begraafplaats Nabij Kapel in ’t Zand Zondag 10-17 uur
Weg langs het Kerkhof 1 Kapel in ’t Zand – Kapellerlaan
Tijdens Monumentendag is op het Oude Kerkhof op zaterdag een rondleiding
In de Bedevaartskerk Kapel in ’t Zand staat een
om 13.30 uur. Op zondag geeft de Koninklijke Harmonie van Roermond
genadebeeldje van Maria. Jaarlijks komen vele duizenden
om 13.00 een muzikale uitvoering (mits het weer dat toelaat) en vindt er
gelovigen bij het beeldje bidden. De processiegang met
aansluitend een rondleiding plaats.
de devotietegeltjes en het Mariabeeldje is dagelijks tussen
Zaterdag 12-17 uur, rondleiding om 13.30 uur
7-19 uur toegankelijk.
Zondag 12-17 uur, rondleiding om 13.30 uur
Zaterdag 14-17 uur
Zondag 14-17 uur

