Persbericht
Open Monumentendagen Heerlen;
“De Smaak van de 19de eeuw
Heerlen - Open Monumentendag Heerlen bestaat dit jaar uit twee bijzonder
smaakvolle onderdelen. Op woensdag 8 september vindt de Prelude plaats in
de Filmzaal van SCHUNCK*. Voorafgaande kunt u genieten van een heerlijk
diner. Op zondag 12 september wordt Open Monumentendag in Heerlen
afgesloten met een bijzonder diner in Bistrot Madam van Dam.
Uiteraard biedt het programma op zondag 12 september nog veel meer. In en rond
een viertal panden wordt aandacht besteed aan “De Smaak van de 19de eeuw”.
Daarbij komen ook een aantal thema’s zoals Vervoer, Techniek, Verenigingsleven en
Congregaties aan bod.
Prelude
Traditioneel start Open Monumentendag Heerlen met een prelude. Dit jaar zal een
panel van deskundigen een presentatie over diverse onderwerpen verzorgen.
Simone van Trier, bekend van L1 TV neemt de presentatie voor haar rekening.
Na afloop van de presentaties is er ruimte voor discussie met de inleiders.
De sprekers zijn Mark van Dijk (Congregaties in de 19de eeuw in Heerlen), Ton van
Mastrigt (Bouwstijlen uit de 19de eeuw) en Hans Bilo (Voeding in de 19de eeuw).
De presentaties beginnen om 20.00 in de Filmzaal van SCHUNCK*.
Voorafgaande aan de prelude verzorgt Restaurant 5.0 SCHUNCK* een Diner in de
sfeer van “De Smaak van de 19de eeuw”. Reserveren hiervoor is gewenst, via
telefoonnummer 045 - 577 22 88. De prijs is € 15.00 p.p. en de aanvang is 18.00 uur.
Reserveren voor de gratis lezing in de filmzaal is niet noodzakelijk.
OMD 2010
Zondag 12 september van 11.00 tot 17.00 uur zijn vier gebouwen te bezichtigen,
waarbij per locatie een bepaald aspect wordt belicht. De Heemkundeverenigingen
verzorgen de presentaties en rondleidingen in de gebouwen.
De gebouwen zijn afzonderlijk van elkaar te bezoeken, de organisatie beveelt slechts
een bepaalde volgorde aan. Daarbij is de Benzenraderhof het startpunt.
Benzenraderhof
Köpkensmolen
De Luyff
Kapel Huize de Berg
en Savelbergklooster

thema Landbouw
thema Vervoer en Techniek
thema Verenigingsleven
thema Congregaties

Kijk voor meer inhoudelijke informatie op www.openmonumentendagheerlen.nl.

Afsluiting
Madame van Dam presenteert 's zondags een origineel afsluitingsetentje van Open
Monumentendag met een letterlijke invulling van het thema “De Smaak van de 19de
eeuw”.
In de Bistrot aan de Gasthuisstraat 11, start om 17.00 uur een bijzonder diner.
Tussen de gerechten door draagt Mark van Dijk voor uit de authentiek ‘Heerlense’
kermisvertelling van M.J.H. Kessels. Op kermiszondag verzamelen een aantal
genodigden zich op een boerderij in Heerlen. Zij leggen daar een ‘bodempje’ voor de
feestdag die komen gaat. Die bodem blijkt te bestaan uit een copieus 11-gangen
menu, uiteraard vergezeld van de nodige wijnen en bieren. Tijdens de maaltijd
ontstaat een levendige conversatie, een leuke inkijk in het Heerlen van de 19de eeuw.
Met stijgende verbazing kijkt de ik-figuur naar de eetprestaties van onder anderen
Nonk Gradus en Vetter Wilhelm.
En dat gaan wij ook doen, want voor en tijdens de maaltijd zal er uit het verhaal
worden voorgedragen. Het water zal u in de mond lopen.
Uw vijfgangen menu is hier uiteraard op aangepast! De prijs is € 29,50 p.p.
Reserveren voor het Diner Smaak van de 19de eeuw, bij Madame van Dam is
noodzakelijk (045 - 750 46 71 of madamevandam@live.nl).
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.
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