
 

 

      

lente gevoelens 
in Saarland 

     

Hallo meneer Van Houts, 
de vogels fluiten 's ochtends en de eerste bloemen beginnen te bloeien. De 

zonnestralen worden sterker en verwarmen onze huid. De gelukshormonen zijn 

niet te stoppen. 
Of het nu gaat om een fiets- of wandeltocht, een bezoek aan een paasmarkt of 
het vieren van Pasen, na een grijze winter is er niets fijner dan het voorjaar op 

deze manier te verwelkomen. 

 
Met dit in het achterhoofd wensen wij u een fijne start van de lente! 

Uw team van het VVV-kantoor van Saarland 

     

 
 

  

 
  

      

  

Actief in het voorjaar 
 

  

Paasmarkt in St. Wendel 
 



De natuur ontwaakt uit haar 

winterslaap en we genieten gretig van 
elke zonnestraal. En wat is een betere 
manier om van de lentezon te 
genieten dan tijdens een fietstocht of 

een wandeling? 

  

Naar de wegen 
 

   

Van 23 tot 26 maart vindt de St. 

Wendel Paasmarkt weer plaats. 
Bekend en geliefd tot ver buiten de 
stadsgrenzen, wachten kleurrijke 
paasverrassingen op het hele gezin. 

Van de prachtige paaskroon tot een 
gigantisch paasei tot het zingende 
konijnendorp - grote ogen zijn hier 
voorgeprogrammeerd voor jong en 

oud. 

  

Naar de Paasmarkt 

 
     

 

   

Lente ontwaken aan de Saarlus 
 

Zacht groen ontspruit in het natuurpark 
Saar-Hunsrück: het seizoen 2023 begint daar 
op 1 april 2023, passend bij het nieuwe 
ontwaken van de beuken, eiken en 

douglassparren rond het avonturenbos 
Saarschleife! 
  

Naar het 

avonturenbos 
 

    

 

  

    

 

  

Pasen bij Weingartner 
 

Verstop je deze Pasen niet in je 
keuken. Je kunt beter naar de 
Bostalsee komen. 

 

 

aanbieden 

  

familiesafari 
 

Breng een leuke korte vakantie of 
weekendtrip door in de 
jeugdherbergen van Saarland en 

ontdek gratis spannende 
vrijetijdsattracties met de Saarland 



 
   Card - de gezinssafari is een 

Saarland-avontuur voor het hele 
gezin. 

  

aanbieden 
 

    

  

evenementen 
    

   

 

   

04.03. 

   

Lorraine Jazz Big Band feat. 
Wolfgang Mertes 
Losheim am See 

   

   

    

tot 12.03. 

   

peulvrucht weken 
diverse restaurants in Saarland 

   

  

    

01.+02.04. 

   

keramiek markt 
homburg 

   

  

 

   

vanaf 24.06. 

   

lichaamswerelden van 

dieren 
Saarbrücken 

   

 

 

 

Naar de evenementenkalender 
 

    

  

https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/U_4zSeTc5GFdLaKBEkaKf2tHVJDs7MC743Apk3T24ib2p46hmPEpqCUz5PnIIpWsmwEo8VwOCjwMR1zYUk4kbWYHR0BI3iAx6GhQfCw-KXzBsN3A8fUPn6VY16NsC3dwLLMv50LrA9uupf_14BvKD2KaWF8HFqZnrrH6ag6obCw3i2Sat7TxoVqduOokRBM2lrviTf6y1tielxYaqsHuTtjqNumVzz60h45G0kw2aqH-NtcnjkMTJFO0qhT9fF4zo-49j_AUi2E8pTQr4VLjp6fusz9D_ZxOr_q9RrVL0ph56CPXGDmURw
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/U_4zSeTc5GFdLaKBEkaKf2tHVJDs7MC743Apk3T24ib2p46hmPEpqCUz5PnIIpWsmwEo8VwOCjwMR1zYUk4kbWYHR0BI3iAx6GhQfCw-KXzBsN3A8fUPn6VY16NsC3dwLLMv50LrA9uupf_14BvKD2KaWF8HFqZnrrH6ag6obCw3i2Sat7TxoVqduOokRBM2lrviTf6y1tielxYaqsHuTtjqNumVzz60h45G0kw2aqH-NtcnjkMTJFO0qhT9fF4zo-49j_AUi2E8pTQr4VLjp6fusz9D_ZxOr_q9RrVL0ph56CPXGDmURw
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kLNNxBZklb1EcfM0HPnT0iDEITBaTroYzxNrwsQQ6A4wnReU9-45TVg-kGVF6Bwcq1ND-wse_d5qxoTTdkZP7ordvmBKLkvCK0xapGsGl4z9PuwqMeAfsg8EpS-52LTvShdOVQJ3_L4r5VfIcdxM10W0-Kv5ib_d-zzeOHOyz9bjWLbqpLE7prplb01LPAdW98ueqVvBWlwsBp7e5Ap5bBeagwBFajbOjNmgYhIFPlDY2aieI0ydDJzHuH1Roe3-VllUT53MKzQvBHZw_5LI4hDqTbdn_SfxMMkGNV_lX7iytMmAAbTYcA
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GKu9P235j-XgHqLtYqK2Uaig0Z4IPzp58vRHB1kWQZgPqX2MUYFNNTS7_Q2c2e2YwBpXtdtTiNaNDVgC2LSeyD7_lZxakRKqfJrLVwWnFfqNAxoUxJgm4ZB1rlJwSwcp3A8OxOR_4W2XygVQg8ItJS4LIO8GgJkdlhTXJ-EXieLFK-U1A_Z2bx-we4HeRHe6tlGKoFHqTsQVCD_sf0EplJrtsrQsYUzwc08lsUvhGdmxSybBu35yzmBXoSKek17eX3TZpqN7dc2uCG3KGNdCYhANrqo3N7MZlL6T-Cr87FrwTskPFvahTx75HblIxmmst_vYbkwrxadKysvd-Pdnn0q8zj6OUdEKu7BAbsLsoA
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/E-L52dIljk-uEEk6xNZNbLEguD-oejPjqLPrm63lSWFmovZ0c6g_aFPcOK9ULnMFEcSt8SxvBvTEHOe1eHKaoEJCm2Ys34InfgyBt_BWbjJ9HWEF78cGq4kryCzTjDjSbKMgL95AOxXk-GPg5jopQyXrx2coD_sFRZO3AgZfukLofARpclmRIoBxWvMw1ZLLpqOv7Dmp5lKsal8_gdgKY1bPeN-T2iHGL8mr4GuedU8g80kBO9rm9vp3XTfpZUgdI4YmFRX3KA_5Lx2Jh5k9SNo3NjRvcqGRoWAaNeJrEQ0GPHS_t0GFFtkPo5ktcllmSkYq4lywswwT2ChkJqKSJYwlfZROipgK26gtl8oonA
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kAj8tm6XvixpAX2DOC8ITQdkRchLPyD7G0X5I3OVL6sFrTUEIq77l2Hf7IhJRGcysjCkX4wZp7X5S0jGVxIyDI5zKkZfsEMc5MzHx6Ot_v2bnwYT-dzEOca4qwvgV2EefgatJc-Lpez-E7id55f6asd0O00A6vHJiIwROViYRzEuto6d72dYvsWfFNzL2JFKibV9h3bWMnLZaAmUo7FLGT1sFC39LV5wzOlQdiZTmeYXh7MQeiGgxa5kjpvBzR9RAMavL2hQeI_ROx44hdHP8OrPIdVhgrA
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SO9FK90Vkjs2ZIl8vSKa-zHuccz82CPRwUliknmY78KI1ZCN1hDJQs8JDRdsWF_dDnVj8GLdp_cBLIeV4wW863HXv8-TM-sTmUkx0M4pVf5MnjpZzqPIOvHHPp6ZHWn2DfI2tGluEMC_4GI7fqVU7SE9GR1A-jCrzbucarmVPuO2CgJdF4ZvIHpe3lfmI3uVTxfQebfh-XYA9Zl_Rf2GHvPmt1b4o42lrqfb__s5oRBgrI-aWAM2Yc4rBqSGkSg-GWNIPSAal5JBjhI4CBfGWtp63bJKQBk
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3yanK6zHeNMqRL9uUFnXAENpsq24ltsZkqlU3-dl-rHgX9inpopFrd90_j-wLSf5t6N37c16YjRcoC9h5NKgMY8TSQOunJZbDNghiGzhsrwuqjGp5esbVjUyIFaOlxNiolFzNaAtDud6DGWFaob7WPyLS9n27pdw6qy0FQJv-RKOKPzegYh5rc2mL_FEnnTa2ZyzlgdBAn9MoCFcJMVnSWk2QDUVDInIk3wEQXqNZpU
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3yanK6zHeNMqRL9uUFnXAENpsq24ltsZkqlU3-dl-rHgX9inpopFrd90_j-wLSf5t6N37c16YjRcoC9h5NKgMY8TSQOunJZbDNghiGzhsrwuqjGp5esbVjUyIFaOlxNiolFzNaAtDud6DGWFaob7WPyLS9n27pdw6qy0FQJv-RKOKPzegYh5rc2mL_FEnnTa2ZyzlgdBAn9MoCFcJMVnSWk2QDUVDInIk3wEQXqNZpU
https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/tNWCbPnGgrHcQzpTx-_Vhq3Ga_DMYpGvsQqqCML4U7YvCft7MZx0tFsrHDSE6cMFsOcmol43YSCuMhHV6rISCqXBCBcaDRETAnfk3dKVPvyI8x1lz3OxEhFaauY8VFpPOfgEBg20KBvnaLyvsDRPazX2TA4GaTGX-xCvb7KcYIvTHrmGKSQMGNmH9bNefibBkrtxLDz9ZAUxj3HRYGLh0xAwsvqnxZeoblrfPDg83Yw


verloten 
    

  

 

   

Oliemolen Bliesgau 
 

Ter gelegenheid van de 

Peulvruchtenweken verloten wij 
onder onze lezers een pakket linzen 
uit de Bliesgau Ölmühle . 
De sluitingsdatum voor deelname is 

12 maart 2023! 

  

Naar de loterij 
 

    

  

3 vragen voor... 
    

  

In elke nieuwsbrief stellen we 3 vragen aan een bijzondere geïnterviewde en je 
mag raden wie of wat het is. 

De resolutie is aan het einde. 
     

 

   

1. Vraag: Is het je al 
opgevallen dat de lente 
eraan komt? 
Ja, het is gewoon heerlijk als 

het bos om ons heen uit zijn 
winterslaap ontwaakt. De 
vogels zingen weer in de 

ochtend en de eerste 
bloemen ontkiemen onder 
mijn poten. Maar aangezien 
de bomen nog niet al te 

dichte daken hebben, kun je 

ons nog goed zien. 

     

https://5qup9.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3qiImrAdEdTtAcKHOq4mXBNF31wRyuzjL7u6AliST8oXI2ObPcRU7ss5BftRbBRzDoJ4yqwp0CiEOyTAcUxVd6djcfPKTzM6-4oQ4Y6Xvvl8kY7asujsEU0j10-qbgPUwUdf-HFbAio8yREGo2aQrci_UjnL1WNX2HYNXXd6yaetSCIQSarwaMDidigVkPANRZvzW_I78Ig


2. Vraag: U leeft met meerdere 
generaties, hoe zit het met de 
jongere generaties? 

Dus al met al ravotten ze veel en zijn 
behoorlijk actief, maar daar hebben 
we weinig last van omdat we hekken 
tussen ons hebben. De kleintjes 

moeten gewoon oefenen met huilen! 

   

 

     

3. Vraag: Als oudste, ouder dan 15 jaar, heb je al enige ervaring, wat vind je 

het leukst aan waar je woont? 
Ik vind het leuk om kinderen te hebben die ons bezoeken en veel vragen 
stellen. Onze begeleider vertelt altijd veel! We zijn over de hele wereld bekend 
en ik heb in het verleden zelfs een paar keer gereisd. Maar wat mij het meest 

bevalt, is dat honden niet meer bij ons op bezoek mogen. Dat was altijd 
stressvol voor haar en voor ons. 

  
    

  

 

 


