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Zaterdag 25 mei 2019 - Daguitstap naar het heiligdom St. Gerlach in Houthem-Valkenburg 
en de tentoonstelling "De meester van Elsloo"  in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. 

 

 
 

Sint-Gerlachuskerk in Houthem 
 
 

 
 

Zogen. Meester van Elsloo. Sint-Anna-te-Drieën. -  
Parochie Sint-Augustinus in Elsloo. 

 

In Houthem nabij Valkenburg leefde in de twaalfde eeuw de 
kluizenaar Sint-Gerlachus. Zijn graf werd graag bezocht door 
bedevaarders. Een Norbertijnerklooster uit die tijd evolueerde tot een 
adellijk vrouwenstift. In de 18de eeuw werd de kerk herin-gericht in 
een zeer uitbundige rococostijl. Een indrukwekkende 
restauratiecampagne werd voltooid in 2009. De moeite! 
 
In het Bonnefantenmuseum in Maastricht loopt een niet te missen 
expositie van een vijftigtal sculpturen die worden toegeschreven aan 
één of meerdere Maaslandse ateliers in de zestiende eeuw onder de 
noodnaam "De Meester(s) van Elsloo". Deze houten, vaak 
gepolychromeerde beelden zijn afgewerkt met een verfijnd 
raffinement. Ze bewijzen dat onze streken op de rand van de Nieuwe 
Tijd cultureel sterk verfijnd waren. 
 
Op woensdag 22 mei om 20.00 uur geeft Dr. Famke Peters, als 
kunsthistorica verbonden aan het gerenommeerde Koninklijk 
Instituut voor het Kunstpatrimonium in Brussel, een inleidende 
voordracht over "De Meester van Elsloo". U bent welkom in 
Brasserie De Beurs aan de Markt in Maaseik. 
 

Programma van de daguitstap op zaterdag 25 mei 
 
* 09.00u.: vertrek per autobus vanaf de parking CC. 

    Achterolmen Van Eycklaan 72 Maaseik.  
* 10.00u. – 11.30u.: bezoek St. Gerlach in Houthem: 
    rondleiding met film over de geschiedenis van St. Gerlach 
    en het Stift, een bezoek aan de kerk met fresco's, de 
    schatkamer, de tentoonstelling over Hildegard von 
    Bingen en de stiltekapel met mozaïeken.  
* 12.00u. – 14.30u.: middagpauze in Valkenburg. 
* 15.00u.: Bonnefantenmuseum Maastricht - onder leiding 
    van gidsen geleid bezoek aan de tentoonstelling ‘De 
    Meester van Elsloo'. 
    Vrij bezoek aan de vaste collectie van het Bonnefanten.  
* 17.15u.: Vertrek naar Maaseik.  
* 18.00u.: Aankomst CC. Achterolmen Maaseik.  
 

Praktisch 
 
* Prijs incl. entree, gidsen en bus:  

   - €32,50 (leden PSK),  

   - €25,00 (NL-Museumjaarkaarthouders) 

   - €35,00 (niet-leden, zonder MJK).  

* Inschrijven bij Annie Metten uiterlijk 19-05-2019 (contact zie 

boven deze brief)  

* Betaling graag op voorhand via rekeningnummer  

   BE89 4534 0990 2185 t.n.v. Pater Sangerskring Maaseik 

   met vermelding van "25-05-2019 - Houthem + Bonnenfanten" 

   en de namen van de deelnemers.  

 
Noteer ook onze volgende superuitstap in uw agenda 
 

ZONDAG 30 JUNI 2019: uitstap naar Doornik met een 
bezoek aan het Musée des Beaux Arts, het Belfort en de 
OLV-kathedraal met schatkamer, beide UNESCO 
WERELDERFGOED! 
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