
donderdag, 12 september

Verrassende momenten
door Kim Noach

G
rasseVerr

Macht & Pracht is
het thema van de
Open Monumen-

tendagen dit
weekeinde.

Behalve kerken, kas-
telen en kloosters,
kunnen bezoekers
ook een aantal pa-
reltjes in Parkstad

bezoeken.

G edurende de zes jaar
die ik in de regio
Parkstad werk, pro-
beer ik binnen te ko-
men in het prachtige

(de buitenkant tenminste) kas-
teel de Bongard in Bocholtz. Sim-
pelveld en Bocholtz hebben bui-
tengewoon mooie plekjes. Velen
daarvan heb ik als ‘verslaggeef-
ster Simpelveld’ gezien, maar kas-
teel de Bongard? Dat bleef bui-
ten bereik.

BOCHOLTZBOCHOLTZ
Tot aanstaande zondag! Vrijwilli-
gers van Heemkundevereniging
De Bongard en de werkgroep
Historische Panden Simpelveld
‘openen’ kasteel de Bongard voor
publiek. Of liever gezegd: maken
het erf van de hoeve van de Bon-
gard tot centraal punt van de
Open Monumentendag.
Tussen 11 en 17 uur zijn er diver-
se activiteiten in en rondom het
kasteel zoals rondleidingen en
een tentoonstelling over de ge-
schiedenis van de Bongard.
Eens kijken hoeveel
macht de
heer-

sers in de oude ‘heerlijkheid Sim-
pelveld’ hadden.

ende
HEERLEN
Ook in Heerlen openen bijzonde-Ook in Heerlen openen bijzonde-
re gebouwen die doorgaans niet
toegankelijk zijn de poorten. Op
twaalf verschillende locaties kan
publiek tussen 11 en 17 uur te-
recht.
Zoals de Schelmentoren, kloos-
ter Huize de Berg en de oude
Vroedvrouwenschool. Vanavond
is er een lezing in het Savelsberg-
klooster.
Kunsthistoricus Gabriella Dorren
schreef een boek over klooster
Huize de Berg en praat vanaf
19.30 uur daarover. De toegang is
gratis.
Op zondag staan vrijwilligers
van Heerlen Vertelt klaar voor be-
zoekers op Etage 32 in de Geleen-
straat 32. Van 11 tot 15 uur is op
deze locatie een mini-tentoon-
stelling met de titel ‘Blik op
Heerlen’ van car-
toonist Toon
Heze-

mans. Die tekende ansichtkaar-
ten van gebouwen uit zijn stad
Heerlen.
Daarnaast is iedereen welkom
die thuis een bijzonder ‘Heer-
lens’ voorwerp heeft liggen, om
het verhaal achter dit product la-
ten vereeuwigen door de schrij-
vers van Heerlen Vertelt.

mom

KERKRADE
Abdij Rolduc opent delen van
het voormalige kloostercomplex
die normaal gesloten blijven
voor publiek. Dit jaar zijn delen
van het Grootseminarie Rolduc
te bekijken.
Speciaal voor de Open Monu-
mentendag is ook een wandel-
en fietsroute uitgezet tussen
Kerkrade en Herzo-
genrath
langs

onder meer Burg Rode, Baals-
bruggermolen en Schacht Nul-
land. De route is is te krijgen op
alle locaties.

momente
RANSDAALRANSDAAL
Ransdaal steekt zaterdag en zon-
dag in op ‘pracht’ met een kunst-
wandeling in en rond het Rans-
dalerveld. Zes kunstwerken van
Franscz Witte staan verspreid in
de velden opgesteld. De wande-
ling start elke dag om 14 uur van-
af het atelier van Franscz Witte,
aan de Ransdalerstraat 37.
De kosten zijn vijf eu-
ro per per-
soon.

Zondag wordt ook gevierd dat
het station van Ransdaal hon-
derd jaar bestaat.

Voor meer tips:
www.limburger.nl/parkstad

nten

soon.

In het Ransdalerveld staan,
verspreid over zes locaties,
metershoge doeken met
kunstwerken van Franscz
Witte.  foto Luc Lodder


