1 t/m 25 oktober

bok ‘n kunst

2019

Centrum Valkenburg
•

Diverse kunstwerken in etalages rondom het
thema ‘Bokkenrijders’

•

Kunstroute langs deelnemende ondernemers in
het centrum

•

Veiling kunstwerken: 25 oktober, 16.00 uur in
De Post Valkenburg

deel jouw mooiste
bokkenweken moment
met #bokkenweken
Volg ons op:
facebook
Instagram
@bokkenweken

26 oktober

bok ‘n boo

de Valkenburgse bokkenweken worden
mede mogelijk gemaakt door:

De Post Valkenburg
•

Nog niks om uit te spoken met Halloween?

•

Griezelen met het Heksengilde Fauquemont

•

Leeftijd 4 t/m 12 jaar

Ga voor het complete programma
en meer informatie naar:
www.bokkenweken.nl

Valkenburg aan de Geul

29 september
t/m 31 oktober
bezoek ons op:

www.bokkenweken.nl

29 september

rabo dorpskernen
bokkenbattle

6 oktober

bokkenconcert &
boK baKT boKKepooT

Theodoor Dorrenplein

Theodoor Dorrenplein

•

•

Alle kernen uit Valkenburg aan de Geul gaan de
strijd met elkaar aan

•

Strijd op het gebied van intelligentie,

•

kracht en uithoudingsvermogen
•

Wie gaat met de wisseltrofee naar huis?

•

20 oktober

bok ‘n blues
Centrum Valkenburg

Concert met drie muziekbands en een coverband

•

Genieten van Bokbier, Blues & Bites

uit Zuid-Limburg

•

Live bluesmuziek in zes horecazaken

Banketbakkerij Fer Botterweck “bokt” voorafgaand

•

Leeuw aan de Brug, Café ‘t Hoekje,

de grootste Bokkenpoot van Nederland

Bonne Aparte, Eetcafé ’t Pleintje, Pub 13-i,

Proef en geniet!

Pub Henry VIII

29 september

13 oktober

29 september – 15 november

Centrum Valkenburg en Theodoor Dorrenplein

Centrum Valkenburg, Theodoor Dorrenplein en

Diverse locaties in Valkenburg

bok ‘n bier

bokkemért

bok d’amuse

Walramplein
•

Rondgang met eerste LEEUW bokbiervaatje door
centrum Valkenburg

•

•

Spannendste amusetocht van Limburg

Eén van de grootste en sfeervolste jaarmarkten

•

Vijf amuses onderweg

van Limburg

•

Proef, wandel, geniet en kom meer te weten

•

Aanslaan eerste vaatje LEEUW bokbier

•

De mooiste bokbieren uit de Euregio te

•

350 kramen

proeven bij diverse horeca

•

NIEUW: foodtrucks en producten uit de streek

(gehele maand oktober)

op het Walramplein

over de mythe van de bokkenrijders!

