Gastvrij Roerdalen Wassenberg biedt u dit jaar verschillende leuke arrangementen
met de Geluksexpres aan. De Geluksexpres is een volledig elektrisch aangedreven
wegtrein die u op een bijzondere belevenisvolle manier door de mooie dorpen en door
het mooie landschap met verschillende
natuurgebieden in de Meinweg- en
Roerdalregio rijdt.

Geluksplekkentoer St Odilienberg en
Posterholt met:

De Torens van de Basiliek
Vanaf het bankje aan de Roer heb je een idyllisch uitzicht over het water
en op de torens van de Romaanse basiliek van de Heiligen Wiro,
Plechelmus en Otgerus. Een basiliek is een eretitel die in Nederland
maar 25 kerken mogen dragen. In de 8ste eeuw stond hier op de
Petrusberg al een abdij. Geniet van deze historische plek.

De Aerdmannetjes van Kasteel Aerwinkel
Dit romantische 19de eeuwse kasteel (gebouwd in 1854 door architect
Pierre Cuypers) ligt in een Engelse landschapstuin. Sommige beuken,
eiken en esdoorns zijn 150 jaar oud. Het lijkt het gedroomde domein
voor goedaardige en hulpvaardige Aerdmannetjes. Met wat verbeelding
zie je er overal sporen van. Ga voorbij de poort rechts het bos in (volg
richting knooppunt 38). Loop tot aan het water en de bruggetjes voor een
mooi uitzicht op het kasteel.

De Raad van Elf
Bij twee bankjes staat het carnavalsmonument van Posterholt: de
Biemösjebaum. Wat zou dat woord betekenen? Vijf van de zes
kerkdorpen van Roerdalen hebben zo’n carnavalsmonument. Carnaval
wordt hier voor de vastenperiode uitbundig gevierd op een manier die
aansluit bij het Rijnland. Elke carnavalsvereniging heeft een eigen prins
en een Raad van Elf. Elf is van oudsher het getal van dwazen en
gekken. Geluk is nooit ver weg.

Na de Raad van Elf rijden we over Landal Greenparks Aerwinkel en genieten gedurende een
halfuurtje van een kop koffie/thee op het terras van Brasserie Timbers. Na een half uurtje zetten
we onze gelukstocht voort.

De Kathedraal van het Munnichsbos
Het Munnichsbos of Monnikenbos is een eeuwenoud natuurbos. Hier
gaat de natuur zijn gang. Een paradijs voor mossen, varens,
paddenstoelen, spechten en eekhoorns. Indrukwekkend is ‘de
Kathedraal’, een eeuwenoud beukenbos waar de bomen op pilaren van
een imposante kerk lijken.

Fluisteren in Bergerbos
Het klinkt misschien vreemd om een begraafplaats een geluksplek te
noemen, maar de dood maakt deel uit van ons leven. De herinnering aan
onze doden levend houden en het zoeken naar zingeving dragen bij aan
een harmonieus leven. Het Bergerbos is een open en natuurlijke plek. Er
zijn hier meer dan 2000 mensen begraven. Je ziet hun namen rechts
aan de ingang op de basaltkeien rondom de gedenkzuil. Samen vormen
ze een plattegrond. Op die manier vind je hun graf in het bos bij
zwerfkeien of andere natuurelementen. Je kunt hier rustig wandelen,
fluisteren en luisteren.
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Prijzen:
Prijzen
Tot 22 personen
Tot 31 personen

€ 90,75
€ 121,--

Koffie/vlaai per
persoon
€ 6,-€ 50,--

Tot 53 personen

€ 211,75

€ 50,--

Lunch per persoon
vanaf
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?app=mp&hl=en_US&mid=12uLw8tG8AgpRD1NrEFhD
De6xQ2IDoF_M&ll=51.13600774204675%2C6.03145025514425&z=13

