Programma Monumentendag 10 en 11 september 2016
Locatie

Tijdstip

Zaterdag 10 september

Zondag 11 september

Kasteel Hartelstein

Van 10.00 tot 17.00u

Boekenmarkt en Brocantemarkt

Boekenmarkt en Brocantemarkt

Villa Kruisdonk

Van 13.00 tot 17.00u

Geen deelname op zaterdag

Ontvangst bezoekers met koffie/thee/fris en iets
lekkers. Historische rondwandeling door het park met uitleg over
de ontstaansgeschiedenis en het ontwerp van Villa, Koetshuis,
portierswoning en park. Voor kinderen is er een verkorte versie
van de wandeling met een kleine quiz.

Chateau Jerusalem

Van 12.00 tot 17.00u

De poorten van het landgoed worden
opengesteld. Het kasteel en de remise zullen
dan gesloten blijven.

De poorten van het landgoed worden opengesteld. Het kasteel
en de remise zullen dan gesloten blijven.

Chateau Bethlehem

Van 11.00 tot 16.00u

Geen deelname op zaterdag

Een leuke fototentoonstelling, een enthousiaste verteller en
rondleidingen door het kasteel.

De Drie Poorten

Van 13.00 tot 16.00u

Geen deelname op zaterdag

Vanaf de drie poorten (aan de weg Weert ca. 200 m. noordelijk
van de ingang van Buitenplaats Vaeshartelt) vertrekt een korte
wandeling (ca. 1,5 km) langs de historische waterlopen Kanjel en
Gelei, de populierenbossen die omgevormd worden tot
boomweiden en akkers met biologische teelt van spelt. Met
uitleg over het project en de natuur en de cultuurhistorie op de
route.
Vertrek elk heel uur om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur bij de
rode poorten. Duur ongeveer een half uur.

Buitenplaats
Vaeshartelt

Van 11.00 tot 17.00u

De Buitenplaats is open maar geen programma.

Om 11.00 uur begint een rondleiding van een uur, men kan zich
via communicatie@vaeshartelt.nl hiervoor aanmelden. Aan het
einde van de rondleiding ontvangt men een goodiebag.

Maastricht

Kasteel Borgharen

Van 10.00 tot 16.00u

Tussen 10.00 uur en 16.00 uur worden
rondleidingen door het Kasteel gegeven en
wordt getoond wat al gedaan is en wat nog gaat
gebeuren aan restauratie door de vele
vrijwilligers.

Geen deelname op zondag.

Stichting Biologische
Tuinders Limmel
(tussen Chateau
Bethlehem en de
Korvetweg
Beatrixhaven)

Van 10.00 tot 17.00u

Openstelling tuin met een rondleiding over het
terrein en uitleg over het biologisch telen van
groenten en bloemen.

Openstelling tuin met een rondleiding over het terrein en uitleg
over het biologisch telen van groenten en bloemen.

Ontmoet Anna

Van 11.00 tot 17.00u

Geen deelname op zaterdag.

U bent van harte welkom! Stap zomaar even binnen. Of luister
op het uur naar het verhaal van Station Meerssen. Of geniet van
een heerlijk rustmoment tijdens het ontdekken van Buitengoed
Geul&Maas! Met een kopje koffie, een drankje of met lekkers uit
de regionale MisjMasj keuken.

Rothemermolen

Van 10.00 tot 17.00u

Ja, molen draait.

Ja, molen draait.

Picknicken in het groen!
Château St. Gerlach stelt voor u een
picknickmand samen met allemaal lekkernijen,
die u kunt meenemen naar een mooi plekje in
het park. Gezellig ongedwongen genieten
samen met uw gezin of vrienden.
€ 15,- p.p Reserveren is mogelijk tot één dag
vooraf, via +31 (0)43 608 88 88 of

Picknicken in het groen!
Château St. Gerlach stelt voor u een picknickmand samen met
allemaal lekkernijen, die u kunt meenemen naar een mooi plekje
in het park. Gezellig ongedwongen genieten samen met uw gezin
of vrienden. € 15,- p.p Reserveren is mogelijk tot één dag vooraf,
via +31 (0)43 608 88 88 of gerlach@chateauhotels.nl

Meerssen

Valkenburg
Château St. Gerlach

Rondleiding met lunch | rondleiding met picknick

gerlach@chateauhotels.nl

Op zondag 11 september kunt u ook deelnemen aan een van de
3 rondleidingen, die in combinatie met een 2-gangen lunch in
Bistrot de Liège of picknick in het groen te reserveren is. De gids
neemt u mee naar het verleden en het heden van Château St.
Gerlach. Rondleidingen starten rond: 11.30 uur, 14.00 uur en
16.00 uur. De rondleiding alleen in combinatie met lunch € 25,p.p. of picknick € 15,- p.p te reserveren. De rondleiding is gratis.
Reserveren via +31 (0)43 608 88 88 of gerlach@chateauhotels.nl

Station Houthem-St.
Gerlach
De Kluis

Van 11.00 tot 16.00u

Open van 11.00 tot 16.00 uur

Open van 11.00 tot 16.00 uur

Kloosterbosch

Van 10.00 tot 17.00u

Er wordt tekst en uitleg geven aan
geïnteresseerden over de historie en het beheer
van het landgoed.
Tevens is er een wandeling over het landgoed,
aangegeven met piketpaaltjes. Deze wandeling
kan vanuit het erf gewandeld worden.

Er wordt tekst en uitleg geven aan geïnteresseerden over de
historie en het beheer van het landgoed.
Tevens is er een wandeling over het landgoed, aangegeven met
piketpaaltjes. Deze wandeling kan vanuit het erf gewandeld
worden.

WANDELEN:

·

Op zaterdag 10 september organiseert IVN een begeleide wandeling van ongeveer een uur langs oa het (natuur)gebied rondom Villa Kanjel, Chateau
Jerusalem en Buitenplaats Vaeshartelt. Vertrek om 10.30 en 12.30 uur vanuit Station Maastricht Noord (verzamelen op de parkeerplaats bij de
bushalte en parkeerautomaten).

·

Op zondag 11 september organiseert Natuurmonumenten een begeleide wandeling rondom Kasteel Oost vanaf 10.30 tot 12.30, vertrekpunt Kasteel
Oost, Oosterweg 36 te Valkenburg. Voor deze wandeling dient u zich aan te melden door een mail te sturen aan buitengoedgeulmaas@prvlimburg.nl

·

Op zondag 11 september vertrekt vanaf de drie poorten (aan de weg Weert ca. 200 m. noordelijk van de ingang van Buitenplaats Vaeshartelt) een
begeleide wandeling (ca. 1,5 km) langs de historische waterlopen Kanjel en Gelei, de populierenbossen die omgevormd worden tot boomweiden en
akkers met biologische teelt van spelt. Vertrek elk heel uur om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur.
·

·

Het hele weekend kun je vanaf parking Bronsdalweg – Geulweg te Meerssen op eigen gelegenheid een 2,5km lange paaltjesroute wandelen van
Limburgs Landschap rondom de Curfsgroeve. Op deze parking en bovenaan bij de curfsgroeve staat dit infobord.
Het hele weekend kun je wandelen over het landgoed Kloosterbosch in Valkenburg, aangegeven met piketpaaltjes.

FIETSEN;


Het hele weekend kun je fietsen langs monumentale landgoederen tussen Maastricht en Valkenburg. De fietsersbond heeft deze route van 21km
bedacht en uitgezet. Onder begeleiding kun je deze fietsen vanaf kasteel Geusselt om 13.00 uur op de zaterdag en zondag. Ook kun je hem op
eigen gelegenheid fietsen, let dan op de geelzwarte pijlen langs de route. www.maastricht.fietsersbond.nl

Onze Buitengoed ‘foodtruck’ caravan ‘Blick’ biedt op diverse locaties een hapje, drankje en gadget aan;
Op zaterdag om 12.00 uur bij kasteel Geusselt
Op zondag om 10.00 uur bij kasteel Oost, om 12.00 uur bij kasteel Geusselt en om 15.00 uur bij de Rothemermolen.

