
Persbericht 

 
Voor elk wat wils tijdens Open Monumentendag Heerlen 
“De Smaak van de 19de eeuw 
 
Heerlen -  Open Monumentendag Heerlen 2010 biedt veel uiteenlopende 
onderwerpen. Natuurlijk is er aandacht voor de architectuur van diverse 
monumenten, maar ook veel andere thema’s komen aan bod. 
Zondag 12 september zijn vier gebouwen te bezichtigen, tussen11.00 en 17.00 uur 
De gebouwen zijn afzonderlijk van elkaar te bezoeken, de organisatie beveelt slechts 
een bepaalde volgorde aan. Daarbij is de Benzenraderhof het startpunt. 
Alle bezoekers ontvangen een folder vol wetenswaardigheden over de vier locaties. 
Zoals gebruikelijk is Open Monumentendag Heerlen gratis toegankelijk. 
 
Benzenraderhof   
Bremersweg 11 
De Heemkundevereniging Welten Benzenrade is aanwezig om informatie over het 
pand te geven. Het thema op deze locatie is, niet zo verwonderlijk, het agrarische 
verleden. Er zijn enkele oude ambachten zoals het maken van manden met  
vlechtwerk te bezichtigen, het VVV Zuid Limburg is hier actief en verkoopt 
streekproducten. 
 
Köpkensmolen    
Rennemigerveldweg 3, Heerlerheide 
Het thema bij deze voormalige molen is Vervoer en Techniek. Er is een hoefsmid en 
de bezoekers kunnen een gratis rondrit door de omgeving maken in een huifkar. 
De informatie over het pand zelf wordt gegeven door de Heemkundeverenigingen 
Heerlerheide en Hoensbroek. 
 
Huis De Luyff     
Wilhelminaplein 24, Heerlen Centrum 
De Heemkundevereniging Heerlen Stad is aanwezig en geeft informatie over het 
gebouw. Het thema van de locatie is het verenigingsleven en mede daarom zal het  
Koninklijk Harmonie Orkest Heerlen hier om 16.30 uur een mini concert geven. 
 
Savelbergklooster en Kapel Huize de Berg  
Gasthuisstraat 2-4 en Gasthuisstraat 45 
Het thema Congregaties komt ruimschoots aan bod tijdens uw bezoek aan deze 
twee bijzondere locaties. Naast de bewoners van het Klooster zullen ook de 
vrijwilligers van de Heemkundevereniging Heerlen Stad de bezoekers informeren. 
Er wordt een link naar het verleden gelegd door een natuurproductenmarkt met o.a. 
Kneipp en biologische kruiden. 
 
Smaakvolle afsluiting 
In Bistrot Madame van Dam (Gasthuisstraat 11) start om 17.00 uur een bijzonder 
diner. Tussen de gerechten door draagt Mark van Dijk voor uit de onvolprezen 
‘Heerlense’ kermisvertelling van M.J.H. Kessels;  “rond 1880 schuiven kermisgasten 



aan voor een copieuze middagmaaltijd op Kermiszondag in Heerlen. Naast gegeten, 
veel gegeten, wordt er ook wat gedronken en ook … veel verteld.”  
Uw menu is hier uiteraard op aangepast! De prijs van het vijf-gangen menu is € 
29,50 p.p. Reserveren voor Diner Smaak van de 19de eeuw, in Madame van Dam is 
noodzakelijk, 045 - 750 46 71 of madamevandam@live.nl. 
 
Schachtgebouw en Kerk Tempsplein 
In het Schachtgebouw van de voormalige Oranje Nassaumijn I te Heerlen bevindt 
zich het Nederlands Mijnmuseum. Er is een permanente tentoonstelling over het 
mijnverleden van Heerlen en de regio. Verder worden er foto- en filmbeelden 
getoond en wordt deskundige uitleg gegeven door voormalige mijnwerkers die als 
vrijwilligers in het Mijnmuseum werkzaam zijn. Ook is het ophaalgebouw te 
bezichtigen.  
 
Tijdens de Open Monumentendag er zijn enkele gemeenteleden van de Protestantse 
kerk aan het Tempsplein bereid om gastheer/vrouw te zijn. Van 11.15 tot 16.30 uur 
worden gedichten voorgelezen en worden korte orgelconcerten gegeven. Er zijn 
folders over het te restaureren van het Valkx en Van Kouteren-orgel. 
 
Informatie 
Via de site OpenMonumentendagHeerlen.nl is alle informatie over het bijzondere 
weekeinde in september te vinden. Alle activiteiten zijn gratis dankzij financiële steun 
van de gemeente Heerlen en de medewerking van vele vrijwilligers. 
 
 
     ---------------- 
 
Einde bericht 
Voor meer informatie over dit bericht kunt u bellen met 
 
Gemeente Heerlen 
Fred Vondenhoff 06 - 51 05 76 42 
Chris Tiekstra 06 - 53 25 98 97 
 
 
  
 


