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Ontdek De Meinweg

Geniet op het terras

Ontdek het kleine geluk!

Staatsbosbeheer organiseert regelmatig excursies in het

Op zoek naar het vakantiegevoel? Neem plaats op een

Niet op vakantie? Wat een mooie kans! In Roerdalen is er

Meinweggebied. Ook de komende maanden staat er

terrasje of breng een bezoek aan een van de restaurants

volop klein geluk om te ontdekken! In deze speciale

weer een aantal activiteiten gepland. Ga bijvoorbeeld op

in Roerdalen. Dat is genieten! Bovendien steunt u zo de

RoerdalenBericht vindt u tips voor een dagje uit. Let u op

28 augustus met een boswachter op zoek naar zwijnen.

ondernemers in onze dorpen.

de basisregels? Vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand.

Meer weten? Kijk op www.staatsbosbeheer.nl.

uitgelicht

drie vragen aan Dwayne Beckers over

Vakantie in Roerdalen

Grenzgeschichte(n)

helemaal niets te doen. Met uw gezin, familie of vrienden

Waar gaat
Grenzgeschichte(n) over?

of gewoon in uw eentje. Door de coronacrisis zijn de

Grenzgeschichte(n) gaat over de

meeste vakantiereizen geannuleerd. Gelukkig is er in

geschiedenis (Geschichte) en ver-

Roerdalen genoeg te ontdekken! Hieronder vindt u vast

halen (Geschichten) uit de winter

een aantal tips. Misschien wordt dit wel uw leukste, meest

van 1944-1945. In deze periode heb-

Vakantie! Tijd om op ontdekkingstocht te gaan of juist

ben duizenden dwangarbeiders uit

verrassende zomer ooit!

Oost-Europa (Ostarbeiter) en het
Verken Roerdalen eens op een scooter! Tuf gezellig door de

grensgebied, evenals Duitse eenheden vele kilometers tankgrach-

dorpen en het mooie landschap. Op een van de gezellige

Draaiende wieken

ten, loopgraven en andere defensieve stellingen gegraven in onze

terrassen kunt u onderweg een hapje eten of wat drinken.

Heeft u al eens gezien hoe een molen werkt? Bij de Prins

omgeving. Restanten hiervan zijn nog zichtbaar in het landschap.

Meer informatie: www.scooterverhuurroerdalen.nl. Of bekijk

Bernhardmolen in Melick kunt u binnen kijken. De molen

Roerdalen vanaf het water, met een kano-tocht over de Roer.

is elke vrijdag en zondag open van 13.30 tot 16.30 uur.

Wat kan ik hiervan zien?

Meer informatie staat op www.schurenhof.nl/kanoverhuur.

Daarna kunt u terecht op terras van Oetsjpanning de

U kunt wandelen of fietsen langs markante punten. Langs deze

Meuleberg. Meer informatie over deze en andere molens

wandel- en fietsroutes staan informatiepanelen met uitleg. Zo

Hapje en drankje

in Roerdalen vindt u op www.molensroerdalen.nl.

blijven de verhalen uit deze periode levend voor de volgende ge-

Is het mooi weer? Reserveer dan een picknickmand bij

neraties. Grenzgeschichte(n) is een project van de gemeenten

Gasterij Geluk(t) bij Kasteel Aerwinkel in Posterholt. Liever

Yoga

Roerdalen, Roermond en Niederkrüchten en de Stichting Oor-

wat actiever? Vanaf Landwinkel Schurenhof in Vlodrop kunt

Meer zin in ontspanning? Een yogales voelt als een mini-vakan-

logserfgoed Midden-Limburg.

u een wandeling maken met een knapzak gevuld met

tie. Nienke Crijns geeft lessen yin-yoga op kasteel Aerwinkel in

streekproducten. Om onderweg van te genieten. Op

Posterholt. Meer informatie staat op www.kasteelaerwinkel.nl

Waar vind ik deze routes?

www.webshopvvvmiddenlimburg.nl vindt u meer informatie.

of mail naar nienke@coachinginnature.nl. In Vlodrop geeft Tina

U kunt gratis flyers met de wandel- en fietsroutes ophalen bij de

Of wacht dacht u van een picknick tussen de Alpaca’s? Dat

van Hooijdonk yogalessen in het Boshotel. Aanmelden kan via

gemeente Roerdalen en de Roerdalense VVV-agentschappen. Als

kan bij Alpacafarm in de Puthof in Posterholt.

06 22 63 95 91.

speciale actie liggen ze deze zomervakantie ook bij de supermarkten in de dorpen. Of kijk op www.oorlogserfgoedml.com.
Veel wandel- en fietsplezier!

in beeld

actueel

Lekker plonsen!

Geluksroute Roerdalen

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers is het toch gelukt: 't Sweeltje in Montfort en het Ploensjbad

Van de stuifduinen van Rozendaal tot het knuppelpad van Sint Ludwig. Roerdalen heeft

in Vlodrop zijn deze zomer open! Wilt u weten wat de openingstijden zijn? Kijk dan op

maar liefst 26 geluksplekken. Heeft u ze al allemaal bezocht? De zomervakantie biedt

www.kleingelukuitroerdalen.nl/zwembaden. Op naar een mooie zomer boordevol zwemplezier!

een mooie kans om het ‘klein geluk uit Roerdalen’ samen te ontdekken.
De 26 geluksplekken liggen allemaal op bijzondere locaties.
Wat mensen er zo gelukkig maakt, leest u op het Geluksbord. De plekken zijn een mooi startpunt om te werken aan
uw eigen geluk. Ga gewoon op pad en ontdek zelf wat we
hiermee bedoelen. Kijk op onze Facebookpagina Klein
geluk uit Roerdalen voor nog meer zomerse uitjes.
Bij het VVV-agentschap in uw dorp kunt u een gratis folder
ophalen met een overzicht van alle geluksplekken. U kunt
er voor een klein bedrag ook een gids kopen met uitgebreide informatie over alle plekken. Meer weten? Kijk dan
op www.kleingelukuitroerdalen.nl.
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RoerdalenBericht augustus vervalt

Geluksplekken Wassenberg

Route.nl

Vanwege de vakantieperiode verschijnt volgende maand

Geluk verbindt over grenzen heen: ook de Duitse gemeente

Maak zelf wandel- of fietsroutes langs de knooppunten

geen RoerdalenBericht. Nieuwsberichten kunt u vinden

Wassenberg heeft geluksplekken. Maak daarom eens een uit-

in Roerdalen. Dat gaat superhandig met de planner van

in onze wekelijkse digitale nieuwsbrief, de website, Face-

stapje naar Wassenberg. Bezoek bijvoorbeeld eens de Rosstor,

www.route.nl. Of download de app op uw telefoon.

book gemeente Roerdalen en op de kabelkrant van OR6.

en geniet van het mooie uitzicht. Voor een extra dosis geluk!

Tip: De Geluksroute in Roerdalen.

uitgelicht

drie vragen aan Jos Nollé over

Op stap in de zomervakantie

zijn bezoek aan de Geluksplekken

Lekker ravotten in een speeltuin of in het bos, leren over de

Hoe hoorde u van
de Geluksplekken?

Romeinen tijdens een speurtocht in Melick of een kinderge-

Ik woon Geleen, maar ken de

luksplek bezoeken. In dit artikel leest u er meer over.

gemeente goed. Mijn oma en

Speurtochten

namelijk uit Vlodrop en Poster-

Ook voor kinderen is er van alles te beleven in Roerdalen.

opa van moederskant komen
Ga op pad met Marius en Livia in Melick. Tijdens deze speur-

holt. Ik bezocht eind vorig jaar

tocht leren kinderen over hoe Marius en Livia tweeduizend

een yogaweekend in Vlodrop.

jaar geleden leefden. Onderweg zijn er leuke puzzels en

Daar ontdekte ik de eerste Geluksplekken. Ik werd enthou-

opdrachten om samen te doen. Download de gratis route

siast en zo ontstond het plan om alle resterende plekken

op www.kleingelukuitroerdalen.nl/leuke-uitjes. Of doe de
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per fiets te bezoeken.

speurtocht ‘Los in het bos’, een unieke geluksspeurtocht voor

Wat was uw ervaring?

kinderen. Een mooie wandeling door het bos (rolstoelpad dus
voor iedereen toegankelijk) met onderweg kleine opdracht-

gels in Wassenberg en ontdek de gouden sleutel. Kijk op

Ik heb in twee dagen ongeveer 200 kilometer gefietst en

jes. U kunt de route voor 2,50 euro per groep ophalen bij

www.wassenberg.de voor meer informatie. Er is een Neder-

ook nog 25 kilometer gewandeld. Onderweg heb ik ont-

Rijstal Venhof in Herkenbosch.

landse versie verkrijgbaar.

zettend veel prachtige Geluksplekken gezien. Bij veel plek-

Naar buiten

Geluksplekken voor kinderen

Bij De Boshut in Herkenbosch, ligt een gratis natuurspeeltuin

Van onze 26 geluksplekken zijn er 6 speciaal voor kinderen. Met

ken kwamen mooie herinneringen boven, omdat ze een
rol hebben gespeeld in mijn jeugd.

in het bos. Met leuke klimtoestellen, een waterpomp en veel

bij elke plek leuke opdrachtjes. Bij elke plek speelt een dier de

Heeft u een tip voor onze inwoners?

ruimte om lekker te rennen. En daarna uitrusten op het terras

hoofdrol. Maak kennis met ze allemaal! Vergeet niet de gou-

Breng een bezoek aan al die mooie plekken in Roerdalen. In

van De Boshut. Ook bij speeltuin de Gitstap in Vlodrop en Pee-

den kindergelukstip op te halen. Meer weten? Haal de gratis

een zonnetje op een bankje langs het water aan je eigen

Wee in Posterholt kunnen kinderen lekker spelen. En nog een

flyer bij de VVV-agentschappen of kijk op www.kleingelukuit-

geluk werken, dat is toch echt genieten?

leuke tip net over de grens. Ga op zoek naar de 10 geluksvo-

roerdalen.nl/geluksplekken..
Lees het hele verhaal van Jos op www.kleingelukuitroerdalen.nl.

in beeld

actueel

Op pad in Roerdalen

Cultuursnuiven

Een dagje op pad met vrienden of familie? Doe de Hap & Stap Roerdalen of een andere leuke

Liever een cultureel uitje? Ook dat kan gewoon in Roerdalen. Bezoek Art Gallery Rozendaal

wandeling of fietstocht. Op www.vvvmiddenlimburg.nl vindt u leuke routes en activiteiten in

in Montfort of stap eens binnen bij Atelier Galerie TriVidha in Sint Odilienberg.

onze gemeente. Klik op de homepage op gemeentes en vervolgens op Roerdalen.
Wat dacht u van rondje langs de kastelen in onze gemeente? Bij Kasteel Daelenbroeck begint de prachtige Rode Beek-route (www.wa-wa-we.eu). Na afloop kunt u lekker uitrusten
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op het terras op de binnenplaats. Bij Kasteel Montfort kunt u een rondleiding volgen en na
afloop een kasteelbiertje drinken op het Panoramaterras. Vraag bij de kassa naar de wandel- en fietsroutes door de Heerlickheit Montfort. Op www.kasteelmontfort.nl vindt u meer
informatie.
Of breng een bezoek aan de prachtige basiliek in Sint Odiliënberg en het Roerstreekmuseum
dat naast de baliliek ligt. Wilt u meer weten over de Roerstreek tijdens de Tweede Wereldoorlog? Dan kunt u terecht in het Roerdriehoekmuseum in Montfort. Maak eens een wandeling
in het prachtige park rondom Kasteel Aerwinkel en bezoek Gasterij Geluk(t). Of ontdek de
historie van de eeuwenoude Gitstappermolen in Vlodrop-Etsberg. Tips genoeg?

