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Mededelingen
 Lederhandel Berten, bij de meesten
wel bekend, gaat zich binnenkort
vestigen op het adres KMO Zone
Molenheide, 4031
3520 Zonhoven
Zij houden Opendeur weekend op 3
en 4 juli van 10.00-17.00 uur
www.dierenhuiden.be
 De Opendeurdagen van de
Stedelijke Academie Genk zijn op
zaterdag 19 en zondag 20 juni a.s.
van 13.00-17.00 uur.
 De jurering van het werk van de
candidaten 5e en 7e jaar is op 23
juni a.s.

Rolduc
Zoals jullie weten brengen we op 13
oktober 2010 een bezoek aan de
voormalige abdij Rolduc bij Kerkrade. Het
programma en de uitnodiging met
aanmelding krijgen jullie tegen die tijd
toegestuurd. Wij hopen uiteraard op een
goede opkomst.
In deze Ampersand alvast enige informatie
over de abdij.
Beknopte geschiedenis
Een wandeling door Rolduc betekent
vertoeven op historische grond. Het
imposante abdijcomplex bij de stad
Kerkrade, pal tegen de Duitse grens, werd
in 1104 gesticht door Ailbertus van
Antoing. Eeuwenlang heeft het dienst

gedaan als klooster van Augustijner
koorheren. Later was er een gerenomeerd
internaat gevestigd met HBS en
gymnasium, alsmede het Kleinseminarie
en de eerste katholieke kweekschool voor
onderwijzers (later Roermond).
Thans doet het complex dienst als
congrescentrum en onderwijsinstituut en
als grootseminarie voor het bisdom
Roermond.
Cultuur, wetenschap en religie gingen er
sedert de twaalfde eeuw hand in hand.
Getuigen zijn daarvan nu nog te vinden in
de schitterende abdijkerk, de crypte en de
18e eeuwse Rococobibliotheek.
Zij geven Rolduc een unieke sfeer
Voorplein met Abtenvleugel, Kerk, KleinRolduc en watertoren
Links van de kerk ligt de Abtenvleugel uit
1671. Het gedeelte rechts van de kerk staat
bekend als Klein-Rolduc. Bij het betreden
van de Abtenvleugel valt het imposante
trappenhuis op. In de Abtenvleugel
bevinden zich zowel op de begane grond
alsook in de een verdieping hoger gelegen
museumgang, diverse schilderijen en
kunstwerken uit de bewogen geschiedenis
van Rolduc. Aan de noordkant van de
Abtenvleugel staat de zogenaamde
watertoren.
Fabritiusvleugel, Bisschopszaal en Cour
Carré
De aan de Cour Carré grenzende
Fabritiusvleugel ziet uit over de grote
tuinen en sportvelden. In de
Fabritiusvleugel ligt de monumentale
Rococobibliotheek met haar fraaie
verzameling oude boeken, alsmede de
Bisschopszaal, waarin zich naast de

portretten van een groot aantal
bisschoppen, een triptiek bevindt. Dit werk
wordt toegeschreven aan Jan van
Steffesweert.
Aan de westkant van de Fabritiusvleugel
bevinden zich aan weerszijden van de
abdijkerk een tweetal volledig omsloten
carrés. Het carré aan de noordzijde van de
kerk wordt ook de Pandhof genoemd.
Hoeve Kloosterrade
De Hoeve Kloosterrade vormt net als het
hoofdgebouw een groot carré. In vroeger
tijden was dit deel van het complex
grotendeels boerderij van waaruit de
landerijen rond Rolduc werden bewerkt.
Nu bevinden zich in dit deel een 16-tal
particulier verhuurde woningen alsmede
vergaderzalen en gastenkamers behorend
bij het Congrescentrum Rolduc.
Opvallend zijn hier het bewoonde kleine
pleinhuisje en het zogenaamde Herenhuis,
gelegen pal naast de toegangspoort.
Congrescentrum
Een groot deel van Rolduc is thans in
gebruik als Internationaal Congrescentrum
en is een van de grootste
accomodatieverschaffers in de regio.
Aula Major en College Rolduc
De Aula Major,gelegen op het voorplein, is
een theaterzaal met een capaciteit van 550
personen. Het College Rolduc is
gehuisvest in de zuidelijke vleugels.
Grootseminarie
Het Grootseminarie van het bisdom
Roermond is gevestigd in de noordelijke
vleugels
Omgeving
In de bossen en rond de vier vijvers van
Rolduc is het heerlijk wandelen
Bron: Een wandeling door Rolduc. Bisschoppelijk Centrum en
Congrescentrum
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