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Voor meer informatie:

Open Monumentendag Beekdaelen
wordt mogelijk gemaakt door:

Gemeente
Beekdaelen

H. Bavokerk 
Dorpstraat 24 - Nuth

Historische kerk, waar iedereen zijn 
geloof mag vieren. Afscheid nemen, 
feest vieren en zorgen delen. Om uit-
ing te geven aan hun geloof hebben ze 
kunstvoorwerpen laten maken. voor- 
werpen die ze belangrijk vonden, hebben 
verzameld en bewaard. Zo legden ze hun 
geschiedenis, identiteit en cultuur vast. 
En zo kunnen wij die weer doorgeven aan 
onze kinderen en kleinkinderen.

09.30 uur: H. Mis, gewijd aan de duur- 
zaamheid van uw ziel.

14.00 - 17.00 uur: speurtocht voor uw  
kinderen in de kerk; toren beklimmen,  
luisteren naar verhalenverteller, kerk en 
sacristie bezichtigen.

Bakhuis in 
Arensgenhout 
Kampstraat 13 - Hulsberg

10.00 - 17.00 uur: Na een uitgebreide  
restauratie is het laatste bakhuis van  
Arensgenhout, gelegen in de tuin van de 
monumentale mergelhoeve uit 1706, ge- 
opend voor bezichtiging. Daarnaast delen 
wij graag onze kennis over de restauratie 
en verduurzaming van dit oude gebouw tot 
energielabel A+++ met behulp van o.a. een 
warmtepomp en zonnepanelen.

Tijdens de restauratie hebben we gebruik 
gemaakt van diverse regelingen zoals  
‘Waterklaar’ van de gemeente Beekdaelen 
voor het afkoppelen van hemelwater  
en ‘Duurzaam thuis’ van de provincie  
Limburg voor het levensloopbestendig 
maken van het huis.

Ontdek 
Beekdaelen
De monumenten die deelnemen aan deze 
Open Monumentendag zijn slechts een 
kleine selectie uit het erfgoed dat Beek-
daelen rijk is. 

Vakwerkboerderijen, herenhoeves, kerken, 
kastelen en woningen. U kunt het allemaal 
vinden in onze oude kernen en langs onze 
fiets- en wandelroutes in het bloeiende 
Beekdaelen. 

Geef uw ogen maar eens goed de kost  
tijdens het fietsen van de Beekdaelen-
route en ontdek nog meer erfgoedparels 
in Beekdaelen. 

U kunt de route gratis downloaden op 
www.beekdaelenroute.nl

Watertoren 
Schimmert
De Bockhofweg 1 - Schimmert

10.00 - 17.00 uur: De watertoren, Reus 
van Schimmert heeft een nieuwe bestem-
ming met als thema ‘Eten en drinken van 
zover je kunt kijken.’
Er is hard gewerkt aan onze Reus van 
Schimmert. Binnen onze iconische water-
toren gebeuren geweldige dingen. Het is 
het kloppende hart van echte streekpro-
ducten van onze eigen lokale producenten.

De Reusch is genomineerd voor de Open 
Monumentendag Duurzaamheidsprijs 2022! 
Breng je stem uit op www.erfgoedstem.nl 
om één van de eerste energie 0 Rijks- 
monumenten van Nederland naar de 
eerste plaats te leiden.

Boerderij
museum
Hoofdstraat 36 - Schimmert

10.00 - 17.00 uur: Aan de hand van vele 
honderden machines, werktuigen en ge- 
reedschappen, wordt een beeld gegeven 
van het boerenleven in Schimmert tussen 
1880 en 1980.

Huisraad en keukengerei uit dezelfde  
periode nemen de bezoeker mee naar  
de tijd toen ouders en grootouders op-
groeiden.

WC

Beltkorenmolen
Bergerweg - Nuth

Een Beltkorenmolen uit 1882. 

14.00 - 17.00 uur: De molen maalt als  
er wind staat, voor de kinderen zijn er  
pannenkoeken en het molenwerk kan 
worden bezichtigd.

Ontwerp: Roel Jacobs  Drukwerk: Drukkerij Jacobs

TUIN



St. Servatius
kerk 
Servatiusstraat 10 - Vaesrade

14.00 - 17.00 uur: De H. Servatiuskerk met 
pastorie is een rijksmonument, gebouwd 
in 1929 in een door het expressionisme en 
de neogotiek beïnvloede stijl. Het ontwerp 
is van architect Nic. Ramakers uit Sittard. 

De kerk heeft cultuur- en architectuur- 
historische waarden. Op initiatief van het 
Kerkbestuur en de Stichting Dorpshuis 
Vaesrade werd onlangs een gemeen-
schapsvoorziening in een gedeelte van de 
kerk gerealiseerd en toch de cultuurhis-
torische waarde behouden. De kerk heeft 
momenteel dan ook een brede doelstel-
ling voor verschillende maatschappelijke 
en kerkelijke functies.

Hoeve Raath
Dorpsstraat 136 - Bingelrade

10.00 - 17.00 uur: Sinds 2018 restaureren 
Tobias en Rianne Deurloo deze carré  
boerderij in een landelijke dorpskern. 
Zij zoeken constant balans tussen her- 
gebruiken van oude materialen maar toch 
ook creëren van hedendaags wooncom-
fort in combinatie met duurzaamheid. 
Beschikbaar budget speelt hierbij uiter-
aard ook een grote rol.

Tijdens de Open Monumentendag bieden 
zij u, naast een kijkje in hun pand, ook  
informatie over de producten die zij  
gebruikt hebben in het kader van duur- 
zaamheid. Van pelletketel tot isolatie en 
van slimme thermostaat tot hemelwater-
afkoppeling. Komt dat zien!

Nonke
Buusjke
Heringsweg 5a - Schinveld

10.00 - 17.00 uur: In Nonke Buusjke zullen 
een aantal extra activiteiten plaatsvinden 
zoals werken op de akker met paard,  
smeden in de smidse en spinnen in het 
Weefhoes. 
 
Oude en jonge bezoekers kunnen zich 
amuseren met oud-Hollandse spellen. 
Natuurlijk is er koffie met vla uit de sjansen- 
oven.

Dorps- en school-
tuin ‘t Paradijsje
Panhuijsstraat 3 - 
Wijnandsrade

Het duurzaamste plekje in Wijnandsrade! 
Schoolkinderen en vrijwilligers werken 
zonder kunstmest en zonder bestrijdings- 
middelen. Gezond voedsel, buiten bewegen 
en kennisoverdracht over het verbouwen  
van groenten en kruiden, helpen Wijnands-
rade aan een duurzame toekomst.

14.00 - 17.00 uur: Markt verse producten.

Kasteel 
Wijnandsrade
Opfergeltstraat 2 - 
Wijnandsrade

14.00 - 15.00 uur: Themadiscussie in de 
Ridderzaal.

-  Hoe behoudt een dorp als Wijnandsrade 
kasteel en kerk? 

-  Is het verdwijnen van tradities (kerk-
gang, processies, jonkheid, klooster, 
adel) een bedreiging voor de monu-
menten en hun functie?

-  Verschil museumkasteel Hoensbroek 
en woon- en werkkasteel Wijnandsrade.

15.00 - 17.00 uur: Rondleiding Kasteel 
Wijnandsrade.

WC

St. Stephanus 
kerk 
Panhuijsstraat 1 - 
Wijnandsrade 

Historische kerk, waar onze voorouders 
bewaarden wat ze belangrijk vonden om 
door te geven aan het nageslacht. Zo 
legden ze hun geschiedenis, religie, en 
cultuur vast. En die kunnen wij weer door-
geven aan onze kinderen en kleinkinderen.

11.00 uur: H. Mis, gewijd aan de duur- 
zaamheid van uw ziel.

14.00 - 17.00 uur: speurtocht voor 
uw kinderen in de kerk; luisteren 
naar een verhalenverteller, 
bezichtiging kerk.


