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BULLETIN AUGUSTUS 2020 

 

ACTIVITEITEN NAJAAR 2020 

 

Zoals bekend speelt Covid-19 ons allemaal parten. Alle eerder geplande activiteiten zijn 

gecanceld. Alle uitstapjes, alle lezingen, de soos en zelfs het beroemde eXaM kerstgebeuren 

kunnen niet doorgaan op de wijze zoals we die kennen. 

Het eXaM bestuur heeft hierover uitgebreid gesproken met de Raad van Bestuur van het 

ziekenhuis. Activiteiten in het ziekenhuis zelf zijn voorlopig uitgesloten. Het enige wat we 

misschien een beetje veilig kunnen organiseren zijn kleinschalige dingen waarbij de groepen 

klein zijn en waarbij we de 1,5 meter regel goed kunnen hanteren. 

Met deze opdracht is het eXaM bestuur aan de slag gegaan.  

 

Wij bieden u hierbij een breed scala aan kleinschalige activiteiten aan waarvan we denken dat 

er voor elk wel wat wils is. 

 

Dit is ons concept voorstel voor dit najaar. 

 

4 September 2020: 

Tekensessie in de buitenlucht 

 

7 September 2020: 

Reservedatum Tekensessie in de buitenlucht 

 

10 September 2020: 

Beleef, ontdek en proef rotonde ( Kasteel Vaalsbroek) 

Mogelijkheid lunch in kasteel 

 

11 September 2020: 

Tekensessie in de buitenlucht 

 

14 September 2020: 

Reservedatum Tekensessie in de buitenlucht 

 

21 September 2020: 

Golfclinic met lunch, Margraten 

 



24 September 2020: 

Wandeling in en rondom Kasteel Vaalsbroek 

Mogelijkheid eXaM-lunch in kasteel 

 

1 Oktober 2020: 

Vlaaibakworkshop kasteel Vaalsbroek 

Mogelijkheid  eXaM-lunch in kasteel 

 

7 Oktober 2020: 

Golfclinic met lunch, Margraten 

 

15 Oktober 2020: 

Wandeling in en rondom Kasteel Vaalsbroek 

Mogelijkheid eXaM-lunch in kasteel 

 

29 Oktober 2020: 

Roofvogel workshop 

Mogelijkheid eXaM-lunch in kasteel Vaalsbroek 

 

5 November 2020: (OPTIE) 

Wandeling in en rondom Kasteel Vaalsbroek 

Mogelijkheid eXaM-lunch in kasteel 

 

10 November 2020:  

Rondleiding Amerikaanse begraafplaats Margraten. 

 

19 November 2020: 

Pyrografie op eigen houtje ( eventueel in combinatie met bloemschikken voor de 

dames) 

Mogelijkheid eXaM-lunch in kasteel Vaalsbroek 

 

14-15-16 December 2020: 

Kerstviering  

 

U ziet het, er zit voor iedereen wel wat bij. Bedenk wel: het zijn kleinschalige dingen…. dus 

VOL =VOL. Wacht dus niet te lang met inschrijven. 

 

Voor alle activiteiten kunt u zich, bij voorkeur per mail, opgeven bij het Secretariaat 

(secretariaat.exam@mumc.nl). Mocht u geen gebruik kunnen maken van email, dan 

kunt u telefonisch contact opnemen met het Secretariaat (043-3876809). 

 

SECRETARIAAT eXaM 

Sinds 15 juli wordt ons Secretariaat uitgevoerd door het Secretariaat van het Facilitair Bedrijf. 

Dit is alle werkdagen bemand. Zoals reeds hierboven aangegeven kunt u zich, bij voorkeur 

per mail, opgeven voor de activiteiten. De collega’s sturen u dan een bericht of u 

ingeschreven bent en informeren u over de betaling. Geef hun a.u.b. de volgende zaken door: 

(Meisjes)naam, datum+ omschrijving+tijdstip van de activiteit, telefoonnummer, emailadres 

en of u een introducé meeneemt. 
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Een aantal activiteiten wordt uitgevoerd op locatie van het kasteel Vaalsbroek. Bij die 

activiteiten kunnen we u ook een leuke lunch, de eXaM-lunch, aanbieden voor € 25,--. Ook 

voor deze lunch kunt u zich bij het secretariaat opgeven. 

 

Contactgegevens: 

Secretariaat eXaM/Secretariaat FB 

Postbus 5800 

6202 AZ  MAASTRICHT 

Telefoonnummer: 043-3876809 

Emailadres: secretariaat.exam@mumc.nl.  

 

 

 

 

TEKENLESSEN IN DE BUITENLUCHT DOOR CLEMENS MAASSEN 

Data: 4 en 11 september 2020: 

Kosten: €10,- 

Plaats van samenkomst: wordt tijdig door de schilder bekend gemaakt. 

Inschrijven vóór:26 augustus respectievelijk 2 september 2020  

 

In het kader van deze coronatijd moeten we proberen kleinschalige activiteiten te organiseren 

waarbij we 1,5 m afstand tot elkaar kunnen houden. Wij hebben kunstschilder Clemens 

Maassen bereid gevonden om voor eXaM in de buitenlucht tekensessies te verzorgen voor 

groepen van 6 tot maximaal 10 personen. 

 

Er zijn twee data voor het tekenen. De eerste is vrijdag 4 september. Als het regent zal de 

schilder uitwijken naar maandag 7 september. Als het dan weer regent wordt deze sessie 

helemaal gecanceld en krijgt u uw inschrijfgeld terug. 

 

De tweede datum is vrijdag 11 september 2020. En als het dan regent wordt uitgeweken naar 

maandag 14 september. Regent het dan weer dan krijgt u uw geld terug. 

  

Deze lessen zullen een thema hebben en iedereen is welkom om mee te doen. Dus ook 

mensen die sinds hun kindertijd niet meer getekend hebben. Er zijn geen vaardigheden 

vereist, wel graag een beetje plezier in het tekenen. De lessen beginnen om 10.00 uur en 

stoppen rond 16.00 uur. 

 

De schilder zorgt voor de materialen. Zelf moet u zorgen voor een stoel en voor uw lunch. Hij 

zal ongeveer een week van te voren doorgeven waar het gebeuren zal zijn. Er is steeds plaats 

om te parkeren en om eventueel te schuilen. 

 

U kunt zich opgeven bij ons nieuwe Secretariaat.  

Mail: secretariaat.exam@mumc.nl. 

Telefoon: 043-3876809.  

Geef aan hen door voor welke datum u wilt gaan.  

 



 

 

BELEEF, ONTDEK EN PROEFROTONDE 

Data:10 september 2020: 

Kosten: €12,50 

Plaats van samenkomst: KASTEEL VAALSBROEK 

Inschrijven vóór:26 augustus 2020 

 

Dit is een doe/denk activiteit in de vorm van een soort speurtocht met een aantal opdrachten 

over het landgoed van het kasteel. Doe stevige schoenen aan. 

In verband met Covid-19 stellen we dat de groepsgrootte maximaal 12 personen kan zijn. Een 

ochtendgroep start om 11.00 uur. De middaggroep, ook van maximaal 12 personen,  kan om 

14.30 uur starten. Als u het wilt kan u gebruik maken van de eXaM-lunch (€25,--). Deze 

begint om 13.00 uur. Voor de lunch moet u zich wel opgeven bij het Secretariaat. Van hen 

krijgt u een bevestiging, deze is dan tevens de bevestiging voor de lunch. 

Opgeven bij het Secretariaat van eXaM,  

Mail: secretariaat.exam@mumc.nl. 

Telefoon : 043-3876809 
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GOLFCLINIC  + LUNCH 

Datum: 21 september 2020  

Kosten: € 18,50 

Plaats van samenkomst: Golfbaan Het Rijk van Margraten B.V. 

Bemelerweg 99 - 6267 AL Cadier en Keer 

Uiterste inschrijfdatum:11 september 2020 

 

Shortgolf is een moderne activiteit die overal ter wereld wordt gespeeld. Het spel wordt 

gespeeld op een prachtige 9-holes par3 shortgolfbaan en is op elk niveau spannend en 

uitdagend. 

 

Van de afslag tot de vlag variëren de lengtes van de holes tussen de 50 en 80 meter. 

 

Het spel is geschikt voor iedereen, ook voor mensen die nog nooit gegolfd hebben. Men mag 

met normale schoenen de baan op, mits er geen hakken of grove profielen onder zitten (bij 

voorkeur sportschoenen). Tijdsduur is 1,5 uur. Er kunnen maximaal 16 personen aan 

deelnemen, in groepen van vier. 

Deze activiteit bieden wij u aan in combinatie met een lunch bestaande uit:  

 
Diverse broodsoorten en kleine roomboter croissants 

Diverse soorten beleg waaronder jong belegen kaas, salami en brie 

Kroket met mosterd 

Frisse seizoenssalade 

Soep van het seizoen 

Een goed gevulde fruitschaal 

  Koffie, thee, melk en jus d’orange 

 

De lunch begint om 13.00 uur en aansluitend is de clinic. Een en ander gaat altijd door, ook 

bij regen. Denk aan goede schoenen. 

Opgeven bij het Secretariaat van eXaM,  

Mail: secretariaat.exam@mumc.nl. 

Telefoon : 043-3876809 
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WANDELING IN EN RONDOM KASTEEL VAALSBROEK   

(met dhr. van de Wal, gids van Via Culture) 

Datum: 24 september 2020  

Kosten: € 5,- 

Plaats van samenkomst: KASTEEL VAALSBROEK 

Inschrijven vóór:8 september 2020 

 

Wandeling in en rondom de omgeving van Bilderberg Kasteel Vaalsbroek. De geschiedenis 

van Vaalsbroek zal hierin niet ontbreken. Aansluitend een stukje natuur, aandacht voor de 

bijzondere flora en fauna van deze streek. De smokkelgeschiedenis van deze streek zal niet 

ontbreken in deze 1,5 uur duren wandeling. Groepsgrootte is 12 personen. Trek stevige 

schoenen aan. 

 

Een ochtendgroep start om 11.00 uur. De middaggroep kan om 14.30 uur starten. Als u het 

wilt kan u gebruik maken van de eXaM-lunch (€25,--). Deze begint om 13.00 uur. Voor de 

lunch moet u zich wel opgeven bij het Secretariaat. Van hen krijgt u een bevestiging, deze is 

dan tevens de bevestiging voor de lunch. 

Opgeven bij het Secretariaat van eXaM,  

Mail: secretariaat.exam@mumc.nl. 

Telefoon : 043-3876809 

 

 

 

VLAAIBAKWORKSHOP IN DE TUIN VAN HET KASTEEL. 

Datum:1 oktober 2020 

Kosten: € 29,50 

Plaats van samenkomst: KASTEEL VAALSBROEK 

Inschrijven vóór:14 september 2020 

 

Ontdek de leukste bakkers geheimen of haal herinneringen op van vroeger! 

In de tuin van het kasteel met een mobiele houtgestookte oven. Als het mogelijk is mag u het 

fruit ook nog zelf plukken in de boomgaard. Beleef het op kasteel Vaalsbroek. 

 

Een ochtendgroep van 12 personen start om 11.00 uur. De middaggroep van 12 personen kan 

om 14.30 uur starten. Als u het wilt kan u gebruik maken van de EXaM-lunch (€25,--). Deze 

begint om 13.00 uur. Voor de lunch moet u zich wel opgeven bij het Secretariaat. Van hen 

krijgt u een bevestiging, deze is dan tevens de bevestiging voor de lunch. 

Opgeven bij het Secretariaat van eXaM,  

Mail: secretariaat.exam@mumc.nl. 

Telefoon : 043-3876809 
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GOLFCLINIC   

Datum: 7 oktober 2020  

Kosten: €18,50 

Plaats van samenkomst: Golfbaan Het Rijk van Margraten B.V. 

Bemelerweg 99 - 6267 AL Cadier en Keer 

Inschrijven vóór:29 september 2020 

 

Shortgolf is een moderne activiteit die overal ter wereld wordt gespeeld. Het spel wordt 

gespeeld op een prachtige 9-holes par3 shortgolfbaan en is op elk niveau spannend en 

uitdagend. 

 

Van de afslag tot de vlag variëren de lengtes van de holes tussen de 50 en 80 meter. 

 

Het spel is geschikt voor iedereen, ook voor mensen die nog nooit gegolfd hebben. Men mag 

met normale schoenen de baan op, mits er geen hakken of grove profielen onder zitten (bij 

voorkeur sportschoenen). Tijdsduur is 1,5 uur.  Er kunnen maximaal 16 personen aan 

deelnemen in groepen van vier. 

Deze activiteit bieden wij u aan in combinatie met een lunch bestaande uit:  

 
Diverse broodsoorten en kleine roomboter croissants 

Diverse soorten beleg waaronder jong belegen kaas, salami en brie 

Kroket met mosterd 

Frisse seizoenssalade 

Soep van het seizoen 

Een goed gevulde fruitschaal 

  Koffie, thee, melk en jus d’orange 



De lunch begint om 13.00 uur en aansluitend is de clinic. Een en ander gaat altijd door, ook 

bij regen. Denk aan goede schoenen. 

Opgeven bij het Secretariaat van eXaM,  

Mail: secretariaat.exam@mumc.nl. 

Telefoon : 043-3876809 
 

 

 

WANDELING IN EN RONDOM KASTEEL VAALSBROEK   

(met dhr. van de Wal, gids van Via Culture) 

Datum: 15 oktober 2020  

Kosten: € 5,- 

Plaats van samenkomst: KASTEEL VAALSBROEK 

Inschrijven vóór:29 september 2020 

 

Wandeling in en rondom de omgeving van Bilderberg Kasteel Vaalsbroek. De geschiedenis 

van Vaalsbroek zal hierin niet ontbreken. Aansluitend een stukje natuur, aandacht voor de 

bijzondere flora en fauna van deze streek. De smokkelgeschiedenis van deze streek zal niet 

ontbreken in deze 1,5 uur duren wandeling. Groepsgrootte is 12 personen. Trek stevige 

schoenen aan. 

 

Een ochtendgroep start om 11.00 uur. De middaggroep kan om 14.30 uur starten. Als u het 

wilt kan u gebruik maken van de eXaM-lunch (€25,--). Deze begint om 13.00 uur.  

Voor de lunch moet u zich wel opgeven bij het Secretariaat. Van hen krijgt u een bevestiging, 

deze is dan tevens de bevestiging voor de lunch. 

Opgeven bij het Secretariaat van eXaM,  

Mail: secretariaat.exam@mumc.nl. 

Telefoon : 043-3876809 

 

 

 

ROOFVOGEL WORKSHOP 

Datum:29 oktober 2020 

Kosten: € 27,50 

Plaats van samenkomst: KASTEEL VAALSBROEK 

Inschrijven vóór:13 oktober 2020 ( Nu nog niet open voor inschrijving) 

 

Zoo Bijzonder! 

Indrukkend, stijlvol of snel... u maakt kennis met een uiteenlopend scala aan roofvogels 

waarbij u zelf aan de slag gaat met een handschoen. Waar komen ze vandaan, wat is hun 

sterke kant en wie zijn hun vijanden? Ontdek het tijdens de roofvogelworkshop! 

 

Een ochtendgroep van 12 personen start om 11.00 uur. De middaggroep eveneens van 12 

personen, kan om 14.30 uur starten. Als u het wilt kan u gebruik maken van de eXaM-lunch 

(€25,--). Deze begint om 13.00 uur.  

Voor de lunch moet u zich wel opgeven bij het Secretariaat. Van hen krijgt u een bevestiging, 

deze is dan tevens de bevestiging voor de lunch. 

Opgeven bij het Secretariaat van eXaM,  

Mail: secretariaat.exam@mumc.nl. 

Telefoon : 043-3876809 
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WANDELING IN EN RONDOM KASTEEL VAALSBROEK  ( IN OPTIE) 

(met dhr. van de Wal, gids van Via Culture) 

Datum: 5 november 2020  

Kosten: € 5,- 

Plaats van samenkomst: KASTEEL VAALSBROEK 

Inschrijven vóór:20 oktober 2020 ( Nu nog niet open voor inschrijving) 

 

Wandeling in en rondom de omgeving van Bilderberg Kasteel Vaalsbroek. De geschiedenis 

van Vaalsbroek zal hierin niet ontbreken. Aansluitend een stukje natuur, aandacht voor de 

bijzondere flora en fauna van deze streek. De smokkelgeschiedenis van deze streek zal niet 

ontbreken in deze 1,5 uur duren wandeling. Groepsgrootte is 12 personen. Trek stevige 

schoenen aan. 

 

Een ochtendgroep start om 11.00 uur. De middaggroep kan om 14.30 uur starten. Als U het 

wilt kan u gebruik maken van de eXaM-lunch (€25,--). Deze begint om 13.00 uur. Voor de 

lunch moet u zich wel opgeven bij het Secretariaat. Van hen krijgt u een bevestiging, deze is 

dan tevens de bevestiging voor de lunch. 

Opgeven bij het Secretariaat van eXaM,  

Mail: secretariaat.exam@mumc.nl. 

Telefoon : 043-3876809 
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RONDLEIDING AMERIKAANSE BEGRAAFPLAATS MARGRATEN 

Datum: 10 november 2020  

Kosten: gratis 

Plaats van samenkomst:  Begraafplaats, Rijksweg, 6269 NA Margraten 

Inschrijven vóór:3 november 2020 ( Onder voorbehoud. Nu nog niet open voor inschrijving) 

 

Opgeven bij het Secretariaat van eXaM,  

Mail: secretariaat.exam@mumc.nl. 

Telefoon : 043-3876809 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

“PYROGRAFIE OP EIGEN HOUTJE”  

( eventueel in combinatie met bloemschikken voor dames) 

Datum:19 november 2020 

Kosten: € 24,50 

Plaats van samenkomst: KASTEEL VAALSBROEK 

Inschrijven vóór: 3 november 2020 ( Nu nog niet open voor inschrijving) 

 

Doe het op eigen houtje! Laat uw creativiteit de vrije loop en ga aan de slag met een brander. 

Een workshop waarbij uw eigen creativiteit samen gaat met een handje hulp van onze 

kunstenaar. Uw eindresultaat ligt in uw handen! 

 

Maak een mooie plak voor een mooie borrel of juist een mooie spreuk voor in huis. 

Met de ''finishing touch of leather!'' 
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Een ochtendgroep (12 personen) start om 11.00 uur. De middaggroep (12 personen) kan om 

14.30 uur starten. Als u het wilt kan u gebruik maken van de eXaM-lunch (€25,--). Deze 

begint om 13.00 uur. Voor de lunch moet u zich wel opgeven bij het Secretariaat. Van hen 

krijgt u een bevestiging, deze is dan tevens de bevestiging voor de lunch. 

Opgeven bij het Secretariaat van eXaM,  

Mail: secretariaat.exam@mumc.nl. 

Telefoon : 043-3876809 
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14-15-16 December 2020 

ALTERNATIEVE KERSTVIERING 

( Nu nog niet open voor inschrijving) 

 

Zoals u al lang begrepen zal hebben, de massale kerstviering met koor en orkest en het 

grootse diner in het personeelsrestaurant kunnen dit jaar echt niet door gaan. Het bestuur is 

heel actief bezig om een alternatief te zoeken. Of het lukt en hoe het er uit gaat zien is nog een 

beetje onzeker. Reserveer alvast maar in uw agenda een van deze data. 

 

 

 

 

 

 

KASTEEL VAALSBROEK  

 

Adres: Bilderberg Kasteel Vaalsbroek, Vaalsbroek 1, 6291 NH Vaals (Telefoon: 043 308 93 

08) 

U kunt gratis parkeren 

 

 
 

Dit is kasteel Vaalsbroek. De entree is aan de rechter zijde. 

 

.  

 

Ook is het kasteel met openbaar vervoer te bereiken. ( Denk aan mondkapjes!) 

 
Het Bilderberg Kasteel Vaalsbroek is te bereiken met het openbaar vervoer. Vanaf Station Maastricht pakt u bus 

350 richting Aachen Centrum. U stapt uit bij de halte Mamelis waar u vervolgens overstapt op bus 59 richting 

Vaals. U stapt uit bij de bushalte Vaalsbroek. Vanaf deze halte is het een minuut lopen naar Kasteel Vaalsbroek. 



 

 
 

 

eXaM LUNCH 

 

Bij de activiteiten die op de locatie van kasteel Vaalsbroek georganiseerd zijn, hebben we een 

heerlijke lunch afgesproken, de eXaM-lunch. Deze kost € 25,--. 

Dit uitgebreide lunchbuffet in de historische ruimtes van het kasteel bestaat uit: 

 
     Belegde broodjes, stokbroden, wraps en sandwiches 

     Soep van de dag 

     Limburgse vlaai 

     Warm gerecht 

     Vers fruit 

     Mineraalwater en jus d’orange 

     Koffie/thee 

 

Als u gebruik wilt maken van dit aanbod kunt u dit aan ons Secretariaat doorgeven. Van hen 

krijgt u een bevestiging, deze is dan tevens de bevestiging voor de lunch. 

 
 

 

 

 

 


