22 mei 2022
Samen op Stap op Zondag
Na het succes van de wandelingen in juni en in september, organiseren we deze editie van Samen op Stap op Zondag op een
hele speciale plaats, en wel Meerssen.
Meerssen is een prachtig intiem dorp in het Heuvelland en is al van oudsher bekend als de plaats waar het Verdrag van
Meerssen is gesloten. Het bronzen kunstwerk Marsna (Romeinse benaming voor Meerssen) dat de gevel siert van het
Maison de Ville (entreegebouw Bestuurscentrum) aan de Markt, herinnert hieraan. De vier panelen van het kunstwerk
verbeelden elementen uit de rijke geschiedenis van de gemeente Meerssen. Te zien zijn onder andere Karel de Grote, het
Verdrag van Meerssen, Koningin Gerberga, het Bloedwonder en het Brandwonder.
De synagoge van Meerssen werd tussen 1851 en 1953 gebouwd en door de Joodse gemeenschap in gebruik genomen voor
de eredienst. In de Tweede Wereldoorlog kwam hieraan een einde toen nagenoeg alle Joodse inwoners van Meerssen weren
gedeporteerd en de synagoge langzaam in verval raakte. In 1989 werd de synagoge helemaal gerestaureerd en is nu in
gebruik als Leerhuis en Museum. De Basiliek op de Markt wordt als het pronkstuk van de Maasgothiek beschouwd. In 1222
vond hier het Bloedwonder plaats en in 1465 het Bloedwonder. Vele verhalen te vertellen en dat doet Ger Kockelkorn (oudburgemeester van Meerssen en oud parlementslid van Limburg). Alle vrouwen, zowel leden als niet-leden, zijn van harte
welkom!

Programma
10.00 uur
Ontvangst met Koffie en vlaai in Restaurant De Proosdij, Markt 34 te Meerssen
10.45 uur
Start rondleiding over de Markt en naar de Synagoge
12.30 uur
Uitgebreide lunch in Restaurant De Proosdij
14.00 uur
Begin van de rondleiding in de Basiliek van Meerssen door leden van De Vrienden van de Basiliek
15.30 uur
Einde programma (maar bezoek nog even het prachtige Proosdijpark en zit nog even lekker op een
terrasje bij een van de vele zaken op de Markt)

Aanmelden en betalen
Ben jij erbij? Meld je dan vóór 12 mei 2022 aan bij je afdeling. Er is maar plaats voor 50 deelnemers dus wees er snel bij!
Ook niet-leden zijn van harte welkom. Leden betalen €24,00 en niet-leden €27,00.

Goed om te weten:
Loopafstanden zijn minimaal, Parkeren is gratis bij het Station in Meerssen,
vijf minuten lopen naar de Markt.
Op deze dag is Lenie Waltmans bereikbaar voor vragen/problemen op telefoonnummer: 06-23000888.
Aanmelden via je eigen afdeling!

