Programma Cuypersweekend 2018
Cuypershuis
Pierre Cuypersstraat 1, 6041 JE Roermond
www.cuypershuisroermond.nl
Het Cuypershuis is op 9 en 10 juni gratis
toegankelijk.
Programma Cuypershuis Roermond
In het Cuypershuis is de expositie ‘FORM 25 jaar
Belgisch Limburgs design’ te zien.
De expositie laat bezoekers op een laagdrempelige manier in aanraking komen met lokaal
en internationaal design. De tien objecten in de expositie zijn afkomstig van Ivo Nysten,
Hugo Bollen, Raf Simons, Bram Boo en Wim Segers, Ick Reuvis, Casimir, Peter Donders,
Michaël Verheyden, Arnoud Raskin en Pieter Stockmans. Bij de selectie van de
designobjecten werden de tien principes van ‘goed design’ van de Duitse industriële
ontwerper Dieter Ram als leidraad gebruikt. In het Cuypershuis wordt uitleg gegeven over
de ontwerpprocessen en foto’s getoond van de geboortelocaties van de exposerende
ontwerpers.
Tijdens het Cuypersweekend is er aandacht voor diverse ‘Cuypersprojecten’ zoals Kasteel
De Haar bij Utrecht. Op zondag is er een bijzondere lezing van Cora Hollema over de 19de
eeuwse kunstenares Thérèse Schwartze en haar portret van Pierre Cuypers, dat te zien is
in het Cuypershuis. Ook is er een wandel- en fietsroute gratis verkrijgbaar. Het hele
programma is te vinden op www.cuypershuis.nl

VVV Roermond
Markt 17, 6041 EL Roermond
www.vvvmiddenlimburg.nl
VVV-thema-fietstocht: Pierre Cuypers in
Midden-Limburg
Niet alleen in Roermond zelf is veel werk van
Cuypers te bewonderen, ook in de naaste
omgeving heeft hij zijn sporen duidelijk
zichtbaar nagelaten. Diverse woonhuizen,
kerken, parken, begraafplaatsen in onze regio
zijn door hem ontworpen, aangepast of
gerestaureerd.
De fietstocht voert door de binnenstad, langs de Kapel in ’t Zand, Melick, Sint Odiliënberg
en Posterholt, waar bij talrijke monumenten zal worden stilgestaan en uitleg wordt
gegeven. De gidsen vertellen u over de persoon Pierre Cuypers, over het ontstaan van de
monumenten en meestal ook nog een anekdote die verband houdt met het betreffende
bouwwerk.
Op zondag 10 juni start de route om 13 uur. De kosten bedragen € 5,- volwassenen,
€ 2,50 kinderen t/m 12 jaar te voldoen bij VVV Roermond, Markt 17. De route duurt ca. 3,5
uur (incl. een pauze onderweg). Aanmelden is niet noodzakelijk maar wel gewenst.

Streekmuseum
Stevensweert
Jan van Steffeswertplein 1, 6107 BZ Stevensweert
www.eilandindemaas.nl
Het museum is geopend van 14 tot 17 uur.
Er staat elke dag een gids voor u klaar om de
“Cuypershoek” nader toe te lichten.
Tevens zijn er om 14 en 15.30 uur rondleidingen, met een duur van circa een uur. Daarbij
wordt niet alleen de museumpresentatie bekeken, ook de omgeving rondom het
streekmuseum.

Oude Kerkhof
"Weg langs het kerkhof", Roermond
www.oudekerkhofroermond.nl
Alleen op zondag 11 juni.
Vanaf 14.00 uur tot 14.30 uur is er in het gerestaureerde
lijkenhuisje een presentatie over de restauratie van Cuypers'
familiegraf, gevolgd door een rondleiding over de begraafplaats
waarbij tientallen aan Pierre Cuypers gerelateerde locaties
bezocht zullen worden.
Deelname aan deze presentatie is gratis.

Kasteel Aerwinkel
Aerwinkelsallee 1, 6061 GT Posterholt
www.kasteelaerwinkel.eu/contact
Kasteel Aerwinkel in het Limburgse Posterholt
werd voor het eerst genoemd in 1544, en was
waarschijnlijk een hoeve. In 1854 werd het
huidige landhuis gebouwd door Pierre Cuypers in
opdracht van P.M. Gerardts.
Bij het landhuis liggen meer gebouwen die de status hebben van rijksmonument,
waaronder een oude schuur en een badhuisje. De tuin en de omgeving zijn gratis te
bezoeken.

Munsterkerk
Munsterplein, 6041 Roermond nl.
wikipedia.org/wiki/Munsterkerk
De Munsterkerk is tijdens het Cuypersweekend
gratis toegankelijk van 11 tot 17 uur.

