
Op 13 en 14 juli 2021 werden wij getroffen door een natuurramp en 
werden woningen, bedrijven en instellingen getroffen door een ongekende 

overstroming. Nadat het water verdween nam ook langzamerhand 
de aandacht af voor de gevolgen die ons persoonlijk hebben geraakt. 

Inmiddels is een jaar voorbij, is veel opgeruimd en hersteld maar voor 
velen wordt de dag nog steeds beheerst door de ramp, het verdriet en de 

pijn, onzekerheid, zorgen en problemen die zijn achtergebleven.

Op woensdag 13 juli willen wij samen met u stilstaan bij de overstroming, elkaar 
treffen, aandacht schenken en verhalen met elkaar delen over wat er sindsdien is 

gebeurd. Die avond brengen wij ook samen door met onze hulpverleners van de 
brandweer, politie en reddingsbrigade. We treffen elkaar op twee plekken: in Schin op 

Geul, waar de eerste overstroming plaatsvond en in Houthem-St. Gerlach, waar het 
water weer verdween. Om 20.00 uur komen wij op beide plekken samen: gedupeerden, 
vrijwilligers en hulpverleners en kunnen verhalen uitgewisseld worden. U mag zelf de 
plek kiezen. Rond 21.30 uur lopen wij daarna samen met lampionnen vanuit de beide 

dorpskernen naar het centrum van Valkenburg. Daar staan we dan gezamenlijk stil 
bij de watersnoodramp. We hebben ellende en verdriet meegemaakt maar vooral ook 

geleerd wat saamhorigheid, solidariteit en vriendschap betekent.

Daan Prevoo
Burgemeester

Woensdag 13 juli
20.00 uur

21.30 uur

23:45 uur 

Donderdag 14 juli
9 tot 21 uur 

14 uur

t/m 17 juli

Programma

Woensdag 13 juli tot en met 31 augustus 
Wensboom bij de Nicolaas en Barbarakerk 
in Valkenburg

Schin op Geul
Ontmoeting bij het 
monument op het kerkplein

Start lampionnenwandeling* 

Samenkomst bij de Geul 
in centrum Valkenburg
+ Muzikale afsluiting

Wandelroute langs de Geul
Druppel wandelroute. 
Locaties met speciale 
optredens

Onthulling Social Sofa 
Walramplein

Foto-expositie Museum 
Valkenburg

Houthem Sint Gerlach
Ontmoeting bij Adelante  
(Onderste straat 29)

Start lampionnenwandeling*

*Er worden lampionnen 
aan het het begin van 
de wandeling uitgereikt. 
Maar u mag ook een eigen 
lampion meenemen!


