
 

 

Landelijke Open Monumenten Dag 

2020 in Valkenburg aan de Geul. 

 

Programma zaterdag 12 september en zondag 13 september 2020: 

 

Kunstroute binnen en buiten onder leiding van Yvonne Sintzen: 

Locatie: start op het pleintje van de gemeentegrot, Cauberg 4, 6301 BT Valkenburg aan de Geul 

Tijd:      zaterdag 12 september en zondag 13 september beide dagen om 11.00 uur & 14.00 uur. 

Reserveren is noodzakelijk. 

 

-kunstroute door Valkenburg Centrum om 11.00 uur; wandeling langs de kunstwerken in de 

 openbare ruimte, waarbij u tekst en uitleg krijgt over deze kunstwerken. 

-kunstroute in de gemeentegrot  om 14.00 uur; kunstroute in een apart gedeelte van de   

 gemeentegrot, die buiten deze rondleiding niet toegankelijk is, waarbij u tekst en uitleg   krijgt over de 

 kunstwerken die hier van oudsher aanwezig zijn.  

Op dit moment mogen de groepen in de grot niet groter zijn dan 12 personen en buiten maximaal 10 

 personen. Daarom is reserveren noodzakelijk.  

Dit kan per email: secr@kunstencultuurraad.nl tot uiterlijk 7 september. 

 

 

Historisch kijkje nemen in Huize Boslust 

Locatie: Kloosterweg 36, 6301 WK, Valkenburg aan de Geul 

Tijd:    zaterdag 12 september en zondag 13 september beide dagen om 11.00 uur 

Reserveren is noodzakelijk. 

De activiteit vindt onder alle weersomstandigheden plaats. 

Tijdens de jaarlijkse Open Monumenten Dagen geeft historicus Jos 

Schols interessante rondleidingen rondom het gebouw Huize 

Boslust. Schols is de deskundige van de 125-jarige geschiedenis 

van het Ignatiuscollege/Huize Boslust in Broekhem-Noord. 

Hij vertelt ter plekke aan de bezoekers over de geschiedenis van 

het gebouw en over de bewoners, die er gedurende de 

verschillende periodes hebben gewoond, geleefd en gewerkt. U 

krijgt ook de gelegenheid om "Boslust" onder begeleiding te 

betreden en de centrale hal en de vroegere eetzaal te bezichtigen. 

Dit is een unieke kans om er de vroegere sfeer te proeven! 

 

De rondleiding duurt ± 45 minuten.  Er kunnen maximaal 15 personen per excursie deelnemen, met 

de aantekening dat de rondleiding minder geschikt is voor de jonge kinderen.  

Reserveren van deelname is noodzakelijk. Dit kan per email: secr@kunstencultuurraad.nl tot uiterlijk 7 

september onder vermelding van aantal en naam van de deelnemers. 
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Bezoek het heiligdom St. Gerlachus in Houthem/Valkenburg aan de Geul 

Locatie: Norbertinessenhof 1, 6301 KM, Houthem/Valkenburg aan de Geul 

Tijd:      zaterdag 12 september en zondag 13 september beide dagen tussen 10.00 –16.30 uur  

Vooraf aanmelden noodzakelijk via tel.  0615304492 zodat er niet te veel bezoekers 

tegelijk in de kerk aanwezig zijn.  

 

 


