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Boerderijfeest op de Wintringer Hof 

Als de bladeren langzaam van de bomen vallen en de grond bedekken met een kleurrijke 
en ruisende pracht van bladeren, is er dit jaar eindelijk weer een groot evenement 

hoogtepunt aan de poort van het UNESCO-biosfeerreservaat Bliesgau: het traditionele 
Thanksgiving-hof festival van de Lebenshilfe Obere Saar e. V. Wintringer Hof op 2 
september. Het festivalprogramma op het boerenerf begint om 10.00 uur met de grote 
boerderijmarkt met kleurrijke kinderactiviteiten, muzikaal entertainment, eersteklas 
keuken in de landherberg, kunst en cultuur in de KulturOrt Wintringer-kapel en veel 
lekker eten en drinken. Het plattelandsuitje SR 3 zal ook de hele dag begeleiden op het 
boerderijfestival. 
www.lebenshilfe-obere-saar.org 

  

Kunsttentoonstelling in het Haus des Gastes 

Op 2 oktober 2022 opent in het Haus des Gastes in Weiskirchen een tentoonstelling van 
toegewijde amateurkunstenaars. Ze leerden elkaar door de jaren heen in een aantal 
workshops kennen en besloten toen om zichzelf en hun werken te presenteren als de 
groep "BlackForest". Foto's worden tentoongesteld in deels realistische, deels abstracte 
stijl en creatieve methoden. Ze laten ook zien welke interessante picturale ontwerp- en 

ontwikkelingsmogelijkheden er ook zijn in het niet-professionele veld van de kunst. 
Toegang is gratis. Toegang Haus des Gasts ma - vr van 9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 
16.00 uur en toegang via "La Enoteca" di - vr van 10.00 - 18.00 uur en za van 10.00 - 
13.00 uur   
www.weiskirchen.de 

  

Een kijkje achter de schermen van de Saarländisches Rundfunk 

Op vrijdag 7 oktober gaan we voor de SR naar de Saarbrücken Halberg. Vanaf 11.00 uur 
begint de tocht door het ADAC Saarland met de verkenning van de historische 
rondwandeling met getuigenissen uit ongeveer 200 jaar, die op 19 stations zijn 
gemarkeerd en beschreven. Na een lunchpauze volgt de rondleiding door het hele 
omroepcentrum. Zowel in de radio- en televisiestudio's als op de redacties kun je 
meekijken over de schouders van de SR-zenders aan het werk. 
De rondleiding is gratis. Het ontmoetingspunt is Funkhaus Halberg, Franz-Mai-Strasse, 
66121 Saarbrücken. 

www.adac-saarland.de 

  

Bliesgauer Lamsweken 

Elk jaar vinden in oktober de Bliesgauer Lammerenweken plaats, dit jaar van 8 tot en 
met 23 oktober. Ze vertegenwoordigen veel meer dan een culinair aanbod van heerlijke 
gerechten uit de regio. Ze zijn een uitdrukking van het creatieve werk van culinaire kunst 
en eetcultuur en zijn onafscheidelijk als twee kanten van dezelfde medaille. De topchefs 

uit Saarland, Rijnland-Palts en Lotharingen presenteren geselecteerde creaties van 
regionaal Bliesgau lamsvlees van de hoogste kwaliteit. Alle deelnemende restaurants 
zetten zich in om deze filosofie te belichamen en door te geven. 
Alle restaurants op https://www.slowfood.de/netzwerk/vor-ort/saarland 

  

Rondleidingen in archeologisch 

park Villa Borg Op bijna elke zondag in oktober, vanaf 9 oktober, kan met een gastgids 
de wereld van het Romeinse landgoed worden verkend. De villatour begint om 11.30 uur 

bij het poortgebouw. Tijdens de "openbare rondleiding door het villacomplex" worden 

https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/apLyij-Nlr37BCouLO8kb3IBBFNFbc66an5Br8N--FiX0hHhKkpEjOxKQFXNb6Q8Y9Zaa3bp4h8ovqxHr7liK48DQd3iTK-Y9lM79A6C_vKEPJv4fKH3CbP1sroOxoz3dsYGwV-uephLnvxbKFQdMN7xoCvQDlBmzbhjuf4h2VVWlybHV5IocY-OT-lPE1w-DnN0rQ8y_Q
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/evYUNIUaVmTGI4NIxw0CZu0CNBRdDXD0ZL4Uf-kzsd2MnqAt0Wz1sacNFKmHbN8BezuogDpJpeZrGmktqe0JOZj1etjnRLVUd7ItGPLKB6FqHWeqTPiM-L38LKfP6TeEktMoA7wxrUR3OL1wpXbzqucNbITmrzQ9s-VR8pdcatS9YJnV_cmedrcJFQ
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/90LIvZ_IN4_c8uC-2btGLz9-Fx2HME7zNhInhnAVw-WHBr2Q72H1GNkt_vIAn6DgrTowGS-N6WHqhpD--0eZ1NRmKuizl6nyBpvJG8K1NNoHfXOF1m2DXiIwhRxMHlUJ8KUP_PkccWb6TdBif8DZtyHgZ33x1Xc6wIIWPwfed6KW5IdRENCc_ZUlJOhE
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/x9IB-z_DCLUeCrp8z2IMSMar9HEG8N-cG7FH_8DYBYjbg6ys2M_OPSAD4P7Kp_7W6eTTO0j6p8E1rwgTjye9YCiY6qHOos8UUlq7WoRkIMZquvnEkacuTWah3fqxX_Vfd_f9gQGe6eaPgOrLG7N8oTmI0fwa1qRMzq3rNDkDnS32GKt9zV_ygEu7Gopl53K_4PV9p8mTR1yQ5osE-2ot3gzR6AHtijFYPA


veel interessante feiten over het leven van de oude Romeinen overgebracht. Het 
openluchtmuseum met de tuinen, het prachtige interieur, de museumzalen en de 
indrukwekkende badkamer - dit alles wordt ervaren door de gasten op de villatour. Voor 
de rondleidingen moet een onkostenvergoeding van €5 per volwassene (kinderen en 
jongeren: t/m 6 jaar gratis, t/m 17 jaar €3) betaald worden naast de entreeprijs van de 

villa. 
Registratie is vereist. Aanmelding en informatie: Archeologisch Park Villa Borg, Im 
Meeswald 1, 66706 Perl-Borg, tel. 06865 9117-0, info@villa-borg.de 

  

In het licht van de maan 

Alleen de maan schijnt op zondag 9 oktober. van 18:00 tot 20:00 uur, terwijl op het 
boomtoppenpad spannende dingen worden verteld over de onderwerpen "Waarzeggerij, 

profetie, orakels en horoscopen". Tijdens de maanlichtwandeling wordt u niet alleen 
beloond met het uitzicht op de Saarlus in de magie van het zilveren licht van de maan, 
maar leert u ook interessante dingen over lokale dieren en planten en bepaalt u uw eigen 
boomcirkelteken. 
Aanmelden tegen een prijs van € 16,00 per persoon is verplicht en kan telefonisch via 
06865/186481-0 of per e-mail aan info@baumwipfelpfad-saarschleife.de . Inschrijven 
kan tot 12.00 uur op de dag van de rondleiding. 
  

Aangename wandeling naar de Kelten & Romeinen 

Kelten, Romeinen en genieten - dit alles beleeft u op 15 oktober van 9.00 tot 15.00 uur 
in de idyllische vallei van de Blies, in het hart van het biosfeerreservaat Bliesgau, op een 
met speciale plezierstations kan een ontspannen rondwandeling van ca. 7 km worden 
beleefd. Het Europese Cultuurpark Bliesbruck-Reinheim neemt je op de plezierige 
wandeling naar de Kelten & Romeinen mee naar een andere tijd en belooft interessante 
ontmoetingen en verhalen te beleven op en voorbij de onzichtbare grens. Naast de 

begeleide wandeling wacht de deelnemers in de taverne een Romeins driegangenmenu 
en een demonstratie en proeverij van regionale oliën en honing door de Bliesgau-olie- en 
mosterdmolen Berghof Einöd en andere regionale specialiteiten. 
Meer informatie en tickets voor € 55,00 pp op www.saarpfalz-touristik.de 

  

Plantenschatten ontdekken 

Op zaterdag 22 oktober staat van 14:00 tot 16:00 uur een wilde kruidenexcursie met 
kruidenexpert Yasemin Bier op het programma. In de herfst dragen de struiken hun 
bessen zwaar. Welke bessen zijn eetbaar? Wat kan er van gemaakt worden? Zelfs in 
deze nogal koele, wisselvallige tijd van het jaar heeft de natuur veel te bieden. Naast 
noten, zaden en bessen, die nu allemaal rijp zijn, schieten ook enkele geneeskrachtige 
planten voor de tweede keer uit en ook de wortels zijn in het hoogseizoen. Van de 
gedroogde wortels van de paardenbloem kan helende thee, een koffiesurrogaat of een 
worteltinctuur worden bereid. Niet alleen de bijbehorende bessen en kruiden komen aan 
bod, maar ook tips voor het verzamelen, bewaren en verwerken.  

De deelnamekosten bedragen € 10,00. Informatie en aanmelding bij Hochwald-Touristik 
op tel.: 06876 / 70937 en per e-mail hochwald-touristik@weiskirchen.de 

  

Een reis door de ruimte 

Hoe ver weg is de dichtstbijzijnde ster? Hoe lang duurt het om naar de maan te 
vliegen? Deze en vele andere vragen over astronomie en ruimtevaart worden op 25 
oktober van 15.00 uur tot 17.00 uur beantwoord in de ruimtestudio in Nohfelden. De 
belangrijkste attractie is de Apollo 13-ruimtecapsule, die werd gebouwd voor de start van 
de gelijknamige Hollywood-kaskraker met in de hoofdrol Tom Hanks. Kinderen en 
volwassenen kunnen plaatsnemen in de cockpit en de reis naar de maan nabootsen. 
Met behulp van opstellingen kunnen de kinderen de afstanden tussen de planeten 
inschatten en ook een stuk echte maansteen in hun handen houden. 
De entree is € 10,00 voor volwassenen en € 8,00 voor kinderen van 5 t/m 14 jaar. Meer 
informatie op www.apollo-13.eu 
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