Maastricht
12 & 13 september 2020

www.openmonumentendag.nl/maastricht
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Programma
De Open Monumentendagen van 2020
De Open Monumentendagen van 2020 zullen anders zijn dan de
andere jaren. Uiteraard als gevolg van COVID-19. Niettemin is het
gelukt om in Maastricht toch een zeer interessant programma
samen te stellen met voor ieder wat wils. Het programma is
samengebracht in 3 verschillende routes en een programma
voor de jeugd.
Het jaarthema van de Open Monumentendagen is ‘Leermonument’
en daar wordt in Maastricht op ingespeeld door de route
‘Maastricht wordt wijzer’ (pagina 8) met lezingen, rondleidingen en
open monumenten. De route ‘De pest in Maastricht’ (pagina 2) gaat
over de geschiedenis van de gezondheidszorg in Maastricht en
speelt daarmee in op de actualiteit van corona. Ook hier een breed
programma met carillonmuziek, lezingen, rondleidingen en
open monumenten.
Voor wie de Maastrichtse binnenstad liever mijdt is er ‘La route
de l’air pur’ (pagina 14) met een bezoek aan verschillende prachtige
locaties buiten het stadscentrum. Voor de jeugd zijn er tenslotte workshops en speciale kinderrondleidingen. Kortom: voor ieder wat wils!
Let op: voor een aantal rondleidingen is het noodzakelijk te
reserveren. Kijk voor de meest actuele informatie & reserveringen
op www.openmonumentendag.nl/maastricht.

Ga zelf op pad met
Bezoekers kunnen zelf 3 routes afleggen langs diverse (deels open)
monumenten, tuinen en een breed programma aan activiteiten.
De app izi.travel wijst hen de weg én biedt onderweg de nodige
informatie. De Sint-Janskerk is op beide dagen de centrale plek
waar bezoekers informatie kunnen krijgen en waar tal van
activiteiten plaatsvinden.
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Meer informatie & reserveren op

Centraal informatiepunt
A

Sint-Janskerk, Vrijthof 24

Zaterdag 12: 12.00 - 17.00 / Zondag 13: 12.00 - 17.00
In de Sint-Janskerk kunt u op beide dagen terecht voor meer informatie over het programma. Ook vindt u hier een divers programma van
lezingen, rondleidingen, een kinderworkshop & een mini-expositie.

B

Demonstratie - Monumentenwacht Limburg

Zaterdag 12: 12.00 - 17.00/ Zondag 13: 12.00 - 17.00
									inspecteert door heel Limburg de
									meest uiteenlopende bouwwerken.
									Dat varieert van kastelen, kerken
									en monumentale boerderijen tot
									woonhuizen, molens, bakhuisjes
									en kapelletjes.
Een belangrijk aspect van deze bouwkundige inspectie is de controle
van daken. Op het dak van de St. Jan zullen de monumentenwachters
laten zien hoe zo’n inspectie in zijn werk gaat. Vanaf het Henric van
Veldekeplein kunt u deze demonstratie komen bekijken en meer
informatie krijgen over het werk van de Monumentenwacht.
Locatie: 		

Henric van Veldekeplein

www.openmonumentendag.nl/maastricht
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De pest in Maastricht
De pest in Maastricht
Deze wandelroute vertelt het verhaal van
de geschiedenis van de Maastrichtse
gezondheidszorg.
Scan de QR-code en loop met de
izi.travel-app zelf langs diverse
monumenten en krijg er informatie.
Aanvullend is er een programma
A-G met o.a. lezingen en gegidste
rondleidingen, muziek en soep.
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Meer informatie & reserveren op

C

Muziek - Healing Bells

Zaterdag 12: 12.00 / Zondag 13: 12.00
Een carillon kan ziektes en
onheil afweren, zo klinkt een
oude volkswijsheid. Met die
gedachte in het achterhoofd werd
‘Healing Bells’ gecomponeerd
als remedie tegen de coronaepidemie. ‘Healing Bells’ wordt
gespeeld door de Maastrichtse
stadsbeiaardier Frank Steijns.
Locatie: 		 Markt
Kosten: 		 Gratis
(Foto: Johan Strijckers)

A

Lezing - Besmettelijke ziektes in Maastricht

Zaterdag 12: 12.30 - 13.15 / Zondag 13: 12.30 - 13.15
In deze lezing neemt emeritus
hoogleraar Eddy Houwaart u in
vogelvlucht mee door de geschiedenis van Maastrichtse gezondheidszorg. Van de Romeinen, naar
de middeleeuwen, en via de Franse
tijd naar het heden.
Speciale aandacht is voor de
verschillende epidemieën die de
stad door de eeuwen heen hebben
geteisterd.

Locatie:		 Sint-Janskerk, Vrijthof 24
Kosten: 		 Gratis, maximaal 40 bezoekers
				Reserveren wordt aanbevolen
www.openmonumentendag.nl/maastricht
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De pest in Maastricht
D
Culinair - Eet een kop (rijk gevulde!)
		Momus Armensoep

Zaterdag 12: hele dag / Zondag 13: hele dag
Iedereen kent de Momus van de Maastrichtse carnaval, maar minder
mensen weten dat de Momus zich in de 19e eeuw ook bezighield met
‘sjariteit’. Hun soepkeuken voedde decennialang enorme hoeveelheden Maastrichtse arbeiders.
Speciaal tijdens deze Open
Monumentendagen kunt u
een kop (rijk gevulde!) Momus
Armensoep proeven voor de
zachte prijs van € 1,11.

Locatie: 		
Restaurant Momus, Vrijthof 8. Reserveren is niet nodig

A

Rondleiding - Een zieke pelgrim in Maastricht

Zaterdag 12: 13.30 - 14.30 / Zondag 13: 13.30 - 14.30
Eind 17e eeuw werd het Maastrichtse straatbeeld vastgelegd door
twee begenadigde tekenaars: Josua de Grave & Valentijn Klotz.
Door hun tekeningen hebben we 350 jaar later een goed beeld van
hoe Maastricht er toen uit zag. Peter Scheele deed onderzoek naar
beide tekenaars en leidt u rond langs de locaties die ze tekenden,
beginnend bij het Sint Servaasgasthuis op het Vrijthof.
Startpunt:
Sint-Janskerk, Vrijthof 24,
reserveren verplicht
Kosten: 		
Gratis

Het Sint-Jacobsgasthuis
getekend door Josua de Grave,
ongedateerd, maar rond 1669.
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Meer informatie & reserveren op

E

Rondleiding - Hospices en heiligenhuisjes

Zondag 13: 15.00 - 17.00
In deze rondleiding neemt Jac van den Boogaard u mee langs
verschillende (verdwenen) Maastrichtse hospices en heiligenhuisjes.
De opvang van pelgrims was in de middeleeuwen een zaak van
Bijbelse naastenliefde; geen pelgrim - zowel gezond als ziek - klopte
tevergeefs aan bij een hospice, een gasthuis of hospitaal waar hij
liefdevol werd verzorgd. Pelgrims vonden het naast medische
verzorging even belangrijk heiligen aan te roepen bij plotseling
opkomende aandoeningen.
Startpunt: 		
Kosten: 		

F

Hoogbrugstraat 37
Gratis, maximaal 10 personen, reserveren verplicht

Open monument - Elisabethhuis Calvariënberg

Zaterdag 12: 12.00 - 17.00 / Zondag 13: 12.00 - 17.00
In het voormalige Elisabethhuis
of gasthuis van ziekenhuis
Calvariënberg huist momenteel het
hoofdkantoor van welzijnsorganisatie Envida.
Het werd eind 19e eeuw gebouwd
voor de gegoede patiënten.
De gevel van het pand straalt dan
ook een zekere grandeur uit. Tijdens
beide Open Monumentendagen
kunt u ook een kijkje nemen in
het (rijks)monumentale gebouw en onder andere de prachtige trappartij
bewonderen.

Locatie: 		
Kosten: 		

Abtstraat 2a
Gratis, reserveren is niet nodig

www.openmonumentendag.nl/maastricht
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De pest in Maastricht
A
Lezing - Zorg voor moeder en kind:
		van sterftecijfers naar ‘sociale kinderhygiëne’

Zaterdag 12: 15.30 - 16.00 / Zondag 13: 15.30 - 16.00
In deze lezing wordt u door Lucie Bastiaens in vogelvlucht meegenomen langs de ontwikkelingen op het gebied van moeder-kind
zorg in de eerste decennia van de twintigste eeuw in Maastricht
(en Limburg); van statistieken die de zuigelingensterfte in beeld
brachten naar een steeds uitgebreidere ‘sociale kinderhygiëne’.
Locatie: Sint-Janskerk, Vrijthof 24		
Kosten: Gratis, maximaal 40 bezoekers, reserveren wordt aanbevolen

A
Lezing - Tocht, vocht en
		 meer gezonde bouwgeschiedenis

Zondag 13: 14.00 - 14.45
Al eeuwen is de mens geobsedeerd door het vermijden van ziekte.
Maar pas vanaf de negentiende eeuw is het bevorderen van gezondheid een serieus thema. In heel Europa ontstond er op die golf
aandacht voor de woon- en werkomstandigheden van de mens. Werd
je ziek van stank? Was het belangrijk om een groene woonomgeving
te hebben? Licht en lucht, wat deed dat met de gezondheid? En hoge
plafonds? Hoe zat het met bouwmaterialen? Het zijn vraagtekens waar
soms nog altijd het antwoord op ontbreekt. Of waar overtuigingen
meer met gevoel dan met feiten te maken hebben.
Op een luchtige manier, maar met een serieuze ondertoon brengen
bedrijfsarts Gonnie Meijer en bouwhistoricus Paul Tieman een aantal
fascinerende onderwerpen samen in een puntige voordracht. Ze lopen
het gebouw helemaal door: van het dak tot de kelder, van de straat
tot het schuurtje in de achtertuin, en van vroeger tot nu, want Open
Monumentendag legt de link tussen heden en verleden.
Let op: 		

Deze lezing vindt alleen plaats op op Zondag!

Locatie: Vrijthof 24		 Kosten:
Gratis, maximaal 40 bezoekers
										Reserveren wordt aanbevolen
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G

Open monument - Rode Kruis

Zaterdag 12: 12.00 - 17.00 / Zondag 13: 12.00 - 17.00
Op beide dagen kunt u een kijkje nemen in het gebouw van het
Rode Kruis (afdeling Maastricht, Meerssen & Mergelland).
Dit rijksmonument werd gebouwd in 1832 en uitgebreid in 1941 ten
behoeve van het Rode Kruis. Binnen kan de bestuurskamer in
Lodewijk XVI-stijl bezichtigd worden, evenals een prachtige
muurschildering uit 1942 in het trappenhuis.

Locatie:

Cortenstraat 7

A
Mini-expositie 		Maastrichtse onderwijscongregaties

Zaterdag 12: 12.00 - 17.00 / Zondag 13: 12.00 - 17.00
In de Sint-Janskerk kunt u een
mini-expositie bekijken over enkele
Maastrichtse congregaties die een
belangrijke stempel op het onderwijs
in Maastricht in de 19e en 20e eeuw
hebben gedrukt. De mini-expositie
geeft een impressie van de rol die
verschillende kloosterorden
speelden in het Maastrichtse
onderwijs.
Locatie:
Kosten:

Sint-Janskerk, Vrijthof 24
Gratis

Maximaal 40 bezoekers
Reserveren wordt aanbevolen
www.openmonumentendag.nl/maastricht
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Maastricht wordt wijzer
Maastricht wordt wijzer
Deze wandelroute vertelt het verhaal van
de geschiedenis van het Maastrichtse
onderwijs.
Scan de QR-code en loop met de
izi.travel-app zelf langs diverse
monumenten en krijg er informatie.
Aanvullend is er een programma
A-J met o.a. lezingen en gegidste
rondleidingen.
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Meer informatie & reserveren op

A

Lezing - Maastricht wordt wijzer - een inleiding

Zaterdag 12: 14.00 - 15.00
In deze lezing schetst Jac van den Boogaard in vogelvlucht de
ontwikkeling van het onderwijs in Maastricht van de middeleeuwen
tot nu. Aan bod komen het Maastrichtse basisonderwijs, het middelbaar onderwijs, het wetenschappelijk onderwijs en het kunstonderwijs. Van Atheneum Illustre (1682) tot Maastricht University (2008).
Leerlingen van de Broederschool

Let op: deze lezing vindt alleen plaats op zaterdag! Reserveren is
gewenst. Bezoekers die gereserveerd hebben gaan voor bezoekers
die dat niet hebben gedaan.
Locatie:		 Sint-Janskerk, Vrijthof 24
Kosten: 		 Gratis, maximaal 40 bezoekers
				Reserveren wordt aanbevolen

H

Rondleiding - Scholen van Maastricht

Zaterdag 12: 12.30 - 13.30
In deze wandeling neemt Servé Minis u mee langs tien bijzondere
schoolgebouwen in de Maastrichtse binnenstad. De wandeling
begint bij de oudste school van Maastricht en voert vervolgens
langs kapittelscholen, de scholen van de Broeders van de Beyart,
de Rijkslagereschool, de scholen van de Zusters Ursulinen en
enkele universitaire instituten.
Startpunt: 		
Kosten: 		

Achter de Comedie 8
Gratis, maximaal 10 personen, reserveren verplicht

www.openmonumentendag.nl/maastricht
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Cortenstraat 7

Hoogbrugstraat 37
Abtstraat 2A
Sint-Jan, Vrijthof 24
Sint-Jan, Vrijthof 24

Sint-Jan, Vrijthof 24

Momus, Vrijthof 8

Stadhuis, Markt
Sint-Jan, Vrijthof 24

Sint-Jan, Vrijthof 24
Henric van Veldekeplein

Informatie
Monumentenwacht Limburg

De pest in Maastricht
Healing Bells
Besmettelijke ziektes
in Maastricht
Eet een kop (rijk gevulde!)
Momus Armensoep
Een zieke pelgrim
in Maastricht
Hospices en heiligenhuisjes
Elisabeth Gasthuis
Zorg voor moeder en kind
Tocht, vocht en meer
gezonde bouwgeschiedenis
Rode Kruis pand

Locatie

Activiteiten

alleen zondag

alleen zondag

10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00

Alle activiteiten vinden op beide dagen plaats tenzij anders vermeld

Overzicht alle activiteiten

www.openmonumentendag.nl/maastricht
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Boschstraat 9
Luikerweg 80

Boschstraat 9

Museum Bureau Europa

Sint-Jan, Vrijthof 24

Veldstraat 8
Tapijnkazerne z/n
Mergelweg 359

Weert 9
Pres. Rooseveltlaan 213

Sint-Jan, Vrijthof 24

Sint-Jan, Vrijthof 24
Achter de Comedie 8
Minderbroedersberg 4 -6
Sint-Jan, Vrijthof 24
Brusselsestraat 38

Voor de jeugd
Ontwerp een zorgmonument
van de toekomst
Archibox - Bureau Europa
Fort Sint-Pieter

La route de l’air pur
Vaeshartelt. Regouts rijkdom
Theresiaschool /
Groene Loper Lab
De Heerenhof
Tapijntuin
Groeve De schark

Maastricht wordt wijzer
Maastricht wordt wijzer
Scholen van Maastricht
Gods glorie in hergebruik
Vous êtes Français!
Tuin Klooster Broeders
van de Beyart
Maastrichtse
onderwijscongregaties

alleen zondag

alleen zondag

alleen zaterdag

alleen zondag

alleen zaterdag
alleen zaterdag

Maastricht wordt wijzer
I

Rondleiding - Gods Glorie in Hergebruik

Zaterdag 12: 15.30 - 17.00
De Universiteit Maastricht heeft nadrukkelijk haar signatuur geplaatst
in de historische binnenstad van de Limburgse hoofdstad door tal van
historische gebouwen, merendeels kerkelijk erfgoed, te restaureren
en geschikt te maken voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.

Foto: Universiteit Maastricht / Arjan Schmitz

Dit in hergebruik genomen kerkelijk erfgoed toont ons de gelaagdheid
van de Maastrichtse geschiedenis en de noodzaak tot telkens weer
aanpassen aan de eisen van de nieuwe tijd. In deze wandeling neemt
historicus Jac van den Boogaard u mee langs verschillende van die
gebouwen die zijn ingelijfd door de Universiteit Maastricht.
Startpunt: 		
Kosten: 		

Bestuursgebouw UM, Minderbroedersberg 4-6
Gratis, maximaal 10 personen, reserveren verplicht
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A

Lezing - Vous êtes Français!

Zaterdag 12: 16.30 - 17.00/ Zondag 13: 16.30 - 17.00
Historicus Joes Minis vertelt
over de geschiedenis van
de stadsbibliotheek als
bibliotheek van de Franse
École Centrale van het
departement Nedermaas.
Locatie: Sint-Janskerk, Vrijthof 24
Kosten: Gratis
Maximaal 40 bezoekers
Reserveren wordt aanbevolen
Bron: RHCL

J
Open tuin - De tuin van de Broeders
		 van de Beyart

Zaterdag 12: 10.30 - 17.00 / Zondag 13: 10.30 - 17.00
Speciaal voor de Open Monumentendagen stellen de Broeders van
de Beyart hun tuin open. De ‘eerste Beyart’ van de 16e eeuw staat
bekend als het Dal van Josaphat en was een klooster van de zusters
Fransiscanessen uit Peer. Van dit klooster resteert alleen de schilderachtige ruïne van een deel van de kerk, die u in de tuin kunt bekijken.
De tweede Beyart - het huidige klooster - werd gebouwd aan het einde
van de 19e eeuw door de broeders van de Onbevlekte Ontvangenis
van Maria. Vergeet ook niet vooral de maquette van Maastricht bij de
ingangspoort te bekijken!
Locatie: 		

Brusselsestraat 38		

www.openmonumentendag.nl/maastricht

Kosten: 		 Gratis
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La route de l’air pur
K

i

L

La route de l’air pur
Deze fietsroute brengt u langs
verschillende prachtige locaties
buiten het stadscentrum.
Scan de QR-code en fiets met de
izi.travel-app zelf langs diverse
monumenten en krijg er informatie.
Aanvullend is er een programma
K-M met o.a. lezingen en gegidste
rondleidingen.

i
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Meer informatie & reserveren op

K

Rondleiding - Vaeshartelt. Regouts rijkdom

Zondag 13: 10.30 - 12.00

In deze wandeling vertelt historicus Jac van den Boogaard u alles
over de boeiende geschiedenis van Buitenplaats Vaeshartelt.
De rondleiding start met een inleiding aan de hand van de prenten uit
het beroemde Album Regout en wordt gevolgd door een rondleiding
door het kasteel. Tot slot volgt een wandeling door de tuin.
Locatie: 		
Kosten: 		

Weert 9
Gratis, maximaal 10 personen, reserveren verplicht

L
Open monument 		 Theresiaschool / Groene Loper Lab

Zaterdag 12: 12.00 - 17.00 / Zondag 13: 12.00 - 17.00
Dit rijksmonumentale schoolgebouw werd in de jaren 1930 ontworpen
door de Heerlense architect Fritz Peutz als semi-openluchtschool.
Tegenwoordig is er onder andere het GroeneLoperLab gevestigd.
Tijdens de Open Monumentendagen zet het monument zijn
deuren open voor iedereen die een kijkje wil komen nemen.
Locatie: 		 President Rooseveltlaan 213
Kosten: 		 Gratis
www.openmonumentendag.nl/maastricht
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La route de l’air pur
M

Rondleiding - De Heerenhof

Zaterdag 12: 13.00 - 17.00 / Zondag 13: 13.00 - 17.00
De Heerenhof is een groene oase aan de rand van Maastricht. Tijdens
de Open Monumentendagen zijn er diverse rondleidingen door de
tuin om 13.00, 14.30 en 16.00. Het accent ligt daarbij op klimaatbestendige beplantingen en tuingeschiedenis. Na afloop krijgen
de deelnemers een schriftelijke toets en een beloning bij voldoende
score! Reserveren is verplicht. De rondleidingen zijn gratis maar een
donatie aan Buurt-tuinderij Hof van Heer wordt op prijs gesteld!

Locatie: 		
Kosten: 		

N

Veldstraat 8
Gratis, maximaal 6 personen, reserveren verplicht

Rondleiding - Tapijntuin

Zondag 13: 13.00 & 15.00
De Tapijntuin biedt een rondleiding van een uur, waarbij een ronde
wordt gemaakt langs de verschillende vakken met tuinkruiden, wilde
bermkruiden, biologische groenten, vergeten groente en permacultuur. Bezoekers ruiken aan en proeven van de grote variëteit aan
kruiden, vruchten, groente, eetbare bloemen. Ook wordt er iets
verteld over de ontwikkeling van het Tapijnpark en de doelstellingen
van de Tapijntuin. En er is een blinde proeverij van kruiden!
Reserveren is verplicht.
Locatie: 		
Kosten: 		

Tapijnkazerne z/n
Gratis, maximaal 6 personen, reserveren verplicht
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O

Open monument - Groeve de Schark

Zondag 13: 11.00 - 15.30
Speciaal voor Open Monumentendag biedt Natuurmonumenten
dit jaar de enige kans om Groeve de Schark te bezoeken.
Onder leiding van een gids wordt een bezoek gebracht aan de grot
waar Amerikaanse soldaten in 1944 Kerst vierden en hun namen
met houtskool op de muren vereeuwigden.
Er zijn rondleidingen
op zondag 13 september om
11.00-11.30 uur,
12.00-12.30 uur,
13.30-14.00 uur en
14.30-15.00 uur.
Locatie: 		
Kosten: 		

Mergelweg 359
Gratis

N

O
www.openmonumentendag.nl/maastricht
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Voor de jeugd
P

A
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A
Ontwerp een zorgmonument van de toekomst
		 met de gezusters Bibber

Zaterdag 12: 12.30 -13.30 & 14.30-15.30 /
Zondag 13: 12.30 -13.30 & 14.30-15.30

De gezusters Bibbers nemen uw kinderen (6-12 jaar) mee in de
geschiedenis van ziekte en gezondheid Maastricht. Om vervolgens
aan de slag te gaan met een creatieve opdracht waarbij de kinderen
zélf hun ideale zorgmonument van de toekomst gaan ontwerpen en
schilderen. Een gebouw waarvan zowel patiënt als dokter blij wordt.
Aan het eind ontwerpen ze nog een leuk kaartje voor een zorgmedewerker. De schilderijen en monumentjes worden daarna tentoongesteld bij zorgorganisatie Envida. De kaartjes worden naar enkele van
hun cliënten gestuurd, die een hart onder de riem kunnen gebruiken.

Locatie:		 Sint-Janskerk, Vrijthof 24
Kosten: 		 Gratis
				Maximaal 10 kinderen
				Reserveren verplicht

www.openmonumentendag.nl/maastricht
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Voor de jeugd
P

Archibox - Bureau Europa

Zaterdag 12: 12.00 -17.00 / Zondag 13: 12.00 - 17.00
De jongste bezoekers van Bureau Europa kunnen op beide Open Monumentendagen aan de slag met de Archibox om zo - voor even - in de
huid van een architect te kruipen.
Bij de receptie van Bureau Europa is een doos met instructie op te
halen: allereerst volgt een korte introductie over verschillende typen
gebouwen. Hier wordt duidelijk hoe klimaat, locatie en bouwmeesters
de regels bepalen van de vorm van een gebouw. Met deze gegevens
in het achterhoofd moeten de kinderen zelf aan de slag.
De opdracht: zelf (door te tekenen en met behulp van Lego) een
modelwoning ontwerpen.

De kinderen kunnen zelfstandig met de Archibox in de weer maar
ouders/begeleiders zijn van harte welkom om mee te doen. Bij het
tonen van het eindresultaat aan de receptie, krijgt de junior-architect
een klein aandenken.
Kijk voor meer informatie op bureau-europa.nl.
Locatie: 		

Boschstraat 9
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Meer informatie & reserveren op

Q
Open monument - Rondleidingen voor en
		 door kinderen in Fort Sint-Pieter

Zondag 13: 10.00 - 17.00
In Fort Sint Pieter zijn er voor één keer speciale rondleidingen vóór en
dóór kinderen van 7 tot 12 jaar. Hier nemen de (klein)kinderen van de
gidsen voor één keer de plek in van hun (groot)ouders.

Zij zijn in de geschiedenis van het Fort gedoken en staan te springen
om leeftijdsgenootjes kennis te laten maken met alle bijzonderheden
van het fort, zoals de schietgaten, kanonnen, dikke verdedigingsmuren en het prachtige uitzicht over Maastricht als je bovenop het
fort staat.
Ouders en volwassenen kunnen terecht bij een informatiestand van
Natuurmonumenten, SOK en de Stichting ir. D.C. van Schaïk, waar zij
alles te weten kunnen komen over het fort.
Meer info & (verplicht) reserveren via www.natuurmonumenten.nl.
Locatie: 		 Luikerweg 80b
Kosten: 		 Gratis

www.openmonumentendag.nl/maastricht
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Open Museum
P

Bureau Europa

Zaterdag 12: 12.00 -17.00 / Zondag 13: 12.00 - 17.00
Bureau Europa heet u van harte welkom tijdens de Open Monumentendagen op zaterdag 12 en Zondag 13 september. Tijdens dit weekend kunt u gratis een kijkje komen nemen bij ons platform voor
architectuur en design in één van de meest bijzondere nog overgebleven stukjes van het industriële Maastricht: de Timmerfabriek.
Vroeger werden er de houten kratten getimmerd voor de koopwaar
van de Sphinxfabriek aan de overkant van de straat, die dan via
een lange, ondergrondse tunnel naar het Bassin werden gevoerd.
Vandaag is deze tunnel de ingang van Bureau Europa en de entree
naar onze tentoonstelling Jo Coenen, 40 jaar werken in Europa, waarin
de Limburgse grootmeester een Europees scala aan architectonische
en stedenbouwkundige hoogstandjes in ontwerptekeningen,
maquettes en rijk filmmateriaal
samenbrengt. Jo Coenen is
meester in hart en nieren, zijn
projecten koesteren de
geschiedenis en de dagelijkse
gebruikers van zijn publieke
gebouwen wil hij daarom ook
leren over hun cultuur en hun
identiteit. Kijk voor meer
informatie op bureau-europa.nl.
Locatie: 		 Boschstraat 9
Kosten: 		 Gratis

Colofon
De Open Monumentendagen in Maastricht worden georganiseerd door
de gemeente Maastricht met ondersteuning van de landelijke organisatie
van de Open Monumentendag.

Samenstelling programma		 : Kris Förster (KF inHeritage,
								
bureau voor erfgoedcommunicatie) &
								 Lucy Willems
Ontwerp						: Jef Fouraschen (Studio Waaygaard)
Druk							:
Flyeralarm.nl
Meer informatie & reserveren op
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