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Welkom bij HistoriscH Goud!

Historisch Goud is de verzamelnaam voor Kasteel Hoens broek, 
Thermenmuseum en archief Rijckheyt.

Erfgoededucatie is ons speerpunt. Erfgoed vertelt ons wie we 
zijn, wat ons verleden is, wat ons bindt. 

Wat is erfgoed
Erfgoed zijn sporen uit het verleden die de moeite waard zijn 

om te bewaren voor de toekomst:
archeologische vondsten, monumenten, voorwerpen, foto’s, oude 

kaarten, verhalen, ambachten en gebruiken.

Wat is erfgoededucatie
Erfgoededucatie gaat over de omgeving van de leerlingen. 
Die omgeving ervaren ze het best door het erfgoed ook echt 
te bezoeken. De betrokkenheid en de verbondenheid van de 
leerling met zijn omgeving wordt hierdoor groter. Het laat zien 

dat het iets met henzelf te maken heeft.

Erfgoededucatie levert meer op dan alleen kennis en vaardig
heden binnen de geschiedenisles. Het koppelt taal, burgerschaps

vorming, historische en geografische vaardig heden.

Maak kennis met ons educatief aanbod en laat je inspireren!

Geïnteresseerd / vragen / reserveren?
Thermenmuseum, reserveringen@thermenmuseum.nl / tel. 045 5605283

Kasteel Hoensbroek, reserveringen@kasteelhoensbroek.nl / tel. 045 5605283
Rijckheyt, info@rijckheyt.nl / tel. 045 5604401



ONTDEK
KASTEEL
HOENSBROEK!



oNtdek kAsteel HoeNsbroek!

Kasteel Hoensbroek is een van de mooiste en best bewaarde 
kastelen van Europa.

In meer dan veertig ruimtes komen verhalen uit het verre verleden 
tot leven. Het kasteel is een museum en is in verschillende tijds

periodes gebouwd. 
Zeven eeuwen lang was Kasteel Hoensbroek bewoond, op 
enkele periodes na. De lijn loopt via de Middeleeuwse ridders, 
graven en rijksheren tot markiezen van Hoensbroek. Niet van 
iedereen is een portret bewaard. Ook speelde niet iedereen 
een prominente rol. Toch vormen de bewoners samen een 
bonte stoet van adellijke dames en heren. De heren vervulden 
hoge politieke functies, huwden op stand in eigen kring en 

bemachtigden land en titels. Maar wie waren zij?

Kom, maak een reis door de tijd: van Middeleeuwen, via de 
Renaissance naar de Barok.

Maak kennis met de bewoners. Leer over ambacht en symboliek, 
kleur en kleding, vilten en schrijven met ganzenveer. 

Aan de hand van verschillende workshops worden leerlingen 
meegenomen naar een onvergetelijke reis door de geschiedenis 

van kasteel Hoensbroek.

locatie onderwijs
niveau 

tijdsduur kosten

Reserveren? Mail naar reserveringen@kasteelhoensbroek.nl



JE EIGEN
VERZEGELDE
OORKONDE



je eiGeN verzeGelde oorkoNde

Dagelijks sturen wij elkaar smsjes en appjes. Belangrijke informatie 
wordt via de digitale snelweg verstuurd en opgeslagen in onze 

bestanden op de p.c. 
Hoe ging dit vele honderden jaren geleden?

Om het antwoord te vinden gaan we allereerst op zoek in de 
vele kamers van kasteel Hoensbroek naar een oorkonde van 
wel 600 jaar oud, gemaakt van perkament. Wat is dit voor 
oorkonde? Waren oorkondes destijds belangrijk? Weet jij waar 

perkament van gemaakt werd? 
Papierrestaurator en docente Saskia Hendriks (docentenopleiding 
Kunstacademie Maastricht) vertelt je wetenswaardigheden over 

het fenomeen oorkondes en het restaureren hiervan. 

We gaan zelf aan de slag met het ontwerpen van een eigen 
oorkonde met prachtige letters en versieringen. Eeuwenoude 

oorkondes zijn je voorbeeld.
Welk belangrijk nieuwtje komt op jouw oorkonde? Misschien 

een heimelijke liefde… Of een boodschap aan jezelf?
Je schrijft met een ganzenveer en inkt en decoreert met kleur 
naar wens. De kleuren zijn gebaseerd op het authentieke 

kleurenpalet uit de Middeleeuwen.
De oorkonde verzegel je met een zelf gegoten zegel van was.

Kasteel 
Hoensbroek

onderbouw
vmbo | havo | vwo

2 uur € 50 per uur
€ 2 per leerling

Reserveren? Mail naar reserveringen@kasteelhoensbroek.nl



ONTWERP
JE EIGEN 
MIDDELEEUWSE
KLEDING



oNtWerP je eiGeN 
middeleeuWse klediNG

We gebruiken tegenwoordig knopen, drukkers, ritssluitingen, 
klitten band om stoffen aan elkaar te bevestigen. Zo creëren we 

onze kleding.

In de Middeleeuwen hadden mensen deze snufjes niet voor han
den. Hoe losten zij dit op? Welke kleding werd gedragen in de 

Middeleeuwen?

We gaan samen op zoek naar de verschillende kledingstijlen in 
kasteel Hoensbroek. Laat je inspireren! Daarna maken we aan de 
hand van een patroon een kledingstuk van natuurlijk materiaal in 
een Middeleeuwse naaitechniek. Eventueel kun je de stof naar 
wens bedrukken. Misschien bedenk je wel een super outfit voor 

een ridder nieuwe stijl of een hippe jonkvrouw!

De begeleiding van deze workshop is in handen van Saskia Hendriks 
(docentenopleiding Kunstacademie Maastricht/papierrestaurator).

Kasteel 
Hoensbroek

onderbouw
vmbo | havo | vwo

2 uur € 50 per uur
€ 2 per leerling

Reserveren? Mail naar reserveringen@kasteelhoensbroek.nl



ONTDEK 
VILTEN!



oNtdek vilteN!

We maken kennis met kasteel Hoensbroek waarbij de nadruk ligt 
op de functie en toepassing van textiel, honderden jaren geleden 

(wandtapijten, gordijnen, kleding).  

Vervolgens gaan we aan de slag met vilten, een eeuwenoud ambacht. 
Losse wol, water en authentieke zeep zijn onze ingrediënten. 
De focus komt te liggen op het vervilten: Eerst maken we een basis 
van wol. Deze wordt nat gemaakt. Dan kan het vervilten beginnen. 
Verwonderlijk dat losse wol, water en zeep uiteindelijk tot een 

gebruiksvoorwerp/of kleding gevormd kan worden!

Vervilten is een lichamelijk proces. Je gebruikt je hele bovenlichaam. 
Een patroon maken in je buidel vergt creativiteit en voor een mooi 
rond lapje vilt is geduld en precisie nodig. Competenties die ook op 

school van pas komen.

Het maken van een stuk vilt zal één uur duren. In deze hectische tijd een 
ontspannende bezigheid. De focus ligt puur en alleen op het vervilten. 

Als alle stukken vilt klaar zijn, worden ze uitgewassen. Daarna wordt 
alles opgeruimd en maken de leerlingen gaatjes in de buidel voor 
het touw dat er doorheen wordt geregen. De eigen buidel is klaar! 
Iedere leerling neemt zijn eigen buidel naar huis. De begeleiding van 
deze workshop is in handen van Martenique Hickey (Gerrit Rietveld 

Academie, Fontys docentenopleiding culturele vorming Tilburg).
  

Kasteel 
Hoensbroek

onderbouw
vmbo | havo | vwo

2 uur € 50 per uur
€ 3 per leerling

Reserveren? Mail naar reserveringen@kasteelhoensbroek.nl



WELKOM 
IN HET 
THERMEN!



eeN druPPel romeiNs bloed  
iN oNs AllemAAl!

Maak opnieuw kennis met het Thermenmuseum. 
Het museum vertelt het verhaal van de Romeinen in onze regio.

In het Thermenmuseum vind je de indrukwekkende restanten 
van een Romeins badhuis, de thermen. Het is het best bewaarde 

Romeinse (publieke) badgebouw van Nederland. 
Op dit moment vindt er archeologisch onderzoek plaats waarbij 
opnieuw gekeken wordt naar de eigenlijke leeftijd van het badhuis.

Het museum biedt
• een vaste expositie met een gevarieerde collectie gebruiks

voorwerpen uit de Romeinse tijd, afkomstig uit Coriovallum. 
• wisselexposities. Hierin staan de actuele resultaten van de 
archeo  loogspecialisten centraal. De nieuwe expo Open & Bloot 
vertelt over de betekenis van het badhuis in de stad Coriovallum, 
aan de hand van opgegraven objecten. Ook de badgang van de 
Romeinen komt aan de orde. Wist je dat er al gesnackt werd in 

het badhuis? 

Maak een keuze uit ons educatief aanbod zoals digitale 
kijkwijzers, speurtochten, workshops en een Romeinse combi

reis door ZuidLimburg. Het is er allemaal!  

locatie onderwijs
niveau 

tijdsduur kosten

Reserveren? Mail naar reserveringen@thermenmuseum.nl



HET 
VERHAAL 
VAN CORIO-
VALLUM



Het verHAAl vAN coriovAllum

Het Thermenmuseum vertelt het verhaal van de Romeinse 
nederzetting Coriovallum, het tegenwoordige Heerlen.

In het museum wandel je over de thermen, het Romeinse badhuis. 
In de vaste expositie van het museum zie je vele honderden 

objecten die in en om Heerlen zijn opgegraven. 

In de kijkwijzer neemt Marius, een Romeinse inwoner van 
Coriovallum, je mee door de vaste expositie en het badhuis. 
Samen met Marius onderzoek je verschillende aspecten van de 
Romeinse samenleving op het gebied van o.a. wonen, landbouw, 

wegen, ‘dood en begraven’ en handel.

digitale kijkwijzer
De leerling logt in met smartphone/tablet op kunstuithetvuistje.nl, 

volgt de instructies en klaar is Kees! 
Kunst uit het Vuistje stuurt het verslag van de leerling automatisch 
door naar school. Handig voor jou als docent, kun je meteen 

zien wat je leerlingen allemaal hebben meegemaakt.
Als docent ontvang je een handig correctiemodel. De digitale 
verslagen van de leerlingen komen binnen via je mailadres. Ze 
zijn eenvoudig na te kijken en kunnen makkelijk gebruikt worden 

in een digitale leeromgeving als Magister. 

Thermen
museum 

onderbouw
havo | vwo

1,5 uur € 3,50
per leerling

Reserveren? Mail naar reserveringen@thermenmuseum.nl



DE NIEUWE 
ExPOSITIE 
OPEN&BLOOT



de NieuWe eXPositie 
oPeN&bloot

Deze expositie is onderdeel van het meerjarig archeologisch 
onderzoek dat op dit moment centraal staat in de thermen,  
Het Romeinse badhuis. Deze tijdelijke expositie laat zien welke 

rol het badhuis in het stadse leven vervulde.

“Wat vertellen de archeologische objecten  
uit het badhuis, aan jou? 

Wat hebben archeologen in het  
afvoerputje van het badhuis gevonden? 

Wist je dat er al spareribs  
gegeten werden in Coriovallum?”

Laat je leerlingen zelf op onderzoek gaan!

In een geheel vernieuwde interactieve omgeving ervaren leerlingen 
hoe losse puzzelstukjes van aannames en feiten samenvallen tot 

een eigen archeologisch verhaal.
Het digitaal lesmateriaal bestaat uit drie delen: voorbereiden in 
de klas, bezoek aan de expositie en afsluitende opdrachten voor 

in de klas.

Thermen
museum 

onderbouw
havo | vwo

1,5 uur € 3,50
per leerling

Reserveren? Mail naar reserveringen@thermenmuseum.nl



DAAR 
KOMEN DE 
ROMEINEN 



dAAr komeN de romeiNeN (lAtijN)

Het Thermenmuseum vertelt het verhaal van de Romeinse 
nederzetting Coriovallum, het tegenwoordige Heerlen. In het 
museum wandel je over de thermen, het Romeinse badhuis.  
In de vaste expositie zie je vele honderden Romeinse objecten 

die in en om Heerlen zijn gevonden.
Thema’s waarmee de leerling in aanraking komt, zijn o.a. wonen, 

landbouw, wegen en handel, ‘dood en begraven’, de stad. 

zoektocht
In deze zoektocht komen de leerlingen uitdrukkelijk in aanraking 
met het klassieke Latijn: oude Latijnse gezegdes, ontcijferen van 
Latijnse opschriften op archeologische objecten, vertalingen van 
beroemde Latijnse teksten enz. Leerlingen gaan op zoek naar 

de antwoorden op de gestelde vragen. 

Er wordt in groepjes gewerkt (voor overleg) maar iedere leerling 
heeft een eigen werkboekje en vult zijn/haar antwoorden zelf in.

Thermen
museum 

vwo2 | vwo3 1,5 uur € 3,50
per leerling

Reserveren? Mail naar reserveringen@thermenmuseum.nl



OP REIS 
MET JE KLAS 
DOOR ROMEINS 
ZUID-LIMBURG



oP reis met je klAs door 
romeiNs zuid-limburG

Combinatieaanbod van Thermenmuseum Heerlen en de 
Romeinse Katakomben Valkenburg.

thermenmuseum
In het Thermenmuseum vind je de indrukwekkende resten van 

een Romeins badhuis: de thermen.
Het museum vertelt het verhaal van het dagelijkse leven in 
Romeins ZuidLimburg. Werd het badhuis veel bezocht? Hoe 
woonden Romeinen? Was er destijds al handel? Waarom lagen 
grafvelden buiten een stad? Op een ontdekkingstocht door het 
museum speuren leerlingen naar de antwoorden. De vele ge

bruiksvoorwerpen uit de Romeinse tijd helpen hierbij. 

de romeinse katakomben
Dwalend door de onderaardse gangen reis je terug in de tijd. 
Terug naar het Rome uit de 3e en 4e eeuw. Samen met een 
gids daal je af naar de graven van gewone Romeinse burgers en 
naar de kleurrijke grafkamers van vooraanstaande Romeinen. 

Kijk ook naar de prachtige fresco’s en marmeren sculpturen. 

Workshops 
In beide musea kunnen leerlingen deelnemen aan verschillende 
workshops. Meer informatie over de workshops vind je op de 
andere flyers van deze serie of op www.thermenmuseum.nl

Thermen
museum 

Reserveren? 
Mail naar reserveringen@thermenmuseum.nl



‘ON TOUR’ 
DOOR HET 
ROMEINSE 
RIJK



‘oN tour’ door Het romeiNse rijk
workshop handel

Romeinen bouwden een immens wegennet in het hele Romeinse rijk. 
Dat was niet alleen voor het verplaatsen van de troepen, maar ook voor 
handelaars. Er werd al volop gehandeld. Wat importeerde en exporteerde 
men vanuit onze regio? Welke Romeinse wegen liepen door deze regio? 

Kun jij de Peutingerkaart lezen? 

Wat gaan we doen
Handel drijven zonder schriftelijke verklaring was ondenkbaar. Dus: aan de 
slag met schrijven in het Latijn én op papyrus. Zó kom je wel verder in het 

Romeinse rijk! 

De workshop wordt verzorgd door stichting SPQR. Door middel van ‘levende 
geschiedenis’ worden leerlingen letterlijk meegenomen naar de Romeinse tijd.

Er kunnen maximaal 20 leerlingen deelnemen aan een workshop. 
Bij een groter aantal leerlingen wordt de groep verdeeld in twee of drie 
subgroepen. Iedere groep krijgt een identiek programma en circuleert tussen 

de verschillende programma onderdelen. 
Er wordt alleen gewerkt met authentieke materialen

Iedere leerling neemt zijn/haar eigen creatief product mee naar huis.

Interesse in één van deze workshops?
Maak uiterlijk 2 weken voor de gewenste datum, een afspraak voor een 

workshop naar keuze.

Thermen
museum 

 1 uur € 4,–
per leerling

Reserveren? Mail naar reserveringen@thermenmuseum.nl

Onderbouw  
VWO



ROMEINS 
BADDEREN 



romeiNs bAddereN 
workshop Romeins baden

Ga je mee naar de thermen, het Romeinse badhuis? Weet jij wat een 
Romein meenam naar het badhuis? Wat droeg je eigenlijk in het badhuis,  
of net niet? Wasten alle Romeinen zich? Wie weet wat je nog meer kon 

doen in het badhuis, behalve baden? 
Als je deze workshop hebt gevolgd, weet je er ‘alles’ van!

Wat gaan we doen
Scrub je huid en voel hoe een Romeinse huidschraper werkt. Maak je eigen 
authentieke Romeinse bodylotion, gebaseerd op olijfolie. Met een geurtje 
van heerlijk riekende kruiden. Welke kruiden kende men toen al? Voor 

zowel mannen als vrouwen: ieder een eigen geurtje!

De workshop wordt verzorgd door stichting SPQR. Door middel van ‘levende 
geschiedenis’ worden leerlingen letterlijk meegenomen naar de Romeinse tijd.

Er kunnen maximaal 20 leerlingen deelnemen aan een workshop. 
Bij een groter aantal leerlingen wordt de groep verdeeld in twee of drie 
subgroepen. Iedere groep krijgt een identiek programma en circuleert tussen 

de verschillende programma onderdelen. 
Er wordt alleen gewerkt met authentieke materialen

Iedere leerling neemt zijn/haar eigen creatief product mee naar huis.

Interesse in één van deze workshops?
Maak uiterlijk 2 weken voor de gewenste datum, een afspraak voor een 

workshop naar keuze.

Thermen
museum 

onderbouw
vmbo | havo | vwo

 1 uur € 4,–
per leerling

Reserveren? Mail naar reserveringen@thermenmuseum.nl



ROMEINSE 
(OLIE)
BOLLEN



romeiNse (olie)bolleN
workshop voeding

Met de komst van de Romeinen veranderde het eetpatroon in onze regio. 
Romeinen brachten veel nieuwe producten mee: van kip tot walnoten. 
Welke voedingsproducten kenden zij nog meer? Hoe vaak at een Romein 

op een dag? Hoe weten we dat?

Wat gaan we doen
De leerlingen worden keukenslaaf en gaan aan de slag om een heerlijke 
Romeinse snack te maken. Ze maken kennis met de verschillende soorten 
graan die destijds verbouwd werden. Het graan wordt vermaalt, het deeg 

wordt gekneed en gebakken. Resultaat: (olie)bollen op Romeinse wijze. 
Smakelijk!

De workshop wordt verzorgd door stichting SPQR. Door middel van ‘levende 
geschiedenis’ worden leerlingen letterlijk meegenomen naar de Romeinse tijd.

Er kunnen maximaal 20 leerlingen deelnemen aan een workshop. 
Bij een groter aantal leerlingen wordt de groep verdeeld in twee of drie 
subgroepen. Iedere groep krijgt een identiek programma en circuleert 

tussen de verschillende programma onderdelen. 
Er wordt alleen gewerkt met authentieke materialen

Iedere leerling neemt zijn/haar eigen creatief product mee naar huis.

Interesse in één van deze workshops?
Maak uiterlijk 2 weken voor de gewenste datum, een afspraak voor een 

workshop naar keuze.

Thermen
museum 

onderbouw
vmbo | havo | vwo

 1 uur € 4,–
per leerling

Reserveren? Mail naar reserveringen@thermenmuseum.nl



OP ZOEK 
NAAR 
HISTORISCH 
GOUD? 



oP zoek NAAr HistoriscH Goud? 
rijckHeyt Heeft Het!

Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis, heeft informatie over 
diverse onderwerpen uit de geschiedenis van Heerlen en de regio. 
Deze informatie is te vinden in archieven, documentaire collecties en 

de bibliotheek.

Rijckheyt onderschrijft het belang van erfgoededucatie. Zowel voor 
het basis als het voortgezet onderwijs. Door gebruik van archieven en 
collecties krijgen leerlingen historisch inzicht in hun eigen leefomgeving. 
De naam Rijckheyt is niet zomaar gekozen. Rijckheyt is het Middel
eeuwse woord voor ‘schatkist’. In deze schatkist kunt je op zoek naar 
beroemde lokale personen, instellingen, gebouwen, dorpen enz. Je 
vindt deze informatie in de vorm van documenten, krantenartikelen, 

foto’s, boeken en archiefstukken.

Niet alleen voor jou, als docent, heeft Rijckheyt een schat aan gegevens. 
Ook voor leerlingen die bijvoorbeeld een werkstuk maken of aan de 

slag gaan met een CKV opdracht. 

Rijckheyt besteedt op de website aandacht aan belangrijke onder
werpen uit de geschiedenis van deze regio. 

Omvattende thema’s zoals Tweede Wereldoorlog of Mijnbouw. Deze 
thema’s vind je onder het kopje ‘Regionale geschiedenis’.

Onder het kopje ‘Cultureel Erfgoed’ vind je korte artikelen over 
belangrijke gebouwen, personen, dorpen, gehuchten en buurten, enz. 

Onze regionale geschiedenis is toegankelijk via www.rijckheyt.nl

Rijckheyt is gevestigd in het Thermencomplex 
aan de Coriovallumstraat 9 te Heerlen.

De studiezaal is geopend van 
dinsdag t/m donderdag 
van 10.00 tot 17.00 uur. 
Je bent van harte welkom!

Telefoon 0455604401
Email info@rijckheyt.nl
Website www.rijckheyt.nl

Rijckheyt



ARCHIEVEN 
EN COLLECTIES



ArcHieveN eN collecties

Onderzoek doen is een interessante bezigheid. Het heeft iets avon
tuurlijks. Het is een ontdekking of eigenlijk een herontdekking van 

een verloren gewaand verhaal of een deel van dat verhaal. 

Voor een overzicht van alle aanwezige archieven en collecties bij 
Rijckheyt kijk je op de www.rijckheyt.nl onder het kopje ‘Archieven’. 

Je kunt door alle inventarissen zoeken. 

Archieven
Een archief is een geheel van dossiers en documenten, ontvangen 
of opgemaakt door één persoon, groep personen of organisatie.Een 
voorbeeld van een archief bij Rijckheyt is de Schepenbank Heerlen 
(14791796). Hier vind je o.a. de procesdossiers van de bokkenrijders. 

collecties
Een collectie of verzameling is een groep van documenten, volgens 
een bepaald criterium bijeengebracht en op of vanuit één plaats 
beheerd. De Topografisch Historische Atlas (1587heden) is een 
voorbeeld van een collectie bij Rijckheyt. Hier vind je o.a. prenten 
en tekeningen, kaarten en plattegronden, foto’s, (glas)negatieven en 

affiches.

Inmiddels is een aantal archieven en collecties gedigitaliseerd en 
online beschikbaar op de website. Dus ook in de klas toegankelijk  

via het smartboard. 
In onze studiezaal kun je archiefstukken en collectiemateriaal inzien. 

Onze medewerkers helpen je graag verder.

Rijckheyt is gevestigd in het Thermencomplex 
aan de Coriovallumstraat 9 te Heerlen.

De studiezaal is geopend van 
dinsdag t/m donderdag 
van 10.00 tot 17.00 uur. 
Je bent van harte welkom!

Telefoon 0455604401
Email info@rijckheyt.nl
Website www.rijckheyt.nl

Rijckheyt



PERSONEN 
EN STAMBOOM-
ONDERZOEK



PersoNeN eN stAmboomoNderzoek

Wil je meer weten over de geschiedenis van een (bekend) persoon 
óf je voorouder(s)?

Ga op onderzoek in onze archieven en collecties!

Personen
De website van Rijckheyt is je eerste startpunt. Op www.rijckheyt.nl  
kun je onder het kopje ‘Cultureel Erfgoed’ kiezen voor ‘Personen’. 
In de inleidende tekst vind je een index van personen die op 
maatschappelijk gebied hun sporen hebben nagelaten. Tevens vind 

je hier een korte biografie van deze personen. 
Onder het kopje ‘Persoonsdocumentatie’ vind je van ca. 650 personen 

een verzameling krantenknipsels. 
Vrijwel de gehele Persoonsdocumentatie is online beschikbaar op 

de website. Dus ook in de klas toegankelijk via het smartboard.

stamboomonderzoek (genealogie)
Met stamboomonderzoek kun je bij Rijckheyt en vele andere 
archiefinstellingen aan de slag. Je kunt niet alleen op zoek naar namen 
van je voorouders maar ook naar bijvoorbeeld hun leeftijd of beroep. 

Hoe leefden zij? Wat deden zij in het dagelijkse leven? 
Op www.rijckheyt.nl onder het kopje ‘Archieven & Onderzoek’ kun 
je informatie vinden over hoe je met genealogisch onderzoek van 
start gaat, waar je op moet letten en hoe je bepaalde moeilijkheden 

kunt voorkomen. 
Er is aandacht voor de methodiek van het stamboomonderzoek en 
een aantal bronnen zoals de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters, 
de doop trouw en begraafboeken van de pastoor, maar ook 

genealogieën en bidprentjes. 

Rijckheyt is gevestigd in het Thermencomplex 
aan de Coriovallumstraat 9 te Heerlen.

De studiezaal is geopend van 
dinsdag t/m donderdag 
van 10.00 tot 17.00 uur. 
Je bent van harte welkom!

Telefoon 0455604401
Email info@rijckheyt.nl
Website www.rijckheyt.nl

Rijckheyt



BIBLIOTHEEK



bibliotHeek

Stel je leerling gaat aan de slag met een werkstuk over een bepaald 
onderwerp. Je hebt opdracht gegeven voor het schrijven van een 
artikel. Je wilt gewoon meer weten over de geschiedenis van je stad 
of dorp. Dan kunnen boeken en kranten een goede bron zijn voor 
een historisch onderzoek. Onze uitgebreide bibliotheek omvat een 

grote verzameling boeken, tijdschriften, brochures en kranten. 

boeken en tijdschriften
In de bibliotheek vind je boeken en tijdschriften op het gebied van:

lokale en regionale geschiedenis, genealogie, Romeinen, archeologie, 
Tweede Wereldoorlog, mijnbouwgeschiedenis, architectuur enz. 

Via www.rijckheyt.nl kun je onder het kopje ‘Bibliotheek’ middels 
trefwoorden zoeken of er over jouw gekozen onderwerp interessante 

boeken en tijdschriften aanwezig zijn.

kranten
Er is ook een uitgebreide serie kranten (van 1846–2005) die op 
microfiche in onze studiezaal beschikbaar is. Daarnaast beschikt 
Rijckheyt over de collectie Persberichten Heerlen en omgeving. Zo 
kun je bijvoorbeeld alles te weten komen over de actie ‘Thermen 

open, nu of nooit’, 
‘Koninklijke Bezoeken’ aan Heerlen, maar ook over de aanleg van de 

Woonboulevard of de restauratie van het Glaspaleis.

Boeken en tijdschriften uit de bibliotheek worden NIET uitgeleend. 
Deze kunnen wel in de studiezaal ingezien en gekopieerd worden. 
In de studiezaal vind je de laatste afleveringen van tijdschriften, 

weekbladen en de regionale kranten.
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BEELDBANK



beeldbANk

Welke bekende oorlogspersonages hebben Heerlen bezocht? 
Hoe zag jouw wijk/straat er vroeger uit? 

Heeft Hoensbroek ooit koninklijk bezoek gehad? 
Waarom was er in 1953 in de zomer een carnavalsoptocht? 
Hoe zag een ambulance van de OranjeNassaumijn I eruit? 

Foto’s en prentbriefkaarten kunnen veel historische informatie bieden. 
Misschien kunnen ze een beginpunt vormen in jouw onderzoek naar 
het verleden. Ze kunnen ook een waardevolle aanvulling zijn op de 
schriftelijke informatie die je ter beschikking hebt. Een bouwtekening 
van een huis kan heel informatief zijn, maar een foto werkt vaak toch 
meer tot de verbeelding. Bovendien zijn foto’s en prentbriefkaarten 
prachtig illustratiemateriaal voor je lesstof of voor een werkstuk. Op 

een foto valt zóveel meer te ontdekken!

In onze regio is veel gefotografeerd. Naast gebouwen, straatbeelden, 
personen en verenigingen vormde bijvoorbeeld de mijnbouw een 

dankbaar onderwerp. 

Rijckheyt beschikt over een uitgebreide foto en prentbriefkaarten
collectie die via www.rijckheyt.nl beschikbaar is. 

In verband met het uitzoeken van auteursrechten zullen de meeste 
afbeeldingen in de beeldbank van Rijckheyt voorlopig alleen nog te 

bekijken zijn in de studiezaal van Rijckheyt.

Als je een goede reproductie wilt bestellen, kunnen wij een afbeelding 
aanleveren op 300 dpi (tiffbestand). Hier zijn kosten aan verbonden. 

Neem met ons contact op voor meer informatie.
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