1e jaargang nr. 1
Een uitgave van Gastvrij
Roerdalen-Wassenberg

IN DEZE KRANT

pag.

Klein Geluk
Natuurlijk genieten
Cultuur snuiven
Bourgondisch genieten
Overzichtskaart
Actief
Verrassend
Kinderavonturen
Verblijven

2
3
4
5
6
8
10
12
12

Welkom in Roerdalen en Wassenberg
Leuk dat je in onze regio verblijft. Er is hier veel te zien, te
doen, te proeven en te beleven. Deze GelöksGezèt maakt
het jou makkelijker om keuzes te maken voor bijvoorbeeld
activiteiten, wandelingen en eetgelegenheden.
Je krijgt de meest uiteenlopende
tips en tricks. Het zijn tipjes van
de sluier, want een compleet beeld
kunnen we je niet geven in een 12
pagina’s tellende krant. Daarvoor
is de regio te veelzijdig en prachtig
tegelijk.
Om te beginnen zijn Roerdalen
en Wassenberg geluksgemeenten.
Maar liefst op 36 locaties vind je
er geluksplekken, die je allemaal
kunt bezoeken. Maar ben ge-

waarschuwd: je gaat je ook meteen gelukkiger voelen als je de
opdrachten hebt uitgevoerd. Leo
Bormans, auteur van de bestseller
The World Book of Happiness,
vertelt er meer over op pagina 2.
In deze regio zijn we rijkelijk bedeeld met prachtige natuur. Denk
aan: Nationaal Park De Meinweg,
het Roerdal, de Melickerheide en
het landgoed Hoosden. Een boswachter van Staatsbosbeheer legt

op pagina 3 uit wat precies hun rol
is in deze regio en vertelt verrassende anekdotes over het donker
pimpernelblauwtje en de blauwvleugelsprinkhaan.

bijvoorbeeld bekend om zijn heerlijke asperges. Een beetje geschiedenis over deze gezonde groente
én een lekker en makkelijk recept
vind je op pagina 5.

Niemand minder dan de burgemeester van Roerdalen, Monique
de Boer-Beerta, legt je in haar column op pagina 4 uit wat cultuur
voor rol speelt in het leven van de
inwoners van Roerdalen. We nemen je ook mee in het schuttersleven dat heel belangrijk is in deze
streek.

Je kunt heerlijk actief bezig zijn. Ga
te voet, te paard of met een stalen
ros de regio verkennen (daarover
lees je op pagina 8). Maar ook kun
je op een andere manier actief of
zelfs sportief aan de gang. Duiken,
kanovaren en waterskiën behoren
tot de mogelijkheden. Iets minder
actief, maar niet minder leuk is:
vissen (lees hierover op pagina 9).

Lekker eten en drinken kun je op
heel veel plekken. De streek staat

Heb je kinderen? Of ben je met je

kleinkinderen op pad? Dan geven
we je op pagina 12 een paar tips
voor activiteiten speciaal voor de
kleinsten.
Ook verrassende zaken zijn er te
ontdekken in Roerdalen en Wassenberg… Daar zeggen we in dit
voorwoord nog even niets over.
Het is veel leuker om zelf op pagina’s 10 en 11 te ontdekken wat in
deze regio zo verrassend is.
Veel plezier bij het lezen van de
GelöksGezèt, geniet van je verblijf
in onze mooie regio
én hopelijk vind je een
portie extra geluk!
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Klein Geluk

Natuurlijk genieten

Klein Geluk:
hoe is het zo gekomen?

Alles wat je moet
weten over geluk
Nou ja, alles... Je weet in ieder geval na het lezen van dit artikel
wat geluk is. Wanneer ben je gelukkig? Het ene moment ben je
happy en twee uur later zit je somber te zijn onder een deken
op de bank. Geluk lijkt ongrijpbaar. We vroegen Leo Bormans,
schrijver van wereldwijde bestsellers over geluk – waaronder
The World Book of Happiness – uit te leggen wat geluk is en wat
het idee is achter de 26 geluksplekken in Roerdalen.

Actie ondernemen om iets
te veranderen

“Je gelooft het misschien niet,
maar geluk is voor een groot deel
maakbaar. Wetenschappelijk
onderzoek laat zien dat ongeveer
50% van geluk bepaald wordt
door een combinatie van aanleg
en opvoeding. Ongeveer 10 tot
20% door omstandigheden: je
huis, je baan, je gezin. Je mindset
bepaalt de overige 40%. Dus hoe
je naar de dingen kijkt én
– heel belangrijk – de actie die je
onderneemt om daar iets aan te
veranderen.

Rust, zingeving en harmonie
Tevreden zijn met je leven en bij-

dragen aan het geluk van anderen. Dát is geluk. En daar dragen
de geluksplekken in Roerdalen
aan bij. Inwoners van de zes
kerkdorpen mochten plekken nomineren waar ze rustig worden,
zingeving vinden en harmonie
ervaren. 26 van die 200 genomineerde plekken zijn uiteindelijk
officiële geluksplekken geworden.
Ik heb ze allemaal bezocht. Oké,
fijn zo’n geluksplek, maar wat
brengt die nu? Met alleen plekken
aanwijzen, ben je er inderdaad
nog niet. Geluk komt je namelijk
niet zomaar aanwaaien. Je moet
er iets voor doen. Daarom heb je
op elke plek de keuze uit drie kleine activiteiten die je aanzetten tot

reflectie én actie, alleen of samen
met je gezelschap. Dergelijke ‘positieve interventies’ kunnen ons
geluk wel degelijk bevorderen.

Focus op dingen die echt
belangrijk zijn

We hebben allemaal een keuze:
focus je je op het negatieve of
juist op al het moois?! Het maakt
hierbij niet uit wie je bent, wat
je doet, waar je woont of wat je
meemaakt. Natuurlijk moet je de
pijn of het verdriet niet ontkennen of negeren. Maar als je de
verhouding 1 op 3 toepast, kan je
wel degelijk gelukkiger worden:
ga voor elke negatieve ervaring
op zoek naar drie positieve. Probeer het maar eens. Het werkt.”

Als je zegt Roerdalen, dan zeg je: ruimte, natuur, verenigingsleven, saamhorigheidsgevoel. Maar ook: mooie, unieke natuurmonumenten, bescheidenheid, ligging aan de Roer, plek
voor bezinning en sportieve activiteiten. Periscoop Design
Agency ontdekte dit allemaal toen het in 2009 gevraagd
werd om een slogan te bedenken en een bijpassend logo
te ontwerpen om Roerdalen meer en breder op de kaart te
zetten.

Geluksmomenten uitbeelden
Jannie Schmitz werkt bij het
bureau en is ontwerper van
het logo van Klein Geluk: “We
wilden iets creëren dat past
bij het gevoel dat je hebt als je
in de gemeente bent. Iets dat
breed gedragen wordt door
de hele gemeenschap. Voor
de vorm van het logo
hebben we gekozen

voor een helder en sterk beeldmerk dat werkt als zegel of
sticker. Op de gekleurde cirkel
zie je een aantal iconen die
uitbeelden dat geluksmomenten in de prachtige natuur, in
de activiteiten maar ook in de
mensen zelf terug te
vinden zijn. Klein
Geluk dus.”

Wil jij ook geluk ervaren?

Bezoek een of meer geluksplekken. Kijk op de kaart op pagina
6 en 7 van deze krant voor alle
geluksplekken of scan de onderstaande QR-code.

“Zoveel nieuws te
ontdekken in de natuur”
“Staatsbosbeheer is eigenaar en
beheerder van veel natuurterreinen; bossen, graslanden en heidegebieden. Onze taak is om die
voor alle Nederlanders in stand te
houden.”

Hoe pakken jullie dit aan?

“Beschermen: het beschermen
van de waarde van de natuur
zelf, maar ook de archeologische
waarde of landschappelijke waarde. Beleven: ervoor zorgen
dat iedereen die komt
genieten zo goed
mogelijk de
natuur
kan
be-

leven. Soms zit daar een spanningsveld, want sommige natuurgebieden zijn erg kwetsbaar. Dan
is het zaak dat wij ervoor zorgen
dat het beleven tóch kan, zonder
dat de natuur er (te veel) onder
lijdt. Benutten: een deel van
onze kosten wordt vergoed door
de overheid. Maar het is de bedoeling dat we de rest zelf ophoesten. Hoe? Door overeenkomsten
te sluiten met boeren, de verhuur
van vroegere dienstwoningen als
vakantiewoning of de verkoop van
producten uit
de natuur.”

“Nationaal Park De Meinweg
en delen van het Roerdal, het
Hoosden, de Bolberg en de
Melickerheide.”

Kunnen jullie de natuur niet
gewoon laten zoals die is?

Wat is er zo speciaal aan
deze regio?

Hoeveel boswachters zijn
er in deze regio?

“Er werken acht boswachters
bij Staatsbosbeheer in MiddenLimburg.”

Welke gebieden in
Roerdalen vallen onder
Staatsbosbeheer?

“De natuur bestaat vaak uit
oude cultuurlandschappen, die
ontstaan zijn onder invloed
van mensen. Velen weten niet
dat we de natuur soms moeten

Op zo’n geluksplek ga je – hoe
kan het ook anders – geluk beleven. Doe jezelf en je gezelschap
een plezier en bezoek minimaal
één geluksplek. Bij iedere plek
staat een geluksbord met een
omschrijving. Het is aan jou
om een keuze te maken uit drie
activiteiten. Welke je ook kiest, je
gaat hoe dan ook nadenken over
je leven en over wat je kunt doen

Gouden tip voor extra
geluk

Bij enkele geluksplekken lees je bij
welke ondernemer je een envelop
met een gouden tip kunt ophalen
voor een portie extra geluk.

Ontdek de
geluksplekken en
vergroot je geluk!

Op het uitkijkplatform van de
Bergfried van het uitzicht over
Wassenberg genieten. Het paradijselijke vakantiegevoel in het
stadsdeel Ophoven beleven. De
rust in de rozentuin ervaren. Samen een paar uur op het gezellige
Roßtorplein doorbrengen. De
kleine kapel Birgelener Pützchen
bezoeken… Allemaal geluksplekken die de inwoners van
Wassenberg mochten nomineren.
Leo Bormans selecteerde tien van
deze geluksplekken. Op al de locaties dagen tips – waaronder ook
speciale tips voor gezinnen – je
uit om jouw persoonlijke geluk te
vinden. De stad Wassenberg is de
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eerste Duitse stad die samen met
Leo Bormans eigen geluksplekken heeft ontwikkeld. Deze zijn
gekoppeld aan de geluksplekken
van Roerdalen.

Speurtocht in het stadspark

Ga je mee wandelen in het park
van Wassenberg? Er zijn tien
geluksvogels in het park verstopt.
Kun jij ze vinden? Ze hebben
allemaal een leuke opdracht voor
jou. Die staan in de brochure die
je kunt halen in het informatiecentrum Naturpark-Tor Wassenberg. Als je alle opdrachten goed
uitgevoerd hebt, krijg je daar de
échte sleutel van de grote kasteel-

Blauwvleugelsprinkhaan van grijsbruin naar zwart

foto: Ruud Snijders

Ontdek de geluksplekken van Wassenberg
toren. Zo kunnen jullie samen
klimmen naar het hoogste geluk.
Informatiecentum
Naturpark-Tor Wassenberg
Pontorsonallee 16,
41849 Wassenberg
Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
van 10.00 tot 16.00 uur

Meer informatie:

Lees hieronder de
leuke anekdotes van
Robbert over het donker
pimpernelblauwtje en de
blauwvleugelsprinkhaan.

“Het donker pimpernelblauwtje is sinds 1970 verdwenen uit
Nederland. In 1990 werd de vlindersoort opnieuw geïntroduceerd in Noord-Brabant en vanaf dat moment geldt
de soort als een uiterst zeldzame vlinder. In 2001 heeft het
donker pimpernelblauwtje zich spontaan gevestigd in de
omgeving van Posterholt. Dat is heel bijzonder. Helaas is hij
inmiddels weer verdwenen uit Brabant. De rups eet alleen
van de donkerblauwe bloemen van de grote pimpernel.
Als de rups klaar is voor de verpopping, laat hij zich vallen.
Door de geurstof die de rups uitstoot, denken bepaalde
mieren dat hij een soortgenoot is. De mieren nemen hem
daarom mee naar hun nest waar de rups zich verpopt. Als
de vlinder uitkomt, moet hij maken dat hij wegkomt, want
dan zien de mieren hem als hun vijand. Hij vertrekt, maar
niet voordat hij ook nog eens de eieren van de mieren verorbert. En bedankt voor de gastvrijheid dus. Een mooie vorm
van dubbele misleiding in de natuur.”

Van geluk kun je nooit genoeg hebben. Toch? Dat treft, want
in deze mooie omgeving heb je de mogelijkheid om meer geluk te ervaren. We horen je vragen: “Waar? Hoe? Wanneer?” In
Roerdalen heb je maar liefst 26 geluksplekken, waarvan er zes
speciaal voor kinderen zijn. Dus er is keuze genoeg.
om je geluk te vergroten. Zo zie
je maar weer dat je in Roerdalen
26 keer een belangrijke stap kunt
zetten om méér geluk te ervaren.
Maak daar gebruik van.

“Er is veel moois te zien in
Roerdalen. Als ik een paar
dingen mag noemen… De Roer.
Een snelstromende rivier die
niet is ingedamd door dammen

en dijken. De oevers worden
op sommige stukken enorm
afgekalfd (afkalven is het in elkaar
zakken of inglijden van oevers). Je
ziet er veel libellen en er is genoeg
broedgelegenheid voor ijsvogels
en bijeneters. De bijeneter is
een kleurrijke mediterrane
vogelsoort die steeds verder naar
het noorden voorkomt. Ook denk
ik aan de prachtige waterlelies
op de rolvennen in de zomer. En
in het Vlodroperven groeit het
waterdrieblad in de buurt van de
Hooibaan. In mei vormt de plant
een uitzonderlijk mooie, witte
bloem met veel franjes.”

Donker pimpernelblauwtje alleen
te zien in Posterholt

Bezoek de 26
geluksplekken
Zet die stap naar meer
geluk

“Veel meer mensen ontdekken de natuur en
genieten ervan. Een prachtige ontwikkeling. Maar
sommige delen van de natuur zijn heel kwetsbaar.
Soms komt de natuur hierdoor onder druk te
staan, zeker in het broedseizoen. Hou je alsjeblieft
aan de toegangsregels, zodat de natuur voor de
toekomst ook goed bewaard kan blijven. Honden
aan de lijn dus en blijf op de wegen en paden!”

helpen door in te grijpen. Als je
bijvoorbeeld het grasland in het
Roerdal wilt behouden dan moet
je op een specifieke manier gaan
maaien. Op De Meinweg zijn
in het verleden voor de beoogde
mijnbouw veel grove dennen
aangeplant. Tegenwoordig willen
we meer variatie in de natuur.
Zo zijn de bossen ook veel beter
bestand tegen droogte of insectenplagen. Daardoor moeten we
vaker ingrijpen door bijvoorbeeld
een deel van het hout te kappen.
Zo krijgen andere bomen weer
ruimte om uit te groeien.”

Wie kan het beste vertellen over de natuurgebieden in Roerdalen? Precies… een boswachter. We
gingen daarom in gesprek met Robbert Ouwerkerk van Staatsbosbeheer.

Wat is de taak van
Staatsbosbeheer?

TIP van Boswachter Robbert

foto: Klaus Lisse

“Deze sprinkhaan is een kameleon. Hij houdt van droog
zand en is dus grijsbruin. Zijn blauwe ondervleugels zie je
alleen als hij springt of vliegt. Na de brand op De Meinweg
in april 2020 was veel grond zwartgeblakerd. De sprinkhaan
was hier heel erg in zijn element, want droog en kaal daar
houdt hij van. Vrijwilligers hebben ontdekt dat hij in een
paar vervellingen tijd in staat was om helemaal zwart te
kleuren. Zo had hij dus weer de kleur van de ondergrond.
Hoe mooi is dat? Er valt zoveel nieuws te ontdekken in de
natuur. Het wordt nooit saai.”

foto: Ruud Snijders

foto: Jan Boeren

Speurtocht in het bos
in Wassenberg
Ga vanuit het informatiecentrum Naturpark-Tor Wassenberg op speurtocht in het bos met het hele gezin. Lekker buiten in de natuur: rennen, speuren, klimmen en ravotten. Dat is gezond en maakt gelukkig.

De speurtocht is bedoeld
voor kinderen tussen 4 en
12 jaar.

In Wassenberg is een avontuurlijke speurtocht uitgezet met
onderweg kleine opdrachten. Er
zijn vijf tips in het bos verstopt.
Kun jij ze vinden en het raadsel
oplossen?

De speurtocht is het hele jaar
door leuk om te doen. Neem
gerust vriendjes of opa en oma
mee. Haal de speurtocht op in het
informatiecentrum en start buiten. Na afloop krijgen de kleine
‘speurders’ een lekkere verrassing.
Met wie ga jij los in het bos?

Informatiecentrum
Naturpark-Tor Wassenberg
Pontorsonallee 16,
41849 Wassenberg
Openingstijden:
dinsdag t/m zondag
10:00 tot 16:00 uur
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Cultuur snuiven

Kijk op
www.olsfederatie.com
voor de evenementen.
Je kunt daar ook de
OLS-app downloaden.

Schutterijen verbroederen
Schutterijen kennen hun oorsprong in de middeleeuwen. Ze
beschermden hun stad of dorp tegen onheil, als een soort politie.
Veel schutterijen hebben een patroonheilige of beschermheilige.
Dat is binnen de katholieke kerk een heilige of engel die wordt
beschouwd en vereerd als beschermer. Lang nadenken over
een geschikte naam voor de schutterij hoefde daarom niet.
Zo heb je in Roerdalen de schutterijen met de namen van hun
patroonheiligen: Prins Hendrik (Sint Odiliënberg), Sint Andreas
(Melick), St. Mathias & Cornelius (Posterholt), Sint Sebastianus
(Herkenbosch) en Sint Urbanus (Montfort).

OLS is cultureel erfgoed

Tegenwoordig is een schutterij
alleen nog voor het plezier. Dat
neemt niet weg dat er onderlinge
competitie is. Tijdens nationale
en internationale schuttersfeesten gaan de schutterijen met
elkaar de strijd aan. Wie loopt de
strakste pas, wie heeft het beste
muziekkorps en wie kan het beste
schieten? Het Oud-Limburgs
Schuttersfeest – ook wel ‘D’n
Auwe Limburger’ genoemd – is
het grootste schuttersfeest. Zo’n
160 schutterijen uit Limburg
en Belgisch-Limburg kruisen al
vanaf 1876 jaarlijks de buksen…
Het OLS is een begrip en heeft
niet voor niets vanaf 2008 de
status van nationaal immaterieel
cultureel erfgoed.

Fijn om lid te zijn van een
schutterij

Fred van Hal (70) is een bekend
figuur binnen de schutterswereld.
Naast belangrijke functies binnen
de schuttersbond en -federatie,
is hij zelf lid van schutterij Sint
Martinus in Linne (al 25 jaar)
en Schutterij & Lyrakorps
St. Mathias & Cornelius
Posterholt. Zijn functie
binnen deze schutterijen
is tamboer-majoor of
tambour-maître. Hij
loopt als een soort dirigent voor de muziek uit
met een grote stok met
een bol aan het einde
waarmee hij tekens geeft.
“Het is heel fijn om lid
te zijn van een schutterij.

Bourgondisch genieten

Nieuwsgierig?

Vanwege de traditie en cultuur,
maar zeker ook doordat je er
veel mensen leert kennen, er
vriendschappen ontstaan en het
schieten an sich erg mooi is.”
Fred van Hal is voor zijn
diensten in de schutterswereld een aantal
keren onderscheiden.
Hij is onder andere
lid in de Orde
van Oranje
Nassau.

Asperges

Mmm… Maak ze zelf

om je vingers bij af te likken
Ben je in april, mei of juni in Roerdalen? Dan heb je geluk. Om
veel meer redenen, maar zéker ook om de asperges, een ware
lekkernij. En ze zijn nog gezond ook, want ze zitten boordevol
vitamines en mineralen.
De Grieken, Romeinen, Egyptenaren en Chinezen wisten
duizenden jaren geleden al dat de
speciale lentegroente zeer gezond
was. De asperge stond toen te
boek als een geneeskrachtig kruid.
Pas aan het begin van de vorige
eeuw kwam de asperge naar
Nederland. Maar pas na de
Tweede Wereldoorlog kon je
rijkelijk genieten
van asperges

in Zuidoost-Nederland. Het
gebied was zeer geschikt om
de groente te telen door de
aanwezigheid van zandgronden
en veel en goedkope arbeiders.
Tegenwoordig kun je overal in
Nederland asperges krijgen, maar
Noord- en Midden-Limburg en
Noord-Brabant staan er écht
bekend om.
Nu je toch in Roerdalen bent,
wordt het de hoogste tijd
om van asperges te
gaan smullen. Zéker
als je ze nog nooit
gegeten hebt.

Roerdalen doet ook mee aan twee grotere culturele projecten,
waarbij je de verhalen achter de lokale geschiedenis en archeologie ter plekke zelf kunt ontdekken. Zo kun je in Melick op gebied
van archeologie 2 speerpunten bezoeken (archeoroutelimburg.nl).
En beluister bij de rotonde in Montfort het aangrijpende verhaal
van de laatste weken van de bevrijding van Nederland: de nachtmerrie van Montfort (liberationroute.com).
In bepaalde seizoenen bloeien niet alleen onze akkers, maar ook
onze inwoners bloeien helemaal op. Dan lopen de carnavalsprinsen met hun gevolg door onze zes kernen. Of kom je onderweg
een schutterij in vol ornaat tegen. Marcherend achter het fluit- en
trommelcorps om te oefenen voor het Oud-Limburgs Schuttersfeest. Nergens anders vind je nog zo’n grote processie als bijvoorbeeld in Sint Odiliënberg. Al het moois – dat normaal achter
gesloten deuren blijft – begeeft zich vanaf de Basiliek en Priorij
Thabor van de kerkberg af door de straten van het dorp. Dat is
onze ‘immateriële’ cultuur, waar we heel trots op zijn en die we zo
lang mogelijk in ere willen houden.
Ik wens jou een goed, bourgondisch en cultureel verblijf in onze
gemeente toe.
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Monique de Boer-Beerta,
burgemeester Roerdalen en portefeuillehouder Cultuur

RECEPT (Voor 2 personen)

Klassiek gekookte asperges met achterham, ei en peterselie

Ingrediënten

500 gr. geschilde asperges (AA1)
Zout naar behoefte
30 gram verse peterselie
2 middelgrote eieren
Klontje boter, ± 20 gram
6 plakken boerenachterham

Bereiding

Snij de onderkant van de asperges af. Ongeveer 1 à 2 centimeter. Leg de geschilde asperges
in koud water in een pan; nét
onder water. Voeg een klontje
boter en een snufje zout toe.
Breng het water aan de kook.
Kook de asperges in 8 à 10
minuten gaar. Kook de eieren in
6 à 8 minuten gaar en koel de

eieren af met koud water. Pluk
en was de peterselie. Droog
het kruid in een handdoek en
hak fijn. Test de asperges met
de punt van een mes of ze
gaar zijn. Gaar? Haal dan de
asperges uit het water en leg
deze op een schone theedoek.
Laat de achterham 30 seconden
opwarmen in het aspergewater.
Droog de ham. Leg de asperges
op een bord en voeg de ham toe
aan de onderzijde van de asperges. Verwijder de schil van de
eieren en snijd ze doormidden.
Leg het ei tussen de aspergekop
en de achterham. Voeg de fijn
gesneden peterselie toe.
Smullen maar!

Het witte goud

Asperges worden ook
wel het witte goud
genoemd. Waarom dat
is? Het produceren van
asperges kost de boer
veel tijd, toewijding en
passie. Ze groeien alleen
in het aspergeseizoen en
worden dan ook gestoken.
Je kunt je voorstellen dat
dit een duur proces is.
Daarom zijn asperges
vrij prijzige groente.

Lust voor het oog én
je smaakpapillen
Roerdalen herbergt een aantal speciaalzaken. Voor heerlijke chocolade ga je naar Chocolaterie
Albèrt in Herkenbosch of Gootzen Chocolaterie in Montfort. Wijn en likeur koop je bij Het Steenhuis
in Vlodrop. Hou je van speciaalbiertjes? Breng dan een bezoek aan De Biersalon in Melick. Ben
je een zoetekauw? Ga dan terug in de tijd bij Marie-Anne’s Snoepwinkeltje in Posterholt. Als je
iets specifieks wilt meenemen uit Roerdalen, koop dan streekproducten bij Schurenhof in Vlodrop.

Cultuurbelevenissen
in Roerdalen
De
gemeente
Roerdalen
kenmerkt
zich
door
haar
vriendelijke, gastvrije inwoners
en groene uitstraling. Maar
ook op cultureel vlak hebben
we veel te bieden. De kastelen
die Roerdalen rijk is, kennen
ieder hun eigen geschiedenis.
Zoals Kasteel Daelenbroeck
(Herkenbosch), Kasteel Montfort
(Montfort) of Kasteel Aerwinkel
(Posterholt). Als gemeente hebben we de vele restauraties in
de loop der jaren van harte ondersteund en daarbij – naast
de historische waarde – vooral gekeken naar de vergroting
van het gebruiksnut voor een uitgebreide bourgondische
ontvangst van onze bezoekers.

Uiteraard kun je in Roerdalen ook asperges kopen om ze thuis
klaar te maken. Het is gelukkig totaal niet moeilijk.

Check op de websites van
de restaurants of de lekkernij op de kaart staat:

In the spotlight: Landwinkel Schurenhof
Landwinkel Schurenhof is
gevestigd in een monumentale
boerderij uit het jaar 1809 aan de
Roer en is alleen al daarom een
bezoek meer dan waard. Kijk je
buiten al jouw ogen uit, binnen in
de nostalgische landwinkel is nog
veel meer te zien. Limburgse en
ambachtelijke producten, zoals
boerenkazen, fruitsappen, vers
geslingerde honing uit de streek,
speciale soorten jam, knapkoek,
Klein Geluk chocolade. Een
samenwerking met 85 boerderijen zorgt voor een verrassend
aanbod. Maak een keuze uit
de leuke streekpakketten en
knapzakken of stel zelf een
pakket samen dat mooi
wordt ingepakt.

foto’s: Ruud Snijders

Wassenberg:
Reis terug in
de tijd
Wassenberg is een charmante stad
met een bewogen geschiedenis.
Slenter door smalle straatjes en bewonder het historische centrum met
de bouwwerken uit het verleden,
zoals de burcht, de stadsmuren en
historische gebouwen. Is het overdag al prachtig, ´s avonds zijn het
historische centrum en het stadspark
sfeervol verlicht.
Er is ook van alles te beleven.
Denk aan kleine concerten in
historische gebouwen, gezellige
open air evenementen of maak
een reis terug in de tijd…

Waan je in de
middeleeuwen

Van 6 tot en met 8 mei reis je
rondom de burcht in Wassenberg terug in de tijd naar een
kleurrijke en spannende periode:
de middeleeuwen. Authentiek
geklede ridders uit allerlei delen
van Duitsland laten het verleden
weer opleven. De kunsten van
goochelaars, vuurspuwers en
muzikanten maken van deze dag

iets heel bijzonders. Speel
en droom met ze
mee. Voor kinderen is
er genoeg te ontdekken.
Met grote ogen kijken zowel jongens als meisjes naar
de vechtende ridders, de chique
geklede dames, de messenwerpers en de geniale jongleurs.
Overal zijn activiteiten waarnaar
je kunt kijken of luisteren; en
soms zelfs meedoen. Ook voor de
innerlijke mens wordt gezorgd.
Op verschillende plekken kun jij
je tegoed doen aan heerlijk vers
brood, flammkuchen, knapperig gebraden vlees, hartige

Roerdaler Gagelbier

Schurenhof heeft een uniek
eigen bier: Roerdaler Gagelbier.
Een bijzonder lekker streekbier
met gagel uit Nationaal Park De
Meinweg. Zoals de naam al doet
vermoeden is gagel – een heerlijk
geurende, kruidachtige struik
– een belangrijk bestanddeel
voor de smaak van het bier. Het
gewas is bijzonder en komt voor
in dit beschermde natuurgebied.
Jaarlijks worden de knoppen van
de plant in kleine hoeveelheden geoogst. Uiteraard met een
vergunning van Staatsbosbeheer.
Met veel passie en liefde wordt
vervolgens in een kleine, Limburgse brouwerij het Roerdaler
Gagelbier gebrouwen.

Ook iets proeven?

Dat kan. Neem plaats op het
oergezellige terras of binnen in
het ‘kippenhok’ en geniet van het
lekkers. Wat denk je van een stuk
Limburgse vlaai, een cappuccino,
huisgemaakt sap, of ein boerebotterham?
Proef Limburg op z’n best!

Landwinkel Schurenhof
Grootestraat 49, Vlodrop
www.schurenhof.nl

Ga op een culinaire trip in Wassenberg
Terrasje pikken? De keuze is reuze.

middeleeuwse hapjes en lekkere
drankjes. Mis dit niet.

Meer info:

Niets lekkerders dan bij zonnig
weer op een terras vertoeven. Kletsen. Mensen kijken.
Genieten. Of je nu zin hebt in
een ijskoud biertje of glas wijn,
een cappuccino met vlaai, friet
met een snack, een ijsje, een
compleet menu, een terras is
snel gevonden in Roerdalen.
In Vlodrop, Montfort, Herkenbosch, Posterholt, Melick of
Sint Odiliënberg kun je kiezen
uit verschillende terrassen. Van
eenvoudig tot sjiek, van een
kleine tot een grote kaart en van

bosrijk tot ergens midden in het
dorp. Er is voor ieder wat wils.
Op welk terras breng jij je
middag of avond door of kom
jij even op adem na een fiets- of
wandeltocht?

Check de terrassen op:

Hou je van culinaire hoogstandjes, lekkere gerechten uit de hele wereld of regionale lekkernijen? Breng dan een bezoek aan de restaurants in Wassenberg, de SchlemmerMarkt Rhein-Maas
of de Abendmarkt Wassenberg.

SchlemmerMarkt RheinMaas van 4 tot 7 augustus

Op de Schlemmermarkt (Schlemmer is fijnproever) moet je zijn als
je liefhebber bent van goed eten.
Rondom het historische Roßtorplatz bereiden koks overheerlijke
lekkernijen en maken van jouw
bezoek een regelrecht verwenmoment. Oesters, zalm, champagne
en heerlijke wijnen: de tafels van
de Schlemmermarkt Rijn-Maas
zijn tot in de puntjes verzorgd.
In plaats van overdadige porties
delen de regionale topgastronomen kleinere porties uit, zodat je

verschillende delicatessen kunt
uitproberen. Dat is genieten.
Ook dit jaar wordt de Goldene
Schlemmerente (de gouden
fijnproeverseend) uitgereikt aan
een persoon die zich heeft ingezet
voor de regionale eet- en drinkcultuur.

Info Schlemmermarkt:

Abendmarkt Wassenberg
tussen 1 april en 7 oktober
Heb je zin in een gezellige avond?
Bezoek dan zeker de historische
binnenstad van Wassenberg. Vul
je mandje met allerlei leuke spullen en eet ondertussen al wandelend van al dat regionale lekkers.
De sfeer is super en de muziek
maakt het helemaal af.
In 2022 is de markt op 1 en 29
april, 3 juni, 1 juli, 2 september
en 7 oktober van
17:00 tot 21:00 uur.
Kom je ook?
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Kasteel Aerwinkel
De nieuwsgierige Alpaca’s van
het Kasteel
Fluisteren in Bergerbos
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Het Geluksbankje van Lerop
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Onder de Stambomen van Melick
De Verzonken Tuin van Melick
De koorddansende Eekhoorn
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Roerdalen

Kijk voor meer info op
kleingelukuitroerdalen.nl
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De toren van geluk
De poort naar geluk
De stamboom van geluk
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De bron van dankbaarheid
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Het slagveld aan het water
Het mirakel achter de kerk

Wassenberg

Kijk voor meer info op
wassenberg-erleben.de
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Actief

Ook in Roerdalen en Wassenberg:

Roerdalen per fiets,
te voet of te paard

Kanoën, waterskiën,
duiken en vissen

Fietsen, mountainbiken of wandelen om de mooie omgeving te verkennen. Paardrijden of een huifkartocht
maken en zo genieten van de prachtige natuur. Het kan allemaal in Roerdalen. Wil je daarbij nog wat
extra geluk ervaren? Zorg er dan voor dat je één of meer geluksplekken bezoekt (zie pagina 2).

Fietsend de omgeving ontdekken
Cruisend op je fiets maak je kennis met de
uitgestrekte bossen, afwisselende landbouwgebieden, het prachtige Roerdal en de zes
kerkdorpen met hun bezienswaardigheden.

Kies zelf een route

Via het fietsknooppuntennetwerk
kun je een eigen route kiezen. Of
je volgt al een bestaande, bijvoorbeeld de route Klein Geluk in
Roerdalen. Deze 40 kilometerlange knooppuntenroute leidt je
door een afwisselend landschap.
Onderweg is er veel moois te zien
én kun je je geluk vergroten. Hou
je van kastelen, watermolens en
oude landerijen? Fiets dan de

route Meinweg en Roerdal, deze
is 23 kilometer lang en kan nog
uitgebreid worden.

Liever deelnemen
aan georganiseerde
fietstochten? Dat kan.
• Niederrheinischer Radwandertag. Een groot fietsevenement op 3 juli. Met fietstochten
van 30 tot 75 kilometer die voe-

ren door Noord- en Midden-Limburg en de regio Niederrhein.
Meer info: bel 077 850 49 97 of
haal een folder bij het gemeentehuis in Sint Odiliënberg of bij het
VVV-agentschap De Boshut in
Herkenbosch.
• Tijdens de Fietsvierdaagse
Roerstreek fiets je van 23 tot
en met 26 augustus aantrekkelijke routes (van 30, 45 of 60
kilometer) door het prachtige
Midden-Limburgse landschap en
soms ook door het mooie Duitse
grensgebied.

Liever off-road? Stap dan
op een mountainbike.

Ploeterend door de modder.
Zwoegend over de vele heuvels.
Je gaat geen uitdaging uit de weg
op de mountainbike. Roerdalen
is niet voor niets populair om zijn
interessante mountainbikeroutes.
Heb je je sportieve tweewieler
thuisgelaten? Geen probleem. Je
kunt er een huren.

(Elektrische) fiets of
mountainbike huren?
Boom Fietstechniek
Kerkstraat 6, Montfort
0475 580 293
www.boomfietstechniek.nl
Boshotel Vlodrop
Boslaan 1, Vlodrop
0475 534 959
www.boshotel.nl
Sport- & Rijwielhuis
Piet Daemen
Tussen de Bruggen 10,
Vlodrop
0475 401 727
www.daemen-fietsen.nl

Fietsroutes

Fietsvierdaagse
Roerstreek

Als je in Roerdalen actief bezig wilt zijn, hoef je je niet te beperken tot wandelen, fietsen of paardrijden. Ook kanoën, waterskiën en duiken behoren tot de mogelijkheden. Is dit een beetje te actief
voor jou, dan kun je ook letterlijk een hengel uitgooien.

Kanoën op de Roer

Wil je de omgeving eens van de
andere kant verkennen? Vanaf
de waterkant om precies te
zijn? Dat kan van 1 juni
tot 1 oktober vanuit
een kano. Je gaat
al kanoënd het
prachtige Roerdal ontdekken.

Ruiterknooppunten

Op pad met… Joyce
Joyce Hendrikx-Dirkx uit Herkenbosch is een natuurliefhebber pur sang. Als VVV-gids en
IVN-natuurgids gaat zij vaak de lanen in en de paden op in Roerdalen en omstreken. Met
toeristen, inwoners van de gemeente, haar gezin, vriendinnen en soms helemaal alleen. Lees
waarom zij deze streek zo mooi vindt, wat er zo bijzonder is en welke tips ze voor je heeft.

De natuur blijft verrassen

“Ik raak in onze gemeente nooit
uitgekeken. Ook al ben ik voor
de tiende keer in een gebied, het
fascineert me nog steeds. Ik ontdek altijd weer nieuwe plekken
en spot planten en dieren die
tot dan toe voor me verborgen
bleven. Ja zelfs als gids blijft de
natuur me soms verrassen.

Haal je hart op

Ik vind het geweldig om mensen
wegwijs te maken in dit prachtige
landschap. Met de meanderende
Roer, het Linnerveld, de Breidberg, het Munnichsbosch, de
landgoederen Hoosden, Rozendaal en Aerwinkel en natuurlijk
het alom bekende en geroemde
Nationaal Park De Meinweg
als hoogtepunten. Als je fervent
wandelaar bent, kun je hier je

3 tips van Joyce om zéker
te gaan bekijken
1. Op landgoed Rozendaal heb
je een prachtige heuvel met
een zandverstuiving (stuifduin).
Een mooie natuurlijke speelplek voor de kids en een van de
(kinder)geluksplekken.

hart ophalen. Meer dan eens. En
in de tussentijd genieten van de
ruimte en rust.

Beekdalen, Roerarmen en
beken

Wat heel specifiek is voor onze
gemeente zijn de beekdalen. Het
beekdal van de Roer kenmerkt
zich door een meanderende
rivier met een vlak deel, de beekbedding, en hoger gelegen oeverwallen waarop enkele dorpen
zijn gebouwd. Daarnaast heb
je veel afgesneden stukken van
de Roer, de oude Roerarmen;
goed zichtbaar bij landgoederen
Hoosden en Klein Paarlo. En
zelfs op de landbouwgronden in
het Linnerveld. Je kunt dit goed
zien als er geen gewas op de
akkers staat.
Op De Meinweg liggen twee
2. Roerdalen heeft geweldige lanen. Ik vind de Bergerweg van
Sint Odiliënberg naar Vlodrop
heel mooi. Juist ook door de
vele hoeves – boerderijen in
carrévorm – aan die weg. Je
kunt hier ook de dode Roerarm
gaan bewonderen bij landgoed
Klein Paarlo.
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Als je wat meer uitdaging zoekt
als ruiter of menner dan is de
openbare hindernisbaan in de
buurt van Rijstal Venhof in Herkenbosch dé perfecte plek voor
jou. Op dit terrein van 155 meter
lang bij 25 meter breed liggen
grote eikenhouten stammen die
de hindernissen vormen. Voor
zowel recreant als topsporter is
dit een interessante baan.

Hou je van avontuur: ga
waterskiën, wakeboarden
of flyboarden

Bij Amici Beach in Effeld hou
je je adrenaline wel op peil. Op
waterski’s of een wakeboard (een
soort snowboard) suis je met zo’n
30 kilometer per uur over het water aan een waterskikabelbaan.
En wat denk je van flyboarden?! Dit is dé nieuwe watersportsensatie waarbij
je kan vliegen over het
water en duiken als
een dolfijn. Je hebt
nodig: een jetski,
een flyboard en

Waterskiën:
ook leuk voor kids

Elke zaterdag en zondag kunnen
kinderen hun waterskikunsten
vertonen. Het eerste uur na opening draait voor hen, maar ook
voor beginnende volwassenen, de
waterskikabelbaan iets langzamer.

Duiken in de Effelder
Waldsee

Oké… Het is geen Aruba of
Egypte, maar ook in de Effelder
Waldsee bij Amici Beach kun je
een mooie duik maken. In het heldere water kom je groenzones en
scholen baarzen en snoeken tegen.
En wat ligt daar…? Een heuse
mosselbank. Je kijkt je ogen uit.

Boerderijhoeve Schurenhof
Grootestraat 49
6063 AK Vlodrop
tel. 0475 403 393
www.schurenhof.nl

meanderende beken, de
Boschbeek en de Rode
Beek. Deze vormen de zeer
kronkelige grens naar Duitsland
toe en monden beide uit in de
Roer. Ik blijf het zeggen, maar
het gebied is prachtig. En zeer
zeker de moeite waard om te
ontdekken.”

Info en reserveren Amici Beach:
tel. +49 2432 8969283
info@amicibeach.com
www.amicibeach.com

Maak eens een wandeling
met een gids:
VVV Hart van Limburg
tel. 0475 330 289 (groepsuitjes)
www.hartvanlimburg.nl
IVN Roermond e.o.
www.excursieloketlimburg.nl
excursies@ivnroermond.nl

foto: Ruud Snijders

foto: Limburg Marketing - Petra Lenssen
3. Een van mijn mooiste wandelingen – deels over vlonders –
voert langs de Rode Beek. In de
buurt van het Boshotel Vlodrop
steek je met een gloednieuwe
brug de Rode Beek over naar
Duitsland. In het voorjaar
verrassen de voorjaarsbloeiers
je op deze route met prachtige
bloemen.

foto: Amici Beach

foto: Ruud Snijders

Tijdens een wandeling
zie je zoveel méér
Een hert dat voor je opduikt. Een vos die je in de verte aanstaart. Zeldzame bloemen en planten
die hun best doen indruk op jou te maken. Ontdek in wandelpas vanaf de veld- en bospaden de
bijzondere dieren en planten in Nationaal Park De Meinweg en het Roerdal.

KnopenLopen

Ga zelf op pad en kies
een wandeling via
KnopenLopen. Dit
is een netwerk van
wandelknooppunten (vergelijkbaar met de
fietsknooppunten). Er zijn
ongeveer 150
knooppunten verdeeld
over zo’n 190

Stapvoets, in draf of in galop. Het is een hele belevenis op de rug van een paard. Ook moet je
een tocht met een huifkar een keer meegemaakt hebben. Zeker met kinderen is dit een leuk uitje.

Hindernisbaan: uitdaging
voor ruiter en paard

Leuk om met je familie of vrienden te doen.

een gecertificeerde instructeur.
Die vind je bij Amici Beach.
Meld je hiervoor snel aan, want
het is echt te gek!

Info en reserveren kanotocht:

Te paard de regio verkennen
De regio is er met zijn 150 kilometer aan ruiterpaden perfect op
ingericht om er met een paard op
uit te trekken. Via zandvlakten,
heidegebieden, veld- en boswegen
verken je Roerdalen. Ga je voor
een grotere uitdaging? Ook voor
aanspanningen zijn er routes
uitgezet.

Het kanoën kun je combineren
met een ontbijt, een lunch of
koffie met vlaai.

Wandelroutes Roerdalen

Wil je een paard huren of ‘n paardrijles
volgen? Informeer bij onderstaande maneges.
Montfort

Hippisch Centrum Montfort
tel. 06 291 471 76

Posterholt

Manege De Borg
tel. 0475 401 684

WaterWandelWereld

De ene route is nog mooier dan
de andere route van WaterWandelWereld. Veel van deze
routes – die verschillen in lengte
en moeilijkheid – lopen door de
regio Roerdalen/Wassenberg.

Wandelen met kinderen

Heb je jonge kinderen? Voor hen

Water Wandel Wereld

heeft Roerdalen leuke wandeltochten in petto waarbij veel
te beleven, leren en ontdekken
valt. Neem bijvoorbeeld met het
hele gezin deel aan een van de
jeugdnatuurtochten. Zo kun je
in Posterholt een smartphone
speurtocht doen (zie QR-code). In Melick kun je wandelen
met Marius en Livia. Dit is een
spellentocht. Laat je kinderen de
code van negen letters kraken.
Plezier verzekerd! (download de
pdf via de QR-code)

Speurtocht met
Marius en Livia

Wereld

Herkenbosch

Rijstal Venhof
tel. 0475 531 495
Ook voor huifkartochten.

kilometer. Een aantal paden is
rolstoel- en buggyvriendelijk en je
hond mag aan de lijn mee.

Wandelknooppunten

Smartphone speurtocht

Melick

Manege Tonnedenhof
tel. 0475 537 278

9

Verrassend

Leven in overeenstemming met de natuur
Midden in Nationaal Park De Meinweg in Vlodrop ligt Maharishi European Research University (MERU). In 1990
is Maharishi Mahesh Yogi uit India, de grondlegger van de MERU, met zijn gevolg hier gevestigd
in een goudkleurig, houten paleis. Hij richtte
er het internationale hoofdcentrum op.

Geluksexpres:
garantie voor geluk

Maharishi – die in 2008 overleden is – heeft de aloude kennis
van de Veda weer hersteld. Veda
betekent totale kennis van de
natuurwet en het bewustzijn.
Die kennis was door de
eeuwen heen versnipperd geraakt en
grotendeels verloren
gegaan. Maharishi
heeft 40 jaar lang
met vele internationale wetenschappers de relatie
tussen de Veda,
de bewustzijnsontwikkeling en de
mogelijkheid tot een
leven in overeenstemming met de natuur
onderzocht. Hij heeft
de Maharishi Vedische
Wetenschap geformuleerd
die de basis vormt van alle
programma’s en cursussen in de
vele instituten wereldwijd.

Verken je meestal een streek te voet of per fiets? Dat kan anders. Ben je
slecht ter been of kun je gewoon niet zo’n lange stukken afleggen, daarvoor is er een prima oplossing. In Roerdalen heb je namelijk de kans om
aan boord te gaan van de heuse, blauwe Geluksexpres. Een elektrisch
treintje dat je ‘overal’ naartoe brengt. Gewoon over de weg. Maar liefst
53 personen kunnen in de wagons plaatsnemen. Dat is inclusief drie
mensen met een rolstoel.

Prachtige stukjes Roerdalen

Met gemak en lekker duurzaam kom je nog
eens ergens. De fluisterstille Geluksexpres
maakt rondritten van 1,5 uur door Posterholt,
Sint Odiliënberg, Herkenbosch en Vlodrop.
Onderweg zie je stukken van Nationaal Park
De Meinweg, Natura 2000 in het Roerdal, de
Vlootbeek, Europese vogelrichtlijngebieden
en waardevolle cultuurlandschappen. Het ene
stukje Roerdalen is
nog prachtiger dan
het andere.

Prima snelheid om de
mooie omgeving te
verkennen

De Geluksexpres rijdt maximaal 25 kilometer per uur.
Niet hard, maar het is een prima
snelheid, zodat je genoeg kunt zien
van de mooie omgeving. En geen
paniek. Bij een flinke helling – en die
kom je hier wel eens tegen – hoef je
niet uit te stappen of zelfs te duwen, nee,
de trein kan dat met gemak aan.
Laat je verrassen en ga aan boord van de
Geluksexpres. Je dag kan niet meer stuk.

Kijk voor meer info op
www.geluksexpres.nl
Ook voor de leukste en lekkerste arrangementen moet je op
deze website zijn.

Bezoek de tuinboulevard
van Roerdalen
Mooie planten, prachtige tuinmeubelen, unieke woonaccessoires, handige vijverbenodigdheden, fraaie barbecues, leuke hondenspeeltjes, schattige konijnen en hamsters en speciale koikarpers. En nog veel meer is er te koop. Je kijkt je ogen uit. Waar?
Op de tuinboulevard van Roerdalen. Van heinde en verre komen
dagelijks duizenden mensen hun complete auto’s tot de nok toe
volladen met mooie spullen en ‘gute Angebote’ (Duits voor goede aanbiedingen).

Vloeroppervlak van 37.000 m2

De boulevard bestaat uit twee
tuincentra: Tuincentrum Schmitz
en Tuincentrum Daniëls. Je zou
denken: boulevard? En het zijn
maar twee bedrijven? Klopt. Ze
liggen naast elkaar op de Herkenbosserweg 2 en 4 in Vlodrop en
hebben samen maar liefst 37.000
m2 aan vloeroppervlak. Je leest
het goed: 37.000 m2! Dat zijn
zo’n vijf voetbalvelden. Daar kun
je heel wat uren vertoeven zonder
je te vervelen.

Ook de kinderen doe je
een plezier

Uiteraard is er ook genoeg voor
kinderen te beleven. Ze kunnen
naar hartenlust spelen, klauteren, springen en knutselen.
Reuzekonijnen en andere dieren
kunnen van dichtbij bekeken én
geaaid worden. Als ze eenmaal
de stokstaartjes ontdekken, krijg
je ze niet meer mee naar huis.
Misschien kun je ze dan weglokken met een lekker ijsje in het
restaurant. En neem zelf ook

foto: Tuincentrum Daniëls

Een bezoek aan het stadspark is
een aanrader. Je kunt hier genieten
van een combinatie van historische tuin- en parkelementen met
bijzondere plantenthema’s en moderne architectonische constructies
waaronder uitzonderlijke trappen, plateaus,
pleinen en hagen.
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Ontspan op de bijzondere rustplekken en geniet van het prachtige uitzicht. Laat je 365 dagen
betoveren door de kleurrijke, gemengde borders en grote gazons,
zeldzame bomen zoals Japanse
notenboom en doodsbeenderenboom en de gondelvijver.

foto: MERU

foto: Natuurbegraafplaats Bergerbos

iets. Denk aan een cappuccino,
thee of iets fris.

Tuincentrum Schmitz
Herkenbosserweg 2
6063 NL Vlodrop
tuincentrumschmitz.nl

Tuincentrum Daniëls
Herkenbosserweg 4
6063 NL Vlodrop
tuincentrumdaniels.nl

Wandel in het bos rondom
MERU

Hou je van wandelen, dan kun je
(gratis) genieten van het prachtige
bospark van de MERU. Vooral
in de vroege lente springen hier
de prachtige rododendrons in het
oog. Ook vind je er een van de 26
geluksplekken van Roerdalen.

Wist je dat er veel synoniemen
zijn voor begraafplaats of kerkhof ? Nee? Nou, daar komen ze:
dodenakker, dodenstad, godsakker, grafakker, necropolis,
gewijde grond en rustplaats.

TIP!

Door de speciale
verlichting van het park
is een avondbezoek
aan te bevelen.

dan een 1,5 uur durende rondleiding. Tijdens de rondleiding
verneem je wat MERU precies
doet, wat de achtergronden en de
toekomstplannen zijn. TIP: op
zondag is de rondleiding gratis.

Ben je met een groep?

Ook met een groter gezelschap
is een rondleiding op afspraak
mogelijk. Van maandag tot en
met zaterdag. Deze rondleiding
duurt tweeënhalf uur (inclusief
versnapering). De kosten zijn
afhankelijk van de groepsgrootte.
Bron: meru-vlodrop.nl

Maharishi European
Research University
(MERU)

Station 24, 6063 NP Vlodrop
tel. 0475 539 539

Plan een rondleiding

Ben je nieuwsgierig naar MERU
en de Vedische Kennis? Plan

Wandelen op een
natuurbegraafplaats?
Het kan.

Alles is
zo natuurlijk
mogelijk

Leuk om te weten

Als je wandelt door dit
bos merk je in eerste instantie
niet eens dat je op een begraafplaats bent. Geen rijen graven,
geen marmeren grafstenen, geen
aangeharkte paadjes. Alles zo
natuurlijk mogelijk. Wel kom
je er wandelaars tegen die een
rondje met of zonder hond lopen.
Even verderop zie je opeens een

mevrouw bukken bij een zandheuveltje dat later een graf blijkt
te zijn. Zij haalt wat onkruid weg
en lijkt een praatje te maken met
zichzelf. Als je iets dichterbij zou
komen, hoor je misschien flarden
van een gesprek met haar onlangs
overleden echtgenoot.

heid om een passende locatie
uit te zoeken. Ergens rustig aan
de rand of juist midden in ‘de
drukte’. Laat de zon zich op die
plek af en toe zien of blijft het
vooral donker… Veel mensen
ervaren de natuurbegraafplaats
als een enorme troost. Als ze
iemand missen of als de persoon
in kwestie weet dat hij binnenkort
zelf gaat overlijden en hier een
mooie laatste rustplek krijgt.
Niet alleen begraven is mogelijk,
ook kan iemand kiezen voor urnbijzetting en asverstrooiing.
Bron: www.natuurbegraafplaats.nl/
bergerbos/nl

Natuurbegraafplaats
Bergerbos

Roskam 7, Sint Odiliënberg
tel. 0475 202 232

Hoe werkt begraven op
een natuurbegraafplaats?

Een overledene krijgt een geweldig graf. Er is zelfs de mogelijk-

VoordeelPas Roerdalen
Een tweede kopje koffie voor niets, een gratis salade bij aankoop van
een ander gerecht, korting op een boeketje bloemen. Dat klinkt jou
als muziek in de oren, toch? Het is altijd fijn om iets zonder betaling
te krijgen of maar een deel ervan te hoeven aftikken. Dat komt goed
uit, want dit soort voordeeltjes zijn er te behalen op vertoon van de
VoordeelPas van de Ondernemers Vereniging Roerdalen.

Rond de burcht Wassenberg
Auf dem Burgberg 1
41849 Wassenberg
Wassenberg is lid van European Garden Heritage Network
(EGHN): het Europees Tuinennetwerk.

In Vlodrop coördineert MERU
onderzoek en onderwijs en
begeleidt de universiteit grote
projecten op het gebied van
onder andere spiritualiteit, vrede,
onderwijs, natuurlijke gezondheid, biologische landbouw,
armoedebestrijding, architectuur in overeenstemming met
de natuurwetten. MERU geeft
de tijdloze Vedische Kennis aan
iedereen die geïnteresseerd is.
Mensen van over de hele wereld
komen naar Vlodrop om opleidingen en meditaties te volgen.
Er verblijven zo’n 250 mensen uit
alle windstreken op de campus
van MERU.

Een begraafplaats vrijwillig of voor de lol bezoeken? Daar sta je waarschijnlijk niet echt
om te springen. Ook wel logisch eigenlijk.
En toch vind je op weinig andere plekken
zo’n rust en vrede als daar. Als je dan
tóch een wandeling zou moeten maken
op een kerkhof, kun je het beste kiezen
voor een natuurbegraafplaats. In de
meeste gevallen liggen die in een bosrijke omgeving. In Nederland heb je er
zo’n 15. Eén daarvan is Natuurbegraafplaats Bergerbos in Sint Odiliënberg,
een van de zes kernen van Roerdalen.
Deze vredige begraafplaats kun je een
bezoek brengen. Een afspraak maken is
niet nodig en openingstijden kennen ze niet.

Een morgen of middag op de
tuinboulevard is meer dan de
moeite waard.

Slenter door stadspark
Wassenberg
Wassenberg kreeg door de strategisch gunstig gelegen burcht
– in het internationale natuurpark Maas Schwalm Nette – al in
1273 stadsrechten. Aan de voet van de burchttoren die stamt uit
de eerste helft van de 15e eeuw, ontstond een historische, groene gordel: het stadspark. Het park heeft een bijzondere topografische structuur en strekt zich uit van de voormalige middeleeuwse slotgracht via de gondelvijver tot aan het mooie stadsbos
Judenbruch.

foto:
RuudSnijders

Opleidingen en meditaties

foto: Hans-Josef Jansen

Heb jij die pas nog niet in je bezit?
Niet getreurd. Links zie je een mooi
exemplaar van de pas afgebeeld.
Knip of scheur ‘m uit - wel netjes - en doe de VoordeelBon in je

portemonnee of het hoesje van je
telefoon. Zo heb je het voordeel
altijd op zak. Een foto maken kan
natuurlijk ook, dan blijft de krant
mooi en leesbaar voor anderen.

Check de lopende acties op:
www.voordeelpasroerdalen.nl
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Kinderavonturen

Zwembad
Feel Fit Center:

Zwembad
‘t Sweeltje:

Dagstrand
Amici Beach:

Neem een duik in het
verkoelende water
Heb je zin om te gaan zwemmen
met je kind(eren)? Dan kan dat
bij verschillende zwembaden in
Roerdalen en in het natuurbad in
Wassenberg.

Zwembad Feel Fit Center Melick

In het binnenzwembad van Feel
Fit Center in Melick kun je op
zondag van 10.00 uur tot 12.00
uur zwemmen in het 25 meter
bad of in het ondiepe bad.
Apollolaan 2 in Melick
tel. 0475 531 500

Ploensjbad - Vlodrop

Het Ploensjbad is een klein openluchtzwembad dat heel geschikt is
voor gezinnen. Er is een wed-

strijdbad en peuterbad.
Angsterweg 8 in Vlodrop
tel. 0475 401 572

kan dit op de drijvende glijbanen,
klimtorens, trampolines en zelfs
een vrije val van 5 meter van
Amici Aquapark.
Bruchstrasse 3 in WassenbergEffeld tel. 0049 2432 8969280

‘t Sweeltje - Montfort

Het Sweeltje is een openluchtzwembad (maximale diepte
van 1.40 meter) met een gave
stroomversnelling. De allerkleinsten kunnen zich goed vermaken
in twee ondiepe baden.
Waarderweg 1 in Montfort
www.sweeltje.nl

Zoek je avontuur óp het
water?
Dan is waterskiën,
wakeboarden
of flyboarden
misschien iets
voor jou.
Kijk op
pagina 9
in deze
krant voor
meer info.

Amici Beach - Wassenberg

Het dagstrand van Amici Beach
ligt aan de Effelder Waldsee. Dit
meer is 45 hectare groot en helemaal omringd door bos. Willen
je kinderen (en jij) ravotten? Dan

Ga je mee
naar buiten?

Kindergeluksplekken:

Hallo jij daar! Heb je zin om lekker naar buiten te gaan? Saai?
Nee joh, hup van de bank, neem je vriendje(s) mee en ontdek
zelf hoe leuk het in Roerdalen is.

Kom spelen!

Zin om even lekker te ravotten?
Bij De Boshut (Meinweg 2) in
Herkenbosch ligt een gratis natuurspeeltuin in het bos. Met leuke klimtoestellen, een waterpomp
en veel ruimte om te rennen. Of
wat dacht je van speeltuin De
Gitstap (Gitstappermolenweg 1)
in Vlodrop? Maak een salto op de
trampolines. Vergeet je zwembroek niet als je lekker gaat spetteren in het nieuwe waterpark. In
Posterholt kun je heerlijk spelen
en crossen met je fiets bij speeltuin ’t Vinkenès (Bernhardlaan
17). Tip voor als het regent: de
binnenspeeltuin van Kinderspeel-

dorp Pee Wee (Heinsbergerweg
65) in Posterholt. Droog? Dan
snel naar buiten. Want ze hebben
ook lieve beestjes en een leuke
buitenspeeltuin.

Ken jij alle
kindergeluksplekken?

Een geluksplek? Wat is dat nu
weer? Dat zijn bijzondere plekken
die door kinderen van Roerdalen
zijn gekozen. Ze vinden het leuk
om er te spelen en worden er
blij van. Wedden dat jij dit ook
vindt?! Kijk op het geluksbord
voor leuke opdrachtjes. Bij elke
plek speelt een ander dier de
hoofdrol. Maak kennis met ze
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foto: Amici Beach

allemaal. Kun jij net zover springen als de sprinkhaan? Ben jij
net zo slim als de vos in het bos?
We dagen je uit. Meer weten? Bij
de VVV-agentschappen ligt een
gratis flyer.

foto: Landal

Gouden tip

Wacht, nog niet stoppen met lezen. Vergeet niet om de gouden
kindergelukstip op te halen.
Dat doe je bij het allerleukste
snoepwinkeltje van Nederland. En dat ligt gewoon in
Posterholt aan de Hoofdstraat 65: Marie-Anne’s
Snoepwinkeltje. Doe je haar
de groeten?

Verblijven
Van kasteel tot
trekkershut en
van tent tot B&B
Overnachten in Roerdalen kan
op veel manieren. Het is net
waar jij zin in hebt en waarbij
je je comfortabel voelt. Als een
jonkvrouw of -heer slapen in een
kasteel? Back-to-basic verblijven in
een tent of toch wat luxer in een
glampingtent? Neem je je eigen
camper of caravan mee als slaapplek? Maak jij het je comfortabel
in een slaapkamer op een boerderij? Leg jij jouw oor op een kussen

in een bungalow in de bossen?
Kies je een persoonlijke B&B of
toch liever een luxe hotel? Dat kan
allemaal. En zelfs slapen in een
trekkershut is mogelijk.
Neem jij je eigen paard mee? Dan
hebben we goed nieuws, want ook
jouw trouwe metgezel kan op sommige plekken blijven overnachten.
Ideaal, toch?

Kies je voor 1 nachtje
Roerdalen, een weekend,
blijf je zeven dagen of nog
langer? Check welk verblijf het beste bij jou past:

