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KASTEEL 
WIJNANDSRADE
Opfergeltstraat 2 - Wijnandsrade

Bij eeuwenoude vijvers ligt het mooie 
kasteel Wijnandsrade. 

De h istor ische motte is voor d ie  
gelegenheid veranderd in een “Parnas-
sus van Plezier”: jong en oud brengen 
vrolijke poëzie.

DE NAAMSE 
STEEN
Laar 16 - Wijnandsrade 

De Naamse Steen, een prachtig gere-
noveerd gemeentelijk monument. 

De e igenaren stel len een gedeelte 
van de woonboerderij open. En op het 
terras of in het schaftlokaal kunt u 
allerhande lekkere lokale hapjes en 
drankjes nuttigen.

ST. STEPHANUS 
KERK 
Panhuijsstraat 1 - Wijnandsrade 

De Stephanuskerk is de oudste “Plek 
van Plezier” van Wijnandsrade. 

Niet alleen een plek waar doopfeesten, 
huwel ijksfeesten en Eerste-Com-
munie-feesten beginnen, maar ook 
de plek waar vrolijke bijbelverhalen 
worden verteld.
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ATELIER 
CREATUURTJE
Voorsterstraat 90b - Nuth

Een echte  “Plek van Plezier”. 

Creativiteit in al haar facetten. Van 
ke ram iek ,  b rons,  g lasfusen,  v i lt , 
mergel of speksteen. U kunt iets maken 
met een materiaal waar u het meeste 
plezier aan beleeft.

Nadat de kinderen geknutseld hebben, 
kunnen ze met pony’s terug naar In den 
Haversack, waar ze heerlijk op zolder 
kunnen spelen.

IN DEN 
HAVERSACK
Putstraat 58 - Nuth 

In den Haversack is een gezellige 
(feest)locatie, waar originaliteit, Lim-
burgse gastvrijheid en hartelijkheid 
hoog in het vaandel staan.
(Thema)feesten, pony’s, kinderpartij- 
tjes en bijeenkomsten, voor al deze 
festiviteiten bent u welkom.

Op zondag 15 september rijden de pony’s 
heen en weer van In den Haversack 
naar Atelier Creatuurtje in Tervoorst 
waar de kinderen mogen knutselen en 
waar ze, terug In den Haversack, op 
zolder heerlijk kunnen spelen.WC

BELTKOREN 
MOLEN
Bergerweg - Nuth

Een Beltkorenmolen uit 1882. 

De heer Delbressine, zoon van de laat-
ste beroepsmolenaar van deze molen, 
is regelmatig als vrijwillige molenaar 
aanwezig en zal u er alles over ver-
tellen. 

Bij voldoende wind zal de molen in  
gebruik zijn.



PLINTHOS
Daniken 1 - Schinnen

Plinthos, een ontmoetingsplek- en 
beleefomgeving waar specialistische 
jeugdhulp geboden wordt. Een prach-
tige plek waar wij jeugdigen stimuleren 
om hun talenten en capaciteiten te 
ontdekken en te ontplooien.

Activiteiten:
• Openstelling Ringoven
•  Pizza bakken in zelfgebouwde  

steenoven
• Aanwezigheid imker
• Om 10.00 uur en 13.00 uur honden-

training door Puppy Academie van 
Ben & Kim

HOEVE
RAATH
Dorpsstraat 136 - Bingelrade

Rianne en Tobias Deurloo zijn sinds  
medio 2017 de eigenaren van een  
vervallen boerderij op de hoek Geer-
straat en Kruisstraat in Bingelrade.

Zij laten u graag zien hoe zij deze  
hoeve restaureren.

Deze dag zal er ook een imker aan-
wezig zijn en zullen er enkele streek-
producten gepromoot worden.

NONKE 
BUUSJKE
Heringsweg 5a - Schinveld

Een plek die stil maakt en tot na-
denken stemt. Nonke Buusjke, een 
kleinood bestaande uit een verza- 
meling Zuid-Limburgse vakwerkhuizen 
en werkplaatsen uit het begin van de 
vorige eeuw.

Activiteiten:
• Bakkers die brood en vlaai bakken
• Iemand die met paard op de akkers 

werkt
• Oud Hollandse spelen, omdat het die 

dag een plek van plezier is
• Vakwerkhuizen open ter bezichtiging
• In de dorpswinkel zijn producten van 

Nonke Buusjke te koop

SPEELTUIN &
KINDERBOERDERIJ
VAESRADE
Tulpstraat 59e - Vaesrade

De speeltuin van Vaesrade is een 
kleine, veilige en overzichtelijke speel- 
tuin. Daarnaast vindt u op hetzelfde 
terrein een kinderboerderij.

Een “Plek van Plezier” voor kleine en 
wat grotere kinderen.                       

BOERDERIJ
MUSEUM
Hoofdstraat 36 - Schimmert

Met plezier een kijkje nemen in  
het dagelijkse leven van een Zuid- 
Limburgs dorp in het midden van de 
vorige eeuw met de nadruk op het  
boerenleven in de periode 1900-1960, 
dat is wat u hier vindt.

Optreden Gemengd Kerkelijk Zangkoor 
St. Remigius Schimmert van 14.30 uur 
tot 15.00 uur.

WATERTOREN 
SCHIMMERT
De Bockhofweg 1 - Schimmert

De watertoren, Reus van Schimmert 
in de volksmond, krijgt een nieuwe 
bestemming. 

Eten en drinken van zover je kunt kijken 
en niet verder, dat is de slogan waar 
streekproducten in een straal van 46 
kilometer op allerlei manieren gepro-
moot worden. Alle kennis wordt gedeeld 
en je kunt proeven, ruiken, bakken,  
kopen en eten van al die heerlijkheden.

Hoe de watertoren er over ongeveer 
een jaar van binnen uit gaat zien?  Daar 
krijgt u tekst en uitleg over tijdens de 
landelijke Open Monumentendag.
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