
LGOG, Postbus 83, 6200 AB Maastricht – T. 043-321.25.86 - E. info@lgog.nl - W. www.lgog.nl   
 

 
K O N I N K L I J  

L I M B U R G S   G E S C H I E D-   E N   O U D H E I D K U N D I G   G E N O O T S C H A P 
Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken 

CONVOCAAT 
 

 

 

 

 
 

Activiteit: Excursie naar Kasteel Heijen  

Wanneer: Zaterdag 23 juni, 13.45u tot 16.15u.   

Locatie: Kasteel Heijen 

 
          Gennep, 2 juni 2018 
 
Aan de leden van de Kring Maas en Niers en andere belangstellenden,  
 
In de uiterwaarden van de Maas bij Heijen ligt het charmante kasteel Heijen. Na de oorlog werd het 
zwaar beschadigde kasteeltje ternauwernood gered van de sloop. Dat dit niet gebeurd is, is te 
danken aan de tomeloze inzet van beeldhouwer Peter Roovers, die in 1949 de restanten van de 
toenmalige eigenaren kon kopen. Daarna nam hij de jarenlange restauratie van het hoofd- en 
bijgebouwen op zich. Toen de werkzaamheden van de restauratie amper begonnen waren vestigde 
Peter Roovers zich met zijn gezin op het kasteel en richtte er daarna ook zijn atelier in.  
 
Bij onze excursie naar het kasteel zal vooral het leven en werk van Peter Roovers het hoofdthema 
zijn. Kunsthistoricus Leo Ewals houdt in het voormalige atelier een lezing en powerpoint 
presentatie over de beeldhouwer. 
 
Peter Roovers, geboren in 1902 te Rotterdam, genoot zijn artistieke opleiding in Rotterdam aan de    
Academie voor Beeldende Kunsten, in Parijs aan de Ecole des Beaux Arts en van schilder 
beeldhouwer Emile Antoine-Bourdelle. Hij heeft gewoond en gewerkt in Mook tot 1949, daarna in 
Heijen tot zijn overlijden in 1993. Hij werkte in brons, steen, hout, keramiek, terracotta en gips. Hij 
maakte 11 oorlogsmonumenten, fonteinen, religieuze kunst, decoraties aan openbare gebouwen, en 
aan de passagiersschepen van de Holland America Lijn , naakten en portretten. Hij kreeg veel 
opdrachten voor religieuze beelden en oorlogsmonumenten, vooral in Zuid-Nederland. 
Verder maakte hij in opdracht van verschillende opdrachtgevers, bustes en portretten van de 
opeenvolgende vorstinnen Wilhelmina, Juliana en Beatrix. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

13.45u: welkom in het atelier van Peter Roovers, kasteel Heijen 

14.00u: lezing door de heer Leo Ewals 

15.15u: koffie, thee, gebak 

15.45u: rondleiding door het kasteel 

16.15u: sluiting 
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Als u wilt deelnemen aan deze excursie meldt u zich dan graag voor 19 juni aan, bij voorkeur per  
e-mail op lgog.maasenniers@gmail.com. Aan deze excursie kunnen 40 personen deelnemen. 
Als u van het bestuur de bevestiging van uw aanmelding heeft ontvangen is uw aanmelding  
definitief.  
De kosten bedragen € 4,00 voor LGOG-leden en € 7,50 voor niet-leden. Graag contant betalen ter 
plaatse.    
 
Met vriendelijke groet,  
 
het bestuur van de Kring Maas en Niers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor uw agenda: 
Excursie op zaterdag 1 september (alleen voor leden) 
 
 


