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LIMBURG WONEN

OPEN HUIS IN ECHT WIJNSTRAAT ZATERDAG 10
OKTOBER VAN 10.00 TOT 13.00 UUR!DIREKT
WONEN IN DE WIENHAOF!UW STADSAPPARTEMENT
IN CENTRUM ECHT!Appartementen met ruime
indeling,afgesloten parkeerplaats,LIFT, 2 of 3
slaapkamers,terras of loggia.NOG SLECHTS ENKELE
APPARTEMENTEN TE KOOP!PRIJZEN V.A.212.750,VON INCL. RENTEVERLIES.

Hoe werkt de www-code?

In een landelijke en rustige omgeving gel.
nieuwbouw villa in 'jaren '30 stijl' met garage
en riante tuin. Centraal gelegen tussen Weert en
Roermond nabij de A2 Eindhoven-Maastricht.
Perc.gr.: 671m²

ga naar www.mooilimburgs.nl/wonen
KELPEN
Kerkstraat 17

en vind uitgebreide informatie

Prijzen vanaf € 212.750,- v.o.n.
www-code: AGY0010

Koopprijs € 415.000,- v.o.n.
www-code: MPH0610

Zeer ruime vrijst. woning (1150m³) op ruim
perceel van 1.328m² met souterrain, dub. garage
en fraai aangelegde tuin. Centraal gelegen ten
opzichte van Roermond en Venlo. De locatie
wordt gekenmerkt door veel groen, rust en
privacy waardoor u kunt genieten van een
optimaal woonklimaat.

OPEN HUIS 10 oktober a.s. van 11.00-14.00 uur!
Instapklare tussengelegen stadswoning met
patiotuin gelegen in de gewilde woonwijk
''de Kapel''. Deze woning beschikt o.a. over
een provisiekelder, doorzon woonkamer,
gemoderniseerde keuken (2007), wasruimte, 2
slaapkamers v.v. planken vloeren, badkamer
(2004) en grote hobbykamer.

KESSEL

OPEN HUIS 10 oktober van 11.00-14.00 uur.
Perfect afgewerkt en volledig gerenoveerd,
karakteristiek herenhuis gelegen op toplocatie!
Dit pand beschikt o.a. over een woonkameren-suite met study, eetkamer met gashaard,
moderne keuken, 5 slaapkamers en een onder
architectuur aangelegde tuin. www.laatuverrassen.nu, + €595.000,-k.k.

ROERMOND

ROERMOND

Baarloseweg 24

Heinsbergerweg 87

Roerzicht 18

Vraagprijs € 575.000,- k.k.
www-code: ASH0252

Vraagprijs € 167.000,- k.k.
www-code: CHM0055

prijs op aanvraag
www-code: CHM0038

OPEN HUIS 10 oktober van 11.00-13.00 uur.
Karakteristiek herenhuis op zeer goede stand
gelegen in villawijk. De woning beschikt o.a.
over een provisieruimte, royale woonkamer-en-suite met open haardpartij, separate
keuken, bijkeuken, 6 slaapkamers, 2 badkamers
en zolderruimte. www.laatuverrassen.nu,
vraagprijs + €325.000,-k.k.

OPEN HUIS zaterdag 10 oktober van 11.00-13.00
uur! Vrijstaand woonhuis met onderkelderde
garage en verassend veel leefruimte, gelegen
in rustige en kindervriendelijke straat. Deze
woning beschikt o.a. over een L-vormige
woonkamer (ca. 53m²) ged. v.v. vloerverwarming, 4 slaapkamers en een prachtig aangelegde
tuin. NIEUWE PRIJS!

OPEN HUIS zaterdag 10 oktober van 11.00 - 15.00
uur. Op uitstekende locatie, nabij uitvalswegen
gelegen vrijstaande splitlevel- bungalow met
inpandig bereikbare garage en tuin rondom.
Deze woning beschikt o.a. over een ruime
woonkamer met haardpartij en openslaande
tuindeuren, drie slaapkamers en een badkamer
op de begane grond.

ROERMOND

ST. ODILIËNBERG

Hendrik Luytenstraat 24

Bisschop Balderiklaan 25

Vredeslaan 25

prijs op aanvraag
www-code: CHM0039

Vraagprijs € 229.000,- k.k.
www-code: CHM0062

Vraagprijs € 439.000,- k.k.
www-code: CHM0053

VRIJWILLIGE OPENBARE VERKOOP BIEDEN VANAF €
105.000 KK OPEN HUIS DINSDAG 6 EN DONDERDAG
8 OKTOBER van 18.00-19.00 UUR ZATERDAG 10
OKTOBER 12.00-14.00 UUR Te moderniseren
tussengelegen woning !!

LIMBRICHT

Gelegen te Sittard-Ophoven, ook nabij centrum,
een geheel gerenoveerde tussenwoning. Deze
woning wordt gekenmerkt door de volledige
renovatie. Geheel voorzien van kunststof
kozijnen met dubbele beglazing. Ook de
badkamer, toilet, keuken zijn geheel nieuw.
De woonkamer met keuken is erg ruim. Geheel
instapklaar. AANRADER

Aan de rand van de Schinveldse bossen in een
jonge villawijk gelegen, op een perceel van 969
m, de goed afgewerkte vrijstaande semi-bungalow met onder andere een moderne luxe
keuken, ruime badkamer, goed isolatieniveau,
mogelijkheid voor een riante garage etc…

SITTARD

SITTARD

SCHINVELD

Alexander Schaepkensstraat 12

Gulicksestraat 43

Op den Henneberg 40

Vraagprijs € 129.000,- k.k.
www-code: BEY0590

Vraagprijs € 139.000,- k.k.
www-code: ECP0049

Vraagprijs € 349.000,- k.k.
www-code: ELP0514

Dorpstraat 98, 6438 JX Oirsbeek
t . 046 439 84 00 - m. 06 54 30 64 00
info@trafas.nl
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Casa Safra
Rosado 2008
Van € 5,95 voor € 3,95
Schitterende frisse en kruidige Spaanse rosé van de
Spaanse top wijnproducent Salvador Poveda. Zalmroze
van kleur. Uitbundige geur met hinten van rijp rood fruit.
Verleidelijke smaak met veel elegant sap, mooie frisheid.
Kruidige en fruitige afdronk.

Hereford
Mendoza Valley 2008
Van € 5,95 voor € 3,95
Een uitzonderlijk zachte en soepele Argentijnse rode wijn.
Uitbundige zachtfruitige geur, mild, rond en iets aards.
Ronde, zachte smaak, soepel en kruidig. Duidelijke indrukken van bramen, bessen, kersen en iets gestoofde nuances.
Lange afdronk, iets kruidig en fruitig.

Skoonuitsig
Chenin Blanc Colombard 2008
Van € 5,95 voor € 3,95
Een mooie droge witte wijn uit Zuid-Afrika met een mild
karakter. Milde geur met veel frisheid en nuances van gist.
Droge rijke smaak, rond, tintelend van frisheid en zeer
soepel met kruidige nuances en wit fruit. Lange frisse en
zachte afdronk.

BON schitterende wijnen
___
___
___
___

Wij bieden u de meest veilige betalingsmogelijkheid. Nadat u de
wijn heeft ontvangen, ontvangt u enkele dagen later de rekening
per post. U betaalt dus pas als u uw bestelling heeft ontvangen.
U heeft u deze binnen maximaal zes werkdagen in huis.
Bewaar_06_MGL_dtpPLUS

Picadora
Cabernet Merlot 2008
Van € 5,95 voor € 3,95
Imponerende milde, ronde en zachte rode wijn uit Chili.
Uitbundige fruitige geur met veel zwarte bessen en iets van
drop. Volle maar tevens uitzonderlijk zachte smaak met veel
donkere vruchten. Kruidige en fruitige afdronk met iets van
chocolade, rokerigheid en warmte.

Hierbij bestel ik

Betalen en bezorging

(aantal) x 6 ﬂessen Picadora Cabernet Merlot (rood) à € 3,95* per ﬂes.
(aantal) x 6 ﬂessen Hereford Mendoza Valley (rood) à € 3,95* per ﬂes
(aantal) x 6 ﬂessen Casa Safra Rosado (rosé) à € 3,95* per ﬂes
(aantal) x 6 ﬂessen Skoonuitsig Chenin Blanc (wit) à € 3,95* per ﬂes

Mooi Limburgs voordeel
Voorletters: _________ Voornaam: ___________________ Geboortedatum: ______________________
Naam: __________________________________________________________________

M

V

Adres: ______________________________________________________________________________
Postcode: _________________ Plaats: ____________________________________________________
Telefoon: ____________________________________________________________________________

* Vanaf vier dozen betaalt u geen verzendkosten. Bij minder dan vier dozen
draagt u € 5,95 bij. U ontvangt de rekening per post nadat de wijn geleverd is.

Meer informatie en bestellen
ikbestelsnelop www.mooilimburgswebshop.nl (tab) wijn.
U kunt ook de bon invullen. Bij vragen over uw bestelling of levering
kunt u de website raadplegen of bel 088-7766550 (lokaal tarief).

95

Schitterende wijnen voor een spotprijs

‘Mooi Limburgs’
is een initiatief van
Media Groep Limburg.

Stuur de volledig in blokletters ingevulde bon in een envelop
naar Media Groep Limburg, Wijnwinkel, Antwoordnummer 10822,
7960 WB Ruinerwold. (een postzegel is niet nodig)

E-mail: _____________________________________________________________________________

Media Groep Limburg gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Op alle informatie die u aan ons
verstrekt is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. In het colofon van de krant en op
www.limburger.nl treft u nadere informatie aan. (Prijswijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.)

E20

Het BESTE van twee werelden
Zaterdag 3 oktober 2009

In de rubriek UITFIETSEN
gaat Scala op zoek naar
verrassende fietsroutes
in binnen- en buitenland.
Vandaag: de perfecte
|mountainbiketocht in
Zuid-Limburg.
door Michiel Goertzen

R

iet Wark is een vrouw
naar mijn hart. Ik ken
haar niet, ik weet alleen
dat ze op 24 januari jarig is. En dat ze in 2007
tachtig werd. Op die dag schonk ze
een houten bank en een beuk aan
de gemeenschap, zo lees ik op het
plaatje dat memoreert aan die bijzondere verjaardag. De bank - en
de beuk - staan in Beertsenhoven.
Een piepklein gehucht (vijf woningen, achttien inwoners) verstopt
tussen Stokhem en Gulpen. Als je
vanuit Wijlre komt, vind je de
bank langs het verschrikkelijk steile
pad dat links omhoog loopt. Het
pad zit in de MTB-route Gulpen en
iedere keer als ik ploeterend omhoog kruip, stap ik af bij het bankje. In het begin om uit te rusten,
maar nu de conditie op peil is en ik
de klim ook ineens zou kunnen afleggen, stop ik nog altijd. Want een
bank die geschonken is door een
particulier, verdient het om gebruikt te worden. Bovendien is het
uitzicht schitterend.
De bladeren verkleuren en het
heeft al een paar keer flink geregend. De hoogste tijd om mijn dikke banden weer van stal te halen.
Als ik zin heb om af te zien én om
hard te knallen, rij ik mijn trainingsrondje dat over de Gulpenen de Valkenburg-route loopt (zie
kader).
Als start is de parkeerplaats bij het
Koetshuis naast Kasteel Oost in Valkenburg ideaal. Je kunt er gratis parkeren en de route loopt er praktisch langs. Fiets onder het spoortunneltje door en je ziet de eerste
bordjes staan. Het begin is wel
moordend, het is het maar dat u
het weet. Meteen na het tunneltje
gaat het rechtsaf omhoog richting
Schaelsberg. Aan de rand van het
bos lijkt het einde van de klim in
zicht, maar dat is schijn. Door het
bos loopt de route nog een keer
straf omhoog. Au!
Gelukkig wisselt het parcours omhoog steevast af met omlaag. Via
een karrenspoor dender ik Walem
binnen. Op het asfalt in Schin op
Geul kan ik op adem komen, maar
niet al te lang. De Keutenberg
doemt op. Aan de voet, waar het asfalt links omhoog de steilste bocht
van Nederland maakt, wijst het
bordje naar rechts. Onverhard omhoog. Het stijgingspercentage valt
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mee, maar de wind komt op de top
vaak uit de verkeerde kant. Boven
niet naar rechts zoals de borden
van de Valkenburg-route wijzen,
maar naar links. Via een eenpersoonspad over het plateau en dan
meteen linksaf, de Doodeman naar
beneden. Voor de bebouwing in de

Zuid-Limburg telt acht bewegwijzerde MTB-routes. Omdat de
verschillende tochten met elkaar
te verbinden zijn, ontstaat er een
netwerk met een totale lengte
van 250 kilometer. De beschreven route begint in Valkenburg
en loopt voor een deel over de
Valkenburg-route. Door bovenop
de Keutenberg niet rechtsaf, zoals de borden aangeven, maar
linksaf te slaan, kom je op de Gulpen-route. Die helemaal volgen
totdat je op hetzelfde punt bent.
Dan terug over het pad naar de
Valkenburg-route en naar het vertrekpunt.

graphic Mersim Hodzic

ECHT
Wijnstraat 10

voer uw www-code in

remmen, en rechtsaf. Dit is de Gulpen-route die ik helemaal uitrij.
Het blijft pittig, rechtsaf omhoog,
meteen een lange klim. Dan weer
een adembenemende afdaling (let
op wandelaars!) naar Beertsenhoven. In het gehuchtje meteen naar
het kleinste blad schakelen en

rechtsaf, steil omhoog langs de
bijzondere bank. Na die klim
(de vierde van de dag!) kronkelt
het hobbelend naar beneden
richting Gulpen. Daar wacht misschien wel de lastigste klim van de
route. Verstopt achter het zwembad loopt een pad omhoog dat
bezaaid ligt met keien. Bij droog
weer is het zwaar, maar te doen.
Als het veel geregend heeft en de
ondergrond nat is, mag je blij

foto Joost Ritzen

zijn als je in één keer boven komt.
Via een bosje bij Crapoel en een afdaling naar Pesaken, gaat het vals
plat omhoog. Eenmaal boven staat
de leukste afdaling van de route op
het menu: lang, vol wortels, gootjes
en stenen. Beneden rechts houden
of natte voeten oplopen in de beek.
Na dit adrenalineshot, mag er weer
geklommen worden. Het blijft op
en neer gaan, al zijn de echt grote
hoogteverschillen even verleden
tijd. Na Ingber fiets ik binnen de
kortste keren weer op het plateau.
Na de bebouwing ga ik niet rechtsaf de Doodeman nog een keer naar
beneden, maar fiets ik rechtdoor
het pad op waar ik eerder vandaan
kwam. Terug naar de Valkenburg-route. Daar pik ik de bordjes
weer op.
Na een tweede stukje asfalt ga ik
mijn eigen weg. De route wijst omhoog door het Leunderbos (zo
staat er te lezen op een bord langs
het pad). Boven aan die klim, ga ik
niet rechtdoor, maar heel scherp
rechts. Ik daal af door een bos en
een met gras begroeid weggetje
(links aanhouden). Beneden kom
ik aan de grote weg in Oud-Valkenburg uit. Oversteken richting Kasteel Schaloen, rechts om de burcht
heen, over het bruggetje over de
Geul en dan linksaf. Na 500 zie ik
de parkeerplaats bij het Koetshuis.
Tijd om uit te puffen met een
herfstbiertje binnen handbereik.

