Glas-excursie Roermond vrijdag 21 september 2018
Op vrijdag 21 september organiseert de werkgroep Wisseltentoonstellingen van Stichting
Behoud Sint Willibrorduskerk voor maximaal 50 personen een glas-excursie naar
Roermond.
In de kathedraal zijn ramen van vier generaties Nicolas en moderne ramen in diverse
technieken te bewonderen. De Munsterkerk heeft ramen van Daan Wildschut, die
verschillende ramen voor de Zeilbergse kerk maakte. We sluiten de dag af met een bezoek
aan het oude atelier van Joep Nicolas.
Inschrijving:
Inschrijven is mogelijk vanaf de opening van de expositie op zondag 17 juni, tot het
maximale aantal deelnemers is bereikt. Nadien kunt u op een wachtlijst geplaatst worden.
Achter in de kerk vindt u de inschrijfformulieren. Online inschrijven is ook mogelijk via
pjpvanerp@gmail.com.
Voor het totale programma geldt een inschrijfgeld van € 45 per persoon.
Deelname vindt plaats in volgorde van aanmelding en bevestiging van betaling.
Programma:
8.15 uur: verzamelen op de markt in Deurne
8.30 uur: vertrek bus. Wie te laat is…..helaas.
09.30- 10.15 uur: Ontvangst met koffie en vlaai bij Prinsheerlijck in Roermond
10.15 – 12.00 uur: De V.V.V.-gidsen halen u bij Prinsheerlijck af voor de glaswandeling.
Tijdens de wandeling vertellen de gidsen alles over de ontstaansgeschiedenis van het glas,
de bewerking en het eindproduct. Het oude, vooral Roermondse vakmanschap is rijkelijk
aanwezig.
In de kathedraal* zijn glas- in- lood ramen te bewonderen van Frans, Joep en Diego Seprun
Nicolas en Max Weiss. Aan elk van hen zal ruimschoots aandacht worden besteed..
12.00 – 13.00 uur: Bij Theaterhotel de Oranjerie gebruikt u de lunch. De lunch wordt
geserveerd in buffetvorm, waarbij thee, koffie, jus d’orange en melk zijn inbegrepen.
13.00 -14.00 uur: De gidsen halen u bij Theaterhotel de Oranjerie op voor een uitgebreide
rondleiding in de Munsterkerk*.
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De kerk is gebouwd in het begin van de 13e eeuw en daardoor een van de mooiste
overblijfselen van de Romaanse bouwkunst in Nederland. De restauratie is verricht door
architect Pierre Cuypers, die ook de aanpassingen in 1880 aan de Willibrorduskerk in Deurne
uitvoerde. Het praalgraf van graaf Gerard van Gelre en zijn vrouw Margaretha van Brabant is
het oudste grafmonument van Europa waarop een echtpaar is afgebeeld.
14.00 – 14.30 uur: we wandelen met de V.V.V. gidsen naar Galerie Mariska Dirkx.
14.30 – 16.00/16.30 uur: Het gezelschap wordt verdeeld in 2 groepen.
Groep 1 brengt o.l.v. de V.V.V. gids een bezoek aan de Cattentoren en krijgt uitleg over de
middeleeuwse glasvondsten .
Groep 2 krijgt uitleg in de kunstwerkplaats / atelier over de geschiedenis van de familie
Nicolas, de eigentijdse glaskunst die hier te zien is en over het maken van de beelden van
Dick van Wijk.
Halverwege wisselen de groepen van activiteit.
Ca. 16.15/16.30 uur: afsluitend drankje.
17.00 uur: vertrek bus naar Deurne. Aankomst ca. 18.00 uur op de markt in Deurne.
*Bezoek aan een kerk is altijd afhankelijk van eventuele kerkdiensten die plaatsvinden.
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Inschrijfformulier:

Ondergetekende,
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………huisnummer:…………………
Postcode:……………………………………………..Woonplaats:………………………………………………………..
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………………………
E-mailadres:………………………………………………………………………………………………………………………..

Schrijft zich hierbij in voor de excursie op 21 september 2018, georganiseerd
door de werkgroep wisseltentoonstellingen van Stichting Behoud Sint
Willibrorduskerk.
Dit inschrijfformulier is in te leveren tijdens openingstijden van de kerk bij de tafel van de
kerkwachten of via mail te versturen naar: pjpvanerp@gmail.com.
Het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt zodra deelname aan deze excursie is
bevestigd door werkgroep Wisseltentoonstellingen.
Deze bevestiging wordt bij voorkeur per e-mail gedaan; indien dit niet mogelijk is komt
deze per post. In deze bevestiging vindt u nadere gegevens betreffende rekeningnummer
en betalingsvoorwaarden.

Datum:…………………………………………………………………………2018
Handtekening:
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