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Gebroeders van Limburg

Welkom op het 14e Gebroeders van Limburg Festival. In het 
historische centrum van Nijmegen, op de Grote Markt & in en 
rondom de Stevenskerk kunt u op 25 en 26 augustus weer de 
middeleeuwen beleven!

‘Liefde voor             het Landschap’

In en rondom de Stevenskerk is er van alles te 
doen, zoals diverse kraampjes met ambach-
ten, muziek, theater en kinderspelen. Ontdek 
de wereld van de Gebroeders van Limburg en 
hun schilderwerken. Van de prachtige elegante 
wereld van de adel tot de gruwelijke achter-
buurt van de laagste stand van de middel-
eeuwse samenleving: verken de diversiteit van 
het alledaagse leven in historisch Nijmegen.

Je krijgt het hele weekend exclusieve toegang 
tot middeleeuwse locaties in de belevenisrou-
te en kunt alvast een preview van de Maria 
van Gelre tentoonstelling bewonderen in de 
Stevenskerk! 

Bewonder in de kerk ook alvast de inzendin-
gen van de jaarlijkse schilderwedstrijd waar-

van zaterdagavond de uitslag bekend wordt 
én ontdek de nieuwe Gebroeders van Limburg 
applicatie waarmee je eigen maandbladen kan 
maken. Op zondag kun je genieten van een 
Middeleeuwse kerkdienst en een heerlijke 
middeleeuwse brunch. Het hoogtepunt is we-
derom de Blijde Incomste met historische én 
fantasiefiguren uit de unieke schilderwerken 
van de gebroeders met bekende en nieuwe 
prachtige handgemaakte kostuums!

Met het thema ‘Liefde voor het landschap’ ge-
ven we dit jaar extra aandacht aan de diverse 
landschappen en prachtige natuurlijke kleuren 
die terugkomen in de miniaturen van de drie 
Nijmeegse kunstenaars. Daarnaast zijn we dit 
jaar een van de duurzame evenementen van 
‘Nijmegen European green Capital 2018’!

Gebroeders van Limburg
F e s t i v a L

liefde voor het 

Landschap

De drie Nijmeegse schilders Paul, 
Herman en Johan van Limburg zijn mede 
de grondleggers van de Nederlandse 
schilderkunst. Het unieke erfgoed van 
de gebroeders vindt zijn oorsprong in de 
late middeleeuwen in Nijmegen, 
daar waar de gebroeders geboren en 
getogen zijn.

De Gebroeders van Limburg kwamen uit een 
kunstenaarsfamilie in de Burchtstraat. Hun 
grootvader Willem Maelwael werkte samen 
met zijn broer als schilder en vergulder voor 
hertog Willem van Gulik. Hun oom Johan 
van Maelwael werkt ook als schilder aan 
het Gelderse hof, maar ging later aan het 
Bourgondische hof werken. 

Het schildertalent zat in de familie en ook de 
drie broers kregen de smaak te pakken. Ze 
reisden hun oom achterna en gingen uitein-
delijk werken voor de Hertog van Berry. Hij 
was een groot kunstverzamelaar en gaf hen 
de opdracht twee getijdenboeken te maken 
met prachtige miniaturen. De gebroeders 
creëerden gedetailleerde taferelen van het 
dagelijks leven van zowel edelen als boeren. 

Gebroeders van Limburg
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p. 4 Grote markt en Stevenskerkhof

Programma-overzicht zaterdagavond

 Stevenskerkhof
 Zaterdag 10:00 - 18:30  

 Zondag 10:00 - 17:30

Op het Sint Stevenskerkhof ontmoet je 
echte ridders, kun je je uitleven tijdens de 
kinderspelen en leer je meer over de jacht 
in de middeleeuwen. Muziek, theater en di-
verse ambachten zorgen voor vrolijk middel-
eeuws volksvermaak! Heb je liever wat meer 
spanning en ben je niet gauw bang? Ga dan 
op avontuur in het achterbuurtje! Let echter 
op uw tassen en beurzen, verlies uw kinde-
ren niet uit het oog... hier vindt u de minder 
prettige middeleeuwse taferelen. Kom oog in 
oog te staan met de lagere standen van de 
middeleeuwse samenleving: van wanhopige 
bedelaars tot dubieuze figuren. 
 
Kinderspelen 
Zaterdag en zondag 10:00 – 17:00

Er zijn diverse historische kinderspelen uit 
te proberen op het Stevenskerkhof: van ra-
cen op een houten paard tot broodjes bak-
ken op z’n middeleeuws. Daarnaast kun je 
schieten met een echte trebuchet!

Bij elke activiteit kunnen kinderen een kerfje 
verdienen op hun kerfstok, deze stok kan je 
halen bij de infokraam op de Grote Markt. 
Lever je kerfstokje aan het einde in bij de 
merchandise-kraam op de Grote Markt en 
ontvang iets lekkers voor je inzet! Kun jij de 
meeste kerfjes verzamelen?

Grote Markt 
Zaterdag 10:00 - 18:30 | Zondag 10:00 - 17:30

Geniet op de Grote markt van historische 
dranken en spijzen onder het genot van 
middeleeuwse muziek en vertier. Na de 
middeleeuwse kerkdienst op zondag vindt 
er bovendien weer een luxe middeleeuwse 
brunch plaats voor de Waagh. U kunt alvast 
een kaartje bestellen op onze website.

Dit jaar zal een replica van een Hortus 
Conclusus te vinden zijn op de Grote Markt! 
Deze besloten tuin was een belangrijk ele-
ment in Europese miniaturen. De Gebroeders 
van Limburg geven een dergelijke omsloten 
tuin bijvoorbeeld weer op het aprilblad van 
‘Les Très Riches Heures’ en ook het bekend-
ste blad uit het gebedenboek van Maria van 
Gelre bevat zo’n een Hortus Conclusus. 

Treed deze idyllische tuin binnen en ontdek 
prachtige tableaus en voorstellingen. Of zeg 
even gedag tegen de Gelderse draak die de 
Grote Markt beschermt, heb jij haar al vuur 
zien spugen?

De Hezelstraten  
Zaterdag 10:00 – 17:00 | Zondag 11:00 – 17:00

Ook de oudste winkelstraat van Nederland 
doet weer mee aan het festival. Ontdek 
unieke winkeltjes, pittoreske terrassen en 
zeg gedag tegen allerlei middeleeuws volk!
www.hezelstraatnijmegen.nl

Muziek-, dans- en theaterprogramma in en rondom de Stevenskerk*
Zaterdag en zondag / 10:00-17:30

Tijdens het festival zijn er diverse middel-
eeuwse groepen op podia in en rondom de 
Stevenskerk te vinden. Sommige ensembles 
zullen je ook op straat verrassen met hun mid-
deleeuwse klanken, dansen of theaterstukken!

Alle soorten middeleeuwse muziek passeren 
de revue: de gregoriaanse zang van Schola 
Voces Caelestes of Schola Cantorum Karolus 
Magnus, de geraffineerde vroeg renaissance 
klanken van Oriana en de straatmuziek van 
Krebbel, Slag ende Stoot, Hutspot of Die Goue 
Gale. 

Met al die muziek kan dans natuurlijk niet 
ontbreken! De dansgroep ‘Triomphe et en-
chantement historical dance’ kent dansen 
van de 15de t/m de 19e eeuw en zal u dit 
weekend verwonderen met hun kennis en 
kunde van de middeleeuwse danskunst. 
De theaterstukken en andere voorstellingen 
zullen ter plekke aangekondigd worden. 

Stevenskerk 
In de Stevenskerk vindt u een rijk muziek- 
en theaterprogramma en diverse ambach-
ten. Daarnaast is er een prachtige tentoon-
stelling van geselecteerde inzendingen voor 
de jaarlijkse schilderwedstrijd geïnspireerd 
door de landschappen uit de werken van de 
Gebroeders van Limburg!

Kapellenprograma 
Voorverkoop op onze website voor 
twee concerten: €3,50
Aan de deur los: €4 
Aan de deur passe-partout voor de hele dag: €8,50

Noorder- en zuiderkapel* 
In de noorder- en zuiderkapel zijn diverse 
betaalde optredens. Van de meerstemmige 
a capella muziek van I Bianchi en de liturgi-
sche muziek van Capella Cumerana tot tradi-
tionele straatmuziek van muziekgezelschap 
Wronghel en Wei: alle muziekstijlen van de 
middeleeuwen komen voorbij!
Waar de Truwanten de muziek van de mid-
deleeuwen tot leven brengen met traditione-
le instrumenten, zetten de Speellieden van 
Gelre en ensemble Oriana zowel de muziek 
van de middeleeuwen als die van de renais-
sance centraal. De melodieën in het kapel-
lenprogramma komen bovendien ook uit alle 
windrichtingen: Capella del Arte brengt oos-
terse invloeden met zich mee en vocaal en-
semble Capella Vacalis brengt Gregoriaanse, 
Vlaamse en Spaanse liturgische gezangen 
ten gehore. 

Naast muziek hebben we bovendien hét ge-
zaghebbende Senterclaesgilde van Nijmegen 
die hun wijze lessen in een cabaretvoorstel-
ling met veel humor aan de man brengen.

*  De tijden en locaties van alle optredens zijn te 
vinden in de timetable op pagina 10 en 11!

Grote Markt & Stevenskerkhof  Stevenskerk
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‘Liefde voor het landschap’
 Zaterdagavond in de Stevenskerk
 Inloop: 19:30 | 20:00 - 23:00 
 Voorverkoop via onze website: € 5
 Aan de deur: € 6

Zaterdag vindt een bijzonder avondprogram-
ma plaats in de Stevenskerk. De gastheren 
van de avond, de Ridders van Gelre, nemen u 
mee van de ene spraakmakende voorstelling 
naar de andere. Neem plaats tussen middel-
eeuwse burgers en edellieden en geniet van 
prachtige historische muziek.

Maria van Gelre
Tijdens deze avond wordt het nieu-
we boek ‘Sporen in het landschap: 
Maria van Gelre, 1380-1429’ van 

Johan Oosterman gepresenteerd door 
de Ridders van Gelre. We kennen haar 
oogstrelende gebedenboek, maar veel 
meer was er niet bekend over haar. 
Het boek van Oosterman en Uitgeverij 

Vantilt geeft uniek inzicht 
in deze tijdgenote van de 

Gebroeders van Limburg. De 
Franse prinses, die in 1405 trouw-
de met hertog Reinald IV van 
Gelre en Gulik, kreeg tot voor kort 
weinig aandacht van onderzoe-
kers. Recent onderzoek naar de 
hertogin en haar gebedenboek 
leert veel over het boeiende en 
bewogen leven dat Maria leidde.

Uiteraard is hertogin Maria van 
Gelre zelf ook aanwezig op deze 
avond! Haar prachtige handge-
maakte jurk, gemaakt in ons eigen 

atelier door Marijke Spaan, 
wordt hier voor het eerst 
aan het publiek getoond. 

Mariken van Nieumeghen
Het mirakelspel ‘Mariken van Nieumeghen’ 
speelt zich een halve eeuw na de tijd van 
de Gebroeders van Limburg af. Het wagen-
spel ‘Masscheroen’ was een onderdeel van 
dit verhaal en werd al ten tonele gebracht in 
Nijmegen ten tijde van de gebroeders. Deze 
avond kunt u wederom dit prachtige middel-
eeuwse verhaal komen aanschouwen in de 
stad van de gebroeders!

Uitslag schilderwedstrijd
Diverse kunstenaars hebben zich naar aan-
leiding van de jaarlijkse Gebroeders van 
Limburg schilderwedstrijd laten inspireren 
door het thema van dit jaar ‘Liefde voor het 
landschap’. De landschappen van de gebroe-
ders bewogen hen tot de meest creatieve 
interpretaties! Deze avond maakt wethouder 
Noel Vergunst de uitslag van deze wedstrijd 
bekend. Een selectie van de ingestuurde wer-
ken is ook tijdens het festival tentoongesteld 
in de Stevenskerk en is te koop.

Maak uw eigen maandblad
Niet iedereen heeft het talent om zelf te 
schilderen en daarom wordt deze avond een 
nieuw concept gelanceerd: “Maak je eigen 
maandblad”. Met behulp van levensgrote 
projecties gaat u de werken van de gebroe-
ders op een nieuwe manier zien en wordt 
de mogelijkheid getoond zelf met het werk 
van de gebroeders tot eigen afbeeldingen te 
komen.

De achternaam van Herman, 
Paul en Johan
We sluiten we het programma af met het 
oplossen van een historisch vraagstuk met 
medewerking van het Rijksmuseum.
Na de presentaties proosten we op de ge-
broeders en genieten nog van een ‘gemoede-
lijk drinkgelag’.

Middeleeuwse Kerkdienst
 Zondagochtend in de Stevenskerk
 Inloop: 09:30 | 10:00 - 11:30

“Dat vanaf de maandbladen van de Gebroeders 
van Limburg in toenemende mate landschap-
pen op het doek verschijnen en de wereld steeds 
meer als landschap wordt weergegeven, houdt in 
dat de westerse mens steeds meer een confronta-
tie zoekt met de horizon van zijn wereld, en dat 
wil zeggen: steeds minder de traditionele iden-
titeit van de wereld en van zichzelf aanvaardt.” 
Ton Lemaire in “Filosofie van het landschap”

Het landschap wordt steeds meer door men-
sen gemaakt en steeds minder door de oor-
spronkelijke loop van de natuur bepaald. 
Zondagochtend staan we stil bij deze ontwik-
keling met een speciale viering waarbij onze 
beleving van het landschap wellicht ook wel 
iets met het goddelijke te maken heeft. 

De mis begint met een indrukwekkende en-
trada waarna zich een kerkdienst geïnspi-
reerd door de late middeleeuwen ontvouwt. 
Prachtige koren en gloedvolle woorden zor-
gen voor een onvergetelijke reis door de rijke 
kerkelijke tradities van de middeleeuwen!

Voorgangers: Eduard Kimman en Henk Gols

Ceremoniarius: Hubert Hendriks

Met medewerking van: Henk Jan Germs (lector),

 Joke Poot (namens het OCP), Jetty Podt

(orgel), Schola Cantorum Karolus Magnus, 

Capella Cumerana, Capella Vacalis en I Bianchi 

en de Kosterij.

Middeleeuwse brunch
 Zondag | 11:30 - 12:30 | Voorverkoop: €17,00

Na de Middeleeuwse Kerkdienst in de Ste-
venskerk vindt er een uitgebreide Middel-
eeuwse brunch plaats voor de Waagh. Bestel 
je kaarten en geniet van allerlei historische 
culinaire hoogstandjes!

De brunch kost €17,00. Kaartjes zijn alleen 
beschikbaar in de voorverkoop op onze website of te 
reserveren bij de Waagh (024-3600809).

Soiree: 

Zaterdagavond Stevenskerk  Kerkdienst en Brunch
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  Meer info over de programma’s: zie p. 12
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Legenda Blijde Incomste

In de Blijde Incomste lopen allerlei middeleeuwers mee: 
van edelen en burgerij tot de laagste stand en ook diverse 
dieren!
Er lopen levende taferelen mee uit het werk van de 
Gebroeders van Limburg en de optocht bevat een grote pro-
cessie inclusief de Gregoriusprocessie. 
De Blijde Incomste is dit jaar opgedragen aan hertogin Maria 
van Gelre. Een andere speciale gast is Katherina van Kleef 
en de indrukwekkende Gelderse draak!

1

Museum 
Het Valkhof

2

Belevenisroute

Legenda Belevenisroute 2018
1. Bezoekerscentrum Green Capital - Kelfkensbos 
2. De Bastei - Waalkade 83-84
3. Pannenkoekenrestaurant ‘t Hoogstraatje - Hoogstraat 3
4. Gebroeders van Limburg Huis - Burchtstraat 63
5. De Commanderie (restaurant)- Franse Plaats 1
6. In de Blaauwe Hand - Sint Stevenskerkhof 62
7. Café Daen - Grote Markt 23
8. De Waagh - Grote Markt 26
9. Het Heydenrijck - Lange Hezelstraat 10
10. Smaakrijk - Lange Hezelstraat 12
11.  Open slowcafé en 

Gebroeders van Limburgplein- Lange Hezelstraat 39
12. Glashuiskwartier - Lange Hezelstraat 52
13. Dille & Kamille - Lange Hezelstraat 75

  Meer info over de programma’s: zie p. 13
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Kijk voor de meest actuele programmering op
www.gebroedersvanlimburg.nl 

en volg ons op Twitter, Facebook en Insta! 

Kijk voor de programma-inhoud op pagina 5 t/m 7 en op 
www.gebroedersvanlimburg.nl 

PROGRAMMA-OVERZICHT  
zondag 26 augustus

PROGRAMMA-OVERZICHT 
zaterdag 25 augustus

Programma Stevenskerk en omgeving

Noorderkapel Zuiderkapel

12.00-12.30 I Bianchi

12.45-13.15 Wronghel en Wei /
Triomphe et Enchan-
tement

Capella Vacalis

13.30-14.00 Capella del Arte Speellieden van Gelre

14.15-14.45 I Bianchi Senterclaesgilde

15.00-15.30 Capella Cumerana Capella Vacalis

15.45-16-15 Capella del Arte Speellieden van Gelre

16.30-17.00 De Truwanten Senterclaesgilde

Programma Stevenskerk en omgeving

Noorderkapel Zuiderkapel

13.45-14.15 Capella del Arte

13.30-14.00 Schola Voces Caelestes Oriana

14.15-14.45 De Truwanten Capella Vacalis

15.00-15.30 Capella del Arte Oriana

15.45-16.15 I Bianchi Senterclaesgilde

16.30-17.00 Wronghel en Wei / 
Triomphe et  
Enchantement

 Oriana

17.00

17.30 Slot Slot

Programma Stevenskerk en omgeving

Kerk zelf Grote Markt Stevenskerkhof

12.30 Slag ende Stoot Hutspot

13.00 Stadspijpers v. ‘s-Hertogenbosch Krebbel

13.30 Truwanten Slag ende Stoot

14.00 Wronghel en Wei / 
Triomphe et  
Enchantement

Hutspot Stadspijpers van ‘s-Hertogenbosch

14.30

15.00 Stadspijpers v. ‘s-Hertogenbosch De Truwanten

15.30 Gregoriaans Instituut 
Nijmegen

Krebbel Hutspot

16.00 Stadspijpers van ‘s-Hertogenbosch

16.30 Krebbel

17.00 Stadspijpers v. ‘s-Hertogenbosch

17.30 Hutspot Slag ende Stoot

18.00 Wronghel / Triomphe Krebbel

18.30

19.00

19.30 Slag ende Stoot

20.00 Avondprogramma

20.30 Avondprogramma

21.00 Pauze

21.30 Avondprogramma

22.00 Nazit

22.30 Nazit

23.00 Slot

Slot Slot

Programma Stevenskerk en omgeving

Kerk zelf Grote Markt Stevenskerkhof

9.30 ontvangst

10.00 Kerkdienst

10.30 dienst

11.00 dienst

11.30 Stadspijpers v. ‘s-Hertogenbosch Slag ende Stoot

12.00 Die Goue Gale

12.30

13.00

13.30

14.00 Wronghel en Wei / 
Triomphe et  
Enchantement

Stadspijpers v. ‘s-Hertogenbosch Slag ende Stoot

14.30 Wronghel en Wei / 
Triomphe et Enchan-
tement

Krebbel Hutspot

15.00 Die Goue Gale Stadspijpers v. ‘s-Hertogenbosch

15.30 S.C. Karolus Magnus Hutspot Krebbel

16.00 Stadspijpers v. ‘s-Hertogenbosch Die Goue Gale

16.30 De Truwanten Krebbel Slag ende Stoot

17.00 Hutspot Stadspijpers v. ‘s-Hertogenbosch

17.30 Slot Wronghel en Wei / Triomphe et 
Enchantement

Die Goue Gale

Slot Slot

Op het Stevenskerkhof en op de Grote 
Markt zullen ook diverse theater- 
stukken opgevoerd worden. 
Deze worden ter plekke 
aangekondigd!

TIP
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Blijde Incomste 
 Zondag | start 13:00

Eén van de hoogtepunten van het 
Gebroeders van Limburg Festival is de Blijde 
Incomste. Bewonder de historische én fan-
tasiefiguren uit de unieke schilderwerken 
van de gebroeders met bekende en nieuwe 
prachtige handgemaakte kostuums!

Het was in de Middeleeuwen gebruikelijk 
wanneer een vorst op bezoek kwam, dit 
hertogelijk hof in de stad feestelijk te ont-
vangen met een Blijde Incomste, een grote 
optocht. Dit weekend ontvangen we hertogin 
Maria van Gelre. Net als vroeger trekt deze 
historische optocht op zondag weer door 
Nijmegen, met middeleeuwers uit alle lagen 
van de samenleving, dieren en rijkversierde 
wagens. De levende taferelen van de werken 
van de Gebroeders van Limburg en diverse 
middeleeuwse figuren worden toegelicht 
door stadsomroepers op de Grote Markt. Van 
Katharina van Kleef tot de Gelderse draak: de 
optocht zal weer een en al pracht en praal 
zijn!

De route start dit jaar om 13:00 vanaf de 
Parkweg en loopt vervolgens via Doddendaal, 
Plein 1944, de Ziekerstraat, de Tweede 
Walstraat, de Mariënburgsestraat  door naar 
de Burchtstraat en Grote Markt. De optocht 
eindigt om circa 14:00 in de Stevenskerk.

De Gregoriusprocessie in de Blijde 
Incomste
Over twee bladzijden schilderen de 
Gebroeders van Limburg in 1412 de in de 
middeleeuwen beroemde en populaire 
processie van Paus Gregorius de Grote in 
590. Er ontstonden tijdens en na het leven 
van deze paus vele verhalen over hem, de 
ene minder waar dan de andere. Een van 
die verhalen met een historische kern is de 
‘Sint Gregoriusprocessie’. 

Volgens de overlevering werd Gregorius te-
gen zijn zin in 590 tot paus gekozen. In die 
dagen werd Rome getroffen door een pest-
epidemie. Gregorius dacht dat een processie, 
als boetedoening en om God te eren, een re-
medie tegen de pest kon zijn en wonder bo-
ven wonder bleek het te helpen! Later in de 
middeleeuwen  werd dit ‘beproefde’ middel 
vele malen tijdens epidemieën toegepast.

De Gebroeders van Limburg kenden de popu- 
lariteit van deze ‘Legenda aurea’ en schilder- 
den de processie met Rome en de Engelen-
burcht op de achtergrond. 

Tijdens de Blijde Incomste worden deze mi-
niaturen in het echt uitgebeeld en uitgebreid 
met Nijmeegse gilden en broederschappen. 
Uniek zijn de replica’s van de relieken die 
hierbij te zien zijn, waaronder de schrijn 
van de Heilige Petrus en de hand van Sint 
Stefanus die al van voor 1230 in Nijmegen 
werd vereerd.

1. BEZOEKERSCENTRUM GREEN CAPITAL: Dit jaar is 
Green Capital een belangrijke samenwerkingspart-
ner in het kader van duurzaamheid op festivals. 
Festivalaanbieding: Diverse leuke gratis wandel-
routes en een Green Capital speldje (op=op).

2. DE BASTEI: Dit nieuwe museum slaat een brug 
tussen historie en eigentijdse thema’s. Hier zijn 
prachtige restanten terug te vinden, onder andere 
uit de middeleeuwen. Festivalaanbieding: € 1 kor-
ting per volwassene en  € 0,50 korting per kind op 
de entreeprijs.

3. T HOOGSTRAATJE: Achter in het pand bevin-
den zich nog de originele balken uit 1327 en 
oude bouwsporen, o.a. de boog van een venster. 
Festivalaanbieding: 1,50 korting p.p. op een pan-
nenkoek naar keuze

4. GEBROEDERS VAN LIMBURG HUIS (Socialites): Het 
woonhuis van de Gebroeders van Limburg met de 
kelder nog in originele staat. Festivalaanbieding: 
Op vertoon van het boekje, toegang tot de kelder 
(alleen open tijdens het festival).

5. COMMANDERIE VAN DE ST JAN: Een voormalig 
hospitaal en gastverblijf van de adellijke Johanitter 
kloosterorde. Festivalaanbieding: Bij restaurant de 
Hemel 10% korting op de huisgemaakte bieren.

6. IN DE BLAAUWE HAND: Het oudste café van de 
stad Nijmegen. Festivalaanbieding: ‘Flammkuchen’ 
met naar keuze 0,5 liter Hertog Jan Pilsener/Spaten 
Münchner voor € 10,-

7. CAFÉ DAEN: Samen met de Blaauwe hand een 
onderdeel van wat vroeger de Lakenhal was. 
Festivalaanbieding: Spareribs met Nijmeegs speci-
aal bier voor een speciale prijs.

8. DE WAAGH: Stamt uit 1612, gebouwd in de 
Hollandse Renaissancestijl. Festivalaanbieding: 
Bourgondische Pastasalade de Waagh met kip, ma-
kreel of vegetarisch en oerbrood met roomboter: 
2 voor € 14,-

9. HET HEYDENRIJCK: Vormden met nummers 6-8-
10 één perceel. De kelder is alleen deze zaterdag 
exclusief toegankelijk!

10. SMAAKRIJK: De ommuring in de tuin is middel-
eeuws en het pand stamt uit 1433.

11. OPEN SLOWCAFE en Gebroeders van Limburg 
Plein: Oudste bekende eigenaresse wordt vermeld 
in 1542 en de kelder is nog intact. Extra: Bezoek 
ook het terras op het Gebroeders van Limburg 
plein!

12. GLASHUISKWARTIER - STICHTING OUDE STAD: Is 
een van de oudste bekende huizen in Nijmegen. 
Festivalaanbieding: Exclusieve rondleiding: Zie in-
formatiebord voor openingstijden!

13. DILLE EN KAMILLE: De oudste eigenaren komen 
uit 1510. Binnen bevind zich nog een prachtige 
middeleeuwse binnenmuur!

Blijde incomste  Belevenisroute
BELEVENISROUTE 

 zaterdag en zondag | 12:00-17:00 

Laat u zich verrassen door deze route die u leidt 
langs verborgen middeleeuwse kelders, stadsmu-
ren en meer: sommigen zijn alleen dit weekend 
open! Daarnaast bieden enkele locaties leuke fes-
tivalaanbiedingen aan. Op vertoon van dit boekje 
kunt u hiervan gebruik maken.

Bekijk op blz. 8 en 9 de route op de stadsplattegrond! 
Kijk op www.gebroedersvanlimburg.nl voor meer info over de 
locaties of bekijk de posters ter plekke.
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‘t Geselscap

Colofon
Stichting Gebroeders van Limburg
Postbus 1180, 6501 BD Nijmegen
Tel. 024-360 24 14
www.gebroedersvanlimburg.nl

facebook.com/GebroedersvanLimburg
twitter.com/GvLimburg
instagram.com/gebroedersvanlimburg

Vormgeving: Walter van Rooij, Buro Brandstof

Fotografie: Henk Beenen, Tim Alstadt, Wim Piels,  

Darinka Thijs en Peer Verbruggen.

Tekst: Darinka Thijs, Renée van der Boor, Hubert 

Hendriks, Caroline Geenen en  André Stufkens.

Project ‘Maak uw eigen maandblad’: Charles van 

Doornewaard.

Druk: Benda Drukkers, Nijmegen.

ORGANISATIE: Bestuur: Bart Vaessen, Henk van der 

Zand, Mark Buck, Hubert Hendriks, André Stufkens, 

WERKORGANISATIE: Erik de Gans, Hetty Schipperheijn, 

Caroline Geenen, Renée van der Boor, Darinka Thijs, 

Simone Kiekebosch, Marijke Spaan, Wil Goossens, Carla 

Dijs, Jasper Rongen, John Smeelen.

COÖRDINATOREN: Jeffrey van der Veur, Joris van den Berg, 

Johan van Kampen, Joris Leijten, Fred uit het Broek, Inge 

Kersten, Marian van Schie-Faber, Linda Scholte-Lubberink, 

Lianne Dirven, Henny en Gerda de Waal, Guus Houtzager, 

Eric Brouwer, René Bolmers, Rob van Montfoort en Lukas 

Schenkels.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: Gemeente Nijmegen, 

Provincie Gelderland, Fonds voor Cultuurparticipatie, 

Green Capital Nijmegen, De Stevenskerk, de Hezelstraten,  

de Waagh, Museum Het Valkhof, Stichting Vlegel en 

Uitgeverij Vantilt. Extra dank gaat uit naar al onze 

fantastische vrijwilligers en de bewoners van het St. 

Stevenskerkhof!

 Colofon

Nijmegen: Green Capital 2018
Nijmegen is verkozen tot European Green 
Capital 2018! Een jaar lang mag de stad - 
als allereerste in Nederland - deze eretitel 
dragen. Onder andere Kopenhagen, Bristol, 
Ljubljana en Essen gingen ons voor. 

De European Green Capital Award is een initi-
atief van de Europese Commissie. De onder-
scheiding wordt elk jaar uitgereikt aan een 
Europese stad die vooroploopt in duurzaam-
heid en zo fungeert als inspiratiebron voor 
andere steden.
Als Gebroeders van Limburg Festival zijn we 
een van de duurzame evenementen en doen 
we mee met de Green Capital Challenges!

Lees hier meer over European Green Capital: 
www.greencapital2018.nl 

NIJMEGEN

De Stichting  
Gebroeders van Limburg
Sinds eind 2002 werkt de Stichting gebroe-
ders Van Limburg aan het bekend maken van 
leven en werk van de drie kunstenaars en 
het terughalen van hun werk naar hun ge-
boorteplaats Nijmegen. 
In 2005 konden 17 bladen van Les Belles 
Heures in Museum Het Valkhof getoond wor-
den aan 91.000 bezoekers. Het begin van 
een wereldtour langs het Getty Museum, 
het Metropolitan Museum en het Louvre. In 
2017 was er een tentoonstelling over Johan 
Maelwael in het Rijksmuseum. 

Sinds 2005 organiseert de stichting het 
Gebroeders Van Limburg festival in de bin-
nenstad van Nijmegen. Daarnaast heeft 
de stichting het Middeleeuwen Belevenis 
Netwerk opgericht om het cultuurhistorisch 
toerisme in de euregio te bevorderen, heb-
ben zij een meerjarig educatief project ge-
organiseerd voor alle basisscholen getiteld 
GVL Junior, publiceert boeken/magazines en 
organiseert diverse activiteiten. 

Kijk voor meer informatie over onze activi-
teiten en om meer te weten te komen over 
het unieke erfgoed van de Gebroeders van 
Limburg op onze website: 
www.gebroedersvanlimburg.nl 

Donateur worden?
Wilt u een bijdrage leveren aan het Festival 
en de Stichting Gebroeders van Limburg? 
Vanaf 25 euro per jaar treedt u toe tot het 
exclusieve ‘Geselscap, Vrienden van de 
Gebroeders van Limburg’. Wij zorgen voor 
kleine privileges, zoals extra informatie of 
kortingen op toegangsprijzen. Daarnaast 
maakt u met uw bijdrage onze activiteiten 
mede mogelijk!

Vul het machtigingsformulier in bij de informatie-
stands of kijk voor meer informatie op onze web-
site: www.gebroedersvanlimburg.nl.

Hartelijk dank!
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