
Parkstad Limburg... Sfeer en overpeinzing

T erwijl ik over een besneeuwd 
landschap kijk en me realiseer 
dat het jaar 2012 al weer ras 
haar einde nadert, komen er 

zowaar enige filosofische gedachten 
naar voren en vraag ik me af of ook u 
in deze koude en korte dagen terug 
kijkt naar het voorbije jaar. Ik doe dat 
in ieder geval en wil u deelgenoot 
maken van mijn gedachten die zoals u 
van mij gewend bent gedreven worden 
door het wel en wee van Parkstad Lim-
burg. Ik wil nu eens niet naar de actu-
aliteit kijken, ik heb mijn blik gericht 
op een meer beschouwende lange ter-
mijn ontwikkeling. Ik begin met mijn 
benoeming als voorzitter van MKB 
Parkstad in de algemene ledenverga-
dering van april 2008, ik wist dat ik 
aan het hoofd kwam te staan van een 
nagenoeg ingeslapen en bestuur loze 
afdeling , je denkt echter altijd dat zal 
wel meevallen. Nou dat was niet het 
geval en ik moest samen met de over-
gebleven bestuurders aan de slag om 
versterking te vinden zodat we van ons 
konden laten horen binnen Parkstad. 
Gelukkig bleek de zoektocht naar 
potentiële bestuurders mee te vallen en 
stond er eind 2008 een nagenoeg 
nieuw DB en een AB van ca. 10 man  

klaar om de uitdaging samen met mij 
op te pakken. Dat hebben we in onze 
ogen zeer voortvarend gedaan, we 
hebben dan ook een behoorlijke hoe-
veelheid acties ondernomen en zijn 
zeker ook via deze MKB Actueel pro-
minent aanwezig in alle uithoeken van 
Parkstad. Ik vraag me echter af of dat 
ook door u zo wordt gezien, het blijft 
verbazingwekkend dat we met alle 
“reuring” die we veroorzaken cq heb-
ben veroorzaakt in de voorbije bijna 5 
jaar niet in staat zijn gebleken om ons 
ledental fors te laten stijgen, wellicht 
wilt u mij daarbij helpen door mij uw 
mening te laten horen via mail op 
hans.wolting@mkb-psl.nl.

Ten aanzien van het aantal onderne-
mers in Parkstad namelijk 9.000 is ons 
ledental van ca. 450 leden een mieze-
rige afspiegeling, ondanks het feit dat 
we wel de grootste werkgevers organi-
satie in Parkstad zijn.

Tot slot wil ik van de gelegenheid 
gebruik maken om u allen prettige 
feestdagen toe te wensen en de aller-
beste wensen over te brengen voor het 
jaar 2013.

Beste lezers,
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MKB ACTUEEL nr 10
GaiaZOO biedt een adembenemende 
wereld van dier en natuur. De Zuid-
Limburgse dierentuin werd vanwege 
een nieuw en uniek dierentuinconcept 
door het publiek in 2012 voor de vierde 
keer gekozen tot ‘Mooiste Dierentuin 
van de Benelux’. 

Beleef de seizoenen in GaiaZOO, in de 
decembermaand is de ZOO gehuld in 
een gezellige kerstsfeer. Tijdens de 
donkere dagen is de dierentuin met 
duizenden lampjes en tientallen hou-
ten kerstbomen versierd. Sfeervolle 
kerstliederen maken de ambiance com-
pleet. Kom tijdens uw bezoek tot rust 
in het sfeervol gedecoreerde restaurant 
van GaiaZOO onder het genot van een 
kop koffie, warme chocomel of heer-
lijke erwtensoep.

Voor sommige dieren in GaiaZOO is 

de winter de mooiste tijd van het jaar. 
Zij leven oorspronkelijk in het koude 
Noorden en zijn gewend aan vorst en 
sneeuw. In de wintermaanden mag een 
bezoek aan de wollige muskusos, de 
stoere veelvraat en de grote kudde ren-
dieren daarom zeker niet ontbreken. 
Bezoek ook de exotische diersoorten 
die zich prima aanpassen aan de kou, 
zoals leeuwen, neushoorns, stokstaar-
ten en giraffen.

Als perfecte afsluiter van 2012 ver-
wacht GaiaZOO zelfs een eigen kerst-
kindje. Gorilla Dalila is namelijk uitge-
rekend op eerste Kerstdag. Dit is niet 
alleen een mooi vooruitzicht voor 
Dalila zelf, maar ook voor de bezoe-
kers, die het jong kunnen zien 
opgroeien. 

Heeft u na uw bezoek aan de dieren 
nog tijd over? Voor kinderen biedt 

GaiaZOO een waar speelparadijs met 
de reusachtige DinoDome, Europa’s 
grootste indoor Dino Speelpark. In de 
DinoDome gaan kinderen op ont-
dekkingsreis over een onbe-
woond eiland, waar de uit-
gestorven dinosaurussen 
weer tot leven komen. Kin-
deren kunnen er heerlijk 
klimmen, glijden en spelen 
in het enorme nettenwoud 
en de ballenbak. Een bezoek 
aan de DinoDome overtreft de stoutste 
verwachtingen. 

Kijk op GaiaZOO.nl voor meer infor-
matie over het wintertarief en de 
voorwaarden. 

GaiaZOO is alle dagen van het jaar 
geopend vanaf 10.00 uur.

Wie door de gangen van Abdij Rolduc 
in Kerkrade loopt, proeft de sfeer. De 
muren, de zalen, de abdijkerk, de bin-
nenhofjes en het park ademen traditie 
en historie. Zeker in deze tijd van het 
jaar is het 900 jaar oude abdijcomplex 
een bezoek meer dan waard. Als er deze 
winter een pak sneeuw valt, is Rolduc 
helemaal een plaatje. 

De afgelopen jaren heeft Abdij Rolduc 
een enorme metamorfose ondergaan. 
Niet wat de sfeervolle uitstraling 
betreft, maar wel qua invulling. Van 
een klassiek internaat is het grootste 
rijksmonument van Nederland getrans-
formeerd in een open centrum waar 
mensen wonen, studeren en aange-
naam kunnen logeren. Niet voor niets 
is Abdij Rolduc dit jaar genomineerd 
voor de innovatieprijs van de VVV-
Zuid-Limburg.

Het voormalige kloostercomplex 
wordt momenteel multifunctioneel 
gebruikt, waarbij het abdijhotel en het 
conferentieoord de meest in het oog 
springende functies zijn. Met 160 
kamers en 16 conferentieruimtes (in 
capaciteit variërend van vier tot zo’n 
vierhonderd personen) is Abdij Rolduc 
een van de grootste congrescentra in 
de regio Parkstad. Maar ook als hotel 

voor toeristen die een ‘abdijweekendje’ 
willen boeken, zijn er tal van mogelijk-
heden. 

Door de week is Abdij Rolduc vaak 
het centrum van conferenties, semi-
nars en vergaderingen van allerlei 
soort. Variërend van cursussen voor 
kleine groepen tot congressen met 
honderden deelnemers. De uitgestrekt-
heid van het complex en het grote 
aantal beschikbare ruimtes bieden 
voor bijna elk verzoek de juiste oplos-
sing. 

Elke zondagochtend is er om 10.30 
uur de gelegenheid om deel te nemen 
aan een historische rondleiding. De 
bezoekers worden dan ingewijd in de 
geheimen van 900 jaar kloosterge-
schiedenis, waarin Ailbertus van 
Antoing, de hertogen van Limburg en 
abten als Fabritius en Heyendal een 
belangrijke rol spelen. 

Deelnemers aan de rondleiding 
mogen een kijkje nemen in de 
romaanse crypte, de bisschopszaal, de 
rijkversierde rococobibliotheek en 
kunnen vervolgens een abdijbiertje 
drinken in ‘De Verloren Zoon’. Een 
ruimte die ook buitengewoon geschikt 
is voor bruiloften of familiefeestjes.

Abdij Rolduc werkt momenteel aan 
tal van vernieuwingen. Zo is een groot 

aantal hotelkamers afgelopen jaar vol-
ledig opnieuw ingericht. De voorberei-
dingen voor een nieuw kloosterrestau-
rant zijn in volle gang en binnenkort 
opent ook een abdijwinkel zijn deuren. 
En op den duur mogelijk een klein 
museum. Abdij Rolduc werkt op deze 
manier aan de uitbreiding van haar 
aanbod, waardoor een bezoek voor 
zowel mensen van veraf als uit de 
regio meer dan de moeite waard is. 

Meer weten? 
Kijk op www.rolduc.com. 

Sfeer in Parkstad

045 - 542 55 11www.wolting.nl

Van 22 december 2012 t/m 6 januari 
2013 zijn meer dan 250 kribben uitge-
stald in Bocholtz, Simpelveld en het 
Duitse buurplaatsje Orsbach. Inwoners 
in Orsbach plaatsen kerststalletjes bij 
hun woningen waardoor we voor het 
eerst internationale Kribkeswandelin-
gen in Parkstad hebben. De 8 km krib-
keswandeling vanuit Bocholtz voert 
naar het historische buurplaatsje Ors-
bach. 

De kribben staan zodanig opgesteld, 
dat de wandelaars ze van buitenaf 
kunnen bezichtigen. Ze staan in tuinen 
of op vensterbanken, in voorportieken, 
op balkons, onder afdakken, op bin-
nenpleintjes en in schuurtjes. Al die 
kribben staan verspreid over de dor-
pen. Ook in de buitengebieden doen de 
bewoners mee en plaatsen een krib op 
hun erf of in de tuin. De kribbenbou-
wers hebben een groot aantal verras-
singen in petto, zoals levende schapen, 

een Legokribbe, een ecologische 
kribbe, een kribbe met meer dan 1000 
lampjes, gebreide kerstfiguren.

Aan de hand van een beschrijving 
wandelt men van krib naar krib. Dit 
jaar zijn zes kribkeswandelingen uitge-

stippeld. In de routes zijn diverse hore-
camogelijkheden opgenomen waar 
men terecht kan voor een kopje koffie, 
een glaasje glühwein of warme choco-
melk, al dan niet met een lekker hapje. 
De wandelbeschrijvingen zijn vanaf 
medio december gratis te downloaden 
via www.kribkeswandelingen.nl 

Op 22 december 2012 om 19.00 uur, 
bij de Remigiuskerk te Simpelveld, 
worden de Kribkeswandelingen, onder 
muzikale begeleiding van de jubile-
rende fanfare uit Bocholtz, feestelijk 
en officieel geopend.

Internationale Kribkeswandelingen in 
Bocholtz, Simpelveld en het Duitse Orsbach Abdij Rolduc ademt sfeer van eeuwen
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