


Midden in Limburg is van alles 
te zien, te doen en te beleven.

Of je nu wilt winkelen, fietsen, wandelen, of paardrijden; Midden-Limburg is een eldorado voor ontspanning. 
Houd je van watersport, dan zijn de Maasplassen dé place to be. 
Ook natuur is er in overvloed, met onder andere twee nationale parken. Door de rijke cultuur zijn er talloze bezienswaar-
digheden voor het hele gezin.

Winkelstad Roermond met het grootste Designer Outlet Center van de Benelux en Duitsland en de gezellige binnenstad 
is een mekka om te winkelen en te flaneren. Het witte stadje Thorn, vestingstad Stevensweert en de Poort van Limburg, 
Weert, zijn absolute aanraders voor een dagtocht. De vele evenementen en streekproducten in het Bourgondische Mid-
den-Limburg en het vlakbij gelegen Duitsland en België maken de gezellige sfeer compleet.

www.vvvmiddenlimburg.nl  |  www.webshopvvvmiddenlimburg.nl

VVV Midden Limburg

Welkom...
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Beesel biedt u als bezoeker een fraai wandelnetwerk van circa 95 kilometer 
uitgerold over de hele gemeente. Er liggen enkele bijzondere themaroutes op u te 

wachten. Neemt u liever de fiets? Ook dan bent u in de gemeente Beesel aan het juiste 
adres! Het fietsknooppuntensyteem nodigt u uit om de groene omgeving tussen Maas 

en de Duitse grens te verkennen. Niet voor niets behaalde Beesel in 2015 de titel 
‘Groenste dorp van Nederland’ en zilver in de Europese groencompetitie in 2015.

Het dorp Beesel presenteert zich als Drakendorp. De legende van Sint Joris en de draak 
wordt al sinds 1736 in Beesel levend gehouden. In 2016 vindt het Draaksteken weer 
plaats. Op 12-13-14-18-19-20-21 augustus 2016 wordt de legende van St. Joris en 

de draak op theatrale wijze tot leven gebracht in een groots openluchtspektakel. Op de 
website van de Stichting Draaksteken (www.draaksteken.nl) vindt u meer informatie over 
dit prachtige schouwspel. Via deze site kunt u ook uw kaartjes voor de voorstelling kopen.

Genieten! Dat doet u in Beesel!

 Wist u trouwens dat Duitsland heel dichtbij is? Via de groene grensovergang 
De Witte Stein (géén auto’s) bezoekt u de Duitse Burggemeinde Brüggen. 

Even lekker relaxen? Bij de Indoor visrivier in Reuver vist u op overheerlijke forellen. 
Of neemt u liever, onder het genot van een drankje, een leuke film in 

servicebioscoop Luxor? Het kan allemaal in Beesel!
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Limburg: een stukje buitenland in Nederland. Hier hoeft u zich geen moment 
te vervelen. Alleen te genieten van al het moois dat onze provincie te bieden 
heeft!

Zuid-Limburg met het groene Heuvelland, het grootste aaneengesloten 
watersportgebied van Nederland, de Maasplassen in Midden Limburg, 
Noord-Limburg met het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen 
en stuifduinen in de Maasduinen. Van uitgestrekte bos- en heidearealen, 
moerassige hoogveengebieden tot hoog-en-droog-gelegen zandverstuivin-
gen en mergelplateaus. Een unieke combinatie van grote landschappelijke 
afwisseling die Limburg bij uitstek geschikt maakt voor tal van ontspannings-
mogelijkheden.

Fietsen, wandelen en lekker genieten van de Limburgse gastronomie. Het 
uitgebreide fietsroutenetwerk, diverse (fiets)veerpontjes over de Maas en 

schitterende grensoverschrijdende mountainbikeroutes, maken Limburg tot een echt fietsparadijs! Ook voor de 
wandelaar heeft Limburg veel in petto; naast de natuurreservaten en stiltegebieden zijn er tal van bewegwijzerde 
routes die u de mooiste plekjes van Limburg laten zien. 

De toeristische attracties, uitstekende accommodaties, gezellige winkelcentra, uitgebreide gastronomie en de 
typerende gastvrijheid van haar inwoners met hun liefde voor het goede leven, maken Limburg tot een onverge-
telijke belevenis voor jong en oud! 

Trots Op Eigen Streek Limburg!

Midden Lim
burg

Limburgs is een dialect 
met sterke Duitse invloeden. 
Het dialect is niet overal in 
Limburg hetzelfde. Grofweg 
is er een verschil in Noord-, 
Midden- en Zuid-Limburgs. 
Probeert u eens een woordje 
Limburgs te spreken. U zult 
merken dat het gewaardeerd 
wordt en dat u zich snel 

thuis zult voelen.

Ik begrijp/
versta het niet

begriep/
verstoan ’t neet

Wat wilt u 
drinken?

Waat wilt 
ger gaer drinke?

Goedemorgen 
Gooiemorgen 

Goedemiddag
Gooiemiddaag

Praten = Kalle 
Stropdas = Krevat

Ham = Sjink 
Gooien = Sjmiete
Lucifer = Zwaegel

Hoe oud 
bent u?

Wie aad 
seet geer?

Alstublieft 

Estebleef

We zijn met 
ons vieren

V’r zeen mit 
veer man

Bedankt

Danke/ bedank

U hebt gelijk

Geer höb 
geliek

Ik heb haast

Ich mót 
mich spooje

Daar = Doa 
Hier = Hie

Helemaal = Gans
Krant = Gezèt
Vandaag = Huuj

Hoe klinkt het Limburgs dialect?
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Zes avondvoorstellingen
De zes avondvoorstellingen van het Draaksteken 2016 vin-
den plaats op 12, 13, 14, 18, 19 en 20 augustus 2016. Per 
voorstelling zijn er 2.500 overdekte tribuneplaatsen. Omdat 
het decor is opgezet als een soort amfitheater, heeft u vanaf 
elke plek goed zicht op het spel. Kijk voor meer info en ticket-
verkoop op www.draaksteken.nl. 

Historische optocht 
- Een wandelende theatervoorstelling
Op zondag 21 augustus trekt een bonte historische stoet 
door de straten van Beesel. Dankzij het interactieve karak-
ter van deze theatrale optocht is het net alsof u zélf even de 
Middeleeuwen binnenstapt. Tijdens de vorige editie van het 
Draaksteken in 2009 waren ruim twintigduizend toeschou-
wers getuige van deze ‘wandelende theatervoorstelling’, 
die uit meer dan duizend deelnemers bestond. Natuurlijk is 
het de twaalf meter lang draak, met een gewicht van meer 
dan tweeduizend kilo en zijn vermogen om vuur te spuwen 
en rook te blazen, die de optocht afsluit. Meer informatie op 
www.draaksteken.nl.

Allemaal vrijwilligerswerk
Ruim vierhonderd Beeselnaren en oud-Beeselnaren ne-
men – geheel vrijwillig – deel aan het Draaksteken als acteur. 
Daarnaast zijn er honderden vrijwilligers achter de schermen 
actief in diverse commissies. Dat maakt het Draaksteken zo 
uniek! Bijna het hele dorp is in meer of mindere mate bij het 
Draaksteken betrokken. 

Beesel Drakendorp
Het gemeentewapen heeft een draak, de carnavalsvereniging heet CV de Drake, de keramiekfabriek St. Joris, er 
staat een levensgrote draak op de rotonde… kortom: Beesel en de draak zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. Op bezoek in Beesel merkt u dat het dorp het Draaksteken ademt. In het centrum merkt u waarom Beesel 
het Drakendorp wordt genoemd. Straatmeubilair en plaatselijke keramiek met het Drakenthema is volop zicht-
baar. Overigens wordt het Draaksteken en de keramiek verenigd in een klein museum dat in 2016 opent. En al 
rondlopend ziet u de creativiteit van inwoners, die vaak op eigen initiatief hun huis of straat voorzien van draken 
in alle soorten en maten. Dat laat zien dat de Beeselse gemeenschap trots is op haar historie en unieke symbool: 
de draak.

Draaksteken 
Beleef de legende van Sint Joris en de draak. Laat u in Beesel verrassen door theaterspel, muziek, zang, gevech-
ten, drama en humor! Na zeven jaren slapen wordt in augustus 2016 de meeslepende legende van Sint Joris en 
de draak op theatrale wijze tot leven gebracht in een groots openluchtspektakel: het Draaksteken. 

Een middeleeuws dorp leeft in angst voor een vuurspuwende draak. Het offeren van mensenvlees lijkt de enige 
remedie om het bulderende beest te temmen. Loting bepaalt wie dit trieste lot moet ondergaan. Op een dag 
valt het lot op de enige koningsdochter. Zij zal de volgende zijn om de honger van de draak te stillen. Totdat een 
heldhaftige ridder verschijnt… 
 
Strijd tussen goed en kwaad
Al sinds 1736 wordt de legende van Sint Joris en de draak in Beesel levend gehouden Eens in de zeven jaar staat 
het hele dorp in het teken van deze oeroude strijd tussen goed en kwaad. In zes imposante theatervoorstellin-
gen voor in totaal 15.000 toeschouwers krijgt het Draaksteken gestalte. Diverse verhaallijnen zorgen voor een 
gevarieerde, boeiende en levendige theatervoorstelling. Leef mee met de dorpsbewoners, het leger en het hof; 
zijn zij in staat de giftige draak te verslaan? 

Beesel
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Dagje uit Midden-Limburg,
voor ieder wat wils

Welkom in Burggemeinde Brüggen

Brüggen, de gastvrije gemeente midden in het 435 vierkante kilometer grote natuurterrein Schwalm-Nette, ligt 
vlak over de grens. De middeleeuwse stad verwelkomt zijn gasten in een uitnodigende sfeer: smalle straatjes, schil-
derachtige molens en traditionele gebouwen geven Brüggen zijn speciale charme. Sinds 1979 is het museum 
“Mensch und Jagd” gevestigd in Burg Brüggen, sinds mei 2000 herbergt het slot ook de fietsverhuur en de toeris-
teninformatie van de gemeente Brüggen.

Wandelen en fietsen
Vanuit Brüggen kunt u te voet of met de fiets de omgeving verkennen. Talrijke prachtige fiets- en wandelroutes van 
in totaal 120 km lengte voeren u door de regio of terug over de grens van Nederland. Mooie bossen en heidevelden, 
moerassen, beken en kleine meertjes en het grootste beschermd natuurgebied “Brachter Wald” zijn te verkennen.

Verdere informatie: Touristinformation Brüggen
Burgwall 4, 41379 Brüggen, Tel. 0049-2163-5701 4711,
E-Mail: touristinfo@brueggen.de of www.brueggen.de 

Kom naar de leukste 
Kinderboerderij van Limburg!

De dieren staan de trappelen om gevoerd en geknuffeld te worden. Je kan met ons knutselen en op 
een speelse manier een heleboel leren over onze natuur. Verder is er op de boerderij een bijenstal, een kruidentuin 
en een eendenvijver met een heuse wiebelbrug. 

Sluit de dag af met een heerlijke pannenkoek in ons pannenkoekenrestaurant. Ook dé perfecte plek om op zondag 
te brunchen of te genieten van een boerinnen hightea. In de schoolvakanties zijn er dagelijks leuke activiteiten voor 
kinderen, veelal gratis. Ook zijn er groepsactiviteiten mogelijk via www.toffedag.nl. Denk aan “De Jongens tegen de 
Meisjes”, “Wie is de Miep” of “Minute to win it”

     
   
       Hagerlei 1 | 5912 PP Venlo | Tel. 077 326 6540

Brüggen

Kinderboerderij Hagerhof

“De AAP uit hangen? 
Dat kan bij klimpark Fun Forest Venlo!”

Dit klimpark is genomineerd voor het Leukste Uitje van Limburg 2016! 
Bij klimpark Fun Forest in het Venlose Tegelen (naast Speelpark Klein Zwitserland) kun je de 
boom in: letterlijk. Klim als een echte aap in de 9 parcoursen met ruim 120 uitdagende kli-
monderdelen: een slee, bungee, skateboard, swing of quickjump, je kunt het zo gek niet be-
denken of het is er. Door het verschil in hoogte en moeilijkheidsgraad is klimmen een geschik-
te activiteit voor jong en oud. Kinderen kunnen al vanaf 5 jaar klauteren in het kidsparcours. Vanaf 7 jaar en 1.20m kunnen 
de kids terecht in het Zaza-Fun parcours, waar zij zelfstandig in mogen klimmen. En ben je 8 jaar (en 1.30m) of ouder? 
Dan kun je gaan klimmen in de overige 7 reguliere klimparcoursen van het klimpark. Tot 12 jaar dient er één volwassene 
mee te klimmen per 4 kinderen. Papa en/of mama kunnen dus gewoon mee!
Meer weten? Kijk dan op www.funforest.nl. 

Tip: als je verblijft op één van de Landal vakantieparken in de omgeving, dan kun je met 10% korting 
jouw klimkaart reserveren. 

Je vindt klimpark Fun Forest aan de Verlengde Trappistenweg 35, 5932 ND in Tegelen. 

Fun Forest

In Zuid Limburg is ontzettend veel te ontdekken, van jong tot oud, van actief tot ontspanning, bij zowel goed of 
slecht weer.

Een leuk uitje met de kinderen beleef je bij een van de vele attracties zoals de kinderboerderij Hagerhof, Speel-
park Klein Zwitserland, Monkey Town of Kinderstad Heerlen. Voor echte actie ga je naar Taurus Adventure World 
waar iedereen zich zal vermaken. Uiteraard is een bezoek aan de tuinen van Mondo Verde of de brouwerij van 
het Limburgs bier van Hertog Jan ook zeer de moeite waard. 

Duik de mijnen van Zuid Limburg in bij Mergelrijk of de Steenkolenmijn maar wil je lekker genieten van de 
buitenlucht dan is het klimpark Fun Forest de place to be of kan je lekker liggen luieren aan het strand van Billy 
Bird Drakenrijk. 

Volop keuzes voor een lekker dagje uit.
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Monkey Town Venlo

Speelpark Klein Switzerland

BillyBird Park Drakenrijk

Monkey Town Venlo is een indoor speelparadijs dat beschikt over ruim 2400 m2 speelplezier. 
De kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar kunnen bij ons klimmen, klauteren, door tunnels 
kruipen, glijden van diverse glijbanen, spelen met super Lego, ravotten in de ballenbak, springen 
op trampolines, rondrijden met auto’s en voetballen of basketballen in de extra grote voetbalkooi. 
Verder hebben we twee super hoge glijbanen om vanaf te glijden! En voor de allerkleinste heb-
ben we een grote peuterhoek, die speciaal ook voor de ouders extra overzichtelijk is ingericht met 
een duidelijke afscheiding voor de allekleinste! De begeleiding is gratis (maar wel verplicht) en u 
wordt bij ons lekker verwend met heerlijke verse bonen koffie, fijne stoelen en gratis WiFi. Onze 
keuken zorgt uiteraard voor de innerlijke mens!

Wij zijn van maandag t/m vrijdag geopend van 9:00 tot 18:00 uur 
en op zaterdag en zondag van 10:00 tot 18:00 uur.

Monkeytown Venlo | Heymansstraat 101| 5927 NP venlo| Tel. 077-390 59 17| www.monkeytown.eu/venlo

Klein Zwitserland spannendste speelplek van Limburg!
Voor het vierde jaar op rij is Speelpark Klein Zwitserland door de ANWB genomi-
neerd voor het Leukste Uitje van Limburg. Daarmee is het Tegelse park de eni-
ge dagattractie in Limburg die vier keer op rij deze waardering van bezoekers 
kreeg. Vooral de prijs kwaliteit verhouding scoorde het hoogst. 

Verschillende activiteiten tijdens de vakantiedagen
Tijdens de vakantiedagen is er bij Speelpark Klein Zwitserland veel te beleven. Zo is er dagelijks een Goochelshow of 
een Roofvogel Demonstratie en kunnen de kinderen naast de bekende familieschommels, langste glijbaan en hoogste 
schommel van Europa ook op ontdekkingstocht in Piratenland, een balletje slaan op de Adventure midgetgolfbaan en de 
Avonturenspeurtocht in het Avonturenbos beleven. In het Avonturenbos kunnen de kinderen ook nog hutten bouwen, 
door ondergrondse tunnels kruipen en fossielen zoeken. Voor meer info www.klein-zwitserland.nl. 

Van authentieke koperen brouwketels tot een sfeervolle kelder met flessen 
Grand Prestige van diverse jaargangen. Tijdens een brouwerijbezoek volg je 
onder begeleiding van een ervaren gids het complete brouwproces. 
Je ruikt de hop, proeft de mout en natuurlijk... het bier. Na afloop breng je 
een bezoek aan de brouwerijwinkel en in Café de Hertog Jan Proeverij wordt 
je een heerlijk glas Hertog Jan Pilsener aangeboden. Je bent van harte 
welkom.*

* Nu ook op zondag geopend.

Bezoek de Hertog Jan
brouwerij in Arcen
Reserveer direct op www.hertogjan.nl/brouwerij

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

Op 2 kilometer van De Lommerbergen vind je BillyBird Park Drakenrijk. Hét park waar je een perfect dagje strand 
kunt beleven. Neem een badhanddoek mee en geniet van een verkoelende duik in het strandbad. Een heerlijk dag-
je uit voor slechts €4,- per persoon.

Reguliere Openingstijden
Toegang: 10.00 - 16.00 uur, sluiting: 18.00 uur

Zomervakantie (regio zuid) openingstijden
Toegang: 10.00 - 20.00 uur, sluiting: 21.00 uur.

BillyBird Park Drakenrijk
Zeelandsedijk 34A | 5408 SM Volkel | T. 0413 277000 | www.billybird.nl
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Uitgelicht

1. Nieuw! Jouw hand in Wax! 
Deze actie is geldig t/m 31 oktober 2016. Op diverse dagen kun 
je jouw hand laten vereeuwigen in wax. 

2. Braderie. Gratis toegang!
Op alle dinsdagen in augustus van 10.00-17.00 uur. 
Gratis toegankelijk voor iedereen. 
Data: 2, 9, 16,23 en 30 augustus. 

3. Nieuw! Kabouterpad!
Voor de allerkleinsten (t/m 4 jaar) is er een gratis speurtocht 
met allerlei leuke opdrachten. 

4. Nieuw! Archery Shoot Out!
Ga de uitdaging aan en strijd in teams tegen elkaar. Deze com-
binatie van paintball, handbal en boogschieten is de leukste 
sportieve activiteit voor het hele gezin! 

Well2Be, massage & wellness
Kom naar Well2Be voor een moment van volledige ontspanning en rust. 
Even een moment genieten en op een aangename en gezonde manier tot 
rust komen. Een moment van “niets” moeten! Bij Well2Be kun je terecht voor 
een heerlijke lichaamsmassage of gezichtsbehandeling. Voor mijn behande-
lingen maak ik gebruik van de producten van SANTALVM, The art of natural 
skincare & perfumes. Well2Be is gevestigd bij het Subtropisch Waterparadijs 
van Landal De Lommerbergen.

Kijk voor meer informatie op de website www.well2be.nl.

Direct achter het park groeien de druiven 
waarmee de wijn van Hoeve Roozendael 
wordt gemaakt. Deze wijn is uiteraard ver-
krijgbaar in onze ParkShop. Je kunt vanaf het 
park een korte wandeling maken naar het 
Wijnleerpad waar je alles leert over het ver-
bouwen van wijn. Een rondleiding is moge-
lijk op afspraak.
Hoeve Roozendael | Tel: 077-4741823
Roozendaelseweg 2 | 5953 TN Reuver

LANDAL DE LOMMERBERGEN

5. Deze zomer! Snoezelen met dieren! 
Kom lekker knuffelen met allerlei dieren op 9 en 23 juli en 16 
en 20 augustus van 11.00-15.00 uur. 

6. Tokkelbaan!
Voor iedereen die houdt van spanning, is er op verschillende 
dagen van 14.00 tot 17.00 een tokkelbaan op het park. 
Durf jij het aan? Data: 10, 17, 24 en 31 juli & 7, 14,21 en 
28 augustus. 

7. Bossaball!
Een combinatie van volleybal, voetbal, gymnastiek en capoeira, 
dat klinkt toch geweldig? Wil jij laten zien welke trucs jij kan 
doen? Kom dan op 2 augustus vanaf 12.00. 

Voor meer informatie en/of reserveringen tel: 077-474 95 82 
(tijdens kantooruren) of ga naar de Info in de Park Plaza.
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Mondo Verde in Landgraaf leidt u door de wereld in één dag. Prachtige tuinen brengen u 
in bijzondere sferen. Dat geldt ook voor het dierenpark. U bent welkom met het hele gezin, 
want er zijn tal van attracties voor iedereen. 

De tuinen met bijbehorende gebouwen, fonteinen, waterlopen, beelden en meer brengen u in de sferen van de locatie: de 
tropen, Italië, Japan, China, Australië, Oostenrijk, Rusland, Portugal, Marokko, de woestijn, Spanje, Afrika en Engeland. Tip: 
maak selfies en iedereen is ervan overtuigd dat u een wereldreis hebt gemaakt. 
Ook het dierenpark is “globaal”: ontmoet de tropen, Japan, China, Australië, Oostenrijk, Rusland, de woestijn, Afrika en meer 
in vogels, leeuwen (er zijn pas twee witte welpen geboren), tijgers, kamelen, apen en andere wereldbewoners. De grootste 
vogelvluchthal van Europa – meer dan 6000 m² – geeft zeldzame Europese vogels de kans om hun dagen al fluitend door 
te brengen in hun eigen biotoop. Mondo Verde is uitgeroepen tot beste niet-EAZA dierenpark van Nederland. 
Tot de attracties behoren een achtbaan, autoscooter, kontiki, klimvulkaan, nautic jet en diverse speeltoestellen.
Mondo Verde is 25 hectare groot en is ook geschikt voor rolstoelgebruikers. Geniet van de veelzijdige en prijsvriendelijke 
horeca. Ook als het weer minder zonnig is, kunt u hier uitstekend vertoeven. Themafeesten tot 2.000 gasten zijn bespreek-
baar. Tip: Mondo Verde biedt vrijwel zeker te veel vertier voor één dag. Een jaarkaart is nauwelijks duurder dan de dagentree.

Mondo Verde is dagelijks geopend vanaf 10.00 uur. 
Mondo Verde: Groene Wereld 10, Landgraaf, telefoon: 045 - 535 01 61 www.365mondoverde.nl

De familie Van der Honing, eigenaar van Mondo Verde en Kinderstad, is van oorsprong bouwer van grote kermisattracties. 
Het vele opbouwen, afbreken en reizen moe, besloot zij tot het neerzetten van een vaste attractielocatie: Kinderstad in het 
centrum van Heerlen. Hier vindt u tal van attracties op een oppervlakte van 10.200 m2.
Geniet hier van een achtbaan, wildwaterbaan, botsauto’s, draaimolens, glijbanen, een klauterkasteel, luchtkussens, tram-
polines, een klimvulklaan, waterfietsen en meer. U betaalt eenmaal entree (€ 9,-), waarna alle attracties gratis zijn. Con-
sumptiebonnen voor eten en drinken kosten € 1,25. 
Een kinderfeestje? Voor groepen geldt € 10,- voor entree + 3 consumptiebonnen. 

Kinderstad is volledig overdekt, ligt vlakbij NS- en busstation Heerlen Centrum en beschikt over voldoende eigen parkeer-
plaatsen. Kinderstad is elke dag open van 10.00 tot 18.00 uur.
  
Kinderstad: Parallelweg 4, Heerlen, telefoon: 045 - 571 72 52 www.kinderstad.nl

KINDERSTAD HEERLEN WAAROM FRUTESSE?
●  De fruitstroop met veruit ‘t meeste fruit
●  Veel ijzer
●  Rijk aan kalium
●  Het gezondste zoetbroodbeleg
●  Geen conserveringsmiddelen
●  Geen vet
●  Geen geur- kleur en smaakstoffen

Het geheim van Frutesse? Dat is hele-

maal geen geheim: hoe meer fruit, hoe 

lekkerder de stroop. Daarom stoppen 

wij het meeste fruit in onze stroop, meer 

dan welk stroopmerk ook. Véél meer. 

Dat doen we al ruim 160 jaar en dat 

zullen we ook altijd blijven doen.

STROOP. EEN EEUWENOUD RECEPT

De wereld is enorm verandert sinds het 

stoken van de eerste ketel stroop in 1852. 

Maar onze stroop is vrijwel identiek 

gebleven. De recepten, de bereidings-

wijze en de royale hoeveelheid fruit. 

Wat goed is, moet goed blijven!

EERLI JK ZOETBELEG

Wij verwerken appels, peren, druiven, dadels 

en suikerbieten tot fruitstropen. Met het koken, 

persen en indikken behouden we zoveel 

mogelijk voedingsstoffen en de natuurlijke 

smaak van het fruit. Aan onze recepten 

voegen wij alléén natuurlijke ingrediënten 

toe. Dat maakt stroop een eerlijk zoet beleg: 

het meeste fruit, de meeste smaak.

WWW.FRUTESSE.NL

Méér fruit,
  méér genieten

STROOP VAN FRUTESSE IS DE ECHTE 

FRU ITSTROOP MET HET MEESTE FRU IT. 

AL RU IM 160 JAAR MET LIEFDE GEMAAKT 

DOOR DE VRUCHTEN BERE IDERS 

VAN FRUTESSE. 

Wist je dat...? 
...we 700 gr fruit gebruiken 

voor elke 100 gr van onze 

peer-appel fruitstroop? Ter 

vergelijking: van die hoe-

veelheid fruit wordt bijna 

2 kilo(!) jam gemaakt.

MONDO VERDE

Mondo Verde Landgraaf: 
een “wereldreis” in één dag 
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Weert
Weert, ook wel de ‘Poort van Limburg’ genoemd, is een 
gezellige stad omringd door natuur, rust en ruimte. De ge-
meente Weert is trotse bezitter van de titel ‘Groenste regio 
van de wereld’. 

Naast deze groene atmosfeer, biedt Weert je als bezoeker 
een grote variëteit aan winkels en horeca in een compact 
stadscentrum, een overdekt winkelcentrum, bijzonde-
re monumenten, een leerzaam museum, leuke evene-
menten en schitterende natuurgebieden. Weert is een 
centrumgemeente met een verzorgingsfunctie voor een 
gebied met ruim 100.000 inwoners.

Het is de ideale uitvalsbasis voor uitstapjes verder Lim-
burg in. Het gezellige Brabant, het Bourgondische België 
en zelfs Duitsland ligt op zeer korte afstand.

Roermond
De gemeente is zeer rijk aan cultureel erfgoed. Het is 
sinds 1559 bisschopsstad. In het centrum vind je dan 
ook veel historische (kerk)gebouwen. Roermond is ook 
de stad van Pierre Cuypers, de volgens velen belangrijk-
ste Nederlandse architect uit de 19e eeuw. In het cen-
trum vind je ook veel sfeervolle pleinen, waar je op de 
diverse terrassen kunt genieten van Bourgondisch Lim-
burg.

Roermond is bovendien een heerlijke winkelstad. Van 
boetiekjes in monumentale panden in de binnenstad, 
tot het Designer Outlet Roermond dat jaarlijks meer dan 
vijf miljoen modebewuste koopjesjagers trekt. Verder 
vind je er het Retail Park Roermond en de Huis- en Tuin-
boulevard. En: iedere zondag open!

Roermond is ook een mekka voor de natuur en water 
liefhebber. De Maasplassen, die om en in Roermond lig-
gen, zijn met haar 3000 ha. het grootste aaneengeslo-
ten watersportgebied van Nederland. Bovendien vormt 
de gemeente Roermond een zeer goed uitgangspunt 
voor een wandeling, fietstocht of paardrijtocht door het 
Nationaal Park De Meinweg, het Swalmdal, het Leudal 
en het Roerdal.

Vervelen lukt gewoon niet...

Thorn, Het witte stadje
Het door vele toeristen bezochte witte stadje Thorn heeft 
een rijke geschiedenis, die terug gaat tot het einde van 
de 10e eeuw. In de loop der tijd ontwikkelde zich een 
miniatuurvorstendom onder leiding van een abdis en 20 
adellijke kloosterdames. Het staatje had een eigen recht-
spraak en sloeg een eigen munt. In 1794 kwam hieraan 
met de komst van de Fransen een einde.

Toen kreeg Thorn zijn kenmerkende witte kleur. Nadat de 
adellijke dames vluchtten, voerden de Fransen een belas-
ting in op basis van de omvang van de ramen. De arme 
bevolking, vaak wonend in grote panden, voorheen toe-
behorend aan rijke lieden, kon deze niet opbrengen. Om 
de hoogte van de belastingaanslag te beperken, metselde 
men de ramen dicht. Met het doel de bouwsporen (“litte-
kens van de armoede”) te verbergen, werden de huizen 
wit gekalkt.
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Limburg, 
rijk aan historieMusea

Elk museum in Noord- en Midden Limburg vertelt een uniek verhaal. De 
musea vertellen verhalen over het rijke Roomse leven, over de turfste-
kers van de Peel, over de dorpshistorie en over het leven op het platte-
land. Deze verhalen samen vormen de Noord- en Midden Limburgse 
cultuur. 

Op cultureel-historisch vlak beschikt de regio over een enorme rijkdom 
aan kastelen, kerken, kapelletjes, molens en monumenten. Op diverse 
locaties in (Midden) Limburg vind je luisterlocaties van de Liberation 
Route Europe. De Liberation Route laat u beleven wat zich in 1944 en 1945 afspeelde in Nederland en de Duitse 
grensstreek. Op diverse locaties in de omgeving liggen Maaskeien met informatiepanelen, de zogenaamde luister-
plekken. Op iedere luisterplek is een hoorspel te beluisteren over de indrukwekkende belevenissen van één of meer 
personen tijdens de laatste oorlogsjaren. 

De verhalen van die plekken kunt u gratis downloaden via www.liberationroute.com of download gratis de Libera-
tion Route Europe app.

Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen

Een unieke verzameling historische keramiek en toonaangevende exposi-
ties met hedendaagse kunst op een prachtige locatie! Beleef de keramische 
geschiedenis van de regio, van de prehistorie tot en met grootmoeders tijd. 

Ontdek in de wisselexposities de talenten van gerenommeerde kunstenaars 
uit heel Europa. Laat je verrassen door knappe staaltjes vakmanschap en de 
adembenemende schoonheid van kunst uitgevoerd in klei en porselein. 

www.tiendschuur.net 
Open: di t/m za 14-17 uur, zo 11-17 uur
Kasteellaan 8, 5932 AG Tegelen 

Ontdek de vele geheimen...

Waan je terug in de Romeinse tijd...

Kasteel Hoensbroek

Thermenmuseum Heerlen

Kasteel Hoensbroek in Zuid-Limburg is een van de grootste en mooiste kas-
telen van het land. Dit enorme slot is een ware belevenis. Dwaal door meer 
dan veertig ingerichte kasteelvertrekken, bewonder de 18e eeuwse roem-
rijke zalen en betreed de middeleeuwse kerker en de uitkijktoren.

Ontdek het kasteel
Voor jong en oud is er van alles te zien en beleven in Kasteel Hoensbroek. Via het 
uitgebreide documentatieboekje leer je alles over het kasteel. Ook krijg je een tablet 
mee en ontdek je de geheimen van de beroemde Musketiers in een speciale exposi-
tie. Voor kinderen zijn er spellen en speurtochten. Het uitgebreide programma is te 
vinden op de website.

Kasteel Hoensbroek 
Klinkertstraat 118, 6433 PB Hoensbroek 
Tel. 045-5227272 | www.kasteelhoensbroek.nl

In het Thermenmuseum in Heerlen vind je de indrukwekkende restanten van een Romeins badhuis, de thermen. Het 
is het best bewaarde Romeinse (publieke) badgebouw van Nederland.

Het Badhuis ontbloot
De expositie ‘Het Badhuis ontbloot’ neemt je mee in de wereld van de archeologie. Wat is archeologie, hoe werkten 
archeologen vroeger en op welke manier vindt tegenwoordig archeologisch onderzoek plaats? De expo hoort bij het 
actuele archeologische onderzoek naar het Romeins badhuis. Er zijn activiteiten voor jong en oud!

Ontdek alles over Romeins Zuid-Limburg
In het Thermenmuseum Heerlen bezoek je tevens de expositie: “Romeins Zuid-Limburg; het hele verhaal”. Je krijgt 
antwoord op de vraag wat de komst van de Romeinen betekend heeft voor de toenmalige inwo-
ners van Zuid-Limburg.

Thermenmuseum Heerlen
Coriovallumstraat 9, 6411 CA Heerlen
Tel. 045-5605100 |  www.thermenmuseum.nl 
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Het modernste kasteel van Nederland 
is meer dan duizend jaar oud

Kasteel De Keverberg, Kessel

Openingstijden
Kasteel De Keverberg is dagelijks geopend, 
met uitzondering van dinsdag. 

Op werkdagen van 10.00 – 17.00 uur, 
in het weekend van 10.00 – 19.00 uur. 

Aan de oever van de Maas doemt Kasteel De Keverberg op. Overdag gekenmerkt door de imposan-
te mergelstenen ringmuur, ’s avonds door de adembenemende verlichting van het gebouw. Wat 
zou zich daar allemaal afgespeeld hebben? Veel. Heel veel zelfs. Dat kan ook niet anders in een 
van de oudste kastelen van Nederland; een gebouw dat eeuwen het centrum van de macht in de 
regio was. Een plek waar vele markante adellijken hebben gewoond. Én een plek waar zich menig 
spannend moment afspeelde tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

Een tunnel onder de Maas door? De geest van oud bewoner van Casper van Merwijck die over de maas rondspookt? 
En het lichaam van de laatste adellijke bewoner Baron Frits ligt er nog ergens? Stuk voor stuk vragen waarop u het 
beste zelf het antwoord kunt komen vinden tijdens een bezoek aan Kasteel De Keverberg. Dan kunt u ook zien hoe 
het kan dat een van oudste kastelen van Nederland tevens het modernste kasteel van Nederland is. Want in 2015 
werd De Keverberg – na tientallen jaren als ruïne gefunctioneerd te hebben – in een nieuw modern jasje gestoken. 

Natuurlijk kunt u tussen de mergelstenen muren op De Binnenplaats of op een van de mooiste terrassen van Limburg 
ook genieten van een heerlijke kop koffie met Keverbergvlaai of van een lekker speciaalbiertje en een hartig hapje. 

Loop zelfstandig de interactieve schervenroute 
• Belevingsfilm in gewelvenkelder Casello
• Interactieve verkenningstocht door het kasteel
• Entree: € 3,50 voor volwassenen, € 2,50 voor kinderen 
 van 5-12 jaar, jonger dan 5 jaar gratis toegang

Sluit aan bij een rondleiding met een gids
• Laat u meevoeren met de verhalen van onze gidsen!
• Iedere zaterdag om 14.00 uur 
 en iedere zondag om 11.00 uur en om 14.00 uur
• Entree: € 5, - voor volwassenen, € 3,50 voor kinderen 
 van 5-12 jaar, jonger dan 5 jaar gratis toegang
• Reserveren is telefonisch (via 077-7600666) mogelijk 
 of op Kasteel De Keverberg en kan alleen op de dag van 
 de rondleiding waarbij u wilt aansluiten.

Kraak de code met Code Keverberg
• Groepsactiviteit; kraak de code tot de schatkist! 
• Speciale kidsversie voor kinderfeestjes
• Gewapend met een rugzak vol attributen verken je 
 De Keverberg en omgeving
• Entree: € 9,- voor volwassenen, € 5,- voor kinderen 
 van 5-12 jaar, jonger dan 5 jaar gratis toegang. 

Verken het Land van Kessel al wandelend of fietsend
De Keverberg is ook de perfecte start- en eindlocatie voor een 
heerlijk dagje wandelen of fietsen. 
• Wandelroute (6km) De overzeese gebieden van De Keverberg
• Fietsroute (33km) Kessel Kastelenrijk
• Fietsroute (50Km) Draken & Kastelen 

Veel meer dan een dagje uit!

Niet alleen tijdens uw 
vakantie of een dagje 

uit is een bezoek aan De 
Keverberg de moeite waard. 

U kunt hier ook trouwen, verga-
deren of een congres organiseren. 

Bekijk www.kasteeldekeverberg.nl 
voor de mogelijkheden!

Evenementen in en rond De Keverberg
Iedere eerste zondag van de maand - Den soeten inval
Live muziek tussen 11.00 en 13.00 uur

1 t/m 29 juni - Expositie Kunstfabriek Oss 
geïnspireerd door Jeroen Bosch

25 t/m 28 juni - Kermis 

28 augustus - Internationale kunstmarkt 

Ervaar hoe het nú, 
het verleden 
tot leven wekt!
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Eten & drin
ken

Bourgondisch 
Limburg...

Voor ieder wat wils!
Herberg/brasserie de Bongerd heet u welkom

Kom op een culinaire wereldreis!

De Pannekoekenbakker Thorn is gehuisvest in een historisch pand uit het begin van de 17e eeuw. Het interieur is niet 
alleen behaaglijk en romantisch, maar ook speels en kind vriendelijk ingericht. Ons pand ligt in het hart van het sfeer-
volle eeuwenoude witte stadje Thorn aan de Maas in Midden-Limburg. Maar 
waar het allemaal om draait bij ‘De Pannekoekenbakker’ is natuurlijk de grote 
variatie aan pannenkoeken. Van een eenvoudige pannenkoek met stroop of 
poeder suiker tot een rijk gevulde boerenpannenkoek. Voor ieder wat wils!

Een feest voor kinderen 
Voor uw kinderen is ‘de Pannekoekenbakker’ een waar feest. Behalve hun 
favoriete gerecht, krijgt elk kind zomaar een kleurplaat. Hiermee kunnen ze 
maandelijks een prijs winnen.

Speelgoedwinkel
Bij iedere kinderpannenkoek krijgen ze munten waarmee ze zelf 
speelgoed kunnen kopen in de speelgoedwinkel “De Kluis van het Huis”.

Bogenstraat 2 | 6017 AV Thorn | Tel. 0475 563 327 | www.pannekoekenbakker.nl

Herberg/brasserie de Bongerd is een startpunt van mooie fiets en wandelroutes. 
Ook als tussenstop tijdens een fietsroute of wandelroute is het bij ons aange-
naam vertoeven en waar u onder andere kunt kiezen uit ons zeer uitgebreid as-
sortiment speciaal bieren.
Genieten van een lunch in onze foyer, patio of restaurant met een glas wijn, 
herberg/brasserie de Bongerd serveert het graag voor u. De keuken is voor de 
lunch geopend van 12:00 tot 17:00. In ons restaurant kunt u vanaf 17.00 uur 
genieten van onze heerlijke streekgebonden dagverse gerechten, besteld à la 
carte of als een prachtig verrassingsmenu. 
Daarnaast organiseren wij voor groepen gasten barbecues, tapasbuffetten en 
brunches. U kunt hiervoor via email of telefonisch contact met ons opnemen.

Herberg/ brasserie de Bongerd
Markt 13 | 5954 BH Beesel | Tel. 077-4762170
Email: info@herbergdebongerd.nl 

Mediterraan lekker! 

Op nog geen 2km van het vakantiepark vindt je, op de markt in het dorp Kessel,  
ons mediterraan specialiteiten restaurant Corsica!
Hier deel je verschillende kleine gerechten met je tafelgenoten om zo samen de 
heerlijke mediterrane keuken te ontdekken. Onze selectie van o.a. biologische wij-
nen en Gulpener bieren maken het compleet.

Tot ziens in ons restaurant!  Pim & Claire

Markt 31 | Kessel | Tel. 077-7370163 | www.restaurantcorsica.nl

Tante Toer nodigt u uit te komen eten en drinken in haar kleine maar gezellige 
eethuis. In een warme en ongedwongen sfeer kunt u genieten van haar Indone-
sische specialiteiten. Naast de heerlijke Indonesische gerechten zoals, Soto soep, 
rendang, ajam semoor en sambal goreng boontjes, kunt u ook genieten van 
diverse tapas en hoofdgerechten uit alle hoeken van de wereld.

Elke week stelt Tante Toer een smakelijk weekmenu samen á € 25,00 voor  
een verrassende culinaire wereldreis
 

Iedere dag geopend vanaf 17.00 uur
Jodenstraat 45 | Venlo | Tel. 077-3548032 | www.tantetoer.nl

De pannekoekbakker Thorn

Restaurant Corsica!

Tante Toer

Herberg/brasserie de Bongerd
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Natuur

Het natuurschoon in Midden-Limburg is wijdvertakt en uiterst divers van karakter. Qua omvang variëren de gebieden 
van lieflijke, compacte strookjes tussen twee dorpskernen tot fraaie stiltegebieden en uitgestrekte natuurparken met 
een rijke flora en fauna. Allemaal hebben ze dezelfde overeenkomst: je kunt er heerlijk tot je zelf komen.
Beleef de natuur in de twee Nationale Parken, grote grensoverschrijdende natuurgebieden en tientallen grote en kleine 
bosgebieden. In de grotere natuurgebieden vind je bezoekerscentra, waar je meer informatie kunt krijgen.

Midden-Limburg
is groen!

Een ideaal familie-uitje!

“Aaien, voeren, verbazing, ravotten en spelen in het bos”
Natur- und Tierpark Brüggen is een ideaal familie-uitje!

In bijna geen andere dierentuin is er zoveel contact tussen mensen en dieren als in dit park. Zebras, kangaroo’s, 
antilopen, stokstaartjes, kamelen en watusirunderen staan vaak oog in oog tegenover elkaar.  

Dit Park heeft nog meer te bieden. Op een veld zo groot als drie voetbalvelden 
vind je de heerlijke kinderspeelwereld midden in het bos.

Natur- und Tierpark Brüggen
Brachter Str. 98 | 41379 Brüggen, Duitsland | Tel. +49 2163 5447

www.natur-und-tierpark-brueggen.de

Natur- und Tierpark Brüggen

Restaurant Rijstal Venhof

Café Restaurant Rijstal Venhof biedt talrijke mogelijkheden uw vrijetijd actief en 
creatief door te brengen.

Van de vroege morgen tot de late avond, vanaf twee tot 250 personen kunt u bij 
ons terecht voor: paardrijden, wandelen olv gids door Nationaal Park de Mein-
weg, handboogschieten, woodgolf, GPS wandelingen, krat klimmen met aan-
sluitend de mogelijkheid om een lekker hapje te eten van onze kaart of zelf een 
pizza bakken in onze ambachtelijke steenoven.

Café Restaurant Rijstal Venhof
Venhof 2 | 6075 NE  Herkenbosch | Tel. 0031 475 531495 | www.venhof.nl

Een unieke manier om meer 
van de omgeving te zien!

Verken de omgeving op de allerleukste manier: Op een 50 jaar oude Solex!
Met zijn tweetjes of met een grote groep, alles is mogelijk.

Voor routes en prijzen kunt u terecht op 
www.solextochtenroermond.nl
Tel. 06-30416077

Solextochten Roermond

Liefde voor Limburg

Funshoppen in de historische  

binnenstad van Venlo

Kasteel De Keverberg in Kessel

Download de gratis app Liefde voor Limburg voor meer dan 250 fiets- en wan-
delroutes. De routes in de buurt van De Lommerbergen staan bovenaan en de 
app wijst u de weg! 

Tips voor een dagje uit
De route “Rondje met het pontje”, in zowel 
een fiets- als een wandeluitvoering, is erg de 
moeite waard. Of neem het pontje naar de 
overkant van de Maas en wandel het “Dor-
pommetje Kessel”. Gecombineerd met een 

bezoekje aan Kasteel De Keverberg en een ijsje bij Clevers op het gezellige marktplein 
maken dit zeker tot een geslaagd dagje uit. 

Voor meer leuke tips: www.liefdevoorlimburg.nl of download de Liefde voor Limburg app. 
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Limburg is een waar paradijs voor de shopping liefhebber. Roermond en Ven-
lo zijn dé winkelsteden van Midden-Limburg; hier vindt men tal van leuke 
winkeltjes met kleding, sieraden en woonaccessoires.

Designer Outlet Roermond is in 2015 voor de tweede keer uitgeroepen als 
beste Outlet van Europa. Hier vind je mode en lifestyle van meer dan 200 
internationale designermerken in ruim 150 shops met kortingen van 30 
- 70% van de reguliere winkelprijs. Je kunt er goedkoop en gemakkelijk 
parkeren en het ligt op slechts 3 minuten loopafstand van de sfeervolle en 
historische binnenstad van Roermond.

In de vele Venlose boetieks, speciaalzaken en ketens slaagt iedereen voor alles! 
Het shopping-gebied concentreert zich rondom de Maasboulevard, de Vleesstraat, Lomstraat, Jodenstraat en de 
Parade. Elke zaterdagochtend vindt een grote weekmarkt plaats op het Nolensplein in Venlo. Elke zondag is het 
koopzondag in de binnenstad, evenals bij de tuincentra! Parkeren in de binnenstad van Venlo kunt u op de verschil-
lende parkeerterreinen en in de parkeergarages: Nolensplein, Roermondsepoort, Maasboulevard en de Maaswaard.

Sfeervol shoppen 
in LimburgShoppen

Gezellig snuffelen op de 
overdekte Vrije Markt…

Naast de vele stands van zowel handelaren als particulieren, tweedehands én nieuwe waren, treft u een gezel-
lig sfeertje in Brunssum. Trakteert u zichzelf op echte Limburgse vlaai met lekkere koffie en/of allerlei andere 
hapjes en drankjes. Dat wordt genieten! Meebieden op de veiling (1x per maand) of meedeinen op de muziek, 
het kan allemaal op de markt.
Zie pagina 31 voor een kortingsbon!

Blijf op de hoogte van acties en ‘like’ onze pagina 
www.facebook.com/vrijemarkt

Vrije Markt

ELKE ZONDAG
Geopend van 10.00 - 17.00 uur

Boschstraat 23 • 6442 PB Brunssum

Parkstad 2500 • Voormalige Curverhallen 

Tel +31(0)45 564 13 69  /  +31(0)6 45 45 90 10

Kijk, doe en proef de leukste
                grot van Valkenburg!

voor onze speciale evenementen kijk op www.mergelrijk.nl

UITMUNTEND
volgens
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Landal Greenparks

Exotic Garden
3 pasjes voor de prijs van 2

Landal Greenparks

€1,- KORTING 
p.p. op midgetgolf

Natur und Tierpark 
Brüggen

1 KIND GRATIS

Kinderboerderij 
Hagerhof

1 GRATIS 
PANNENKOEK*

Tegen inlevering van deze bon
Niet geldig i.c.m. andere acties, aanbiedingen  

en kortingen. De Exotic Garden bevindt zich in 
het Subtropisch Waterparadijs

Tegen inlevering van deze bon
Maximaal 6 personen

In begeleiding van 
een betalend volwassene

Alleen geldig bij inlevering van kortings bon

Tegen inlevering van deze bon 
Geef het gebruik van deze voucher door bij je bestelling

Max. 1 bon per persoon

De Pannenkoeken-
bakker Thorn 

4 extra 
smulmuntjes

Voor onze speelgoedwinkel “De kluis van het huis”

Geldig tot 31 december 2016

Geldig tot 31 december 2016

Geldig t/m oktober 2016Geldig t/m oktober 2016

Geldig tot 23 oktober 2016

Geldig tot 31 oktober 2016Geldig tot 31 december 2016

Alleen verkrijgbaar 
bij de kassa

Geldig tot 31 december 2016

Mergelrijk Valkenburg

KORTING OP 
ENTREEKAART

Herberg/ Brasserie
de Bongerd

PANNENKOEK VOOR € 4,- OF 
KOFFIE/ THEE + APPELGEBAK 

GEBAK VOOR € 3,50

Alleen geldig bij inlevering
van kortings bon

Thermenmuseum 
Heerlen

20% KORTING

Kasteel 
Hoensbroek

20% KORTING

Geldig in 2016 

Geldig in 2016 

Alleen geldig bij inlevering
van kortings bon

ParkShop Landal 
De Lommerbergen

BESTEL 1 VLAAI* 
VOOR € 9,95 

van Bakkerij Pollen-Pubben 
in onze ParkShop.
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Coriovallumstraat 9, 6411 CA Heerlen

Tel. 045-5605100
www.thermenmuseum.nl 

Klinkertstraat 118, 6433 PB Hoensbroek 

Tel. 045-5227272
www.kasteelhoensbroek.nl 

Geldig in 2016

Geldig in 2016

Bogenstraat 2
6017 AV Thorn

Tel. 0475 563 327

www.pannekoekenbakker.nl

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots op eigen Streek.

FF lekker ontspannen. Geniet van de 
stoombaden, infraroodcabines

en kruidenbaden! Tegen inlevering 
van deze bon ontvangt u 3 pasjes voor 

de Exotic Garden voor de prijs van 2. 

Deze actie is excl. toegangsbewijs  
Subtropisch Waterparadijs. 
• Actiecode: ???

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.

* Tegen inlevering van deze bon 
ontvang je 1 GRATIS PANNENKOEK

 “dwergkonijn naturel”.

• Deze bon is alleen geldig tijdens uw 
 verblijf op Landal De Lommerbergen.
• Niet tegen geld inwisselbaar
• Niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen 
 en arrangementen
• Actiecode: 1612AFEXXXXMI004

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.

Hagerlei 1, 5912 PP Venlo

Tel. 077 326 6540
 www.toffedag.nl

Brachter Str. 98
41379 Brüggen  Duitsland

Tel. +49 2163 5447
www.natur-und-

tierpark-brueggen.de

Pastoor Rijderslaan 13A
5953 EP Reuver

Tel.: 077-4741477

Natur- und Tierpark 
Brüggen

Geldig tot 23 oktober 2016

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots op eigen Streek.

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots op eigen Streek.

Geldig tot 31-12-2016

Daalhemerweg 31
6301 BJ Valkenburg

Tel. 043-6013186

www.mergelrijk.nl

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots op eigen Streek.

Bij inlevering van deze bon een pannenkoek  
voor € 4,- of een heerlijk kopje koffie/ thee  

met appelgebak gebak voor € 3,50.

Markt 13, 5954BH Beesel

Tel.: 077-4762170
info@herbergdebongerd.nl

Alleen geldig tegen inlevering  
van deze kortingsbon. 
Bestellingen in de ParkShop 
voor 16.00 uur worden de 
volgende dag geleverd. 
* Keuze uit een kersen-, appel-, 
kruimel-, of abrikozenvlaai.

*Max. 4 personen, niet icm andere acties.
Bij evenementen kan een toeslag gelden.

*Max. 4 personen, niet icm andere acties.
Bij evenementen kan een toeslag gelden.

Fietsroute

Nederland/ Limburg/ Beesel/ 42,00 km (ongeveer 2:28 u)
BESCHRIJVING ROUTE: Afstand Tijd
3 (Sint Jorisstraat, 5995MB Beesel, Limburg, Nederland)   0.00 km 0:00
4 (Klerkenhofweg, 5954NE Beesel, Limburg, Nederland)   5.31 km 0:21
91 (Rijkel, 5954NR Beesel, Limburg, Nederland)   6.51 km 0:26
61 (Wieler, Limburg, Nederland)   8.22 km 0:32
87 (Asselt, Limburg, Nederland) 10.31 km 0:41
63 (Asseltsestraat, 6071BS Roermond, Limburg, Nederland) 10.85 km 0:43
88 (Hillenraederlaan, 6071NH Roermond, Limburg, Nederland)  12.08 km 0:48
89 (Blankwater, 6071AV Roermond, Limburg, Nederland) 14.21 km 0:56
86 (Laatweg, 6042KT Roermond, Limburg, Nederland) 16.56 km 1:06
85 (Asenray, Limburg, Nederland) 19.77 km 1:18
Ga rechtsaf de Heide op en volg deze weg 54 m 19.83 km 1:19
Ga een flauwe bocht linksaf en volg deze weg 599 m 20.43 km 1:21
Volg de weg 45 m 20.47 km 1:21
Volg de weg 1.4 km 21.82 km 1:26
Ga een flauwe bocht linksaf de Stationsweg op en volg deze weg 905 m 22.73 km 1:29
Ga linksaf de Verlengde Wijngaardstraat op en volg deze weg 282 m 23.01 km 1:30
Blijf 55 m op Verlengde Wijngaardstraat 23.06 km 1:31
Ga een flauwe bocht linksaf en volg deze weg 978 m 24.04 km 1:35
Ga een scherpe bocht rechtsaf de Melicker Venweg op en volg deze weg 7 m 24.05 km 1:35
Melicker Venweg, 6075NE Roerdalen, Limburg, Nederland 24.05 km 1:35
Blijf 7 m op Melicker Venweg 24.05 km 1:35
Ga een scherpe bocht rechtsaf en volg deze weg 1.4 km 25.46 km 1:40
Ga rechtsaf de Stationsweg op en volg deze weg 1.3 km 26.73 km 1:45
Ga een flauwe bocht rechtsaf en volg deze weg 1.4 km 28.08 km 1:49
Volg de weg 45 m 28.13 km 1:50
Volg de weg 599 m 28.73 km 1:52
Ga een flauwe bocht rechtsaf de Heide op en volg deze weg 54 m 28.78 km 1:52
Ga linksaf de Dorpsstraat op en volg deze weg 1.4 km 30.18 km 1:58
Ga linksaf de Maalbroek op en volg deze weg 493 m 30.67 km 1:59
Blijf 229 m op Maalbroekerveldweg 30.90 km 2:00
Ga een scherpe bocht rechtsaf de Laatweg op en volg deze weg 273 m 31.17 km 2:01
Blijf 23 m op Maalbroek 31.19 km 2:01
Blijf 187 m op Laatweg 31.38 km 2:02
Blijf 1.0 km op Maalbroekweg 32.39 km 2:05
89 (Blankwater, 6071AV Roermond, Limburg, Nederland) 35.74 km 2:18
90 (De Lanck, 6071PZ Roermond, Limburg, Nederland) 35.74 km 2:18
62 (Bosstraat, 6071PZ Roermond, Limburg, Nederland) 36.25 km 2:20
97 (Sint Jozefdijk, 5954PA Beesel, Limburg, Nederland) 37.40 km 2:25
7 (Waterloseweg, 5954NX Beesel, Limburg, Nederland) 39.68 km 2:34
6 (Rijksweg, 5953GT Beesel, Limburg, Nederland) 41.49 km 2:41
3 (Sint Jorisstraat, 5995MB Beesel, Limburg, Nederland) 43.93 km 2:51

Tussen draken 
en Noormannen
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Evenementen

Juni

10, 11 en 12 juni
Stadstriathlon Weert - gehele centrum Weert

11 en 12 juni
Cuypersweekend - Roermond

11 en 12 juni
Panheel Maritiem 2016
Antoniusplas in Panheel, 12.00-22.00 uur 

15 juni
Grote Kinderdoedag - Openluchtmuseum
Eynderhoof in Nederweert-Eind, 13.00-17.00 uur

18 en 19 juni
Zeilwedstrijden - Swalmen, WSV Ascloa, 
Eindweg 6 

19 juni
De familietuin - Roermond, Hatenboer 48, 
12.00-20.00 uur 

19 juni
Schuttersfeest - Thorn, Weijersweg,
13.30-21.00 uur

25 en 26 juni
Maasplassen Nautique – omgeving Roermond

25 juni
Dinner in the Sky - Roermond, Resort Marina 
Oolderhuuske, oolderhuuske 1

25 juni 
Rowwen Heze op 1e editie van Live & Open 
Air aan de Maas Maasboulevard Wessem.

26 juni
Italiaanse dag en winkelzondag - Weert, 
Maasstraat, 13.00-17.00 uur

26 juni
Bloem van Weert - Start bij partycentrum
de Sluis in Weert

Juli

1 juli
Braderie - Weert, gehele centrum, 11.00-19.00 uur

1, 2 en 3 juli
Food truck festival - Roermond, Munsterplein 

3 juli
Niederrheinische Radwandertag 
Roerdal Vlodrop – Angsterweg 8, vanaf 10.00 uur 

9 en 10 juli
Bospop - Weert, evenemententerrein Stienestraat 

16 juli
Once upon an Beach – Thorn, Waterstraat 1

16 en 17 juli
Open Nederlandse en Duitse kamioenschap 
Cableski - Weert, waterskibaan De IJzeren Man

22 en 23 juli
Raadpop 2016 - Nederweert, Raadhuisplein, 
16.00-23.00 uur 

24 juli
Bantopa party - Weert, Nieuwe Markt, 
vanaf 13.00 uur 

27 en 28 juli 
Sjommelmert - Roermond, Markt, centrum, 
12.00-21.00 uur 

Augustus

4 augustus
Salsa Club Open Air - Weert, Markt,
18.00-23.00 uur

4 t/m 7 augustus
Solar weekend festival 
Recreatiegebied de Weerd

12 t/m 14 en 18 t/m 21 augustus 
Draaksteken – Beesel, Klerkenhofweg, 
20.00 uur 

12 t/m 15 augustus 
Rozenfestival 2016 - Lottum 

14 augustus
Festeynder - Nederweert-eind, Openluchtmuse-
um Eynderhoof, Milderspaat 1, 12.00-18.00 uur 

20 en 21 augustus
Sjwaampop - Swalmen, Markt

21 augustus
Draaksteken Historische Stoet - Beesel,
 Kasteel Nieuwenbroeck 1, 14.00-15.30 uur 

24 t/m 28 augustus 
Limburg Festival - diverse locaties in Limburg, 
zie www.limburgfestival.nl voor het programma

31 augustus
Kinderbraderie - Weert, Hoogstraat en Oelemarkt
09.00-16.00 uur

September

4 september
Truckrun Weert - Edisonlaan, vanaf 12.30 uur

4 september
Landdag Altweerterheide - Weert, 
Heltenbosdijk 10, 11.00-20.00 uur

4 september
Dag van het Grenspark Kempen~Broek
Stramproy, Kerkplein

10 en 11 september
Open Monumenten Dag

11 september
Smaakmarkt - Beesel, Markt, 10.30-16.30 uur 

11 september
opRoer - Roermond, diverse locaties centrum

17 en 18 september 
Re-enactment - Stevensweert, Vestingwerken, 
bastion holland 8, zaterdag 10.00-23.00 uur, 
zondag 10.00-18.00 uur 

18 september 
Cultureel Lint - Weert, centrum, Collegeplein,
13.00-18.00 uur

23 t/m 28 september 
Grote Kermis - Weert, gehele centrum

25 september
Roermond Stormt - Roermond, Markt, 
11.00-17.00 uur 

Oktober

1 oktober
Olympia’s Tour 2016 - Reuver, Raadhuisplein

2 oktober
Limburgse Molendag - Molenstichting 
Weerterland, diverse locaties

2 oktober
Sjoemelmert - Roermond, Kempweg 
en Floresstraat, 10.00-17.00 uur 

November

4 november
Weert Swingt - centrum Weert

13 november 
Intocht Sinterklaas

15 november – 4 december
Huis van Nicolaas - Weert, Markt

December

Vanaf 1 december 
Christmas Shopping - in Roermond 
met Santa Village

11 december 
Kerstmarkt Thorn - Kasteelhoeve de Grote 
Hegge, 11.00-17.00 uur 

26 en 27 december
Eynder Winter Festijn - Nederweert-Eind, 
Openluchtmuseum Eynderhoof, Milderspaat 1, 
15.00-19.00 uur

Kijk voor een volledig overzicht op 
www.vvvmiddenlimburg.nl 

en www.liefdevoorlimburg.nl.

Data en wijzigingen onder voorbehoud.
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