
Presentatie van het eerste exemplaar 
26 september 2012, 16.00 uur. 

 
(tijdens het Famillement van het Internationale Heraldiekcongres) 

 
Regionaal Historisch Centrum Limburg 

 Sint Pieterstraat 7 
  

U bent van harte welkom ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiek ins 

nao bove 

 
Jef Bartelet, VMG 05-09-2012 
 

Hoewel de presentatie van het eerste exemplaar pas op 26 september zal plaats 
vinden, worden de lezers van de VMG-gevelstenenrubriek nu al in de 
gelegenheid gesteld het Maastrichtse chronogrammenboek in hun bezit te krijgen. 
Het boek wordt geproduceerd volgens het systeem Print on Demand en is alleen 
te bestellen bij http://www.mooilimburgswebshop.nl/products/220849 , waarna het 
per post zal worden toegezonden. 
 
We zijn ons bewust dat de prijs (€ 21,50 + € 2 porto) aan de pittige kant is (een 
gevolg van dat POD-systeem) en bieden daarom daarnaast ook de digitale versie 
aan die te uploaden is van de VMG-site voor de prijs van € 10.  
Te bestellen via vmg@maastrichtsegevelstenen.nl  
 
Alle informatie bij elkaar: www.maastrichtsegevelstenen.nl/boekchronogram/aanbod1.htm  

Bernard Grothues en Jef Bartelet 
presenteren ‘Chronogrammen in Maastricht’ 
 

Nu verkrijgbaar 



 

Op  www.maastrichtsegevelstenen.nl/bekeken/chronogrammen.htm  
  

vindt u een korte introductie op chronogrammen en een totaaloverzicht 
van nog terug te vinden chronogrammen in Maastricht 
 

 
 

 Het volgende kaartje met wandelroute is te downloaden vanaf  

   www.maastrichtsegevelstenen.nl/boekchronogram/route.pdf     
 



Maastricht West
  

 Start op het Vrijthof bij de Vogelstruis.
(48) Platielstraat 20; weg vervolgen
(96) Sint Amorsplein, beeld; weg vervolgen
(33) Achter het Vleeshuis 20
(41) Achter het Vleeshuis 21; weg vervolgen
       Wolfstraat oversteken
(53) Mtr. Smedenstraat 15; weg vervolgen
        rechtsaf Stokstraat in, tweede straat rechts
(52) Plankstraat 4; weg vervolgen naar overkant plein
(55) OL Vrouweplein 28; terug naar plein
(38) OL Vrouweplein 22, binnenterrein
        terug naar OL Vrouweplein, rechtsaf Koestraat in;
        Aan eind rechtsaf
(60) Stenenbrug 12 

        Pieterstraat oversteken, Tafelstraat in,  naar
(67) Grote Looiersstraat 4, zijgevel
(54) Grote Looiersstraat 19
(70) Grote Looiersstraat 27
        bij standbeeld rechtsaf
(64) Looiersgracht 2
(50) Bonnefantenstraat 2
(36) Bonnefantenstraat 2, interieur
        doorlopen naar Tongersestraat, rechtsaf
(72) Lenculenstraat 18, aan eind rechtsaf
(42) Witmakerstraat 5, aan eind linksaf
(74) Hondstraat 1
        aan eind Bredestraat in; in het midden
(81) Lantaarnstraat 4; terug naar Vrijthof

 Maastricht Oost (Wyck)

      Over de Servaasbrug terug naar het station door
       de mooiste straten van Wijck met niet veel 
       chronogrammen, maar heel veel andere zeer
       fraaie gevelstenen.
      Volg de Wijcker Brugstraat tot aan de Rechtstraat
(49) Rechtstraat-links 32; terug
(46) Rechtstraat-rechts 25a; weg vervolgen
(40) Rechtstraat 92
        aan eind linksaf
(44) Hoogbugstraat 27 
       via de Wilhelminasingel en de Stationsstraat
       naar het station

(Het nummer voor de straatnaam geeft aan op welke pagina van 
het Chronogramenboek meer te lezen is over het chronogram)


