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Welkom voor een heerlijk verblijf op de 

top van de Cauberg. Hier is het leven op 

zijn mooist. Dat ervaar ik nog altijd zo. Ik 

kwam hier 15 jaar geleden uit Amers-

foort en nog elke dag geniet ik van de 

entourage binnen en buiten het park. In 

deze omgeving ben je echt even  hele-

maal weg…. weg van de drukte. Hier gaat 

het leven nog een stuk langzamer en 

krijg je het ‘buitenlandgevoel’ zonder dat 

je daarvoor ver hebt hoeven rijden.  

Het ons omringende heuvellandschap 

nodigt uit tot ontspanning. In dit met vijf 

sterren bekroonde landschap liggen nos-

talgische dorpjes en authentieke stadjes 

verscholen tussen groene weides en 

kleurrijke hoogstamboomgaarden. De 

Geul en Gulp, die eeuwen geleden het 

landschap vormden, kabbelen nu rustig 

voort. Geniet van de prachtige panora-

ma’s, zie de Geuldal-lammeren grazen 

en rust uit op één van de vele terrasjes. 

Van hieruit, of sterker nog, vanaf onze 

voordeur starten vele wandel-,fiets-, en 

autoroutes. Deze omgeving verveelt 

Gert Veenhuizen
General manager van Landal Kasteeldomein De Cauberg

nooit: wandelen, fietsen, golfen, kuren, 

steden bezoeken, lekker eten: in de schit-

terende omgeving kan het allemaal. 

Het landschap draagt elk seizoen een an-

der jasje: mooie bloesem in het voorjaar 

en de intense kleuren van de herfst. Kom 

zeker ook eens tijdens de kerstperiode 

die hier gelukkig heel lang duurt: van 

half november tot na nieuwjaar. Het hele 

park is dan prachtig verlicht en dat geldt 

ook voor heel Valkenburg en omgeving. 

Bezoek de kerstmarkten in de grotten, de 

Christmas Parade of een van de andere 

kerstactiviteiten. 

In het voorjaar en de zomer treffen we 

hier veel fietsers, uiteraard op de kop 

van bekendste klim van Nederland: de 

Cauberg. Deze was het decor van vele 

bekende wielerevenementen waaron-

der de Amstel Gold Race, het WK en EK 

Wielrennen en de Tour de France. Het 

spreekt daarmee voor zich je vanuit ons 

park prachtige fietstochten kunt maken, 

alleen of met een groep vrienden of door 

deelname aan één van de vele toertoch-

ten. Maar altijd hebben we hier die prach-

tige, omgeving  met de gezelligheid van 

Valkenburg op loopafstand, Maastricht 

op maar 10 minuten rijden van ons af, 

en Aken, Luik en Hasselt in de nabijheid.  

Wie gezellig en goed uit eten wil, komt 

naar restaurant-schenkerij De Zoete 

Zoen. Een aperitief in de gezellige bar, 

een uitstekend glas wijn bij het voortref-

felijke diner of een heerlijk speciaalbier 

op het terras: hier is het altijd genieten. 

Met het hele team streven wij er samen 

naar om elke dag vol passie en enthousi-

asme in een ongedwongen sfeer de Lim-

burgse gastvrijheid met je te delen.

WELKOM OP ONS PARK!

EIGENLIJK RAAK JE HIER NOOIT UITGENOTEN. 
KORTOM: TOT GAUW WEER!

Daalhemerweg 27
6301 BJ Valkenburg a/d Geul

www.kasteelruinevalkenburg.nl

Laat je leiden door één van de oudste ondergrondse gangen-
stelsels van Zuid-Limburg. De vluchtgangen van de grot leiden 
naar de Kasteelruïne, Nederlands enige hoogteburcht. Hoor 
de verhalen over de ridders en jonkvrouwen, blokbrekers en 
mensen die zich er in oorlogen schuil hielden.

Ontdek de mergelgeheimen

GRATIS toegang
met een 

museumkaart



4 5

Colofon
UITGEVERIJ 
Hubmedia - www.hubmedia.nl

UITGEVER: Peter Paul Mulkens

REDACTIE: Caroline Stienen, Visit Zuid-Limburg,
Peggy Janssen, Tanya Reinards, Toerisme Hasselt

EINDREDACTIE: Brian van Hunssel

VORMGEVING/ONTWERP
Martine Adegeest - www.ontwerpzandvoort.nl

FOTOGRAFIE 
VVV Zuid Limburg, ADFoto’s, Bob Luijks,
Alfons Philippi, Kim Fotografeert

ACQUISITIE: Kasper Bodde, Maikel Moelker

TRAFFIC
Caroline Stienen, Brian van Hunsel

OPLAGE: 16.000

CONTACTINFO
info@hubmedia.nl

Inhoud
Meet the Team 7

Valkenburg 8

Alles bij de hand 10

#Fun 12

Kids breinbrekers 17

Zuid-Limburg 20

Wielerstad Valkenburg 22

Wandelgemeente Valkenburg 28

#Food 30

Leuke kerstmarkten 31

Limburgse Streekproducten 32

Wandelroute uitgelicht 36

Recepten 37, 43

Wonderschone wandelingen 38

Wijnprovincie van Nederland 40

Dagje toeren 44

Plaatselijke verleidingen 46

#Culture 48

André Rieu 50

Zuid-Limburg ondergronds 52

Veelzijdig Hasselt 56

De leukste uitjes met korting 60

Evenementen uitgelicht 61

Kerststad Valkenburg 64

Er op uit 66

Burgemeester aan het woord 67

46

22 50

20 61

56
1

28
17

16

13

2

3

14

4

UITGELEZEN? 
Geef mij gerust aan je familie, 

vrienden of buren of lever mij

weer in bij de receptie of gooi

mij in de oud papier container

nr.  blz.

1. A GoGo 18

2. Bakkerij Geurten 31

3. Columbus Earth Center 25

4. Continium Discovery Center 27

5. De Zoete Zoen 35

6. GaiaZOO 19, 68

7. Gemeente Valkenburg 8

8. Glowgolf Kerkrade 16

9. Holland Casino Valkenburg 26

INDEX

10. Joy Flowers 63

11. Juwelier Haesen 63

12. Kasteelruïne Fluweelengrot 2

13. Kasteel Hoensbroek 49

14. Carolus Thermen Bad Aachen 11

15. Makado Beek 62

16. MergelRijk 54

17. Miljoenenlijn 55

18. Museum de Schat van Simpelveld  51

19. Mystery House Escape Rooms 27

20. Outdoor Karting Vaals 25

21. Passiespelen Tegelen 51

22. Plus Kaumanns 42

23. Pretpark de Valkenier 14

24. Rederij Stiphout 13

25. Roger Pinckers 36

26. Scooterverhuur Limburg 15

27. Shimano Experience Center 24

28. Short Golf Margraten  15

29. Slager Traiteur Valkenburg 34

30. Steenkolenmijn Valkenburg 55

31. Thermenmuseum 49

6

26

11

10

21

2224

12

31

7

18

20

19

15

5

25

23

30

27

8

9

29



Meet the team!

Met plezier vertellen we jullie graag een leuke route per auto, fiets of te voet. Mooie plekjes om een stop te maken en te 

genieten van een Limburgs biertje met “Poetes” of te smullen van een goede kop koffie met Limburgse  

“Pletskeskook” en zeker niet tevergeten de uitzichten over het schitterende Limburgse Heuvellandschap.  

We ontvangen jullie graag weer bij onze receptie, want we gaan ervan uit dat jullie deze ervaringen niet willen missen.

Graag tot Ziens!

Deel jouw mooiste vakantiemoment 
op Landal Kasteeldomein De Cauberg

 met #OntdekLandal

Volg ons op Facebook en Instagram

@LandalCauberg
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KIM BISCHOFF | SHIFTLEADER RECEPTIE | 1 JAAR CAUBERG
Sinds een half jaar mag ik deel uitmaken van dit leuke, gezellige team van Landal de Cauberg.

Na mijn opleiding aan de NHTV in Breda ben ik in Amsterdam gaan wonen om ervaring op te doen in de  

hotellerie. Toch bleef het Limburgse aan me trekken en heb ik samen met mijn gezin anderhalf jaar geleden  

het besluit genomen om terug te keren naar “os sjoene Limburgse land”. Tijdens mijn studie heb ik al enige  

tijd bij Landal Hoog Vaals gewerkt en dit heb ik altijd met veel plezier gedaan. Ik vind het dan ook geweldig om weer 

deel uit te mogen maken van de Landalfamilie.

Er is niks leukers dan gasten een mooie vakantie bezorgen! Het is voor mij een uitdaging om net dat stapje extra te doen of net die leuke tip te 

geven om gasten met een wow-gevoel naar huis te laten gaan. Breng ook zeker eens een bezoekje aan Boscafé ’t Hijgend Hert in het Vijlenerbos. 

Hier kunt u na een stevige wandeling genieten van een panoramisch uitzicht en een van de 50 heerlijke bieren.

PEGGY JANSSEN | RECEPTIE MEDEWERKSTER | 3 JAAR CAUBERG
Bij deze wil ik me graag voorstellen als medewerker receptie van Landal Kasteeldomein De Cauberg. 

Ik moet toegeven, dit doe ik met trots. Het is een geweldig mooie plek in ons Limburgse landschap ... Maar nu 

eerst even aandacht voor mezelf, zoals me gevraagd is. Ik ben vijfenveertig jaar terug op deze wereld gekomen

als Peggy Janssen, dochter van twee rasechte Limburgers die mij het gevoel van de warme Limburgse gastvrijheid 

met de paplepel hebben ingegeven. Vandaar ook mijn passie om dit gevoel over te brengen op onze gasten, 

zodat zij net zo enthousiast worden over de bourgondische Limburgse leefstijl zoals ik die nog dagelijks ervaar. 

Na diverse ervaringen in het toerisme, kwam de mogelijkheid voorbij om tijdelijk op de Cauberg te gaan werken. 

Dit tijdelijke is gelukkig uitgegroeid tot een langere periode, waar ik nog steeds dankbaar voor ben. Elke dag met plezier naar je werk gaan ... 

Wat wil je nog meer? Gasten met een lach begroeten en hun een warm welkom heten, dat is gastvrijheid. En als ze mijn Limburgse accent 

kunnen waarderen en ik hierdoor het vakantiegevoel in hen wakker kan maken, dan is mijn dag geslaagd!

EVELIEN REULEAUX | RECEPTIE MEDEWERKSTER | 15 JAAR CAUBERG
Vakantiegangers meenemen “op reis” door ons mooie Zuid-Limburg was ooit mijn drijfveer om aan de 

opleiding Toerisme en Recreatie te beginnen. Na het behalen van mijn diploma in 2004 ben ik hier bij 

Landal terecht gekomen. De perfecte plek om bovenstaande in de praktijk te brengen! Het fijne van 

langere tijd op dezelfde plek werken is dat je niet alleen de omgeving op je duimpje leert kennen, maar 

ook je gasten. Iemand het gevoel geven thuis te komen op vakantie, geeft voor mij een extra dimensie 

aan mijn werk. Het is elke keer weer een feestje om trouwe gasten te mogen begroeten en deel uit te 

mogen maken van hun leven. En doen wat je leuk vindt, elke dag weer, is toch het mooiste wat er is? 

Naast mijn werk heb ik vele interesses, maar paarden staan toch met stip bovenaan. Daarnaast ben ik besmet geraakt met het 

“hardloopvirus”. De afgelopen jaren zijn er hier in onze omgeving verschillende evenementen als paddenstoelen uit de grond 

geschoten waarin je hardlopen kunt combineren met kracht en behendigheid. Meedoen aan de Cavemanrun in Valkenburg is daar-

door onderhand een traditie geworden. 
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Valkenburg aan de Geul is al meer dan 125 jaar een grote trek pleister. 

Verscholen tussen de mosgroene heuvels, in het hart van het  

beschermde natuurgebied Heuvelland, flonkert het mergelstadje met 

haar rijke toeristische traditie. Ontdek wat er allemaal in Valkenburg 

te doen is. Welkom in Valkenburg!

Centraal gelegen in Zuid-Limburg, geldt 

Valkenburg aan de Geul al sinds 1852 als 

toeristenplaats. Hier werd ook de eerste 

VVV van Nederland opgericht. Valken-

burg wordt ook wel ‘Bad’ Valkenburg of 

‘Mergelstad’ genoemd. 

City of History
De warme, gouden gloed van de mer-

gelstad is een weer spiegeling van de 

gastvrijheid waar Valkenburg om wordt 

geroemd. Het is de enige voormalige ves-

tingstad in Nederland met hoogteburcht. 

De laatste jaren is hard gewerkt om de 

historische gebouwen nog beter tot hun 

recht te doen komen, zoals de middel-

eeuwse stadspoorten, de stadswallen en 

de sfeervolle Geulkades. 

City of Natural Beauty
Valkenburg ligt in het Geuldal, een zee 

van rust en ruimte met rijke flora en fau-

na. Het is een gebied waaraan het predi-

caat ‘vijfsterrenlandschap’ is toegekend 

voor de ecologische, cultuurhistorische en 

belevingswaarde, de mogelijkheden tot 

recreatie en de uniciteit. Het is de ideale 

omgeving om te wandelen en fietsen, een 

internationale trekpleister voor wielerlief-

hebbers, met de beruchte Valkenburgse 

Cauberg als fysieke en mentale uitdaging. 

Dankzij een uitgebreid netwerk van fiets- 

en wandelroutes kan ieder zijn eigen rou-

te en afstand bepalen. Het glooiende land 

van Valkenburg kent schitterende verge-

zichten, holle wegen, imposante kastelen, 

authentieke vakwerkboerderijen en pitto-

HET GLOOIENDE 
LAND VAN
VALKENBURG

reske dorpjes te midden van uitgestrekte 

bossen en gra zige weiden, doorsneden 

door een immer voortkab belende, mean-

derende Geul.

City of Leisure & Wellness
Musea, een top casino, mergelgrotten, at-

tracties, gezellige terrasjes en winkeltjes, 

prachtige kastelen en tuinen, top accom-

modaties en fijne familiehotels. Valken-

burg heeft het allemaal en meer. 

Voor sfeervol genieten in een hoogwaar-

dig saunalandschap kan men terecht bij 

Thermae 2OOO, het eerste kuuroord van 

Nederland, gesitueerd op de top van de 

Valkenburgse Cauberg. Het is één van 

de weinige plekken in Nederland waar 

het warme, oergezonde thermaal water 

rechtstreeks wordt opgepompt.

VEELZIJDIG
VALKENBURG
Gezellig winkelen in een knusse binnenstad, 
een bezoek aan het rijke cultuurhistorische 
erfgoed of lekker eten in een van de vele 
eetgelegenheden. Valkenburg biedt voor 
ieder wat wils, van jong tot oud. De vele 
evenementen het hele jaar door maken 
van de stad een toeristische trekpleister en 
ook erg geschikt voor een langer verblijf. 
Veelzijdig Valkenburg, uw 
bezoek meer dan waard!

GEVA7017 adv LANDAL 210 x 297 mm def.indd   1 06-11-17   14:33
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DE LANDAL- APP VOOR (NOG) MEER GEMAK!
Haal alles uit je verblijf met de Landal app. 
Tips voor niet te missen activiteiten in de regio, openingstijden van onze faciliteiten en een tafel 
in het restaurant reserveren: het kan allemaal in de Landal app. 

Download de Landal GreenParks app en u heeft alles bij de hand. Wel zo relaxt en handig. 
www.landal.nl/app

BOODSCHAPPEN DOEN!

In de minishop boven onze receptie vind je  
een klein assortiment aan diverse producten, 
zoals koffie en thee, broodbeleg, zoetwaren, 
frisdranken en wijnen. Uiteraard kun je voor  
een goed gevulde koelkast terecht bij één van  
de nabijgelegen supermarkten. Bij de PLUS 
Supermarkt in Berg en Terblijt kunt u bovendien 
gratis parkeren voor de deur, wel zo voordelig!

ONTDEK DE OMGEVING OP DE FIETS

Het prachtige omringende landschap nodigt 
u voor een ontdekkingstocht op de fiets. 
Eigen fietsen hoeft u niet mee te nemen want 
op het park huurt u gemakkelijk een fiets. 
Geniet onderweg van prachtige vergezichten, 
pittoreske dorpjes, statige kastelen en 
landgoederen en geniet op één van de vele 
terrassen van een lekker kopje koffie met vlaai 
of een Limburgs speciaalbier. 

BROODJESSERVICE

Lekker uitslapen en daarna samen ontbijten  
met vers gebakken broodjes op tafel, je kunt de 
dag niet beter beginnen. Het is helemaal een 
luxe als je er niet eens zelf voor de deur uit hoeft.

Bestel je broodjes en krant bij de receptie  
en ze worden de volgende ochtend bij jouw  
accommodatie bezorgd.

ONTSPANNING 
DELUXE

thermalbaad | sauna | spa | gastronomie 
Dagelijks van 9:00 tot 23:00 uur, Passstraße 79, D-52070 Aken www.carolus-thermen.de

Het wellnessparadijs in Aken.

• Heilzaam warm mineraalwater van Bad Aachen

• 15 verschillende binnen- en buitenbaden

• 15 saunaʼs en stoombaden, inclusief damessauna

• Luxueus spadomein

• Gratis aanbiedingen zoals aquagymnastiek, 
 meditatie en opgietingen

• Drie verschillende restaurants

• Eigen parkeergarage

15 %
 korting

op de entreeprijs tegen 

inlevering van deze coupon. 

M
axim

aal 2 personen. Niet in com
binatie m

et 

andere acties. Geldig t / m december 2020

D E U T S C H E R  S A U N A - B U N D

ALLES BIJ DE HAND
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fun #fun

Actie voor groot en klein...  Een dagje uit 

in Valkenburg met de kinderen betekent 

pret en plezier. Maar ook ‘grote kinderen’ 

komen ruimschoots aan hun trekken.

 

Duik in een ludieke wereld en ga samen 

naar de leukste activiteiten. 

Prikkel je voeten op een blotevoeten-

pad, beleef prinsheerlijke avonturen  

in een kasteel of krijg een adrenaline 

kick in een snelle achtbaan.  

Er is genoeg te doen.  

 fun#
Wat je ook kiest, het zorgt geheid voor 

onvergetelijke belevenissen en mooie 

herinneringen.

REDERIJ STIPHOUT

De 5 passagiersschepen van Rederij Stiphout bevaren dagelijks  de Maas en het Albertkanaal en tonen u de mooiste plekjes van  onze streek. Er is een ruime keuze uit diverse boottochten,  van een ca. 1 uur durende Rondvaart op de Maas tot een complete dagtocht naar Luik. 

Het schutten door de sluizen tijdens de historische vaarroute  door de binnenhaven ’t Bassin of de 4-sluizentocht is een ware  belevenis.Of laat u eens verwennen aan boord tijdens een  brunchboottocht of een sfeervolle Saturday Night Dinner Cruise.  Het verkennen van de binnenstad doet u natuurlijk met onze stoere Amerikaanse schoolbussen tijdens een 45 minuten durende  rondrit door het oude en nieuwe Maastricht.

www.stiphout.nl

WELKOM AAN BOORD!

Hou je van kastelen, histori-

sche stadsgezichten en fantas-

tische natuur? Dan moet je de 

wandelroute “Kastelen in het 

Geuldal” (7,3km) pakken! Wat dacht 

je van de imposante kastelen Schaloen, 

Oost en Genhoes? Een kijkje in de ge-

schiedenis bij de Grendelpoort, de Kas-

teelruïne & Fluweelengrot en watermo-

len Schaloen.

Bent u een fanatieke wielrenner? 

Dan is de wielrenroute Amstel 

Gold Race Route (68,6km) 

misschien wel een echte leuke 

uitdaging! Limburg is de wieler-

provincie bij uitstek. Pittige beklimmingen, 

razendsnelle afdalingen, holle wegen om 

doorheen te racen en meer dan camera-

vriendelijke, oogstrelende landschappen 

zo ver je kunt kijken. Je beleeft de finale-

ronde van de wielrenklassieker De Amstel 

Gold Race zelf door de routebordjes van de 

Amstel Gold Race – Lus 3 te volgen.

Van het Drielandenpunt op  

de Vaalserberg tot de beroemd-

ste stadsgezichten van Maas-

tricht: op deze autoroute zie 

je alle hoogtepunten van het Zuid-Lim-

burgse heuvelland. De Mergellandroute 

(112,2km), te volgen via de speciale 

zeshoekige Mergellandroute-bordjes, is 

met recht een van de bekendste auto-

routes van Nederland.

lijstje!

1.

2.

3.

3 heel verschillende  

routes rondom de culturele 

stad Valkenburg en zijn 

prachtige omgeving.

Informatie over o.a. bovenstaande  

en veel meer bijzondere routes vindt  

u op www.visitzuidlimburg.nl
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#fun

• Golfervaring heb je niet nodig

• Golfmateriaal mag je lenen

• Leuk om alleen te doen of met een 

 groep familie, vrienden of collega’s

• Ook bij ons te combineren met koffie en vlaai, 

 een gezellige borrel, lunch of barbecue

Je bent van harte welkom!
Reserveren? Bel 043-3569999

www.golfenophetrijk.nl/margraten/short-golf

EN NU 4 
VOOR DE PRIJS

VAN 3!

SHORT GOLF MARGRATEN

SHORT GOLF IS 
VOOR IEDEREEN!

Europa’s Europa’s voordeligstevoordeligstefamilieparkfamiliepark

Voor kortingen zie onze website:Voor kortingen zie onze website:

pretpark-de-valkenier.nlpretpark-de-valkenier.nl

Scooter & E-bikeverhuurlimburg 
Maastricht en Valkenburg

Maak een onvergetelijke tocht door Maastricht, Valkenburg  
en/of het prachtige Limburgse heuvellandschap. 

Het gebruik van de scooter/E-bike is eenvoudig en u hoeft geen helm te 
dragen. Voor vertrek krijgt u een uitgebreide instructie over het gebruik. 
Uiteraard kunnen wij u adviseren over de leuke plekken in het gebied 
met bezienswaardigheden en/of eet/drinkgelegenheden onderweg.

Bezorgen op locatie is mogelijk! 

E-bikeverhuur al vanaf € 20,-

Scooterverhuur al vanaf € 35,-

Inclusief WA – verzekering - Geen helmplicht, 
Scherpe tarieven, geen borg, bezorgen op locatie is mogelijk

Gratis routekaart en tips voor de omgeving
Gratis parkeren op eigen terrein bij de filialen

Gespecialiseerd in groepsverhuur (met evt. een gids)
Diverse arrangementen mogelijk

www.scooterverhuurlimburg.nl • T. 043 – 7114300
Filiaal Maastricht: Ambyerstraat - Noord 152, 6225 EJ Maastricht
Filiaal Valkenburg: De Valkenberg 10, 6301 PM Valkenburg

RESERVEER 
NU!
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WIST JE DAT.. .WIST JE DAT.. .
. . . Coca-Cola oorspronkeli jk groen was?
. . . een varken fysiek niet in s taat is om naar de lucht te ki jken?
. . . als je een goudvis in een donkere kamer opsluit , hi j wit wordt?
. . . de aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 ki logram weegt?
. . . de Kolibrie achteruit kan vliegen?
. . . de oudste boom ter wereld meer dan 4700 jaar oud is?
. . . de s trepen van een zebra voor verkoeling zorgen?
. . . Donald Duck s trips verboden waren in Finland, omdat hi j geen broek draagt?
. . . een kakkerlak 9 dagen in leven kan bli jven zonder zi jn hoofd?
. . . je voet even groot is als de binnenkant van je onderarm?
.. . een slak drie jaar kan slapen?
. . . een worm maar liefs t 10 harten heeft?
. . . je niet je ellebogen kunt likken?

LOS DEZE MAAR EENS OP:

EEN MARKTVERKOPER HEEFT AAN HET 
EINDE VAN DE DAG NOG 7 EIEREN. 
DAN KOMT DE EERSTE KOPER ER AAN. 
HIJ WIL DE HELFT VAN DE EIEREN 
EN NOG EEN HALVE. 
VERVOLGENS KOMT ER NOG EEN 
KOPER AAN EN HIJ WIL HETZELFDE.

DAARNA SLUIT DE MARKTVERKOPER 
ZIJN TENT, GAAT NAAR HUIS 
EN EET HET LAATSTE EI OP.
HOE IS DIT MOGELIJK?

DE EERSTE KOPER VRAAGT DE HELFT + EEN 
HALVE, DUS DAT IS 3,5 + 0,5 = 4. DUS ER 
BLIJVEN NOG 3 EIEREN OVER. DAN KOMT DE 
VOLGENDE KOPER, HIJ VRAAGT OOK DE HELFT + 
EEN HALVE, DUS DAT IS 1,5+0,5 = 2. ER BLIJFT 
DUS 1 EI OVER EN DIE EET HIJ ZELF OP.

BREINBREKERS

BREINBREKERS
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AROUND 
THE WORLD
IN 18 HOLES
FUN FOR EVERYONE

Porseleinstraat 1B   I   6216 BP Maastricht
     +31 (0)43 7410053        glowgolf.nl /maastricht

GlowGolf Maastricht Speel 18 holes glow in the dark minigolf en reis de wereld over! 
Het spel krijgt een extra dimensie door de blacklight omgeving 
met lichtgevende attributen en muurschilderingen.
Kortom, alle ingrediënten voor een onvergetelijk avontuur.

A TASTY ADVENTURE
Combineer zelf een dagje uit om nooit te vergeten.

Basement-kerkrade.nl

speel nuaan tafel deBREAK-IN KIST

Roda JC Ring 2F   I   6466 NH Kerkrade   I   +31 (0)45 7400010      
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In GaiaZOO ervaar je hoe bijzonder onze aarde is. Sta oog in oog met  
’s werelds mooiste dieren en maak een complete wereldreis in één dag!
Bezoek op de Afrikaanse savanne de imposante neushoorns, de statige giraffen 

en natuurlijk de koning der dieren, de indrukwekkende leeuw. Een bijzondere 

ervaring wacht in Rainforest waar in het apenbos de doodshoofd- en brulapen 

zelfs boven je hoofd door de takken klauteren! In Taiga speur je vanaf grote 

hoogte via het 360° panorama uitkijkterras naar berber apen, lynxen  

en gieren. Bovendien ontdek je de leukste dierenweetjes tijdens diverse 

dier(voeder)presentaties. Ervaren dierverzorgers vertellen elke dag over  

de dieren in GaiaZOO en hun soortgenoten in het wild.

Genieten met een zachte ‘G’…
Tussen het Limburgse hart van GaiaZOO en de Taigaroute ligt een prachtige,  

natuurlijke vallei. Omgeven door een uniek stukje natuur ervaar je limburgHUIS.  

In en rondom dit huis maak je kennis met bijzondere en bedreigde Limburgse  

diersoorten, zoals vuursalamanders, eikelmuizen, korenwolven en meer! 

Spelen in de DinoDome & de nieuwe SavannaTour
Voor de kids biedt GaiaZOO een waar speel- en klimparadijs met de reusachtige 

DinoDome: Europa’s grootste indoor Dino speelpark. Kinderen kunnen  

er heerlijk klimmen, glijden en spelen in het enorme nettenwoud!  

Sluit een dagje dierentuin af met een bezoek aan de spannende  

touwbruggen en spectaculaire nieuwe speeltorens van de  

gloednieuwe SavannaTour.

GAIAZOO BIEDT EEN ONVERGETELIJK  
DAGJE UIT VOOR GROOT ÉN KLEIN!

GAIAZOO

Gaiaboulevard 1, Kerkrade • Tel. 045-5676070 • info@GaiaZOO.nl • Iedere dag geopend vanaf 10.00 uur

www.GaiaZOO.nl

Nieuw sinds de zomer van 2019: 
400 flamingo’s, de grootste flamingo kolonie 

binnen een Europese dierentuin!

ZOO van ZAND: Indrukwekkend festival met levensgrote 
zandsculpturen van dierentuindieren vanaf voorjaar 2020 te bewonderen in GaiaZOO
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Zuid-Limburg staat niet alleen bekend vanwege het prachtige 

landschap en de Bourgondische gastvrijheid, maar ook van-

wege al zijn topattracties. Er valt heel veel te beleven… Ontdek 

zowel de historische als ook hedendaagse bezienswaardighe-

den die Zuid-Limburg rijk is! Alles is mogelijk! Bekijk alles op  

visitzuidlimburg.nl

EVENEMENTEN & FESTIVALS
Zuid-Limburg bruist van de activiteiten 

en evenementen!

Tijdens wervelende jaarlijks terugkeren-

de evenementen wordt Zuid-Limburg 

omgetoverd in een wereld van muziek, 

theater, zang en dans. Bekijk de actuele 

evenementenagenda op visitzuidlim-

burg.nl/agenda

WANDELEN IN ZUID-LIMBURG
Stap voor stap de regio verkennen

Het landschap van Zuid-Limburg is 

uniek voor Nederland. Eeuwenoude 

holle wegen, open plateaus en bosrijke 

gebieden wisselen elkaar af met pitto-

reske dorpen en authentieke steden. 

Visit Zuid-Limburg biedt een uitgebreid 

aanbod wandelroutes van diverse af-

standen en thema’s. Van Euregionale, 

culinaire wandelingen, tot de leukste 

stadswandelingen; het kan allemaal in 

het gezellige en unieke Zuid-Limburg. 

Kijk voor de mooiste routes op visitzuid-

limburg.nl/wandelen

FIETSEN IN ZUID-LIMBURG
Ontdek de mooiste plekjes

Wie denkt aan fietsen in Zuid-Limburg 

denkt in eerste instantie aan het be-

klimmen van de vele heuvels die de 

regio rijk is. Maar de meest zuidelijke 

provincie van Nederland is ook voor 

recreatieve fietsers de ideale fietsregio 

bij uitstek. Zuid-Limburg heeft namelijk 

veel meer te bieden dan alleen deze 

heuvels. Ontdek het op visitzuidlim-

burg.nl/fietsen

Tip: 

Ben je nieuwsgierig naar alle bewegwij-

zerde routes in Zuid-Limburg? 

Visit Zuid-Limburg heeft ze allemaal 

voor je verzameld in een route-overzicht. 

Bekijk en download ze via 

visitzuidlimburg.nl/routes.

FAMILIE-UITJES
Samen actief er op uit!

Op vakantie, een weekendje weg of een 

gezellig dagje erop uit. Samen is dat nog 

altijd leuker dan alleen. Visit Zuid-Lim-

burg begrijpt dat heel goed en presen-

teert  met veel plezier een uiteenlopend 

aanbod aan activiteiten en evenementen. 

Als familie iets te vieren? Op zoek naar 

een restaurant waar ook kids kunnen 

spelen en smullen? In voor een beetje 

actie en avontuur voor het hele gezin of 

als opa en oma de kleinkinderen een on-

vergetelijke dag uit bezorgen? Dan zit je 

hier goed! Welkom in Zuid-Limburg, die 

plek waar families, groot en klein, buiten-

gewoon welkom zijn. Bekijk alle tips op 

visitzuidlimburg.nl/familie-uitjes

ONTHAASTEN & WELLNESS
Even weg van alle drukte

Als je ergens écht de tijd voor jezelf kunt 

nemen, dan is dat in Zuid-Limburg. Door 

de indrukwekkende natuur, inwoners die 

tijd en aandacht hebben voor anderen en 

de vele faciliteiten is dit de ideale plek om 

te onthaasten. En dat betekent zeker niet 

stilzitten en niks doen. Maar juist bewust 

genieten en rust toelaten waardoor je in-

tenser gaat leven. Het rijke religieuze erf-

goed biedt ook ruimte voor spiritualiteit. 

Zonder religieus te hoeven zijn, kun je op 

zoek naar de zingeving van je leven. Een 

cadeautje voor jezelf in een wereld waar-

in je veel ballen hooghoudt en van alles 

‘moet’. Als herboren kun je daarna weer 

het leven van alledag oppakken. Kom he-

lemaal tot rust op visitzuidlimburg.nl/wel-

lness-onthaasten

BOURGONDISCH GENIETEN
Beleef het ‘dolce vita’ van Nederland

Denk je bij Zuid-Limburg al snel aan 

vlaai, asperges en zuurvlees? Wist je dat 

er nog veel meer verfijnde ingrediënten 

en typische streekgerechten zijn die deze 

regio op smaak maken? En dat deze recht-

streeks vanaf het land, uit het weiland, en 

uit de wijngaard te proeven zijn? Wat dacht 

je bijvoorbeeld van Het fruit van fruittelers 

in Bemelen en omstreken. Het Livar kloos-

tervarken dat met liefde wordt verzorgd. Of 

een heerlijk zelf gebrouwen biertje uit een 

van de vele brouwerijen. Wordt het niet 

eens hoog tijd om ook die te ontdekken? 

Er is zóveel lekkers in Zuid-Limburg! Kom 

proeven op visitzuidlimburg.nl/etenen-

drinken

VALKENBURG AAN DE GEUL 
Vestingstad tussen de heuvels

Verscholen tussen de mosgroene heuvels, 

in het hart van het beschermde natuurge-

bied Heuvelland, flonkert het mergelstad-

je met haar rijke toeristische traditie. Het 

vijfsterrenlandschap met Valkenburg als 

middelpunt is al meer dan 125 jaar een 

grote trekpleister. Hier, midden in de Eure-

gio, voel je bijna letterlijk de hartslag van 

Europa, met steden als Maastricht, Aken 

en Luik op een steenworp afstand. Ontdek 

wat er allemaal in Valkenburg te doen is. 

Te veel voor één dag? Blijf slapen. Morgen 

is er nog veel meer te beleven. Welkom in 

Valkenburg! Bekijk meer op visitzuidlim-

burg.nl/valkenburg

BRENG EEN BEZOEK AAN DE 
VISIT ZUID-LIMBURG SHOP(S)

In de Visit Zuid-Limburg-vestigingen 

begint je reis pas echt goed. Voor 

betrouwbaar advies en toeristische 

informatie ben je aan het goede adres. 

Op zoek naar een wandelkaart of 

souvenir? Laat je in de Visit Zuid- 

Limburg shop(s) verrassen en verleiden 

door het uitgebreide assortiment  

Limburgse streekproducten en  

cadeau-artikelen. 

Regel er eenvoudig tickets voor 

attracties, rondleidingen en evenemen-

ten en VVV Cadeaukaarten. 

De adressen vind je op 

visitzuidlimburg.shop

ZUID-LIMBURG, 
EEN STUKJE BUITENLAND IN NEDERLAND
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ZUID - L IMBURG:
the place to be voor wielrenners

Wie in Nederland met de fiets wil klimmen moet in Zuid-Limburg zijn, zo simpel is het. Hier liggen 

de beklimmingen die iedereen kent, natuurlijk mede dankzij de Amstel Gold Race. De Cauberg en 

Keutenberg zijn namen waarmee je kunt thuiskomen. Deze beklimmingen zijn lang en steil genoeg 

om de benen flink pijn te doen.

In Zuid Limburg liggen in een straal van 

veertig kilometer alle beklimmingen die 

er in Nederland toe doen. Wie sterke 

benen heeft kan hier dan ook een flin-

ke dag doorhalen met een hoeveelheid 

hoogtemeters die aan de Alpen doet 

denken. De wegen zijn dan ook bijna al-

tijd perfect voor wielrenners. Er zijn ook 

een aantal goede permanente routes 

uitgezet zoals de Amstel Gold Race en de 

Mergellandroute. Deze zijn met speciale 

bordjes goed bewegwijzerd. Ondanks 

het feit dat alle beklimmingen relatief 

dicht op elkaar liggen kan er met wat aan 

elkaar breien van mogelijkheden dagen-

lang gefietst worden zonder meerdere 

keren dezelfde klim te doen. Iets wat on-

gekend is in Nederland.

Het meeste klimwerk in Limburg is voor 

de echte krachtpatsers. De beklimmin-

gen zijn kort en steil. Explosieve renners 

komen hier goed aan hun trekken. Maar 

wat voor wielrenner je ook bent, er is ge-

noeg steilte om het zuur goed in je bo-

venbenen te krijgen

De heftigste Limburgse 
Kuitenbijters op een rij:

1) De Cauberg
Het hart van ‘the Dutch Mountains’ be-

roemd vanwege de passages in de Tour 

de France, diverse Wereldkampioen-

schappen en de Amstel Gold Race. Deze 

heling heeft een hellingspercentage van 

zo’n 8 tot 11 procent. 

2) De klim bij Eys
De top van de klim over de Eyserbos-

weg bij Eys ligt op 190 meter. Voor deze 

beklimming moet je beslist een paar 

tandjes terugschakelen. De gemiddelde 

stijging is zo’n 10% (met een max. stij-

gingspercentage van zo’n 17%) over een 

afstand van ruim een kilometer.

3) De Keutenberg
De Keutenberg bij Schin op Geul is een 

van de spectaculairste beklimmingen van 

ons land. Wie na de steilste bocht van Ne-

derland nog moet zoeken naar de lichtste 

versnelling wordt genadeloos afgestraft

4) Doodeman
Bij het gehucht Stokhem op de Keuten-

berg. De Doodeman, over een lengte van 

690 meter, stijgt gemiddeld met 11% 

met op het steilste stuk een percentage 

van 14%. Een bord langs de weg advi-

seert fietsers zelfs af te stappen!

5) Barakkenberg
De Barakkenberg ligt tussen Geulhem en 

Berg. De 600 meter lange weg stijgt ge-

middeld 11%, met een uitschieter tot 14%.

6) Kruisberg
Een martelgang van bijna 800 meter die 

door de inwoners van het dorp Wahlwiller 

liefkozend Botterweck wordt genoemd.

Wielerkalender

4 en 5 april
Volta Limburg Classic

18 en 19 april
Amstel Gold Race 

26 april 
Luik-Bastenaken-Luik

5-6-7 juni
Limburgs Mooiste

27 juni
Eroica Limburg

4 en 5 september
Wielerfestival Cauberg

24 juli 
Rabo Ronde Heerlen

9 augustus
Ridderronde Maastricht

12-18 augustus
Binck Bank Tour

19 en 20 september
Mergelheuvelland 2-daagse

4 oktober 
Tour de Dumoulin
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COLUMBUS
EARTH CENTER

#fun

De Leeuwhof 2 | 6301 KZ Valkenburg | 043-744 0171
info@shimano-ec.com | www.shimano-ec.com | #shimanoEC

Shimano Fiets & Vis experience; Geniet van alles wat 
de mooie natuur van Zuid-Limburg te bieden heeft

Ben je samen met je partner, kinderen, familie of vrienden op zoek naar een perfecte verkenning van ons 

mooie Heuvellandschap? Dat kan bij het Shimano Experience Center! Een prachtige en unieke locatie waar 

de mens en de natuur centraal staan. Het Shimano Experience Center biedt je de mogelijkheid om in deze 

omgeving de allernieuwste fi etsen en hengels te proberen. Geniet van een dagje vissen aan onze Shimano 

visvijver of ga erop uit met een van onze nieuwste stads-, e-bikes, (e-) mountainbikes of racefi etsen. 

Ook wanneer de weersomstandigheden niet helemaal mee zitten laten wij je op onze indoor

fi etssimulatoren ervaren hoe het is om de heuvels te bedwingen. 

Kom langs in ons Shimano Experience Center met deze uitgave en ontvang 

10% korting op jouw fi ets- of vis beleving. Daarnaast ontvang je ook 

nog eens een leuk aandenken aan je experience. 

EEN PERFECTE BELEVING!

See you 
@Shimano_EC

DE ENIGE BUITENBAAN
IN LIMBURG

kartingvaals.nlkarten al 

mogelijk
 vanaf 
7 jaar!

OOK VOOR BBQ &
HAND- EN 
KRUISBOOGSCHIETEN
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ONTDEK HET HELE CASINO
VOOR MAAR €35,-

TRY IT OUT!

Speel bewust 18+
Hol landcasino.nl

CAUBERG 28
VALKENBURG

HC_VKG_TRY-OUT-PAKKET_IS_ADV_210x297.indd   1 20-11-19   12:43

CONTINIUM
Een dag vol spannende ontdekkingen in

discovery center

Een interactief 
doe- en ontdek-
museum waar je 
zelf uitvindt hoe 
de wereld werkt.

Museumplein 2, 
Kerkrade

Info & tickets

continium.nl
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Gemeente Valkenburg 
aan de Geul

29

Prachtige vergezichten, kabbelende beekjes, historisch erfgoed en  

gezellige cafeetjes en restaurants! Wandelen rondom Valkenburg biedt 

het allemaal. Niet voor niets is Valkenburg uitgeroepen tot Wandel-

gemeente van het jaar 2019. Zowel publiek als vakjury hebben  

Valkenburg met haar prachtige vijfsterrenlandschap en unieke mergel-

omgeving gekozen als mooiste wandelgemeente van Nederland.

Valkenburg aan de Geul blinkt als wan-

delgemeente onder meer uit op het ge-

bied van afwisseling in het landschap,  

unieke mergelomgeving, percentage 

onverharde wandelpaden, bereikbaar-

heid, informatie voor de wandelaars, 

overnachtingsfaciliteiten en rustpunten. 

Daarnaast werd door de vakjury ook ge-

keken naar de kwaliteit van de horeca 

onderweg en ‘exclusiviteit voor de wan-

delaar’. Ook de Heuvelland4daagse, die 

jaarlijks in de gemeente Valkenburg aan 

de Geul wordt georganiseerd, draagt bij 

aan het populaire wandelimago. 

Valkenburg is een prima startpunt voor 

de geoefend wandelaar en voor iedereen 

die zin heeft in een rondje ontspannen 

stappen. Het landschap van Zuid Limburg 

is uniek in Nederland. Eeuwenoude holle 

wegen, open plateaus waar je eindeloos 

weg kunt kijken, en bosrijke gebieden 

wisselen elkaar af met kleine dorpjes en 

authentieke steden. Je kunt nooit te veel 

prachtige wandelroutes door het won-

dermooie Valkenburg hebben. Moeite 

met kiezen? Wij helpen je graag op weg!

Top 3 wandelroutes 
rondom Valkenburg:

Hoogtewandeling Valkenburg 
(ca. 16 km):
Deze wandelroute voor geoefende wan-

delaars maakt gebruik van bestaande 

routes en paden in en rond Valkenburg. 

De naam van wandeling zegt al iets over 

het te lopen traject: een uitgebreide, pit-

tige wandelroute voor sportieve wande-

laars die alle highlights van het stadje 

willen zien. De route loopt rondom Val-

kenburg door diverse bossen (Biebos, 

Vogelbos en Polferbos, en door verschil-

lende buitengebieden van Valkenburg. 

De route is niet geschikt voor mensen 

die slecht ter been zijn, kleine kinderen of 

kinderwagens. 

Kastelen in het Geuldal 
(ca. 7 km):
Hou je van kastelen, historische stads-

gezichten en fantastische natuur? Dan 

is deze route iets voor jou. Op de wan-

delroute Kastelen in het Geuldal zie je de 

mooiste plekken die deze toch al schit-

terende regio te bieden heeft. Wat dacht 

je van de imposante kastelen Schaloen, 

Oost en Genhoes? Neem een kijkje in 

de geschiedenis bij de Grendelpoort, 

de Kasteelruïne & Fluweelengrot en 

watermolen Schaloen en bekijk de on-

geëvenaarde natuurverschijnselen: de 

mergelsteilwanden, de Sint-Jansbron en 

het geologisch monument Groeve Kas-

teel Oost.

 

Ingendaelroute 
(ca. 8 km):
Vanuit het centrum van Valkenburg aan 

de Geul voert deze route langs de Geul 

naar het schitterende natuurgebied ‘In-

gendael’ (in het dal). Hier staan Poolse 

Koningspaarden en Schotse Hooglan-

ders herkauwend te mijmeren tegen 

de achtergrond van wilgen en elzen. De 

route passeert Chateau St. Gerlach, loopt 

langs de Geul en is een aangename, af-

wisselende wandeling met veel natuur-

schoon in een prachtig natuurgebied. 

Honden zijn er niet toegestaan en goed 

schoeisel is aanbevolen omdat sommige 

wegen nogal drassig kunnen zijn.

 

Heel Zuid- Limburg is prachtig om wan-

delend te ontdekken. Van Euregionale, 

culinaire wandelingen, tot de leukste 

stadswandelingen; het kan allemaal in 

het gezellige en unieke Zuid-Limburg. 

Wat dacht je van een wandeling door 

de intieme straatjes van Maastricht? 

Ontdek natuurgebieden zoals de Bruns-

summerheide, het Gerendal of het Vij-

lenerbos. Welke wandeling je ook kiest, 

we helpen je graag op weg met infor-

matie en nuttige tips.

Grensoverschrijdend 
wandelen

Door de internationale ligging van Zuid- 

Lim burg liggen de Duitse en Belgi-

sche grensovergangen letterlijk op een 

steenworp afstand van elkaar. Alleen 

de grenspalen herinneren nog aan de 

grenzen met Duits land en België, want 

wandelen in de Euregio kent geen gren-

zen. Neem bijvoorbeeld de ‘Van Vaals 

naar Aken’ wandel route waar u in één 

wandeling door maar liefst drie landen 

komt. Uniek toch!?

Culinaire wandelingen
Zuid-Limburg staat niet alleen bekend 

om het unieke landschap maar ook om 

de Bourgondische gastvrijheid. Met een 

van onze culinaire wandelingen combi-

neer je het beste van wat het Zuiden 

van Limburg te bieden heeft. Ben je op 

zoek naar een wandeling die langs een 

aantal bierbrouwerijen voert? Of ben je 

meer geïnteresseerd in de wijnbouw en 

bezoek je liever een wijngaard? 

Behalve bier- en wijnwandelingen zijn 

er ook ‘Hap en Stap’ wandelingen. Van 

een rondleiding in een stroopfabriek 

tot een bezoek aan meerdere horeca-

gelegenheden.

Wandelevenementen
Goed nieuws voor iedereen die graag 

samen loopt met andere wandelaars. 

De nostalgische dorpen en authentieke 

steden maken Zuid-Limburg zeer ge-

schikt voor sfeervolle start- en finishlo-

caties van diverse wandelevenementen. 

Ieder jaar worden er in het Zuiden van 

Limburg verschillende evenementen 

georganiseerd. Van de Wandeldriedaag-

se en de Abdijentocht, tot de Heuvel-

land4Daagse en de Kennedymars.
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food
#food

Zoveel lekkers in Valkenburg.. Genieten met  

hoofdletter ‘G’! Ontdek verfijnde ingrediënten en 

typische streekgerechten. Van de biologische  

boer tot bourgondisch restaurant. Als Foodie kunt  

u hier zeker terecht!

 

#food

BAKKERIJ GEURTEN

Bij Bakkerij Geurten werken 
lokale bakkers 7 dagen per 
week goed door om iedereen 
van kwalitatief brood en ban-
ket te voorzien. En dat proef je!

U bestelt bij de receptie en zij gaan 

aan de slag. Harde en zachte  

broodjes, witten en bruine broden, 

verse croissantjes en vele Limburgse 

vlaaien: niets is onmogelijk!

Bezoekt u de komende dagen het  

centrum van Valkenburg? Laat u  

dan zeker verleiden door de heerlijke  

bakkerswaren in onze winkel.  

Beleef ons bourgondisch Limburg…

Ook thuis genieten van de  

bakkunsten van Geurten? Bestel via de 

receptie of bezoek de bakkerswinkel

Bakkerij Geurten

Passage 13 Valkenburg 

Tel. 043 - 601 45 84

DE LEUKSTE KERSTMARKTEN
 

Kerstmarkten in Valkenburg
Kerstmarkt Valkenburg bezoeken is een 

unieke ervaring, want nergens anders vind 

je overdekte kerstmarkten in een grot. Val-

kenburg telt niet één kerstgrot, er zijn er 

maar liefst vier. Je doet er dan goed aan te 

kiezen voor een combiticket. Of wat dacht 

je van het hart van Kerststad Valkenburg: 

het sfeervolle Santa’s Village. 

WinterTijd in Heerlen
Massaal trekken mensen van heinde en 

verre naar Heerlen, want daar wordt flink 

uitgepakt om de perfecte kerstsfeer neer 

te zetten. WinterTijd, zo heet het festijn. Er 

een schaatsbaan, een ijsglijbaan, schom-

mels, kampvuurtjes, een glazen winter-

café om biertjes en glühwein te drinken… 

gezelliger kan bijna niet.

Magisch Maastricht
Een bezoekje aan kerstmarkt Maastricht 

is een magische beleving. Uiteraard vind 

je er ontelbare kraampjes met prachti-

ge kerstwaren en wordt ook de innerlijke 

mens niet vergeten. Hallo Limburgse lek-

kernijen en gezelligheid! Met het betove-

rende uitzicht op het Vrijthof vanuit het 

reuzenrad het kerstgevoel compleet.

Kerstwereld Rolduc Kerkrade
De 900-jaar oude abdij in Kerkrade is al-

tijd al een bezoekje waard, maar de laatste 

twee weekenden voor Kerst mag je de fes-

tiviteiten in en rond de oude koorgangen 

al helemaal niet missen. Centraal staat 

een stijlvolle kerstmarkt met veel hand-

werk, kunst en huisgemaakte lekkernijen 

om mee te nemen of om direct van te 

snoepen. 

Beleef Kerstival Kerkrade
Na het succes van vorig jaar wordt ook 

dit jaar weer het Beleef Kerstival Kerkrade 

georganiseerd. In het centrum van Kerkra-

de wordt een heuse kerstsfeer gecreëerd. 

nostalgische carrousel uit Kerkrade 

STEDEN OMGETOVERD... 

Kerstmarkt Aken
Net over de grens in Duitsland vind je van-

af half november rondom het stadhuis de 

sfeervolle kerstmarkt van Aken. Het is altijd 

gezellig druk rondom de mooi verlichte  

kerststalletjes met leuke spulletjes voor in 

huis. Geniet van de heerlijke geuren van 

typisch Duitse currywurst, ‘reibekuchen’ en 

kruidige Glühwein. 

Village de Noël in Luik
Wist je dat de kerstmarkt/het kerstdorp van 

Luik de oudste én grootste kerstmarkt van 

heel België is. Deze kerstmarkt bij onze 

zuiderburen telt maar liefst 200 kraampjes 

waar je alles kan kopen wat met kerst te 

maken heeft. Wat de kerstmarkt van Luik 

anders maakt dan andere kerstmarkten is 

dat er een waar kerstdorp wordt nagemaakt.

Wèntjerdruim Sittard
Tijdens de kortste en donkerste dagen van 

het jaar wordt de binnenstad van Sittard 

wederom omgetoverd tot een winterse 

droomwereld. Sittard staat bekend om haar 

prachtige historische binnenstad. Overal 

vind je unieke winkels waar je langs kunt 

struinen en in een knusse wintersfeer op 

zoek kunt naar de beste cadeaus voor on-

der de kerstboom.

Winterland Hasselt
Het Kolonel Dusartplein wordt ook dit jaar 

weer omgetoverd tot Winterland Hasselt! 

Je geniet volop van winterse gezelligheid: 

de overdekte ijspiste, het Grand Café, de 

spiegeltent, talrijke kraampjes en attracties, 

goed voor 12.000 vierkante meter winter-

pret. De blikvanger is het reuzenrad dat per 

rit 144 mensen een uniek uitzicht biedt op 

de Hasseltse binnenstad en omgeving.

Kleinschalige kerstevents
Verkies je het kleinschalige boven de druk-

te? Ook dan valt er genoeg te beleven in 

Zuid-Limburg.

Kijk op www.visitzuidlimburg.nl voor ver-

dere  informatie en alle kerstactiviteiten. .

Bron: www.visitzuidlimburg.nl

lijstje!
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del poort maar tevens verkrijgbaar bij Ro-

ger Pinckers. Het is te verkrijgen in twee 

varianten: DE GRINGEL - een blond on-

gefilterd biertje met de kleur van Valken-

burgse mergelsteen. 7 à 7,5% alcohol, dus 

behoorlijk zwaar maar niet TE heftig! Licht 

zuurtje, subtiel zoetje en een behoorlijk 

bittertje in de afdronk.

DUUSTERE GRINGEL - een donkere versie 

van de Gringel.

GERUBA CHOCOLADE
“Genieten met een zachte G!”

Stoer, ambachtelijk en 

puur. Bij Geruba chocola-

de creëren we kwalitatief 

hoogwaardige chocolade 

met pit. Net een tikkeltje 

anders en met vakman-

schap hoog in het vaan-

del. Onze chocolatiers 

weten van wanten en creëren in ons ate-

lier de mooiste, meest onweerstaanbare 

smaakcreaties met aandacht voor detail. 

Chocolade zonder grenzen, met een flin-

ke schep passie en een snufje eigenwijs.

Winkel geopend op:

• maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur

• zaterdag 09.00-16.00 uur.

ASPERGES, HET WITTE GOUD
Rechtstreeks van de zandgronden in Kes-

sel en verkrijgbaar bij o.a. Roger Pinckers

Voor een lekker recept zie op blz. 35.  

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze 

streekproducten, dan kunt u voor deskun-

dig advies en een breed assortiment naar 

Roger Pinckers in Sibbe en Bakkerij Ver-

meeren in Slenaken.

Bron o.a.: Roger Pinckers, Bakkerij 

Vermeeren en visitzuidlimburg.nl

#food

mer kunt u genieten van iedere dag verse 

aardbeien, frambozen, bramen, bessen, 

pruimen, zoete en zure kersen en nog 

veel meer lekkere Limburgse producten.

KAAS EN ZUIVEL
van zuivelboerderij Mergelland

Unieke zuivel- en kaasboerderij in Zuid- 

Limburg in het hartje van Reijmerstok. 

Het is een melkveebedrijf met een eigen 

ambachtelijke zuivelverwerking. Zuivel-

producten gemaakt van natuurlijke grond-

stoffen uit het Mergelland vind je alleen 

op deze boerderij. Aan diversiteit is geen 

gebrek:  in de boerderijwinkel is er boe-

renkaas van jong tot oud te koop en een 

tal aan kruidenkazen. Verder kunt u er ook 

karnemelk, diverse soorten vla, halfvolle 

naturel yoghurt en met diverse vruch-

tensmaken, rijstepap en echte Limburgse 

flötkiës. 

De openingstijden van de winkel zijn:

• Dinsdag: 14.00 – 18.00 uur

• Zaterdag: 10.00 – 15.00 uur

Mergellandse rijstepap en andere zuivel-

producten zijn tevens verkrijgbaar bij Bak-

kerij Vermeeren in Slenaken.

LIMBURGS ZUURVLEES
“Zoervleisj” is een eeuwenoud Limburgs 

streekgerecht, dat lijkt op stoofvlees en 

hachee. Laat je echter niet misleiden door 

de naam; zuurvlees is namelijk zoet van 

smaak! De naam komt van het vooraf 

marineren van het vlees in azijn. Het zuur 

van de azijn wordt namelijk ruimschoots 

gecompenseerd door de toevoeging van 

peperkoek en stroop. Het wordt in zowel 

Nederlands als Bel-

gisch Limburg en in 

het Duitse Rijnland 

gegeten, vaak naast 

frieten of aardap-

pelpuree. In Lim-

burg is zuurvlees 

te verkrijgen bij de 

meeste restaurants 

DE WAARDE VAN 

ONZE LIMBURGSE 

STREEKPRODUCTEN 

SPELTBROOD 
van de Bisschopsmolen

De Bisschopsmolen met zijn eigen bakke-

rij in hartje Maastricht maakt op ambach-

telijke wijze het bijzondere speltbrood. 

De molen is de oudste nog werkende 

watermolen van Nederland en levert 

naast speltbrood ook vlaaien en het Ge-

rardusbierbroodje. Bij het bakken van dit 

broodje gebruikt men geen water, maar 

Gerardus Bier van Gulpener.

Geopend dinsdag t/m zaterdag van 

09.00-18.00 uur en zondag van 10.00-

17.00 uur.

VERS FRUIT EN SAP 
van Boerderij Bemelerhof 

Boerderij Bemelerhof ligt aan de rand 

van Maastricht, midden in het natuurrij-

ke Bemelen. Hier wordt fruit geteeld dat 

verwerkt wordt in o.a. fruitsappen die 

100% uit vruchtensap bestaan. Er wordt 

geen water, suiker of conserveermiddel 

toegevoegd. Het sap wordt uitvoerig ge-

filterd en gepasteuriseerd voor een mooie 

heldere drank. Iedere fruitsap wordt per 

ras geperst: Boskoop, Jonagold, Elstar of 

Karmijn, maar ook puur perensap en di-

verse fruitwijnen. Uniek is de port van de 

sleedoorn. Deze port wordt gemaakt van 

de bes van wilde sleedoornstruiken. De 

unieke producten van Bemelerhof zijn 

verkrijgbaar bij Roger Pinckers (Sibbe) 

Bakkerij Vermeeren (Slenaken), in de win-

kels van Visit Zuid-Limburg, en natuurlijk 

bij de boerderij zelf!

Boerderijwinkel Bemelerhof. De boerde-

rijwinkel is het hele jaar open. In de zo-

Streekproducten worden steeds populairder, en niet zonder reden. Volgens voedingsdeskundigen is 

eten dat hier in de grond wordt gekweekt het gezondst. Bovendien is het minder lang onderweg dan 

voedsel dat geïmporteerd moet worden, zoals exotisch fruit, waardoor de kwaliteit beter behouden 

blijft. Er zijn al ontzettend veel streekproductmakers in ons mooie Zuid-Limburg; let er maar eens 

op! Vooral in het Heuvelland zie je onderweg overal uithangborden met streekfruit, eieren, honing, 

streekgroenten en ander lekkers. Als je eenmaal bent besmet met ‘een bezoekje aan de boer’ voor je 

boodschappen, wíl je niet meer anders.

en brasseries. Limburgs Stoofpotje (Ritt’s) 

is gemaakt volgens traditioneel recept en 

kant en klaar verkrijgbaar bij Roger Pinc-

kers in Sibbe.

STROOP
Wist u dat het ambachtelijk stoken van 

Limburgse stroop een officiële erkenning 

heeft gekregen? Het behoort sinds april 

2017 tot het nationaal cultureel immate-

rieel erfgoed. Al eeuwenlang is het ver-

werken van appels en peren tot stroop 

een ware cultuur in Zuid-Limburg. Op am-

bachtelijke en traditionele wijze worden 

op diverse plaatsen in het Zuid-Limburg-

se de appels en peren zonder toevoeging 

van kleur-, geur- en smaakstoffen gekookt 

tot de meest heerlijke stropen. Limburg 

kent vier ambachtelijke stroopstokerijen 

waarvan Puurvandewall In Eckelrade en 

Koulen 12 Sjroap in Klimmen.

Puurvandewall  

Ambachtelijke stroopstokerij en biolo-

gische groeten en fruit. Iedere zaterdag 

van 9.00-15.00 uur is de boerderijwinkel 

open voor vrije verkoop. Verse groenten, 

hard en zacht fruit, ambachtelijke stroop 

en aanverwante producten als fruitsappen 

en huisgemaakte jam.

Dorpsstraat 140 | 6251 ND Eckelrade 

Koulen 12 Sjroap 

Onze stroop wordt op ambachtelijke wij-

ze vervaardigd. We stoken op hout en 

gebruiken uitsluitend onbespoten hoog-

stamfruit uit Zuid-Limburg.

Koulen 12, 6343 CJ Klimmen

Verkoop aan huis, iedere zaterdag van 

9.00 tot 12.00 uur (zolang de voorraad 

strekt)

GRINGEL
“Wie niet van de Gringel ge-

dronken heeft is geen echte 

Valkenburger.”

Ook voor een lekker bier-

tje kun je in Valkenburg 

terecht. Er is namelijk 

een heus Valkenburgs 

bier vervaardigd. Exclu-

sief van café De Gren-
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AspergesASPERGE TIJD!

De bovengrondse plant, met stokkige 

stammen en zijtakken, sterft af in de 

herfst, maar de ondergrondse delen over-

winteren en vormen in de lente nieuwe 

uitlopers. De jonge stengels die uit de as-

pergeplant omhoogschieten worden als 

ze nog onder de grond zijn afgesneden en 

als witte asperges verkocht. Zodra de sten-

gels boven de grond komen verkleuren ze 

onder invloed van de zon, eerst naar paars 

en kort daarna naar groen. De witte, paar-

se en de groene asperge is dus dezelfde 

plant!

Voor de witte asperges wordt de grond 

rond de plant ongeveer een halve meter 

opgehoogd, zodat de scheut zijn weg om-

hoog naar het licht zoekt en geoogst kan 

worden voor hij het oppervlak heeft kun-

nen bereiken.

Aspergevelden worden vaak overdekt met 

plastic. Dit heeft een tweeledig doel. Ener-

zijds om de grond te verwarmen, zodat 

de plant sneller groeit en meer opbrengst 

levert. Anderzijds om te voorkomen dat 

de Limburgse löss niet nat wordt zodat er 

eenvoudiger gestoken kan worden. Hoe 

dit aspergesteken gebeurt, kunt u zien tij-

dens de rondleidingen.

Asperges zijn een gezonde delicatesse die 

voor 94% uit water bestaat en goede ei-

witten, broodnodige ruwe vezelstoffen en 

belangrijke mineralen bevat. Groene as-

perges bevatten tweemaal zoveel vitamine 

C dan witte asperges en zeer veel vitami-

ne A. In asperges zitten weinig calorieën: 

slechts 21 Kcal. per 100 gr.  

Asperges zijn een typisch seizoensproduct. Ze worden – afhankelijk 

van de weers om standigheden – geoogst van eind april/ begin mei  

tot Sint Jan (24 juni). De asperge behoort tot de lelieachtigen.  

Het is een meerjarige plant die tien tot twaalf jaar achtereen op  

hetzelfde veld wordt geteeld. 

Recept

• Schil de asperges rondom met een dunschiller vanaf vlak onder het kopje naar beneden en verwijder de houtachtige onderkant. 

Breng water aan de kook in een ruime pan en voeg een klontje boter en wat zout toe. Voeg de asperges toe als het water kookt. 

Breng het water opnieuw aan de kook, draai het vuur laag en dek de asperges af met een vel wit keukenpapier. Kook de asperges 

10 min. en laat de asperges nog 10 min. in het hete kookvocht rusten. Schep de asperges met een grote schuimspaan uit de pan.

• Kook ondertussen in 8 min. de aardappelen gaar en de helft van de eieren hard. Splits ondertussen de rest van de eieren  

(eiwit wordt niet gebruikt). Klop de eidooiers goed los en klop de azijn en wijn erdoor. Smelt de rest van de boter.

• Zet een lage, brede pan op een laag vuur en klop het eimengsel op tot een saus. Haal de pan van het vuur en breng op smaak met 

zout. Schenk al kloppend beetje bij beetje de gesmolten boter erbij, tot er een luchtige en gebonden saus ontstaat.

• Leg op ieder bord 6 asperges. Leg er een plak ham over en leg er 2 halve eitjes en 2 halve aardappelen naast.  

Schenk er wat lauwwarme hollandaisesaus over. Serveer direct.

Variatietip
De volgende dag... aspergesoep! Bak de bewaarde onderkantjes van de asperges aan in flink wat boter. Doe er al roerend wat bloem 

bij. Schenk er beetje bij beetje het achtergehouden kookvocht bij, terwijl je goed blijft roeren. Breng op smaak met peper en zout en 

maak af met een scheutje room.

Booodschappenlijstje

1.5 kg. Verse witte asperges, 

120 gram ongezouten roomboter, 

4 vastkokende aardappelen, 

8 middelgrote eieren, 

16 ml. balsamicoazijn, 

150 ml witte wijn,

4 plakken achterham

Vlakbij Kasteeldomein De Cauberg ligt 

de bijzondere winkel van Roger Pinckers, 

in Sibbe. Het is een waar trefpunt van aan-

gename streekproducten. Een bezoek aan 

deze boeiende locatie hoort gewoon bij 

uw verkenning van het heuvelland.  

Roger Pinckers startte zijn bedrijf in 1996 

in de voormalige schuur van het loon-

bedrijf van zijn vader. U ontmoet er de 

regio in lekkernijen: Limburgse wijnen / 

ROGER PINCKERS

Dorpstraat 73 (hoek Bemelerweg, aan de rotonde), Sibbe-Valkenburg | Tel.: 043 - 601 55 95 | www.rogerpinckers.nl 

verse fruitsappen (appels, peren, kersen, 

blauwe bessen) / confituren, chutneys, 

geleien uit de streek/ Limburgse bieren 

Ingendael streeklikeuren / Limburgse 

stroop Limburgse stoof potten / verse 

eieren/ honing uit Zuid- Limburg / Livar 

varkensvlees uit Abdissenbosch en meer.  

Een bijzonder cadeau nodig? Pinckers 

beschikt over een cadeautafel vol verras-

singen. Ingepakt en wel. Handig en altijd 

bijzonder! U vindt er altijd veel van uw 

gading. Vanwege de centrale ligging is  

er ook een postagentschap. En niet te 

vergeten: in het seizoen zijn er dagverse 

asperges uit Hingen en mooie zoete 

kersen uit Vilt.”

Pinckers is bovenregionaal befaamd  

als leverancier van het betere terras-  

en tuinmeubilair van 4 Seasons outdoor.  

U kunt er uiteraard thuis ook van  

genieten. Stap binnen en geniet!

HANDIG 
EN ALTIJD BIJZONDER!

Deze wandelroute voert je net zuidelijk 

van het prachtige mergelstadje zelf. Je 

wandelt als het ware in 3 kilometer om 

de Wilhelminatoren heen. Je stapt langs 

de Sibbergrubbe, een beklimming in de 

vorm van een holle weg — geen steile, 

maar juist een mooie helling voor elke 

wandelaar. De Valkenburgse ruïne, een 

voor Nederland zeldzame hoogteburcht 

met een rijke geschiedenis, ligt ook op 

de weg. In Valkenburg zelf is ontzettend 

veel te beleven. Het prachtig gereno-

veerde centrum, de Steenkolenmijn en 

MergelRijk zijn slechts een kleine greep 

uit het aanbod. De blauwe paaltjes wij-

zen je de goede richting op. Deze starten 

aan de achterzijde van het park. 

WANDELROUTE VA5 - LANDAL DE CAUBERG
AFSTAND: KM 2,9
AANDUIDING: BLAUWE PAALTJES

www.vvvzuidlimburg.nl/LandaldeCaubergRouteVa5

www.vvvzuidlimburg.nl/LandaldeCauberg
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Valkenburg in Zuid-Limburg is van ouds een trekpleister voor toeristen. De plaats staat bekend om zijn 

mooie natuur, in een heuvelgebied dat uitzonderlijk is voor Nederland. Het is niet voor niets de plaats met 

het oudste VVV-kantoor van ons land. Wandelen is in tegenwoordig en Valkenburg heeft bijzonder veel en 

gevarieerde wandelpaden. Een nieuwe wandelgids met speciale plekken is dan ook op zijn plaats.

Wandelend genieten door 
de mooiste plekjes van 
Valkenburg aan de Geul 
Schrijver Jo Knubben, geboren en getogen 

Valkenburger en een zeer ervaren wandel-

gids, neemt u mee naar de mooiste plek-

jes van dit uitzonderlijke toeristenplaatsje. 

Aan de hand van dit boekje maakt u kennis 

met de mooiste vergezichten, de meest in-

teressante weidepaden en veldwegen en 

de vele gehuchten in dit prachtige gebied.

Bijna elke wandeling biedt u een gastvrije 

halteplaats aan, een gezellig cafeetje of 

een restaurant.

Wanneer u Valkenburg en omgeving te 

voet wilt verkennen is deze gids ideaal voor 

u! De wandelingen zijn zeer divers en vari-

eren ook in lengte. Zo is er een korte his-

torische wandeling door Valkenburg zelf, 

maar ook een lange rondwandeling door 

het prachtige Geuldal. Daarbij heeft Jo 

ook gezorgd voor de vele fraaie foto’s, de 

nodige historische achtergronden en vele 

leuke weetjes over de dingen die langs de 

wegen te zien zijn. Elke wandeling is op 

een overzichtelijke kaart te volgen.

Maar liefst 4 wandelingen (de hoogte-

wandeling van Valkenburg aan de Geul, 

de Ingendaelroute, de Polfermolen en 

Biebosroute) kruisen ons park Landal Kas-

teeldomein De Cauberg. Omdat alle wan-

delingen rondwandelingen zijn, kunnen 

deze tochten ook gestart worden vanaf het 

park. Zeker een aanrader! 

Wandelend genieten van Valkenburg 

aan de Geul 

Auteur: Jo Knubben

ISBN: 978-90-78407-13-3

Prijs: € 10,90.

In Valkenburg verkrijgbaar bij:

• Landal Kasteeldomein De Cauberg

• The Readshop

• VVV Limburg

WONDERSCHONE

    WANDELINGEN

Jo Knubben is ook bekend om zijn inzet voor 

de kansarme ouderen in Sri Lanka. Sinds 

2008 is hij actief als secretaris en activitei-

tencoördinator van de stichting Senehasa te 

Valkenburg aan de Geul. 

De doelstelling van de stichting is tweeledig:

- primair, het ondersteunen (financieel en 

beleidsmatig) van de exploitatie van het 

Senehasa Senior Home in Baddegama 

(Zuidwest Sri Lanka)

-  het bijdragen aan de ontwikkeling van 

de plaatselijke (ouderen)zorg in bredere 

zin, waarbij het Senior Home als centrum 

functioneert.

Om de hiervoor benodigde geldmiddelen 

te verzamelen, maakt Jo o.a. vele soorten 

ambachtelijke jam, die op diverse plaatsen 

wordt verkocht. Zo ook in ons restaurant De 

Zoete Zoen, waar onze gasten bij het ontbijt 

kunnen genieten van dit heerlijke product. 

Op deze manier ondersteunen Landal Kas-

teeldomein De Cauberg en restaurant De 

Zoete Zoen graag een project waarvan vast 

staat dat het geld op de juiste plaats terecht 

komt en besteed wordt. 

Minimaal tot en met het jaar 2020 heeft de 

stichting de exploitatie van het Senior Home 

Senehasa op zich genomen. Waarschijnlijk 

wordt dat iets later vanwege de grote wa-

tersnood ter plekke in mei 2017. Wij doen 

een vriendelijk beroep op u om ons in ons 

werk te blijven ondersteunen. Dat kan door 

het kopen van jam, maar vooral ook door 

een financiële bijdrage. Omdat de stichting 

een ANBI-status kent, zijn uw giften fiscaal 

aftrekbaar. 

Overmaken van uw gift kan op 

reke ning  nummer:  

IBAN: NL68 ABNA 054. 41. 54. 592  

ten name van Stichting Sene ha sa 

te Valkenburg a/d Geul. 

 

Ten slotte ... niet geheel onbelangrijk!  

 Uw gift komt voor de volle 100% ten goede 

aan het project. Het bestuur ziet daar per-

soonlijk op toe. Jo gaat regelmatig op eigen 

kosten persoonlijk ogenschouw nemen. Ook 

in Sri Lanka kun je een rupee maar één keer 

uitgeven. 

Meer informatie over dit mooie project kunt u 

terugvinden op de website: 

www.senehasa.nl

JAM verkrijgbaar bij de receptie
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Je zou zomaar kunnen denken dat je in het buitenland bent beland bij het zien van de  

wijngaarden in het Heuvelland. Maar liefst 32 procent van de totale Nederlandse wijndruiven  

wordt op deze bodem geteeld.

Domein Holset

Domein Holset is gelegen nabij het 

drielandenpunt in het dorp Holset en 

is het Nederlands mousserend wijn-

huis én B&B. Het wijndomein profileert 

zich als Limburgs ‘Champagnehuis’. 

De mooi verbouwde B&B-boerderij, ligt 

tussen de wijngaarden. Na de rondlei-

ding ‘Proef Holset’ door de wijngaarden 

worden in de winkel de wijnen ge-

proefd en kun je ze kopen.

Wijngoed Fromberg

Deze 3 hectare grote wijngaard is de 

hoogst gelegen wijngaard van Neder-

land. De bodem bestaat uit een mi-

neraalrijke löss bovenlaag gemengd 

met grind op een ondergrond van 

mineraalrijke kalksteen (mergel). De 

ondergrond bestaat uit een oudere en 

daarom ook hardere mergelsoort. Dat 

maakt dat de druif hard moet werken 

om de mineralen die erin zitten op te 

nemen. Dit zorgt voor sterke stokken 

met druiven die krachtige uitgesproken 

wijnen leveren. Je kunt hier terecht voor 

Hier in Zuid-Limburg vangen we de zon 

in druiven die groeien op onze wijngaar-

den. Die zon, maar ook het ambacht van 

de wijnbouwer en de rijke mergelbodem 

proef je terug in de wijnen van Zuid-Lim-

burg. Connaisseurs weten het: de meest 

bijzondere wijnen van Nederlandse 

bodem vinden hun oorsprong in onze 

rondleidingen, proeverijen en verkoop 

van mooie producten.

Wijndomein St. Martinus

In het bergdorpje Vijlen liggen de duur-

zaam geteelde wijngaarden van Wijndo-

mein St. Martinus, de oudste wijngaard 

van Nederland. De wijngaard bestaat al 

sinds 1988 en was de eerste die rode 

wijnen maakte in Nederland. Oenoloog 

Stan Beurskens, zijn vrouw Nienke en het 

hele team vertellen je er graag alles over!

Wijngaard Kruisboom

Wijngaard Kruisboom is gelegen tegen 

de helling van Klimmen en is eigen-

dom van familie Maessen. Het is een 

kleine wijngaard waarin met veel liefde 

de wijnstokken worden verzorgd, zodat 

er samen met de wijnmaker top wijnen 

geproduceerd kunnen worden. Vanuit 

de wijngaard kunnen je van een prach-

tig uitzicht op Valkenburg genieten. In 

de wijngaard zijn Chardonnay stokken 

aangeplant en een klein gedeelte is voor 

de Gewürztraminer bestemd.

Wijngaard de Deelgaarderberg

De witte wijnen die in Wijngaard de 

Deelgaarderberg geproduceerd worden 

zijn speciaal geselecteerd om te worden 

genuttigd bij een aspergemaaltijd. In het 

najaar van 2007 zijn de wijnstokken ver-

plant van Maasbracht naar Maria-Hoop. 

Vanaf 2008 worden er jaarlijks een aan-

tal rijen met wijnstokken aan de wijn-

gaard toegevoegd. Momenteel bestaat 

onze wijngaard uit 1300 wijnstokken 

waarvan Acolon, Dornfelder, Auxerrois 

en Pinot Blanc.

Wittemer Wijngaard

In 1999 nam Wim Hendriks de wijn-

gaard in Wahlwiller over en nu staan 

er 1200 stokken. Op de kalkgraslanden 

rondom de wijngaard vindt je bijzonde-

re kalkflora en -fauna van orchideeën, 

kruiden zoals tijm en oregano, bewoon-

de dassenburchten en de beschermde 

wijngaardslak. Alles gebeurt ambachte-

lijk: oogsten met de hand, kneuzen en 

ontstelen met de schaar, het persen en 

de toevoeging van de wijngist.

Bron: visitzuidlimburg.nl/wijn,  www.voedingscentrum.nl

L imburg,
dé wijnprovincie van Nederland 

heuvelachtige regio. Aan veel van deze 

wijngaarden kun je een bezoek brengen. 

Maak hier kennis met heerlijke wijnen 

van topkwaliteit en ontdek wijngaarden 

met een verbluffend uitzicht.

Wijn uit het Zuid-Limburgse mergelland 

en Vijlen heeft dan ook een beschermde 

status gekregen. De Europese Commis-

sie heeft besloten een Beschermde Oor-

sprongsbenaming (BOB) te verlenen. 

Producten die het keurmerk van de Be-

schermde Oorsprongsbenaming dragen 

moeten geproduceerd, verwerkt en be-

reid worden binnen een bepaald gebied 

volgens een erkende en gecontroleerde 

werkwijze.



ErwtensoepLEKKER ... SNERT!

Er zijn mensen die zeggen dat snert de 

dikkere variant is van erwtensoep die je 

een dag laat staan. Maar het verschil zit ’m 

volgens sommigen ook in ingrediënten: in 

erwtensoep zitten spliterwten, groenten 

en rookworst, snert bevat soms ook nog 

varkensvlees.

Volgens Van Dales etymologisch woor-

denboek komt het woord ‘snert’ uit het 

Fries. Het woord ‘snert’ en ‘snirt’ is in de 

betekenis van erwtensoep bekend sinds 

1768. Het is waarschijnlijk verwant aan 

het woord ‘sneirts’ dat met drinken te ma-

ken heeft. “Met eenen sneirts” betekent: 

in één teug.

Bronnen:

Van Dale - Groot etymologisch woordenboek

Erwtensoep vind je over de hele wereld, maar snert is typisch  

Nederlands. Het verschil? Daarover lopen de meningen nogal uiteen.

Recept

• Zet de geweekte en afgespoelde spliterwten op met 2 liter water.

• Doe de karbonades, de speklapjes, de laurierblaadjes en de bouillonblokjes erbij en breng aan de kook.

• Laat afgedekt ongeveer 45-50 minuten zachtjes koken, roer regelmatig en schep het eventuele schuim af met een schuimspaan.

• Haal het vlees uit de pan en snijd in blokjes.

• Doe het vlees samen met de gesneden groenten en aardappel terug in de pan.

• Laat nogmaals ongeveer 45 minuutjes zachtjes koken, blijf geregeld goed roeren.

• Voeg op het laatst de gesneden rookworst toe en proef de soep na.

• Haal de laurier uit de soep en breng eventueel op smaak met wat zout en verse peper.

Vega recept

• Zet de geweekte spliterwten op met 2 liter water.

• Voeg de bouillonblokjes toe en breng de soep aan de kook.

• Laat de erwten 45-50 minuten kokenn, roer regelmatig en schep het eventuele schuim af met een schuimspaan.

• Voeg na 45 minuten de gesneden groenten toe en laat de soep nogmaals 45-50 minuten pruttelen tot de soep dik word.

• Proef de soep na en breng eventueel nog op smaak met zout en verse peper

• Tegenwoordig is er ook vegetarische rookworst te verkrijgen, snij dan de eventuele vegetarische worst in plakjes en voeg deze op 

het laatste toe (circa na 40 minuten).
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Boodschappenlijstje
500 gram spliterwten 
 (geweekt en afgespoeld)
2 speklapjes
500 gram schouderkarbonade
1 grote aardappel 
 geschild en in blokjes
2 winterwortels geschild 
 en in blokjes gesneden
2 preien in halve ringen gewassen
2 laurierblaadjes
1 rookworst in plakjes
2 groenten bouillonblokjes
3 rundvlees bouillonblokjes

Deze bon is alleen inwisselbaar bij PLUS Kaumanns. Geldig t/m zondag 31 januari 2021.

• Streekproducten
• Bergse Lekkernij
• Geschenkverpakkingen
•  Uitgebreid tapas-assortiment
• Slijterij
• Postagentschap
• BezorgserviceU mág het zelf snijden in 

de dikte van uw keuze.

Het lekkerste brood 
van Nederland

Wij zijn iedere zondag
geopend van
9.00 - 18.00 uur

Het lekkerste brood 

Waardebon Waardebon
Brood zoals 
Vroeger
Tegen inlevering van
deze waardebon 
ontvangt u 50% korting 
op Brood zoals Vroeger. 50%

KORTING
50%
KORTING

La
nd

al

La
nd

al

PLUS 
Versgeperst 
Sinaasappelsap
Tegen inlevering van
deze waardebon 
ontvangt u 50% korting 
op versgeperst sinaasap-
pelsap 

Kaumanns�Ralph & Veronique

in Berg en Terblijt

Ralph & VeroniqueKaumanns

2019

Klant-
vriendelijkste
Supermarkt

2019

Beste
Brood

Supermarkt
2019

Landal
Kasteeldomein
Cauberg

Kaumanns�/�Valkenburgerstraat 25 B // Berg en Terblijt // T: 043 6089000

Openingstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 9.00-18.00

PLUS14600_603_Kaumanns_adv welkom terblijt.indd   1 07-11-19   13:20

Voor de vega-versie:

500 gram spliterwten 

 (geweekt en afgespoeld)

3-4 groentebouillon blokjes

1 grote prei in halve ringen 

 gesneden en gewassen

1 knolselderij geschild 

 en in blokjes gesneden

1 bosje selderij fijngesneden

1 grote aardappel geschild 

 en in blokjes

1 ui grof gesnipperd

(2 vegetarische rookworsten)
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Ik wil me graag voorstellen als medewerker receptie van Landal 

Kasteeldomein De Cauberg. Ze hebben me bij mijn geboorte de naam 

Peggy Janssen gegeven, ben nu 46 lentes jong en een geboren en 

getogen Limburgse meid, waar ik ook supertrots op ben! Graag ga ik in 

het mooie Limburgse land op pad, met de auto, fietsend (al raad ik een 

elektrische fiets zeker aan hier in ons heuvellandschap) of wandelend. 

Elke manier heeft wel zijn voordelen. 

Door Peggy Janssen,

Landal Kasteeldomein De Cauberg

Gasten vragen vaker aan de balie of ik 

geen leuke route weet, en dat is mij ze-

ker bekend. Aangezien ik zelf erg van het 

Bourgondische leven houd, is het niet 

zo moeilijk onze gasten te adviseren en 

informeren over leuke plekjes waar men 

kan genieten van een heerlijk drankje en 

lekker hapje! 

Eén van deze routes waar ik zelf 
altijd van geniet is de volgende:
Beginnend bij de entree van de Cauberg 

gaan we linksaf richting Maastricht. De 

eerste weg slaat u links in, bordjes rich-

ting Sibbe volgen. Bij de 1e rotonde 

gaat u recht door, waarna u vervolgens 

de bordjes (in deze volgorde) IJzeren, 

Scheulder, Ingber, Margraten kruist. Bij 

de kruising op de Rijksweg tussen Gul-

pen en Maastricht aangekomen kunt u 

rechts richting Margraten maar u slaat 

rechtsaf naar Gulpen/Reijmerstok.

Wilt u echter even een stop maken voor 

een lekker kopje koffie met iets hartigs, 

dan kunt u rechts afslaan waar u iets ver-

der aan de rechterkant Loods 81 vindt. 

Hier wordt u op Limburgse wijze harte-

lijk ontvangen en kunt u genieten van 

een kop koffie met iets hartigs of zoets. 

En het leuke is, u kunt hier ook nog lek-

kere dingetjes meenemen voor in de 

bungalow: twee vliegen in één klap!

Als u deze tussenstop heeft gedaan, slaat 

u rechtsaf vanuit de voorkant van Loods 

81 richting Gulpen/Reijmerstok. Vervol-

gens slaat u rechtsaf, bordje Reijmer-

stok volgen. Hierop volgen Hoogcruts, 

de Planck, Teuven. U bevindt zich nu 

in het Belgische land! Teuven ligt in de 

Voerstreek, net over de grens. Hier vind 

je gezellige eetgelegenheden en café-

tjes waar een pauze of kleine wandeling 

zeker aan te raden zijn. Leuke plekjes zijn 

Café Modern of Moeder De Gans. 

Geniet van een heerlijk Belgisch speci-

aalbiertje in één van deze etablissemen-

ten. Vervolgens gaat u richting Slenaken, 

Euverem, Gulpen.

In Gulpen kunt u gezellig winkelen, 

eventueel een bezoekje brengen aan 

het Gulpener Brouwlokaal waar u meer 

te weten komt over hoe die heerlijke ver-

antwoorde biertjes worden gebrouwen. 

Wilt u in een echte Limburgse Herberg 

neerstrijken, dan kan dit bij de Zwarte 

Ruijter in Gulpen op de markt.

Bij vertrek vanuit de Markt in Gulpen 

kunt u weer via Ingber, IJzeren en Sibbe 

of via Wijlre (Brandbierbrouwerij), Schin 

op Geul, Oud-Valkenburg terug naar de 

Cauberg waar u als afsluiting een lek-

ker biertje met Limburgse lekkernij kunt 

doen in ons restaurant de Zoete Zoen.

Een route kort omschreven 
is de volgende:
Cauberg, Schin op Geul, Wijlre, Gulpen, 

Wittem, Partij, Mechelen, Epen. In Epen 

kunt u een heerlijke kop koffie drinken 

met Limburgse vlaai bij Herberg De Smid-

se. Vervolgens kunt u binnendoor de 

grens over naar het Belgische Sippenae-

ken waar u Bij Le Barbeau kunt genieten 

van een echt Belgisch spe ciaalbiertje. 

U vervolgt de weg in België naar Hom-

bourg waar de zelfgemaakte gehakt-

ballen bij Pub Grain d’Orge zeker aan 

te bevelen zijn. Vanuit Hombourg kunt 

u via Teuven, Reijmerstok, Gulpen en 

Margraten de weg terugvinden naar ons 

mooie park, waar u moe en voldaan de 

dag kunt afsluiten. Ook is het mogelijk 

deze route vanuit Teuven met de eerste 

route te combineren.

 

Ik heb enkele van mijn favoriete tips met 

u gedeeld. Als u meer van deze tips wilt, 

kunt u mij altijd opzoeken bij onze re-

ceptie. Ik laat u graag meegenieten van 

mijn verborgen adresjes en plekjes.

DAGJE TOEREN
de bourgondische route 

Routekaart verkrijgbaar bij de receptie

4544
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Chocoholic, keuze uit 30 
verschillende bonbons die u intens 
gelukkig zullen maken. We houden 

allemaal wel van chocolade.

Visser Chocolade
Walramplein 16, 

6301 DD Valkenburg

Valkenburg is trots op alles wat van 
eigen herkomst is, zo ook Gringelbier. 
Dit speciaalbier smaakt naar honing 

met een bittere afdronk om het biertje 
net wat ronder te maken.

Café de Grendelpoort
Muntstraat 17, 

6301 BW Valkenburg

Wijn drinken is lekker en leuk, 
wijn drinken is een keuze. 

Maar, welke wijn is lekker? De duurste wijn, 
de mooiste fles of de wijn met de meeste 

alcohol? Ontdek uw eigen smaak. 
Dit doet u, heel simpel, 

door eerst de wijnen te proeven.

Vino Vidi Vici
Daalhemerweg 6, 

6301 BK Valkenburg

Aardbeien zijn lekker en 
wie houdt er niet van? 

De Zeute Aardbei maakt alles van
 hun eigen geoogste aardbeien. 

In de winkel verkopen ze verse aardbeien 
en allerlei aardbeiproducten zoals jam, 
stroop, bonbons, sap en natuurlijk de 

overheerlijke aardbeienprosecco. 

De Zeute Aardbei
Provinciale weg 5a, 

6255 NVTerlinden-Noorbeek

De vele lekkernijen van 
Limburgse bodem, leuk als 
geschenk maar ook zeker 

de moeite waard om 
zelf van te genieten. 

Visit Zuid-Limburg
 Visit Zuid-Limburg shop Valkenburg, 

Theo Dorrenplein 5, 
6301 BX Valkenburg

Geniet u ook van zo´n
 heerlijke verse kop koffie of het nu 
in de ochtend is of in de middag, 

koffie kan altijd.

Cup&Vino
Theodoor Dorrenplein 10-12,

 6301 DV Valkenburg aan de Geul

Wie houdt er niet van ambachtelijk 
bereid ijs in vele smaken? 

Om van te smullen.

 IJsmakerij Botterweck
 Grotestraat Centrum 51

Valkenburg

Limburgse vlaai is een belangrijk begrip 
voor alle Limburgers. Deze mag dan 

ook niet ontbreken. Bij ons is het zelfs ook 
niet ongewoon om meer dan 

1 stukje vlaai te eten.

Bakkerij Geurten
Passage 13, 6301 DW Valkenburg

P LAATSELIJKE

      VERLEIDINGEN
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Aan kunst en cultuur geen  

gebrek in Valkenburg. Ontdek 

de historie of bewonder heden-

daagse kunstenaars in de vele 

musea. Ontdek onbekende, 

mooie plekjes met een gids of 

proef streekproducten op een 

boerderij. Verwonder je over  

de vergezichten. Allemaal 

momenten om mooie nieuwe 

herinneringen te laten ontstaan

KASTEEL HOENSBROEK

Klinkertstraat 118 • 6433 PB Hoensbroek 
Tel: 045-5227272
www.kasteelhoensbroek.nl

Een bezoek aan Kasteel Hoensbroek met 

zijn prachtige slotgracht is een belevenis 

voor jong en oud. In dit enorme slot  

met meer dan veertig ruimtes komen 

avonturen uit verre verledens tot leven.  

Hier waan je je als een echte prins of 

prinses. Maak een dansje in de prachtige 

balzaal. Beklim de Middeleeuwse toren. 

Zoek de geheime kamer en bibber in de 

eeuwenoude kerker. 

Volg de route uit de kasteelbrochure of kies 

voor nog meer fun met een span nende 

kasteelspeurtocht. Ga op avontuur met 

de KaSpeelTocht en zoek de zeven schatkis-

ten. Of ga voor de Ontdek-het- Kasteeltocht 

en ontdek de meest bijzondere plekken van 

het kasteel. Speel zeker ook samen de spel-

Bezoek één van de mooiste en best bewaarde kastelen van Europa!  

len uit de tijd van ridder Hoen.  

Tijdens schoolvakanties worden er speciale 

activiteiten in en rondom het kasteel  

georganiseerd. Houd daarvoor de website 

in de gaten.

Kasteel Hoensbroek is bijna iedere dag 

geopend. En weer of geen weer: een 

bezoek aan een van de mooiste, best 

bewaarde en best toegankelijke kastelen 

van Europa valt bij iedereen in de smaak. 

Zeker als je je bezoek afsluit in onze  

sfeervolle kelderkeuken voor een kop  

koffie met Limburgse vlaai, een over-

heerlijke pannenkoek of een knapperig 

broodje. En schijnt buiten het zonnetje? 

Dan geniet je heerlijk op het terras op  

het plein.   

Alle wegen leiden naar….Heerlen! 
Op naar het Thermenmuseum; hier 

vind je de indrukwekkende restanten 

van het best bewaarde Romeins 

(publieke) badhuis van Nederland. 

Met 500 meter Romeins muurwerk en 

2.500 m2 opper vlakte aan historie.  

En er is meer: het museum biedt onder 

meer een vaste expositie met een ge-

varieerde collectie gebruiksvoorwerpen 

uit de Romeinse tijd, allerlei wisselen-

de exposities en een audiotour.  

Je ontdekt hoe het leven in Zuid- 

Limburg compleet veranderde door 

de komst van de Romeinen 2000 jaar 

geleden. Veranderingen die vandaag 

de dag nog steeds zichtbaar zijn in 

onze omgeving en onze tradities.  

Een stuk cultuur, overgedragen van 

de romeinen aan Coriovallum: de 

Romeinse stad die onder Heerlen ligt. 

Dompel je onder in de wereld van de 

romeinen en bezoek de Nachtwacht 

van de Nederlandse archeologie! 

Open: Di – Vr: 10 - 17 uur 

Za/Zo en feestdagen: 12 - 17 uur.

Gesloten op 1 jan, carnaval, 24,25,31 dec.

Coriovallumstraat 19, 6411 CA Heerlen

Tel: 045-5605100

 www.thermenmuseum.nl 

THERMENMUSEUM 
HEERLEN
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Ottawa, New York, Chili, Boekarest, er is 

haast geen plek ter wereld waar Andre 

Rieu niet optreedt. Maar de wereldster 

samen met zijn Johan Strauss Orkest te 

zien op het mooiste plein van Nederland, 

omringd door eeuwenoude monumen-

ten? Dat is iets heel bijzonders. Maas-

tricht is de enige stad waar Rieu elk jaar 

een reeks openluchtconcerten geeft.

Voor Rieu-fans gelden de zomerconcer-

ten in Maastricht als het walhalla. Vorig 

jaar reisden fans van meer dan 80 landen 

naar Maastricht, om op het Vrijthof te ge-

nieten van het aanstekelijke Rieu- reper-

toire: een speelse mix van klassieke mu-

ziek, wals, operette, musical- en pophits. 

De shows zijn zo groot dat ze kunnen 

wedijveren met rockoptredens: in 2008 

had Rieu een replica van het kasteel van 

Sissi laten nabouwen als decor, op  dat 

moment de grootste tourset ooit. Ook 

stond hij op de lijst van best ver ko pende 

artiesten ter wereld. 

De concerten zijn het allerleukste om bij 

te wonen onder het genot van een heer-

lijk diner en drankje. Alle restaurants aan 

het Vrijthof bieden een arrangement aan 

voor concert en diner, voor zeer schappe-

lijke prijzen. 

Kijk op onze website 
www.kasteeldomeincauberg.nl 
voor informatie over de terra s-
arrangementen en het reserveren 
van de shuttlebus van ons park  
naar Andre Rieu en terug.

André Rieu
In 2005 hield André Rieu zijn eerste serie Vrijthof concerten met zijn 

Johan Strauss Concert in Maastricht. Wat begon met een eenmalig 

concert is inmiddels een niet meer weg te denken traditie. Ook deze 

zomer tovert violist Andre Rieu zijn geliefde Vrijhof om tot Nederlands 

grootste, meest romantische openluchtconcertzaal. In juli speelt hij 

samen met zijn Johan Strauss Orkest en gastartiesten meerdere  

zomeravonden op het plein. Rieu zien optreden is zijn geboortestad  

is zo veel meer dan meedeinen op La Traviata. Het is een grote  

belevenis, een weekend lang feest.

Een magisch Vrijthofconcert van Andre Rieu is een niet te missen happening!

MUSEUM DE SCHAT VAN SIMPELVELD 

Wie naar Simpelveld komt kan niet om het 

klooster verleden heen. Ontdek de sporen die 

deze geschiedenis heeft achtergelaten in 

Museum de Schat van Simpelveld. Het museum, 

gevestigd in een monumentaal kloostergebouw, 

vertelt het verhaal van een congregatie die hier 

in de negentiende eeuw terechtkwam en er 

meer dan 100 jaar haar moederhuis had: 

de Zusters van het Arme Kind Jezus. Zij laten 

niet alleen een inspirerend gedachtegoed, 

maar ook een prachtige kunstcollectie na. 

Voor de jongere schatzoekers hebben wij een 

speurtocht die ze langs de prachtigste parels van 

de collectie leidt! Ook worden er regelmatig extra 

activiteiten georganiseerd. Houd voor het actuele 

aanbod onze website in de gaten.

Openingstijden:

Dinsdag – vrijdag: 11.00 – 17.00 uur

Zaterdag – zondag: 13.00 – 17.00 uur

KINDEREN TOT 18 JAAR KRIJGEN GRATIS ENTREE!

www.deschatvansimpelveld.nl 
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Er bestaan twee typen kalksteen. Ten 

oosten van Valkenburg vindt men Kun-

radersteen: een harde variant die aan 

de oppervlakte wordt gewonnen. Met 

name in Valkenburg en Maastricht vindt 

men de (Maastrichter) mergelsteen, 

een zachtere variant kalksteen die als 

bouwsteen in de ondergrondse groeven 

wordt gewonnen. Al in de Middeleeu-

wen werd de mergelsteen gebruikt voor 

het bouwen van vele kerken en abdijen 

en het was een dankbare grondstof voor 

de bouw van stadsmuren en kastelen. 

Mergelsteen laat zich, in tegenstel-

ling tot Kun rader steen, doorgaans ge-

makkelijk bewerken waardoor hij ook 

zeer geschikt is voor de productie van or-

namenten. Door de opkomst van het ge-

bruik van baksteen, boette mergel rond 

het jaar 1600 uiteindelijk in aan popula-

riteit. Tegenwoordig wordt mergel bijna 

alleen nog voor restauratiedoeleinden 

gebruikt, simpelweg omdat de mergel-

steen te duur is. De steen wordt van-

daag de dag nog slechts op een plaats 

gewonnen, in de Sibbergroeve. 

Elk jaar ontstaat er nog ongeveer 200 

meter aan nieuwe gangen. Als resultaat 

van de mergelwinning kronkelt er on-

der Zuid-Limburg een eeuwenoud gan-

genstelsel van meer dan 250 kilometer 

lang. In deze bijzondere omgeving kun 

je grotbiken, op spooktocht, laser-

gamen, proef je de gezelligheid van de 

wereldberoemde kerstmarkten en nog 

veel meer.

MergelRijk

Ook MergelRijk laat je onder de grond 

kennismaken met de geschiedenis van 

Valkenburg. Meer dan 40 verhalen wor-

den uitgebeeld door mergelbeelden, 

zandsculpturen en films. En na al die leuke 

weetjes mag je ook zelf aan de slag met 

mergel!

Steenkolenmijn

Jarenlang kwam er niet alleen mergel 

uit de Zuid-Limburgse bodem, maar ook 

steenkool! Ca 50 jaar geleden sloten de 

laatste mijnen. Om de geschiedenis in 

stand te houden en te kunnen vertellen, is 

in de mergelgroeve onder Valkenburg een 

gedeelte van de Steenkolenmijn nage-

bouwd. Ex-mijnwerkers vertellen het ver-

haal van toen. Met veel humor en anekdo-

tes nemen ze je mee naar het harde leven 

van vroeger. Echte machines, materialen 

en gereedschap maken dit tot een echte 

belevenis.

Fluweelengrot & Kasteelruïne

De Fluweelengrot is vermoedelijk in de 

11de of 12de eeuw ontstaan en onaf-

scheidelijk verbonden met de Kasteelru-

ine. De Blokbrekers haalden de blokken 

mergel uit de berg om het Kasteel te 

kunnen bouwen. Hierdoor ontstond een 

uitgebreid labyrint aan oude en grillige 

gangen, met in ieder hoekje en gaatje een 

spannend, duister verhaal. Laat je leiden 

door een gids die je meeneemt door de 

donkere gangen, vertelt over de duistere 

geheimen en je laat kennismaken met de 

romantische kapel.

Museum Romeinse Katakomben

In de onderaardse Mergelgangen waan je 

je ineens in het Rome van lang vervlogen 

tijden, in de derde en vierde eeuw. Graven 

van gewone Romeinse burgers tot grafka-

mers van vooraanstaande Romeinen. Een 

laby rint van perfect nagebootste catacom-

ben. Een gids vertelt je over de Romeinse 

gebruiken, de prachtige fresco’s en de 

mar me ren platen. Maar ook over Jan Die-

pen, telg uit een welgestelde familie die 

de mer gel groeve van zijn familie gebruikte 

om cata comben uit Rome, met toestem-

ming van het Vaticaan en de Romeinse au-

toriteiten, tot in de puntjes na te bootsen.

Geulhemmergroeve

Nog zo’n pareltje onder de grond: de Geul-

hemmergroeve in Berg en Terblijt. Een ge-

deelte is opengesteld voor het publiek en 

alleen op afspraak. Tot de uitzonderlijke 

plekken in de grot behoren de schuilkapel 

uit de Franse revolutie, het blokbreker mu-

seum, de Oranje Galerij met medaillons 

van het huis van Oranje, het fossielenmu-

seum en de unieke rotswoningen.

Bron: Visit Zuid-Limburg, MergelRijk

Zuid-Limburg is wereldwijd uniek door de manier waarop inwoners de mergel de afgelopen 

6000 jaar hebben gebruikt en wordt ook wel het ‘Mergelland’ of ‘Land van Kalk’ genoemd. Die 

naam kreeg de regio omdat hier de afzettingen van de geologische periode ‘Krijt’ aan de opper-

vlakte treden. Het krijt is overal. Stap 70 miljoen jaar terug in de tijd en ontdek Zuid-Limburg 

toen een tropische krijtzee het landschap bepaalde. De miljarden zeedieren met kalkskelet zijn 

langzaam getransformeerd in het karakteristieke mergellandschap dat Zuid-Limburg zo uniek 

maakt. Kastelen, hoeves en kloosters werden veelal opgetrokken uit het geliefde mergel. 

EEN KIJKJE ONDERGRONDS...

<< Romeinse Katomben
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Grot met Dino’s, Mergel- en Zandsculpturen!
      Dat moet u gezien hebben!

De leukste grot van Valkenburg voor jong en oud

De leukste kerstgrot voor jong en oud!
Dat moet u gezien hebben!

30m kerstverhaal • winterdorpjes • film van de zandtovenaar • mergelbeelden

#Culture

Daal af in een “echte” kolenmijn, op zoek 

naar het zwarte goud. In de steenkolen-

mijn van Valkenburg, de laatst overge-

bleven bezoekersmijn van Nederland, 

daal je onder leiding van een oud-mijn-

werker af in de mijn. Ontdek alles over 

het zware leven van mijnwerkers.

Op avontuur onder de grond

Tijdens een rondleiding van 75 minuten 

wordt duidelijk dat het geen pretje was 

om in een steenkolenmijn te werken.  

De mijnwerkers gingen kruipend door 

het zwarte stof in een bloedhete mijn vol  

herrie. De gidsen die bezoekers rond-

leiden, hebben als mijnwerker in de ko-

lenmijn gewerkt, komen uit mijnwerkers 

families of hebben een andere bijzondere 

band met de mijnwerkers wereld en ver-

tellen dus uit eigen ervaring. Voor welke 

gevaren kwamen ze te staan?  

En hoe gingen ze om met de zware 

werkomstandigheden, zoals het mijngas? 

Hun rondleidingen zijn niet alleen heel 

interessant, maar ook erg humoristisch  

en hartverwarmend.  

Ontmoet alvast de gidsen van de steen-

kolenmijn op Steenkolenmijn.nl en lees 

wat ze het mooist vonden aan werken  

in de mijnen.

Kijk voor de openingstijden op www.steenkolenmijn.nl

Steenkolenmijn Valkenburg | Daalhemerweg 31 Valkenburg aan de Geul | Tel.: 043-6012491 | www.steenkolenmijn.nl

STEENKOLENMIJN VALKENBURG

Koempels vertellen ‘sterke verhalen’

MILJOENENLIJN
De Miljoenenlijn is een prachtige spoorlijn dwars door 

het Zuid-Limburgse Heuvelland. Stap in en beleef een 

onvergetelijke rit met de stoom- of dieseltrein. 

Laat je meevoeren door het betoverende

landschap, de bijzondere evenementen en 

maak een nostalgische reis terug in de tijd.

Beleef de romantiek van het reizen uit lang 

vervlogen tijden en droom weg in het luxe 

pluche van onze 1e klasse rijtuigen... 

Breng ook een bezoekje aan de werkplaats in 

Simpelveld, waar al het rijdend materieel door 

onze vrijwilligers wordt onderhouden. Of geniet 

van een heerlijke kop koffie met Limburgse vlaai 

in de gezellige stationsrestauratie.

Koop je tickets online via www.miljoenenlijn.nl en krijg korting!

Miljoenenlijn | Stationstraat 22 | 6369 VJ Simpelveld (Zuid-Limburg)

www.miljoenenlijn.nl | info@miljoenenlijn.nl | T. +31 (0)45 544 0018

DE MILJOENENLIJN, EEN IJZERSTERKE BELEVING! 



5756

Veelzijdig 
        genieten

Als muren konden praten…

Wel, in Hasselt doen ze dat! Niet zozeer 

met woorden, wél met kunstwerken. 

Meer dan tachtig gevels pakken uit 

met onweerstaanbare street art. Wil je 

de werken komen ontdekken of ben je 

nieuwsgierig naar het verhaal achter 

de artiesten? Haal dan de gratis street 

art wandel- en fietsroute af bij Toerisme 

Hasselt.

Om het de street art liefhebbers mak-

kelijker te maken om echt álle werken 

van de stad te ontdekken, trad Hasselt 

toe tot het brede internationale online 

netwerk van street art steden via de app 

‘Street Art Cities’. Deze app kan je gra-

tis downloaden in de App Store en via 

Google Play en geeft een volledig over-

zicht van de werken plus uitleg over het 

kunstwerk. Bovendien kan je via je gps 

de route naar een bepaald werk uitstip-

pelen. Zo mis je zeker geen werken!

www.visithasselt.be/nl/street-art-in- 

hasselt

<<

Museum meepikken

Je doorgrondt graag de geheimen van 

een stad. Je bent een fan van jenever, 

mode, literatuur of … mirakels? Je wilt 

die druilerige dag liever binnen door-

brengen. Er zijn zoveel redenen om de 

Hasseltse musea uit te pluizen. Duik 

onder in karaktervolle historische pan-

den en laat je helemaal meevoeren.

Beginnen doen we in het Jenevermu-

seum. In de tweede helft van de 19de 

eeuw telde het Hasseltse stadscentrum 

een twintigtal jeneverstokerijen. Ook 

vandaag is Hasselt nog altijd dé jene-

verstad bij uitstek. Dat merk je in het 

Jenevermuseum. Hier word je jenever-

wijs. Je snuffelt aan kruiden en spece-

rijen. Je leert hoe je jenever schenkt, 

bewaart én … degusteert. Je pikt het 

verschil op tussen jenever en gin. En 

vooral: je geniet van je gratis borreltje 

in het proeflokaal met zijn uitgelezen 

selectie van jenevers uit de Lage Lan-

den. Schol! 

Wie het liever over een andere boeg 

gooit, kan binnenspringen in het Mo-

demuseum Hasselt. Dit museum is 

een must voor elke rechtgeaarde mo-

deliefhebber. In de sfeervolle ruimtes 

van een voormalig 17de-eeuws kloos-

ter brengen tijdelijke tentoonstellingen 

je helemaal in de ban van hedendaag-

se en vroegere modefenomenen.

Zin om het échte Hasselt-gevoel te er-

varen? Kruip dan in de huid van onze 

stad. Geen enkel ander museum dan 

Het Stadsmus combineert reuzen, mi-

rakels en middeleeuwse schrijvers tot 

één logisch geheel. >>

Jazeker, Hasselt da’s natuurlijk speculaas, jenever en mode!  

Maar wist je dat Hasselt één van de grootste street art steden van 

België is? Bovendien heb je hier een uitstekende 4G-ontvangst: 

Gezelligheid, Gastronomie, Gastvrijheid en Good Vibes. En dat 

allemaal binnen een straal van amper 1 kilometer. Van Jenever- tot 

Modemuseum, van basiliek tot kathedraal, van exclusieve boetiek 

tot keten: Hasselt Heeft Het!

Street Art in Hasselt

Abdijsite Herkenrode Modemuseum Hasselt

Jenevermuseum
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Rust inademen

Hasselt heeft heel wat oases van rust: 

in het centrum, net daarbuiten én in de 

groene stadsrand. Huur een fiets of neem 

de bus en zoek deze stiltegebieden op. 

Ideaal om je stressniveau terug te dringen 

en weer wat extra energie bij te tanken.

In 1992 opende de Japanse Tuin de 

deuren. Hiermee haalde Hasselt als het 

ware een stukje van haar Japanse zus-

terstad Itami naar Limburg. Vandaag 

zijn de kerselaars groot, kleurt het mos 

de stenen en pronkt Hasselt met de 

grootste authentieke Japanse Tuin van 

Europa. Nergens in België vind je een 

plek waar de uitdrukking ‘zen worden’ 

zo tastbaar vorm krijgt.

Ooit was Abdijsite Herkenrode de rijkste 

vrouwenabdij van de Nederlanden en 

lag ze aan de basis van de groei en bloei 

van Hasselt. Vandaag zijn de gebouwen 

prachtig gerestaureerd. Het Belevings-

centrum dompelt je helemaal onder in 

de historiek van dit unieke domein.

Abdijsite Herkenrode is meer dan een 

monumentaal stuk erfgoed. De gebou-

wen liggen in een groene oase van 100 

hectare. Breng een bezoek aan de unie-

ke Kruiden- en Inspiratietuin. Dit heden-

daagse kruidenpark is 2 hectare groot en 

verzamelt meer dan 500 verschillende 

planten in een bijzondere architectuur. 

Je ontdekt boeiende kruidenweetjes en 

… komt heerlijk tot rust. 

Hotspots spotten

Een winkelsessie mag uiteraard niet ont-

breken. Alle grote winkelketens zijn aan-

wezig, maar nog leuker zijn de intieme 

boetiekjes. Leg jezelf in de watten en zie 

je aankopen als een souvenirtje.

Hasselt is niet groot. Alle leuke boetieks, 

concept stores en andere must-see 

adresjes liggen op wandelafstand. Toch 

is het handig om een route uit te stip-

pelen. De Smaakroute helpt je hierbij. 

De kaart staat bomvol leuke adresjes, 

overzichtelijk gelinkt aan een stadsplan. 

Bij elk adresje krijg je de nodige uitleg. 

Tips van insiders maken je ‘briefing’ 

compleet.

Van shoppen krijgt een mens honger en 

ook daarvoor ben je in Hasselt aan het 

juiste adres. 

Het is nooit lang zoeken naar een leuk 

plekje. Lokale speculaas of een lekker res-

taurant: aan jou de keuze. Ook aan hippe 

terrasjes geen gebrek. En als de weergo-

den even tegenwerken, kan je je opwar-

men in een van de gezellige cafeetjes.

Japanse Tuin

De Babbelfiets

Hasselt is niet reusachtig dus je kan je pri-

ma te voet verplaatsen. Hebben je benen 

nood aan rust, boek dan een rit met de 

Babbelfiets. De fietstaxi wordt bestuurd 

door een local die je langs de mooiste 

trekpleisters loodst.

Echt een aanrader om de stad op een ori-

ginele, comfortabele en ludieke manier 

te ontdekken! Elke donderdag, vrijdag, 

zaterdag en zondag tussen 11 en 15 uur. 

Een ritje duurt ongeveer een klein half 

uurtje. www.babbelfiets.be

Kinderharten opvrolijken

Hasselt is een leuke stad voor kinderen. 

Of moeten we zeggen: een vetcoole stad? 

;-) Niet alleen omdat alles hier zo dicht 

bij elkaar ligt, wat – geef toe – handig is 

voor kindervoeten. Binnen of buiten, rain 

or shine, hier fonkelen kinderogen onop-

houdelijk.

De Knibbel Knabbel Tocht
Ziezo: je staat bij Toerisme Hasselt en 

hebt een lege picknickmand én een leuke 

zoektocht. Wat doe je? Juist. Je trekt door 

de stad, lost onderweg vragen op en ont-

dekt zo toffe adressen. Daar sprokkel je 

allerlei lekkernijen bij elkaar. Als je mand 

vol is, kies je je favoriete picknickplaats en 

… smullen maar!

Domein Kiewit
Spelen, wandelen, … in de natuur: bestaat 

er nog wat leukers? Domein Kiewit is een 

kinderparadijs. Ravotten kan op de speel-

weide, in het speelbos en de speelplek 

nabij taverne Koevert. De  boerderijdieren 

bezoeken is beestig plezant. In de bijen-

hal ruikt het naar honing. Voor speurders 

is er een geocachingroute. Of volg de 

gouden kasseien tijdens de familiespeur-

tocht ‘Het Mysterie van Kiewit’, en je komt 

op de mooiste plekjes van het domein.

Meer voor kids in Hasselt: 

www.visithasselt.be/nl/kinderen

Tentoonstellingen

MODEMUSEUM HASSELT

SMUK. 

Decoratie in de mode: een show-off

Stap in een interactieve wereld vol pracht 

en praal, tussen de historische én heden-

daagse versiertechnieken die de luxemo-

de zo typeren. Tot 8 maart 2020

JENEVERMUSEUM

Incidentally insights #3

Limburgs kunstenaar Patrick Ceyssens 

creëerde voor het Jenevermuseum een 

werk binnen de thematiek van Screen it!, 

de vijfde editie van de Stadstriënnale Has-

selt-Genk. Tot 3 mei 2020

JAPANSE TUIN

Seizoensopening

28 maart 2020 (10 tot 17 uur)

Evenementen 2020

29 maart

Koopzondag – lenteshoppen in de bin-

nenstad (winkels open van 13 tot 18 uur)

3 mei 

Koinobori (Kinderdag Japanse tuin)

31 mei

Sage van de Eenhoorn, middeleeuws 

familiespektakel op Abdijsite Herkenrode

5 juli

Koopzondag – solden 

(winkels open van 13 tot 18 uur)

4 oktober

Koopzondag – Herfstshoppen in de bin-

nenstad (winkels open van 13 tot 18 uur)

16 - 25 oktober  

Chrysantenfestival – Japanse tuin

17 & 18 oktober

De Hasseltse Jeneverfeesten (binnenstad)

20 november t/m 3 januari 2021

Winterland op het Kolonel Dusartplein

13 – 20 – 27 december

Koopzondag – Kerstshoppen in de bin-

nenstad (winkels open van 13 tot 18 uur)

Mode, shopping, musea, street art, lekkere 

restaurants, gezellige terrasjes en pleintjes: 

Hasselt heeft alles voor een leuke citytrip. 

Compact en tegelijk veelzijdig. Kom en beleef 

het allemaal. Tot binnenkort!

Toerisme Hasselt

Maastrichterstraat 59, BE - 3500 HASSELT

+32 11 23 95 40

toerisme@hasselt.be

www.visithasselt.be

www.facebook.com/visithasselt/

www.instagram.com/visithasselt/Shoppen in Hasselt
Knibbel Knabbel Tocht

Street Art ontdekken in Hasselt Gezellig terrassen in Hasselt
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Voor dit en nog veel meer 

evenementen check

www.visitzuidlimburg.nl/agenda/

evenementen/alle-evenementen

20 t/m 25 februari
Carnaval - Limburg
www.optochtenkalender.nl/ nederland/ 

limburg

14 t/m 22 maart
TEFAF 
Maastricht

15 maart
Rabobank heuvelland 
marathon - www.bearsports.nl

11 april 
Kennedymars - Sittard

17 + 18 april
Amstel Gold Race - Valkenburg

26 april
Kunstroute rondje watertoren
Rondjewatertoren.nl

 
1 juni 2e Pinksterdag 
De Poorten van Reijmerstok
Reijmerstok 

lijstje!Evenementen

2 t/m 5 juni
Heuvelland fiets4daagse
www.heuvellandfiets4daagse

19 t/m 21 juni 
Pinkpop - Landgraaf

2-5 juli, 9-12 juli, 17-19 juli 
Andre Rieu 
Vrijthof Maastricht

5 juli
Üllemarkt in Vaals
www.vaals.nl/inwoners/ 
evenementenkalender

13 t/m 23 augustus
Orlando festival
Kerkrade

  
21 t/m 30 augustus
Cultura Nova - Heerlen

27 t/m 30 augustus
Preuvenemint Maastricht
www.preuvenemint.nl

19 & 20 september
Mergelheuvelland 2-daagse
www.mh2d.nl 

Oktober
Beleefweekend, 
Kerkdorpje Vijlen
www.beleefweekend.nl

Gehele maand oktober
Valkenburgse Bokkenweken
Zie hiervoor de website van visitzuidlim-

burg voor alle activiteiten.

November / december
Deze maanden staan in het 
teken van winter en Kerst!
Magische steden omgetoverd in het teken 

van Kerst, wandelingen, kerstmarkten en 

nog veel meer. Check  voor evenementen de 

website van www.kerststadvalkenburg.nl
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#Shopping

JOY FLOWERS

Wat heerlijk dat jullie op vakantie zijn in ons prachtige 

Zuid-Limburg, welkom! In Valkenburg kunnen jullie naar 

hartenlust wandelen, bourgondisch genieten én… shoppen! 

Bij Joy Flowers slaag je altijd. In onze gezellige winkel in hartje 

Valkenburg vind je een verrassend groot assortiment van 

verse snijbloemen in alle geuren en kleuren. Onze enthousiaste 

en vakbekwame bloembinders maken hiermee de mooiste 

boeketten en geven je graag advies over onze andere 

woonaccessoires. Naast alle bloemenpracht verkopen wij 

in onze 400m2 grote winkel namelijk ook prachtige woon-

accessoires en cadeautjes voor thuis zoals de mooie merken 

Des Pots, Fidrio, Brynxz, handbeschilderde vazen van 

Doortje IJpelaar en meer dan 40 verschillende soorten  

Maison Berger (Lampe Berger) branders en parfums:  

de grootste collectie in Nederland!

Walravenstraat 10-12 | Tel.: 043 609 0440 | 7 dagen per week geopend | Joyflowers.nl | bestellen@joyflowers.nl

Pluk de dag en kom snuffelen bij Joy Flowers

Juwelier Haesen, in de Passage van het bruisende 

Valkenburg, is een eigentijdse juwelierszaak 

met prachtige sieraden voor jong en oud. 

U kunt bij ons terecht voor sieraden en horloges 

voor een leuk feestje of dagelijks gebruik, 

maar ook voor betekenisvolle sieraden voor 

speciale momenten.

JUWELIER HAESEN

Sieraden voor elke herinnering
Juwelier Haesen biedt sieraden voor elke  

gelegenheid. Van de geboorte en communie 

tot het huwelijk en bij overlijden: wij bieden 

sieraden voor alle bijzondere, gedenkwaardige 

momenten in het leven. Zo vindt u bij Juwelier 

Haesen een sieraad voor elke herinnering.

Passage 9a | 6301 DW Valkenburg | Tel: 043-601 22 30www.juwelierhaesen.nlONTDEK 
MAKADO BEEK!

Kom 7 dagen per week kijken wat Makado Beek jou te 
bieden heeft! Het grootste overdekte winkelcentrum van 
Limburg met meer dan 70 winkels. 

Je vindt in Makado Beek alles op het gebied van mode, 
lifestyle en beauty tot en met levensmiddelen, elektro, 
bloemen, speelgoed en de kapper. Bovendien kun je 
er heerlijk eten en drinken. Allemaal onder één dak! 

Aan de kleintjes is ook gedacht: Een grote knutseltafel, 
glijbaan, tv met kinderfi lms en een ballenbak. Onze gratis 
kinderopvang Maki is een paradijs voor de kids!

Bezoekadres:

www.makadobeek.nl

Wethouder Sangersstraat 314
6191 NA Beek
Nederland

Gezellige eet-

gelegenheden

Gratis kinderopvang

Gratis parkeren

Overdekt 
shoppen
Ruim 70 

winkels onder 
1 dak
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Kerststad Valkenburg: 
onbetwiste Kersthoofdstad

Ondergrondse kerstmarkten
Daal af onder de grond en wandel rond 

door het gangenstelsel gevuld met dui-

zenden kerstlichtjes en kerstkraampjes. 

De kerstkraampjes in de Fluweelengrot 

en Gemeentegrot zijn gevuld met win-

terse taferelen: van bijzondere ballen 

voor in de boom tot warme sokken voor 

koude wintervoeten. Geef je ogen de 

kost en slenter door de grotten, drink een 

warme chocomel met slagroom, ga een 

beetje kerstshoppen en geniet vooral 

van veel gezelligheid. De kerstmarkt in 

de Gemeentegrot is de grootste, oudste 

en meest bezochte ondergrondse kerst-

markt van Europa. 

Kerstminiaturen in Mergelrijk
In Mergelrijk is de grootste ondergrondse 

kerstminiatuurwereld van de Nederlands 

kampioenen ‘kerstdorpjes’ bouwen van 

Lemax. Ook kun je zelf je eigen mergel-

souvenier maken.

Winter Wonderland
Ervaar de ultieme kerstsfeer bij Winter 

Wonderland in de Wilhelminagrot, met 

sprookjesachtige zandsculpturen waar-

aan kunstenaars van over de hele wereld 

hebben gebouwd. Maak een romantisch 

tochtje met de mooi verlichte kabelbaan 

richting Brasserie de Wilhelminatoren.

Christmas Parade
Tijdens Kerststad Valkenburg trekt twee 

maal per week een sprookjesachtige 

optocht door de oude straatjes van het 

stadje. De historische kern vormt een 

spectaculair decor voor de lichtstoet met 

rijkelijk versierde praalwagens en groe-

pen dansers in prachtige kostuums. De 

lichtjes, dansers, wagens en de aansteke-

lijke muziek maken de Christmas Parade 

elk jaar weer tot één van de grote publiek-

strekkers van Kerststad Valkenburg.

Route d’Amuse
Al smikkelend Valkenburg en zijn mooie 

omgeving verkennen? Van lekker hapje 

naar lekker hapje en ondertussen zie je 

meer van de stad en van de natuur. De 

route d’Amuse brengt je langs verschil-

lende hoogtepunten van Valkenburg en 

onderweg krijg je steeds iets anders lek-

kers voorgeschoteld. Er zijn diverse rou-

tes, voor elk wat wils. Van kort tot lang, 

van alleen een rondje door de stad tot een 

flinke wandeling de Cauberg op. 

En dan is er nog…
Véél meer te beleven: bovengrondse am -

bacht e lijke kerstmarkten, een schaats-

baan, concerten, straat en ter tainment, 

kerstshoppen etc. Kijk voor alle info op 

www.kerststadvalkenburg.nl 

Ondergrondse kerstmarkten, fonkelende lichtjes, fraai versierde etalages, kerstlekkernijen en een  

ware kerstparade. Als het gaat om de echte kerstsfeer is er één plek in Nederland die de toon  

voert: Valkenburg! Elk jaar van half november tot en met de eerste week van januari barst  

Kerststad Valkenburg weer los. Dan zie je, ruik je, hoor je en proef je hier letterlijk overal  

kerst, en de Limburgse gezelligheid (die toch al zo goed was) is beter dan ooit. Niet voor  

niets is Valkenburg bekroond tot ‘European City of Christmas 2018’ en ook door CNN is  

Valkenburg al meerdere keren wereldwijd tot top kerstbestemming benoemd.  

Kerstliefhebbers kunnen hier met recht hun hart ophalen. 
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De afgelopen dagen heeft u kunnen 

genieten van een verblijf in Valkenburg,  

in het mooie Landal Kasteeldomein de 

Cauberg. Dat is dubbel genieten. U heeft 

ongetwijfeld kennisgemaakt met het 

charmante, bourgondische en vooral 

veelzijdige karakter van onze Geulstad, 

gelegen in het prachtige vijfsterrenland-

schap van Zuid-Limburg. Misschien heeft 

u ook wel een bezoek gebracht aan inter-

nationale trekpleisters die op een steen-

worp afstand liggen, zoals Maastricht, 

Aken, Luik, Hasselt en Tongeren.

Er is heel wat te beleven in Zuid-Lim-

burg. Met name Valkenburg heeft haar 

bezoekers heel veel te bieden. Het hele 

jaar door. Van Kerststad tot de Heuvel-

land4daagse, van de Valkenburgse Bok-

kenweken tot de wielerklassieker Amstel 

Gold Race. Niet voor niets komen onze 

gasten vaak naar Zuid-Limburg terug 

omdat ze hier niet uitgekeken raken. Ik 

heet u bij een volgend bezoek dan ook 

graag van harte welkom.

Tot ziens in Valkenburg aan de Geul!

TOT ZIENS!

COLUMBUS
EARTH CENTER

Thermenmuseum

Shimano 
Experience Center   

MergelRijk   GaiaZOO

Kasteelruïne 
en Fluweelengrot  

Columbus Earth Center     

Continium 
Discovery Center   

Kasteel Hoensbroek Makado Beek

In het Thermenmuseum Heerlen vind 

je de indrukwekkende restanten van 

het best bewaarde Romeins (publieke) 

badhuis van Nederland.

Coriovallumstraat 9, 6411 CA Heerlen

T. 045 560 5100 

www.thermenmuseum.nl

Shimano Fiets & Vis experience; 

Geniet van alles wat de mooie natuur 

van Zuid-Limburg te bieden heeft. 

De leeuwhof 2, 6301 KZ Valkenburg

T. 043 744 0171

www.shimano-ec.com

Grot met Dino’s, Miniaturen,  

Mergel- en Zandsculpturen!

Kinderen kunnen er actief maar  

ook interactief aan de slag.

Daalhemerweg 31a, Valkenburg

T. 43-6013186 | www.mergelrijk.nl

Een bezoek aan GaiaZOO is een  
com plete wereldreis in één dag!  
De afgelopen jaren meerdere keren 
door de ANWB tot ‘Leukste uitje van 
Nederland’ verkozen!

Gaiaboulevard 1, 6468 PH Kerkrade
T. 045-5676070 | www.GaiaZOO.nl

De grot en ruïne vormen samen  

een leuke en interessante belevenis 

voor jong en oud!

Daalhemerweg 27, 6301 BJ Valkenburg
T. 043 820 0040

www.kasteelruinevalkenburg.nl

Een “buitenaardse” beleving,  
wereldwijd uniek, die je moet erváren! 
Columbus earth center neemt je mee 
op spectaculaire reizen naar onont-
dekte oorden. Bekijk de wereld als 
nooit tevoren! Museumplein 2
6461 MA Kerkrade, T. 045 567 6020 
www.columbusearththeater.nl

Een dag vol spannende ontdekkingen! 
Kom naar Continium discovery center 
en vind zelf uit hoe de wereld werkt. 
Een dag vol techniek en wetenschap.

Museumplein 2, 6461 MA Kerkrade

T. 045 567 0809 | www.continium.nl

Een van de mooiste, best bewaarde en 
best toegankelijke kastelen van Europa! 
Een bezoek is voor jong en oud een 
heuse belevenis.

Klinkertstraat 118, Hoensbroek, 
T. 045 522 7272 
www.kasteelhoensbroek.nl

Bezoek het grootste overdekte 

winkelcentrum van Limburg. 

Gratis kinderopvang - gratis parkeren 

en 7 dagen per week geopend.

Wethouder Sangersstraat 314

6191 NA Beek 

www.makadobeek.nl

Er op uit!
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Elke dag geopend vanaf 10.00 uur
Gaiaboulevard 1  Kerkrade

NEDERLANDS MOOISTE ZOO
DER SCHÖNSTE ZOO DER NIEDERLANDE
MOST BEAUTIFUL ZOO IN THE NETHERLANDS

Volg ons via:

IN GaiaZOO ERVAAR JE
HOE BIJZONDER ONZE AARDE IS

GaiaZOO TICKETS
MET KORTING! 

Meer informatie bij de receptie
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