
Programma Cuypersweekend 2019 
 

Cuypershuis  
Pierre Cuypersstraat 1, 6041 JE Roermond 
www.cuypershuisroermond.nl  
 
Het Cuypershuis is op 15 en 16 juni gratis 
toegankelijk. 
 
Naast rondleidingen door de vaste presentatie 
geven Tine Wouters (archivaris Sociaal Historisch 
Centrum voor Limburg) op zaterdag 15 juni en 

Ton Lupak (voorzitter en restaurator Restaura) op zondag 16 juni een toelichting bij de 
expositie ‘Atelier Frans Nicolas’. Ook is er een wandel- en fietsroute gratis verkrijgbaar. 
Het gehele programma is te vinden op onze website. 
 
 

VVV Roermond 

Markt 17, 6041 EL Roermond 
www.vvvmiddenlimburg.nl 
 
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. Deze worden met een fietstocht 
bezocht. 
 

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 16 juni start de route om 13 uur. De kosten bedragen € 5,- voor 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 13 tot 17 uur. 
 
Op zondag 16 juni staat er een gids voor u klaar om 
de “Cuypershoek” nader toe te lichten. Tevens zijn er 
om 13 en 14.30 uur rondleidingen, met een duur van 

circa een uur. Daarbij wordt niet alleen de museumpresentatie bekeken, ook de omgeving 
rondom het streekmuseum. 
 

http://www.cuypershuisroermond.nl/
http://www.vvvmiddenlimburg.nl/detail/vvvstadswandeling-pierre-cuypers/502e68f1-5d74-42fd-a6b8-5b71920fc652


Oude Kerkhof 
"Weg langs het kerkhof", Roermond 
www.oudekerkhofroermond.nl 
 
Zaterdag 15 juni vanaf 14.00 uur start gids Wilbert Dekker met 
een wandeling vanaf het Cuypershuis naar het Oude Kerkhof om 
aldaar onder meer de graven van Cuypers en Stoltzenberg te 
bezoeken. Vervolgens loopt hij via de processiegang van Kapel 
in 't Zand naar de Roer en terug naar het Cuypershuis. 
 
Zondag 16 juni is er vanaf 14.00 uur in het lijkenhuisje een 
powerpoint presentatie m.b.t. Cuypers op de begraafplaats, 
gevolgd door een rondleiding, waarbij uiteraard zijn familiegraf 

en de graven van aan hem gerelateerde personen bezocht zullen worden.  
 
Beide activiteiten zijn gratis. 
 

Caroluskapel 
Swalmerstraat 100, bereikbaar door de grote 
poort. 
www.roermond.nl/4/Cultuur-
Monumenten/Caroluskapel.html 
 
De Caroluskapel is tijdens het Cuypersweekend 
gratis toegankelijk van 14 tot 17 uur. 
 
 

 
 

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.  

 

http://www.roermond.nl/4/Cultuur-Monumenten/Caroluskapel.html
http://www.roermond.nl/4/Cultuur-Monumenten/Caroluskapel.html

