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Activiteit: Studiedag vestingstad Stevensweert 

  

Wanneer: Vrijdag 24 juli 2020, 10.00 -17.00 uur 

Locatie: Restaurant Int Brookx, In het Broek 1, 6107 BG Stevensweert 

 

 

Geachte leden van LGOG, 

 

In het vestingstadje Stevensweert is van 18 juli tot en met 22 augustus de expositie ‘Mächtig und 

stark’ te zien, gewijd aan historische kaarten, vooral betrekking hebbend op vestingwerken. De 

reizende tentoonstelling is ter plekke uitgebreid met circa 25 kaarten uit een particuliere collectie 

en boeken en documenten uit de collectie Schillings.  

 

 
 

Dit was de aanleiding voor LGOG om hieraan op vrijdag 24 juli een studiedag en bezichtiging 

van het vestingstadje te koppelen. De dag begint met een studie-ochtend met een tweetal 

voordrachten over historische stedenatlassen in Duitsland en Nederland met een kleine zijsprong 

naar België.  



Na een lunch is er een wisselprogramma, waarbij in kleine groepjes van 12 à 13 personen onder 

leiding van een gids het stadje wordt bezocht en uiteraard ook het plaatselijk museum en in het 

bijzonder de expositie. 

 

Gezien de beperkende voorschriften is het voor maximaal 50 personen mogelijk aan deze 

activiteit deel te nemen. Daarom bent u verplicht om zich in te schrijven voor deze dag. Inschrijven 

kan via het inschrijfformulier op de website van het LGOG. 

Men wordt geacht de 1,5 meter-regel in acht te nemen en bij op covid-19 duidende 

gezondheidsklachten van deelname af te zien. 

 

LGOG-leden kunnen deelnemen tegen betaling van 17,50 euro, voor niet-leden geldt een tarief van 

20 euro. Inbegrepen zijn: koffie/thee bij aankomst, lunch, entree museum, kosten van de gidsen en 

de brochure van de expositie.  
 
Let op! Uw inschrijving is pas definitief zodra het inschrijfbedrag is overgemaakt. U kunt het 

inschrijfbedrag overmaken op ons rekeningnummer: NL28 INGB 0006 5323 69. 

 

Programma: 

 

• 10.00-10.30: ontvangst met koffie / thee in Restaurant Int Brookx, (www.intbrookx.nl) 

• 10.30-12.00: programma met twee sprekers over historische steden-atlassen. 

• 12.00-13.30: lunch. 

• 14.00-17.00: wisselprogramma met kleine groepjes: stadswandeling, museum en 

expositie. 

 

 

 

 
 

 

https://forms.gle/52BxProN5PzRhJF97
http://www.intbrookx.nl/

