Persbericht
10 november 2016
Nevenprogramma tentoonstelling ‘100 jaar Tapijn. Van kazerne naar studiehuis’

Wandelen rondom Tapijnkazerne tijdens tentoonstelling 100 jaar Tapijn
In het kader van de tentoonstelling ‘100 jaar Tapijn. Van kazerne naar studiehuis’ vinden er diverse
wandelingen plaats. Belangstellenden kunnen op diverse dagen wandelingen over en in de omgeving van
het kazerneterrein maken onder begeleiding van een professionele gids. De tentoonstelling is nog
geopend tot en met 4 december en dagelijks gratis te bezoeken van 12.00 – 17.00 uur.
Wandeling van Dibbets naar Dibbets door Jos Notermans
20 november 14.00 uur, duur 1,5 – 2 uur
Deze wandeling start in de Boschstraat bij het standbeeld van Petrus Regout en voert naar de plek waar
generaal Dibbets ooit is begraven. Daarna wandelen de deelnemers via een aantal gebouwen met een
militair verleden naar de Tapijnkazerne waar het grafmonument van generaal Dibbets en de tentoonstelling
100 jaar Tapijn wordt bezocht.
Wandeling rondom de Tapijnkazerne door Jos Notermans
4 december 14.00 uur, duur 1,5 – 2 uur
De wandeling start en eindigt in de tentoonstelling 100 jaar Tapijn. Tijdens de wandeling verkennen de
deelnemers het terrein van de kazerne en de omgeving en krijgen ze een beeld van de van de militaire
geschiedenis van die omgeving.
Murenwandeling door vrijwilliger Stichting Maastricht Vestingstad
Elke zaterdag en zondag om 14.00 uur, duur 1,5 – 2 uur
Tijdens de wandeling krijgen de deelnemers uitleg over de eerste en tweede omwalling. Ook deze
wandeling eindigt op het kazerneterrein.
Voor alle wandelingen geldt:
- Maximaal aantal deelnemers is 25.
- Kosten wandeling € 5,-/per wandeling, te voldoen aan de gids.
- Aanmelden alleen via ‘Wat is er te doen’ op www.100jaartapijn.nl. (link)
Tentoonstelling 100 jaar Tapijn
De tentoonstelling laat het publiek kennis maken met de 100-jarige geschiedenis van deze kazerne en haar
directe omgeving. De talloze en unieke historische foto’s, voorwerpen en diverse militaire voertuigen,
veelal uit privébezit, geven een goed beeld van de voormalige Garnizoensstad Maastricht en de rol van de
Tapijnkazerne.
Meer informatie over de tentoonstelling en het nevenprogramma op www.100jaartapijn.nl en de
Facebook-pagina van de Stichting Maastricht Vestingstad.

