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Graag heet ik u, namens het gehele team van Landal De Lommerbergen, hartelijk welkom in het 

mooie Limburg, de gemeente Beesel, het dorp Reuver en op dit heerlijk (kind)vriendelijke park. 

In 2018 hebben we ons 50-jarig jubileum gevierd. Het was een jaar waarin veel is gebeurd, 

en waar we de basis hebben gelegd voor de volgende 50 jaar. We hopen daar in 2019 een mooie 

invulling aan te geven.

Al een geruime tijd staat ons park symbool voor Limburgse gastvrijheid. Hierbij speelt de regio 

een belangrijke rol. De streek kenmerkt zich door prachtige plekken. Serene rust, mooie uitzichten 

en veel te beleven voor jong en oud. We hebben goud in handen. En dan bedoel ik niet alleen 

de heerlijke asperges. Cultuur, geschiedenis, heerlijke streekproducten en gastvrijheid waar menig 

andere regio jaloers op zou zijn. Binnen een uurtje rijden, van Noord- naar Zuid-Limburg, is alles 

aanwezig om te kunnen genieten van een onvergetelijke vakantie: attracties, musea, producenten 

van regioproducten zoals heerlijke lokale wijnen, natuur en gastvrij eten.

Landal De Lommerbergen is een groot, maar overzichtelijk park. Het onderscheidt zich van 

het gemiddelde Landalpark door de grote Park Plaza met een overzichtelijk Subtropisch 

Waterparadijs. Er heerst in en rond de Park Plaza altijd een levendige drukte, maar elders op het 

park is het heerlijk rustig.

Voor onze parkgasten is er veel te doen, zeker voor de kleine gast tot en met 10 jaar, en met 

een knipoog naar de iets ouderen tot en met 14 jaar. Het Subtropisch Waterparadijs heeft 

uiteraard de grootste aantrekkingskracht, maar vergeet niet onze acht bowlingbanen, thematische 

midgetgolfbaan, twee tennisbanen, kinderboerderij, automatenspeelhal, avontureneiland, 

Bollo Club, grand café met buitenterras, drie restaurants, snackbar, pizza-delivery bij uw 

bungalow, indoor speelpaleis, Bikes & More en de visvijver. Alles wordt nog aangevuld met allerlei 

Fun & Entertainment activiteiten. Dit alles doen we in samenwerking met regionale activiteiten. 

Kortom: u hoeft zich geen moment te vervelen.

Geniet van een heerlijk verblijf in een omgeving waar we met z’n allen trots op zijn.

Marcel Glaser
General Manager

Landal De Lommerbergen

Beste Lommerbergengast, 
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Goedereede

Schoorl

Kapelle

Hoenderloo

Lisserbroek

Haelen

Halsteren

Ziud-Scharwoude

Ameide

Hank

Valkenburg

Rijsbergen

Vledder

Nieuw Bergen

Wanroij

Voorthuizen

Oosterhout

Zundert

Gasselternijveen

Stein

Dreumel

Sloten

Heino

Roggel

Slootdorp

Wijk bij Duurstede

Haastrecht

Vroomshoop

Berltsum

Boskoop

Onstwedde

Zuidland

Wassenaar-Vroondaal

Keijenborg

Beesel

Ooltgensplaat

Esch

Drogeham

Berlicum

Susteren

Hollum

Westzaan

Uddel

Pesse

't Veld

Nieuwerkerk 
a/d IJssel

Rucphen

Grubbenvorst

Hellendoorn

Rheden

Den Dungen

Zetten

Rolde

Bodegraven

Dirksland

Swifterbant

Bilthoven

Middenbeemster

Papenhoven

Nieuwerbrug

Hoevelaken

Reeuwijk

Bourtange

Landsmeer

's-Gravenpolder

Driebruggen

Zevenhuizen

Rijsenhout

Midwoud

Elim

Echt

Ter Aar

Vriezenveen

Melissant

Elburg

Schinnen

A�erden

Roelofarends-
veen

Wehl

Reuver

Midsland

Meerkerk

Luyksgestel

Dronrijp

Aalden

Driel

Montfoort

Hilvarenbeek

Zwanenburg

Baarlo

Haarle

Oudenbosch

Tienray

Velserbroek

Cothen

Spekholzerheide

Woubrugge

Zevenhuizen

Philippine

Schoondijke

Tollebeek

Hillegom

Vlagtwedde

Monnickendam

Zevenbergen

Noord-Scharwoude

Hoeven

Leimuiden

Ilpendam

Asten

IJzendijke

Biddinghuizen

Langeraar

Gramsbergen

Oud-Alblas

Eemnes

Geesteren

Ysselstein

Oldebroek

Opheusden

Kootwijkerbroek

Hazerswoude-dorp

Borger

Nistelrode

Rockanje

Bocholtz

Wieringerwerf

Nieuw-Loosdrecht

Moerdijk

Voorschoten

Haulerwijk

Kessel

't Zand

Avenhorn

Spaarndam

Linne

Giessenburg

Schinveld

Nieuwkoop

Giesbeek

Silvolde

Benschop

Doorwerth

Hazerswoude-Rijndijk

Venhorst

Oost-Vlieland

Gorssen

Roodeschool

Borgharen

Noordbroek

Workum

Oostvoorne

Heinkenszand

Boekel

Willemstad

Udenhout

Lieden

Albergen

Hattem

Ochten

Piershil

Odoorn

Beek en Dal

Uithuizen

Zwammerdam

Garyp

Honselersdijk

Nieuw-Beijerland

Simpelveld

Budel

Wynewald

Kwintsheul

Ouderkerk a/d IJssel

Bosch en Duin

Beusichem

Vierlingsbeek

Creil

Lobith

Klundert

Haaren

Egmond aan
den Hoef

War�um

Metslawier

Eefde

Sint-Philipsland

Nieuw-Amsterdam

Muntendam

Harreveld

Zegveld

Oostburg

Nederweert

VreelandVoorhout

Someren

Ba�o

Nijhoarne

Zwaanshoek

Kortgene

Oirsbeek

Almere-Hout

Wanssum

Bestmen

Den Hoorn

Gendringen

Stavoren

Wijhe

Oudkarspel

Malden

Overloon

Wateringen

Fijnaart

Zuid-
Beijerland

Mill

Thorn

Tzummarum

Muiderberg

Sint Anthonis

Elst

Pannerden

Giethoorn

Numansdorp

Helvoirt

Holwerd

Montfort

Beetsterzwaag

Wehe-
Den Hoorn

Mijnsheerenland

Terwolde

Bovensmilde

Beneden-
Leeuwen

Lievelde

Breukelen

Poeldijk

Klaaswaal

Stramproy

Nieuwleusen

Ulrum

Den Dolder

Saasveld

Oude Pekela

Zeddam

Oosterend

Kamperland

Strijen

Nieuwkuijk

Donkerbroek

Nagele

Balkbrug

Vlijmen

Borssele

Renswoude

Bedum

Mook

Norg

Hulst

Oost-Souburg

Kollum

Wijk aan Zee

Munster-
geleen

Alphen

's-Gravendeel

Witmarsum

Abcoude

Voorst

Callantsoog

Loppersum

Gendt

Wieringerwaard

Mantgum

Ouderkerk a/d 
Amstel

Uitgeest

Wessem

Nispen

Arnemuiden

Oostzaan

Steenwijkerwold

Ferwert

Varsseveld

Heusden

Sint-Maartensdijk

Bleiswijk

Noordwolde

Monster

IJsselmuiden

Diepenheim

Bergschenhoek

Beek

Woudenberg

Neer

Spierdijk

Vries

Hoogersmilde

Wagenborgen

Nieuw-Weerdinge

Wouw

Beekbergen

Sluis

Serooskerke

Elsloo

Oude Tonge

Hoogerheide

Drunen

Surhuisterveen

Sint Pancras

Ossendrecht
Sevenum

Otterlo

Siddeburen

Zelhem

Dinteloord

Maasdam

Bloemendaal

Easterein

Grave

Ouddorp

Steenbergen

Wervershoof

Puttershoek

Woudsend

's-Gravenzande

Bergeijk

Schoonoord

Sassenheim

Doesburg

Hallum

Schildwolde

Noordeloos

Zaamslag

Bergharen

Maasdijk

Tynaarlo

Millingen 
a/d Rijn

Akersloot

U�elte

Gronsveld

Hengevelde

Winkel

Zwartemeer

Herpen

Wormer

Werkendam

Sliedrecht

Wilnis

Eerbeek

Odijk

Erp

Koudekerke

Bleskensgraaf

Feanwalden

Hasselt

Doorn

Diepenveen

Opmeer

Hardinxveld-
Giessendam

Overdinkel

Arkel

Midwolda

Steenderen

Beek

Westwoud

Heerjansdam

Vogelwaarde

Zandvoort

Aduard

Heukelum

Oudeschild

Buren

Engelen

Ederveen

Berkel-Enschot

Diever

Axel
Aardenburg

Almen

Wirdum

Middelharnis

Haps

Grootegast

De Krim

Ravenstein

Minnertsga

Vorden
Soesterberg

Ewijk

Maarssen

Sint Jansteen

Vessem

Geertruidenberg

Gemonde

Zoutelande

Oudemirdum

De Harkema

Blaricum

Lemelerveld

Vuren

Amerongen

Bergentheim

Marum

Boekelo

Ruinerwold

Bellingwolde

Hummelo

Breskens

Lith

Ursem

Sluiskil

Venhuizen

Ballum

Kloosterzande

Obdam

Assendelft

Elspeet

Stroe

Schijndel

De Steeg

Boven-Hardinxveld

Eersel

Urmond

Medemblik

Hulsen

Neck

Herwijnen

Heeze

Schaijk

Valburg

Harmelen

Gasselte

Oosteinde

De Lier

Tuitjenhorn

Breezand

Westkapelle

Balk

Horst

Appelscha

De Bilt

Den Ham

Schimmert

Wedde

Brakel
Stellendam

Limmen

Leende

Hoek van Holland

Rijnsburg

Hoorn

Oostkapelle

Hapert

Schipluiden

Hollandscheveld

Tegelen

Spaubeek

Meijel

't Harde

Menaam

Wijster

Asperen

Maasland

Nieuw-Lekkerland

Halle

Velden

Chaam

Sint-Michiels-
gestel

Zeeland

Baarle-Nassau

Noordwijk-Binnen

Kloostertille

Waarland

Luttenberg

Santpoort-Zuid

Sas van Gent

Hoogkerk

Ruurlo

Anna Paulowna

Heteren

Marknesse

Marken

Gameren

Gilze

Sint-Nyk

Domburg

Rozenburg

Maartensdijk

Opperdoes

Rijen

Lent

Sellingen

Loon op Zand

Limbricht

Nibbixwoud

Kortenhoef

Slagharen

Vriezenveensewijk

Koewacht

Bakel

Dodewaard

Nijkerkerveen

Rhoon

Middelbeers

De Koog

Nuth

Nieuwstadt

Badhoevedorp

Waalre

Oldeberkoop

's-Heerenhoek

Ammerzoden

Heeswijk Dinther

Oosterhesselen

Gaanderen

Makkum

Reusel

Oosterbeek

Oudewater

Arcen

Egmond-Binnen

Alblasserdam

Heesch

Poortugaal

West-Terschelling

Kaatsheuvel

Swalmen

Epse

Wolphaartsdijk

Hedel

Exloo

Abbekerk

Hardegarijp

Lage Mierde

Halfweg

Hoornaar

Veere

Aalst

Maarn

Santpoort-Noord

Tubbergen

Born

Kesteren

Beek

Enter

Rutten

Broek in Waterland

Egmond aan Zee

Bakkefean

Garderen

Warmenhuizen

Ge�en

Mierlo

Spijk

Den Oever

Lopik

Maarheeze

Horn

Kerkdriel

Nieuwe Niedorp

Nederhorst Den Berg

Eenrum

Vijfhuizen

Heythuysen

Aalst

Julianadorp

Uithuizermeeden

Zuidbroek

Wissenkerke

Lewedorp

Waspik

Noordwijk aan Zee

Belfeld

Brouwershaven

Oudehaske

Seisbierum

Maurik

Nieuwendijk

Cadier en Keer

Ootmarsum

Koudum

Wapenveld

Andelst

Voerendaal

Groesbeek

Son en
Breugel

Usquert

Edam

Nuland

Oentsjerk

Diessen

Burgh-Haamstede

Rhenen

Haaften

2e Exloërmond

Holten

Lekkerkerk

Tolkamer

Almkerk

Eijsden

Kockengen

Krimpen a/d Lek

Ternaard

Oerterp

Eenrum

Velsen-Noord

Laren

Schoonebeek

Buren

Vollenhove

Beltrum

Noordwijkerhout

Baexem

Leens

Moergestel

Weerselo

's-Heerenberg

Liessel

Bennekom

Heumen

Waardenburg

Peize

Oirschot

Maasbree

Renesse

Jubbega

Bennebroek

Molenheide

Heeg

Zoutkamp

Krabbendijke

Veen

Winsum

Muiden

Meerssen

Liempde

Tholen

Andel

Oosthuizen

Oldemarkt

Stiens

Middelstum

Kruiningen

Petten

Biervliet

Hippolytushoef

Smilde

Markelo

Sint-
Oedenrode

Aarle-Rixtel

Deurningen

Nieuwe Pekela

Dinxperlo

Loenen a/d
Vecht

Lieshout

Wijk en Aalburg

Spijk

Groet

Ens

Emmer-
Compascuum

Didam

Scherpenzeel

Brielle

Molenhoek

Doornenburg

Hoogwoud

Veenhuizen

Kollumerzwaag

Moerkapelle

Hansweert

Olst

Harskamp

Beesd

Heel

Nieuwveen

Panningen

IJlst

Linschoten

A�erden

Ten Boer

Hindeloopen

Scheemda

Dussen

Heenvliet

Bemmel

Cadzand

Gemert

Wommels

Bunde

De Rijp

Sint-Annaland

Westerbork

Middenmeer

Nieuw-Wehl

Woudrichem

Marrum

Achterveld

Harkstede

Overasselt

Zoeterwoude-
dorp

Posterholt

Sleeuwijk

Giessen

Havelte

De Westereen

Delden

Barger-
Compascuum

Yerseke

Heeten

Vinkeveen

Loenen

Moordrecht

Slochteren

Maasbracht

Abbenbroek

Aerdenhout

Zwartsluis

Schiermonnikoog

Koudekerk a/d Rijn

Heijen

Ruinen

De Lutte

Nieuweschans

Hengelo

Wergea

Grijpskerk

Lunteren

Dwingeloo

Wognum

Angerlo

Sint-Anne

Wemeldingen

Bunnik

Annen

Ooij

Vaals

Schoonhoven

Bakhuizen

Geervliet

Oldehove

Laren

Melick

Bathmen

Erica

Gulpen

Leersum

Austerlitz

Brummen

Bruinisse

Sint-Willebrord

Herckenbosch

Kudelstaart

Andijk

Rossum

Stompetoren

Nijeveen

Margraten

Rouveen

Stolwijk

Vaassen

Den Bommel

Niekerk

Hoogkarspel

De Wijk

Glanerbrug

Blijham

Drempt

Bergambacht

Made

Vlodrop

Heinenoord

Buitenpost

Nes

Terheijden

Wolfheze

Zwartewaal

Oud-Gastel

Ellecom

Sint-Niklaas

Lokeren

Temse

Eeklo Berchem

Boom

Lier

Schoten

Kapellen

Herentals
Mol

Lommel Neerpelt

Peer
Bree

Beveren

Eschweiler

Jülich

Würselen

Heinsberg

Goch

Weeze

Kevelaer

Geldern

Rees

Vreden

Stadtlohn

NordenBorkum

Berkel en Rodenrijs

Nootdorp

Stede Broec

Kalmthout

Beuningen

Maaseik

Raamsdonksveer

Maarssenbroek

Bunschoten-
Spakenburg

Naarden

Beek en Donk

Bavel

Ulvenhout

Teteringen

Aalten

Emmeloord

Den Burg

Terneuzen

Franeker

Aalsmeer

Dokkum

Goor

Ommen

Brunnsum

Wageningen

Gouda

Waddinxveen

Bladel

Venray

Eelde-
Paterswolde

Lichtenvoorde

Zuidhorn

Driebergen

Coevorden

Barneveld

Leerdam

Soest

Goes

Blerick

Enschede

Harlingen

Groenlo

Velp

Veghel

Schagen

Veldhoven

Burgum

Alphen a/d
 Rijn

Dalfsen

Tiel

Denekamp

Schiedam

Druten

Valkenswaard

Geleen

Meppel

Hoogvliet

Zuidlaren

Zwijndrecht

Duiven

Wezep

Hellevoetsluis
Spijkenisse

Kerkrade

Woerden

Leek

Kampen

Uden

Borne

Oud-
Beijerland

Roermond

Bergen

Waalwijk

Lemmer

Gennep

Zevenaar

Boxtel

Damwoude

Mijdrecht

Vlaardingen

Geldrop

Sittard

Grou

Heemstede

Hoogeveen

Boxmeer

IJsselstein

Leusden

Zuidwolde

Putten

Winschoten

Hendrik-Ido-Ambacht

Stadskanaal

Dongen

Staphorst

Gorredijk

Hoofddorp

Culemborg

Maassluis

Papendrecht

IJmuiden

Weesp

Etten-Leur

Middelburg

Lochem

Ridderkerk

Haren

Ermelo

Capelle a/d IJssel

Diemen

Wierden

Neede

Joure

Goirle

Bolsward

Musselkanaal

Wassenaar

Geldermalsen

Zierikzee

Vlissingen

Oisterwijk

Oldenzaal

Lisse

Gieten

Barendrecht

Nuenen

Heerhugowaard

Landgraaf

Harderwijk

Vught

Beerta

Deurne

Genemuiden

Klazienaveen

Eibergen

Weert

Nieuw-Vennep

Ter Apel

Urk

Purmerend

Voorburg

Den Helder

Winsum

Nunspeet

Krommenie

Oosterwolde

Heerde

Castricum

Borculo

Leidschendam

Huizen

Oss

Roden

Naaldwijk

Nieuwegein

Hoensbroek

Hoorn

Baarn

Helmond

Losser

Krimpen a/d IJssel

Almere-Haven

Hoogezand-
Sappemeer

Wolvega

Doetinchem

Beverwijk

Dieren

Heemskerk

Cuijk

Vianen

Rijssen

Epe

Zeist

Wijchen

Nijverdal

Twello

Bergen op 
Zoom

Bussum

Elst

Pijnacker

Heiloo

Winterswijk

Steenwijk

Rosmalen

Westervoort

Amsterdam-
Zuidoost

Best

Hardenberg

Delfzijl

Enkhuizen

Ulft

Uithoorn

Beilen

Leiderdorp

Appingedam

Renkum

Katwijk aan Zee

Volendam

Nijkerk

Gorinchem

Oosterhout

Huissen

Dedemsvaart

Houten

Oegstgeest

Veenendaal

Zeewolde

Raalte

Zaltbommel

Nordhorn

Düren

Maas-
mechelen

Knokke-
Heist

Geilenkirchen

Geel

Erkelenz

Viersen

Kempen

Kamp-
Lintfort

Kleve

Emmerich Bocholt
Borken

Gronau

Turnhout

Zelzate

Hoogstraten

Roosendaal

Amstelveen

Ahaus

Coesfeld

Xanten

Maldegem

Aalter

Assen

Hilversum

Ede

Leiden

Almelo

Delft

Lelystad

Hengelo

Veendam

Dronten

Amersfoort

Sneek

's-Hertogen-
bosch

Drachten

Heeren-
veen

Breda

Zaandam

Alkmaar

Zoetermeer

Heerlen

Maastricht
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Haarlem
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Dordrecht
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Facts & Figures

Designer Outlet Roermond (ca. 15km) 

Dol op shoppen en op wereldmerken?

Bezoek dan het prachtige 

Designer Outlet Center. 

Ook op zondag geopend! 

Wij hebben gemiddeld 
op jaarbasis zo’n 

500.000 gastnachten.

Bij de receptie kunt u met korting toegangskaarten 
kopen van diverse parken in de streek. 

Wat dacht u bijvoorbeeld van een dag je GaiaZoo?

Wij hebben al 4 jaar 
op rij het gouden 

Green Key certificaat

Het “Brachter Wald” is de oostelijke entree van de gemeente Beesel vanuit Duitsland. Dit prachtige gebied ligt op nog geen 2 kilometer van ons park, en is ideaal voor een heerlijke wandeling of ontspannende fietstocht.

Er is in de omgeving 
ontzettend veel te beleven 
en te doen. Vraag naar 
tips en mogelijkheden 

bij onze receptie

Ons Fun & Entertainment team is altijd aanwezig voor de leukste activiteiten. Wat dacht u bijvoorbeeld van een gezellige bingomiddag, of een huifkartocht in de mooie natuur. Ook voor de kinderen is er veel te doen! Voor alle activiteiten kunt u onze Landalapp downloaden via de app store. 

Ons park bestaat uit 502 
accomodaties en is hiermee 
één van de grotere parken 
van Landal GreenParks.

Kom genieten in ons restaurant 
‘Steaks & Burgers’ 

van (h)eerlijke gerechten 
van de grill!

365 dagen per jaar zijn wij geopend, 

niet alleen voor parkgasten, maar ook 

voor de regio. En dat betekent dat ons 

front-officeteam, onder enthousiaste lei-

ding van Lia, dagelijks een hoop gezich-

ten mag verwelkomen aan de balie. Elke 

dag proberen wij de verwachtingen van 

onze gasten te overtreffen.

Ons Fun en Entertainment Team, onder 

deskundige leiding van Daniëlle, staat 

te popelen om er samen met de kids, 

onze Bollo de Beer en Puk & Pelle een 

onvergetelijk verblijf van te maken. Sa-

men beleven ze spannende avonturen 

en activiteiten.

Om de accommodaties in goede staat 

te houden staan onze technische man-

nen, onder dagelijkse leiding van Dré, 

elke dag paraat voor storingen en man-

kementen. Elke wissel verzorgen onze 

schoonmaakmedewerkers van CSU het 

interieur van al onze accommodaties.

Tijdens uw verblijf kunt u volop gebruik 

maken van al onze faciliteiten. U kunt 

uitstekend eten en drinken in onze res-

taurants. Zeker de moeite waard is res-

taurant Steaks & Burgers waar u kunt 

genieten van heerlijke burgers en ge-

rechten van de grill. Het gastvrije team 

van Lex staat al voor u klaar!

Waterpret voor jong en oud, in het 

Subtropisch Waterparadijs is voor ie-

der wat wils. Het team van Ruud houdt 

een oogje in het zeil. De allerkleinsten 

vermaken zich opperbest in het Kids 

Junglebad. Samen dobberen in het golf-

slagbad en nog eens van de glijbaan, 

samen genieten in het water. De kids 

roetsjen van de glijbaan en deinen op 

de golven in het golfslagbad. Geen golf 

gaat ze te hoog.

Terwijl de kids zich uitleven in het Subtro-

pisch Waterparadijs trekt u zich even te-

rug voor wat ontspanning in de Exotic 

Garden. Kom tot rust in de whirlpool, 

neem een kruidenbad of werk aan uw 

kleurtje onder de snelbruiner. In de infra-

roodcabine doet u uw ogen even dicht 

en geniet u van het moment.

Nog snel even de laatste boodschapjes 

doen? In onze shop kunt u terecht voor 

een groot assortiment aan producten, 

dagelijks verse broodjes, en verse groen-

ten en fruit. Voor een mooi cadeau of een 

nieuwe outfit zien we u graag bij onze Gifts 

& Fashion winkel. Hier vindt u de laatste 

mode, badkleding, woonaccessoires en 

ook speelgoed voor de kinderen. Het team 

onder leiding van Roel ziet u graag!

Onze Sales-afdeling onder leiding van 

Susan houdt zich elke dag bezig met ad-

vertenties voor de regio, promotie van ons 

park, en het bedenken van leuke acties en 

aantrekkelijke aanbiedingen.

Met zijn allen verwelkomen wij u graag bij 

Landal De Lommerbergen. 

Wij zijn De Lommerbergen. In onze brui-

sende werkomgeving, met gasten die zich 

in de vakantiesferen wanen vervelen wij 

ons nooit!

WIJ ZIJN
L ANDAL DE LOMMERBERGEN
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Noord-Limburg met het natuurrijke 

Land van Peel en Maas, de vennen en 

stuifduinen van de Maasduinen, het 

grootste aaneengesloten watersport-

gebied van Nederland, de Maasplas-

sen in Midden Limburg en het groene 

Heuvelland van Zuid-Limburg. Van uit-

gestrekte bos- en heidearealen, moe-

rassige hoogveengebieden tot hoog-

en-droog-gelegen zandverstuivingen 

en mergelplateaus. Een unieke combi-

natie van grote landschappelijke afwis-

seling, die Limburg bij uitstek geschikt 

maakt voor tal van ontspanningsmoge-

lijkheden.

Fietsen, wandelen en lekker genieten 

van de Limburgse gastronomie. Het 

uitgebreide fietsroutenetwerk, diver-

se (fiets)veerpontjes over de Maas en 

schit terende, grens over schrij den de 

moun tainbikeroutes, maken Limburg 

tot een echt fietsparadijs! Ook voor de 

wandelaar heeft Limburg veel in petto; 

naast de natuurreservaten en stiltege-

bieden zijn er tal van bewegwijzerde 

routes die u de mooiste plekjes van 

Limburg laten zien. 

De toeristische attracties, uitstekende 

accommodaties, gezellige winkelcen-

tra, uitgebreide gastronomie en de 

typerende gastvrijheid van haar inwo-

ners, met hun liefde voor het goede 

leven, maken Limburg tot een onver-

getelijke belevenis voor jong en oud! 

LIMBURG

Limburg: een stukje buitenland in Nederland. Hier hoeft u zich geen moment te

vervelen. Alleen te genieten van al het moois dat onze provincie te bieden heeft!
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Smullen op de Park Plaza van Landal De Lommerbergen!

Een kopje koffie met vlaai, een ijsje voor de kids, een gezonde lunch of uitgebreid diner. Hier kunt u van ’s ochtends 

vroeg tot in de late uurtjes terecht om de Bourgondische levensstijl van Limburg te ervaren. Bon appétit!

Smul van een uitgebreid en gevarieerd  dinerbuffet. 
De kids kunnen zelf hun bordje opscheppen bij het speciale kinderbuffet.

Voor pizza’s, pasta’s of pannenkoeken. Kinderen kiezen van de 
speciale kinderkaart. Afhalen of bezorgen is ook mogelijk!

Bij mooi weer kunt u heerlijk buiten op het terras zitten. Maar ook bij slecht weer 
kunt u op het terras in de Park Plaza terecht voor de typische Limburgse gastvrijheid.

Geniet met elkaar in restaurant Steaks & Burgers van heerlijke gerechten van de grill. 
En vergeet niet een van de lekkere toetjes te proberen.

GENIET MET ELKAAR IN BOURGONDISCH LIMBURG!

RESTAURANT DE STEEDS

RESTAURANT IL PIAZZA

GENIETEN OP HET TERRAS

RESTAURANT STEAKS & BURGERS

Een tafel reserveren? Dan kan via de Landal app, de info of de receptie. Graag tot ziens!

Voelt het al als vakantie?
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BEESEL DRAKENDORP EN HET DRAAKSTEKEN

Het gemeentewapen heeft een draak, 

de carnavalsvereniging heet CV de Dra-

ke, de keramiekfabriek St. Joris, er staat 

een levensgrote draak op de rotonde … 

Kortom het kerkdorp Beesel en de draak 

zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-

den.  Op bezoek in Beesel merkt u waar-

om Beesel het Drakendorp wordt ge-

noemd. Straatmeubilair en plaatselijke 

keramiek met het Drakenthema is volop 

zichtbaar. 

Waarom de draak? Al sinds 1736 wordt 

in Beesel het verhaal van Sint Joris en de 

draak uitgebeeld. Eeuwen geleden ge-

beurde dit door leden van de schutterij tij-

dens de kermis. Vanaf de 20e eeuw wordt 

het spel niet meer jaarlijks maar eens in 

de zeven jaar opgevoerd. Vrijwel het hele 

dorp werkt dan mee aan de opvoering van 

een aantal imposante theatervoorstellin-

gen. In 2016 vonden deze voorstellingen 

voor het laatst plaats. Zo is generatie op 

BELEEF HET 
IN BEESEL

de Duitse grens te verkennen. Niet voor 

niets behaalde Beesel in 2014 de titel 

‘Groenste dorp van Nederland’ en zilver 

in de Europese groencompetitie in 2015. 

In Beesel is het mogelijk om een digitale 

wandeling te maken. Dat is een gemak-

kelijke en informatieve manier om met 

je smartphone het drakendorp te ont-

dekken. De route is te downloaden via 

izi travel. Ook is er een nieuwe route met 

leuke opdrachten speciaal voor de kids 

verkrijgbaar bij de plaatselijke horeca of 

de receptie van De Lommerbergen.

Wandelen of fietsen
Beesel biedt u als bezoeker een fraai wan-

delnetwerk van circa 95 kilometer, aan de 

hand van knooppunten uitgerold over de 

hele gemeente. De mooiste wandelingen 

zijn op basis van van thema’s voor u uit-

gezet. Deze themawandelingen zijn ver-

krijgbaar bij de VVV in Reuver. Natuurlijk 

kunt tijdens deze wandelingen volop ge-

nieten van onze natuur en cultuur.  

Neemt u liever de fiets? Ook dan bent u in 

de gemeente Beesel aan het juiste adres! 

Het fietsknooppuntensyteem nodigt u uit 

om de groene omgeving tussen Maas en 

Voor elk wat wils
ln de gemeente Beesel vindt u voldoen-
de activiteiten voor volwassenen en voor 
kinderen. ln de zomermaanden kunt u 
heerlijk zwemmen in het grote openlucht 
zwembad. BillyBird Park Drakenrijk biedt 
zijn bezoekers een complete stranderva-
ring. Het park bestaat uit een recreatie-
plas met daar omheen een zandstrand 
en een gezellige ligweide. Speciaal 
voor onze kleine gasten tot 12 jaar is er 
Kinderland, een speelgebied dat afge-
schermd is van het water. 

Even lekker relaxen? Bij de Indoor visri-
vier in Reuver vist u op overheerlijke fo-
rellen. Voor de golfliefhebbers is er een 
18-holes short golfbaan. Ervaar hier wat 
golfen is. Of neemt u liever, onder het 
genot van een drankje, een leuke film in 
servicebioscoop Luxor? 

Over de grens
Wist u dat Duitsland heel dichtbij is? 
De gemeente ligt aan de rijksgrens met 
Duitsland. De groene grensovergang 
Witte Stein (géén auto’s) vormt een 
ideaal uitgangspunt om te wandelen of 
te fietsen door een van de aangrenzen-
de natuurgebieden, zoals het Brachter 
Wald. Via de groene grensovergang be-
zoekt u de Duitse Burggemeinde Brüg-
gen. De middeleeuwse stad verwelkomt 
zijn gasten in een uitnodigende sfeer. 

generatie opgegroeid met het verhaal 

over de strijd tussen Sint Joris en de Draak. 

Omdat het Draaksteken in Beesel een le-

vende traditie is, die gedragen wordt door 

het hele dorp, voldoet het aan de vereisten 

van UNESCO. Hierdoor is het Draaksteken 

op de Nationale Inventaris Immaterieel 

Cultureel Erfgoed in Nederland geplaatst. 

Een rondwandeling langs de belangrijk-

ste plekken uit de geschiedenis van het 

Draaksteken maakt het verhaal levendig.
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Tips ons team!van

Erik 

‘’Het Brachter Wald’’

Ware rust en ruimte. Waan je even helemaal alleen op de wereld in een wonderlijk stukje 

natuur tussen grens en maas. Dit voormalige munitiedepot van 1400 hectare groot

kent nog veel verborgen plekjes. U vindt hier een unieke mix van planten en dieren in het wild. 

Ga er lekker tussen uit. Ideaal voor zowel fietsers als wandelaars. 

Anouk         

Landal De Lommerbergen betekent oneindig genieten op één van de mooiste plekjes in hartje 

Limburg. Het is heerlijk vertoeven bij Moeder Maas, kijkend naar het veerpontje en alle boten 

die voorbij varen. Een bezoekje brengen aan bijvoorbeeld de Luxor Service Bioscoop is zeker de 

moeite waard. Of wat te denken van de Indoor visrivier waar de forellen al op je liggen te wachten? 

Hou je meer van snelheid, dan is Euro indoorkarting in Swalmen wellicht iets voor jou!

 En zoek je het liever net even wat dichter bij je bungalow, dan bieden wij als Landal De 

Lommerbergen je méér dan genoeg speelplezier met een indoorspeelplaats, het avontureneiland 

of het Subtropisch Waterparadijs. 

Keuze genoeg, dus kom je binnenkort gezellig op bezoek?

Henny

Wereldpaviljoen Steyl

Zin in een werelds avontuur in Nicaraqua? Vertrek met de Fokker50 en in 8 minuten

vliegen ben je in een andere wereld. Je wordt ondergedompeld in een culturele attractie 

met games, wereldmuziek, dans, avontuur.

Wie weet kom je mij daar ook nog tegen, ik doe er vrijwilligerswerk.

14

NIEUW!
Wild 

Waterbaan!

15



1716

Een lijstje om niet te vergeten

Welkom in Burggemeinde Brüggen
Verdere informatie: Touristinformation Brüggen | T. 0049-2163-5701 4711 

Burgwall 4 | 41379 Brüggen | E-Mail: touristinfo@brueggen.de of 

www.brueggen.de 

Brüggen, de gastvrije gemeente midden in 

het 435 vierkante kilometer grote natuurterrein 

Schwalm-Nette, ligt vlak over de grens. 

De middeleeuwse stad verwelkomt zijn gasten 

in een uitnodigende sfeer: smalle straatjes, 

schilderachtige molens en traditionele gebouwen 

geven Brüggen zijn speciale charme. In Burg 

Brüggen zijn het Museum „Mensch & Jagd“,  

de VVV en een fietsverhuur te vinden.  

In Augustus nodigen het „Altstadtfest“ en  

„Brüggen Klassik“ de bezoekers uit. 

Wandelen en fietsen
Vanuit Brüggen kunt u te voet of met de fiets de 

omgeving verkennen. Talrijke prachtige fiets- en 

wandelroutes van in totaal 120 km lengte voeren 

u door de regio of terug over de grens naar 

Nederland. Mooie bossen en heidevelden, 

moerassen, beken en kleine meertjes en het 

grootste beschermd natuurgebied “Brachter 

Wald” zijn te verkennen.

BRÜGGEN
Expositie 2019
Expositie ‘CSI Continium’

Locatie: Kerkrade

30 november 2018 
 t/m 28 april 2019
Someone is in my House van de 

Amerikaanse kunstenaar David Lynch

Locatie: Maastricht

www.bonnefanten.nl

Vanaf 25 januari
Beating Time - 

Collectiepresentatie

hedendaagse kunst 

Locatie: Maastricht

www.bonnefanten.nl

2 februari t/m 2 juni
Basquiat komt naar Heerlen!

SCHUNCK*, Bongerd 18, Heerlen

www.schunck.nl

Vanaf 22 februari
‘Meester van Elsloo’

Locatie: Maastricht

www.bonnefanten.nl

28 februari t/m 5 maart 
Carnaval in Zuid-Limburg 

Diverse locaties in heel Zuid-Limburg

www.vvvzuidlimburg.nl

16 t/m 24 maart 

TEFAF Maastricht 

MECC Maastricht, Forum 100, 

Maastricht

www.tefaf.com 

17 maart
Rabobank Heuvelland 

Marathon

Start: Drielandenpunt Vaals, 

finish Maastricht

www.bearsports.nl

20 t/m 22 april (Pasen)
Ridderspektakel Historisch 

evenement 

Locatie: Arcen

www.kasteeltuinen.nl

28 april
Kunstroute Rondje Watertoren

Diverse locaties, Schimmert

www.rondjewatertoren.nl

Begin mei verwacht ...
Europa’s grootste flamingo 

kolonie in GaiaZOO

Locatie: Kerkrade

Gaiazoo.nl 

12 mei 
Moederdag, Hoedendag 

Modeshow met hoeden en een hoedenmarkt 

voor het Kasteel. Locatie: Arcen

www.kasteeltuinen.nl

lente
T  088  369 70 00    
E  klantenservice@funforest.nlVerlengde Trappistenweg 35, 5932 ND Tegelen

Je vindt ons in het bos van Venlo

*zie Minicards display bij de receptie

Nu
20%
korting*

www.funforest.nl

Klim maar
 op als je

durft!
Voor een unieke, fun, 

actieve en , vooral ook , veilige 
beleving van de natuur
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DE SMAAK VAN LIMBURG
Limburg staat bekend om zijn Bourgondische levensstijl. Hier in 

het zuiden geniet men dus intenser van het leven, van voedsel en 

drank. Midden-Limburg kent een rijke historie ten aanzien van ty-

pische streekproducten. De asperges kent iedereen, maar wijnen, 

bieren, kazen, noten en andere delicatessen uit de streek zijn vol-

op aan wezig. Bij de VVV-vestigingen en -agentschappen in Reu-

ver, Roermond, Roerdalen, Thorn, Stevensweert en Weert zijn deze 

streekproducten te koop. Ook is het mogelijk om de bedrijven die de 

streekproducten aanbieden te bezoeken of de lokale lekkernijen te 

proeven tijdens een leuke Hap & Stap route.

Bij Bourgondisch Limburg in Swalmen 

kun je terecht voor originele geschenken 

recht uit het Limburgse Hart, zoals Sjuum-

ke trekke, Sjtekwors, Knapkook, Boere 

Laeverspastei, moffelkook, verschillende 

biersoorten en Limburgse wijn. “Veur eder 

budget ein sjoon pakket.”

Beesel staat bekend als drakendorp en 

heeft daarom specifieke eigen streekpro-

ducten zoals Drakenbier, Drakenthee of 

Drakenkeutels. We verklappen niet wat 

het is ... Proeven is een aanrader!

Bij Plantage Blankwater is het heerlijk toe-

ven op het terras met uitzicht over de bes-

senranken. Vanaf de zomer kun je hier te-

recht om zelf je blauwe bessen te plukken. 

Maar je kunt ook buiten het plukseizoen 

genieten van de heerlijkste bessensappen 

en bessenjams. 

Maar er is meer ... In de regio wordt veel 

aandacht besteed aan speciale bieren en 

wijnen. Door de gunstige weersomstan-

digheden zijn in Midden-Limburg de beste 

ingrediënten aanwezig om heerlijke bie-

ren en wijnen te maken.

Tijdens een rondleiding door Bierbrou-

werij Lindeboom word je verteld hoe het 

bier wordt gebrouwen en hoe de geschie-

denis ertoe heeft geleid dat ze nu diverse 

bieren brouwen. Voor een goede fles bio-

logische wijn kun je terecht bij Wijngaard 

Hoeve Roozendaal. Op afspraak is het 

mogelijk een rondleiding te boeken, maar 

het aangelegde wijn-leerpad kun je altijd 

bewandelen. Of ga eens sfeerproeven én 

bierproeven tegelijk bij de Weerter Stads-

brouwerij waar een keur aan heerlijke 

brouwsels wordt geserveerd. Terwijl je in 

de sfeervolle zaak een biertje proeft, heb 

je direct zicht op het brouwproces (rond-

leidingen mogelijk).

Het Kaashuys in Reuver biedt mooie kaas- 

en tapas-arrangementen en helpt je graag 

met het samenstellen van een heerlijk 

streekproductenpakket.. 

Op www.vvvmiddenlimburg.nl vind je alles terug over streekproducten

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

* Nu ook op zondag geopend.
 

Reserveer direct op www.hertogjan.nl/brouwerij
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Speelpark Klein Zwitserland is in 2017 uitgeroepen tot Beste Uitje van 

Limburg in de categorie Speeltuinen in- en outdoor. Ook bij de ANWB 

is het park vijf jaar op rij uitgeroepen tot één van de leukste uitjes van 

Limburg. Vooral de prijs-kwaliteitverhouding scoorde hoog. 

Tijdens de vakantiedagen is er bij Speelpark Klein Zwitserland veel 

te beleven. Zo kunnen de kinderen naast de bekende familie-

schommels, langste glijbaan en hoogste schommel van Europa ook 

op ontdekkingstocht in Piratenland, een balletje slaan op de Adventure 

midgetgolfbaan en de Avonturenspeurtocht in het Avonturenbos 

beleven. In het Avonturenbos kunnen de kinderen ook nog hutten bou-

wen, door ondergrondse tunnels kruipen en fossielen zoeken. 

Voor meer info www.klein-zwitserland.nl. 

SPEELPARK KLEIN ZWITSERLAND

Voor meer info www.klein-zwitserland.nl 

Familiepark Mondo Verde in Landgraaf 

heeft sinds de komst van familie van der 

Honing een ding goed voor ogen ge-

houden. Het park moest er zijn voor jong 

en oud. En deze gedachte hebben ze nu 

als 10 jaar weten te realiseren. Je kan er 

schitterend wandelen en genieten van 

de zeer mooie aangelegde tuinen met 

bijbehorende gebouwen, waterlopen en 

beelden. De vele verschillende thema 

werelden waar u zich in begeeft zoals: 

Italië, Japan, China, Australie, Oosterijk, 

Rusland, Portugal, Marokko, de Woes-

tijn, Spanje, Afrika, en Engeland.  En ver-

geet niet de geweldige grote tropenhal 

met alle flora en fauna uit de tropen.

Niet alleen het wandelgebied ook de at-

tracties zijn zeker een groot plezier voor 

kinderen. De achtbaan, Kontiki, botsau-

to’s kabelbaan er is ook een super grote 

wildwaterbaan die iedereen een duik-

vlucht laat maken het water in. Ook heb-

ben wij een geweldige mooie dierentuin 

waar u genieten kunt van onze Leeuwen, 

Tijgers, apen, kamelen en nog veel meer. 

Zo hebben de grootste vogelvluchthal 

van Europa met 6000m2 aan voor vogels 

in hun eigen biotoop.  Een maki eiland 

waar u de apen kan aaien en voeren.

Kinderstad is elke dag open van 10.00 tot 18.00 uur.

Parallelweg 4 | Heerlen | Tel.: 045 - 571 72 52 | www.kinderstad.nl

Mondo Verde is dagelijks geopend vanaf 10.00 uur. 
Voor openingstijden & informatie kunt u het beste kijken op www.familieparkmondoverde.nl
Groene wereld 10 l Landgraaf l Tel: 045-5350161

Vanaf 2018 hebben wij een geheel nieuw 

concept.: “All You Can Eat”. U hoeft zich geen 

zorgen meer te maken over eten en zeker 

niks meenemen, want er zijn in het park 

verschillende horeca gelegenheden waar u 

kosteloos kunt eten. U krijgt: friet, frikandel, 

kroket, kipkorn, verrassingssnack, verschil-

lende belegde broodjes, pasta bolognaise, 

warme dranken, slush-ijs, en ranja. Ook 

kunnen er verschillende feesten en eve-

nementen gehouden worden, feesten tot 

2000 mensen is bespreekbaar.

KINDERSTAD HEERLEN

ELKE DAG 
OPEN!

Wat zullen we
gaan doen?

Familie Van der Honing, eigenaar van Mon-

do Verde en Kinderstad, is van oorsprong 

bouwer van grote kermisattracties. Het 

vele opbouwen, afbreken en reizen moe, 

besloot zij een permanente attractielocatie 

neer te zetten: Kinderstad in het centrum 

van Heerlen. Hier vindt u tal van attracties 

op een oppervlakte van 10.200 m2. Geniet 

hier van achtbanen, een wildwaterbaan, 

een free-fall, glijbanen, een klauterkasteel, 

luchtkussens, trampolines, een klimvul-

kaan, een simulator en nog veel meer.

Een kinderfeestje? 

Dit is mogelijk voor groepen vanaf 6 kinde-

ren. Hiervoor gelden aangepaste prijzen. 

Vraag gerust naar de mogelijkheden. 

Kinderstad is volledig overdekt, ligt vlakbij 

NS- en busstation Heerlen Centrum en be-

schikt over voldoende eigen parkeerplaat-

sen. U betaalt eenmaal entree, waarna alle 

attracties gratis zijn. Consumptiebonnen 

voor eten en drinken kosten € 1,50.

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 Savanna 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 doods-

hoofd- en brulapen zelfs boven je hoofd door de takken klauteren!  

Nieuw in 2019: 400 flamingo’s, de grootste flamingo -

kolonie binnen een Europese dierentuin!

Voor de kids biedt GaiaZOO een waar speel- en klimparadijs met de reus-

achtige DinoDome: Europa’s grootste indoor Dino speelpark en de spannen-

de touwbruggen en spectaculaire nieuwe speeltorens van de SavannaTour.

GaiaZOO

Dentgenbachweg 105 • 6468 PG Kerkrade • Tel. 045-5676070 • info@GaiaZOO.nl

www.GaiaZOO.nl
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Op nog geen 2km van het vakantiepark vind je, 

op de markt in het dorp Kessel, ons mediterraan 

specialiteitenrestaurant Corsica!

Mediterraan lekker! 
Hier deel je verschillende kleine gerechten met je 

tafelgenoten om zo samen de heerlijke mediterrane 

keuken te ontdekken. Onze selectie van o.a. biologische 

wijnen en Gulpener bieren maken het compleet.

Tot ziens in ons restaurant!  Pim & Claire

RESTAURANT CORSICA!

Markt 31 | Kessel | Tel. 077-7370163

www.restaurantcorsica.nl

Hoeve SamSam biedt tochten aan waardoor je het Peelgebied, 

de Kempen-Broek en/of het Weerterland echt leert kennen! 

Je kunt de tocht afleggen met één van onze unieke voertuigen:

• Cabrio Tuktuk • Retro Snorscooters

• E-Loop(band)fietsen • Fun-Movers

• Luxe Groepsfietsen  • E-Choppers

Het is een unieke belevenis. De wind in de haren, zonnetje op de bol, 

met de tuktuk in cabriostand of een ander vervoersmiddel door het 

unieke Weerterland, Kempen-Broek of Peelgebied.

Kies voor de Molentocht, de Kanalentocht, de Groote-Peeltocht

of één van onze andere routes door het mooie Limburgse land. 

HOEVE SAMSAM 

S.v.p. vooraf reserveren via: 

www.hoeve-samsam.nl 

Tel.: 06 28944044 

Mail: hoeve.samsam@gmail.com  
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30 mei t/m 2 juni
Proef de Lente! 

Locatie: Arcen

www.kasteeltuinen.nl

4 t/m 7 juni
Heuvelland Fiets4daagse 

Locatie: Café-Feestzaal Cascade, 

Nachtegaalstraat 25, Vilt

www.heuvellandfiets4daagse.nl

8 t/m 10 juni
Pinkpop Landgraaf

Locatie: Festivalterrein Megaland, 

Landgraaf

www.pinkpop.nl

14 t/m 16 juni
Hago Limburgs 

Mooiste Heerlen

Locatie: Burgemeester van Grunsvenplein 145 

(Schouwburgplein), Heerlen

www.limburgsmooiste.nl

22 juni
Cavemanrun Valkenburg 

aan de Geul

Locatie: Cavepit, Plenkertstraat, 

Valkenburg aan de Geul

www.caveman-run.nl

23 juni
Buurman en Buurmandag 

(kinderevenement)

Locatie: Simpelveld

www.zlsm.nl

23/ 25/ 28/ 30 juni
Muziekdagen Eys 

Diverse locatie, Eys

www.muziekdageneys.nl

4 t/m 7 juli, 11 t/m 14 juli 
19 t/m 21 juli 
Concerten André Rieu 

Locatie: Vrijthof, Maastricht

www.andrerieu.nl 

6 juli
Theaterfestival Cirque de la Lune

Locatie: Arcen

www.kasteeltuinen.nl

7 juli
OLS 2019 Sevenum

Locatie: Festivalterrein, Sevenum

www.olsfederatie.com

13 en 14 juli
Weekend at War

Locatie: Simpelveld - www.zlsm.nl

8 t/m 11 augustus
Heuvelland Wandel 4-daagse

Locatie: Feestpaviljoen naast café-zaal  

’t Vöske – Berg en Terblijt

8 t/m 18 augustus
Orlando festival Kerkrade

Locatie: Abdij Rolduc, Heyendallaan 82

www.orlandofestival.nl

zomer

Een museum over mensen

Het Afrika Museum, gevestigd in de bosrijke en heuvelachtige 

omgeving van Berg en Dal (bij Nijmegen), heeft een binnen- en 

een buitenmuseum. Het binnenmuseum toont naast de vaste 

collectie, de tentoonstelling SIERADEN. Vele sieraden uit de 

museumverzameling, aangevuld met hedendaagse sieraden van 

toonaangevende ontwerpers uit de hele wereld, staan garant voor 

volop kijkplezier, verbazing en bewondering. Kijk voor een actueel 

overzicht en activiteiten op www.afrikamuseum.nl

Afrika is Global & Present!

Medio oktober 2019 opent het museum de vaste interactieve ten-

toonstelling waarin hedendaags Afrika een prominente rol heeft. 

Met o.a. culturele diversiteit en dynamiek, beeldvorming, diaspora, 

iconische personen, moderne kunst, populaire cultuur, huidige 

handelsrelaties en nog veel meer.

AFRIKA MUSEUM

Afrika Museum | Postweg 6 | 6571 CS Berg en Dal

Geopend van di t/m zondag van 10.00 – 17.00 uur | In schoolvakanties ook op maandag geopend
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Aaien, voeren en knuffelen, laat je verwonderen door de dieren of ga ravotten 

in de enorme speeltuin midden in het bos. Natur-und Tierpark Bruggen is een 

ideaal familie-uitje!

In geen enkele andere dierentuin is er zoveel contact tussen mens en dier.

Apen, zebra’s, kangaroes, antilopes, stokstaartjes, kamelen en nog veel meer.

Soms zijn er zelfs pasgeboren dieren te bewonderen! Maar het park heeft 

nog meer te bieden: de heerlijke speelweide van maar liefst 1,5 hectare heeft 

o.a. een glijbaan, springkussen, trampoline en een verzonken schip !

NATUR UND TIERPARK BRÜGGEN

Brachter Str. 98 

41379 Brüggen, Duitsland

Tel. +49 2163 5447

www.natur-und-tierpark-brueggen.de

Een ideaal familieuitje!

Eén kind GRATIS onder begeleiding 
van een betalende volwassene.

NOG ZOVEEL TE ONTDEKKEN.. .

Alle wegen leiden naar….Heerlen! 
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 oppervlak aan 

historie. En er is nog veel meer: het museum biedt onder meer een 

vaste expositie met een gevarieerde collectie gebruiksvoorwerpen uit 

de Romeinse tijd en allerlei wisselende exposities. Hier ontdek je hoe 

het leven in Zuid-Limburg compleet veranderde door de komst 

van de Romeinen 2.000 jaar geleden. Veranderingen die anno 2019 

nog steeds zichtbaar zijn in onze omgeving en in onze tradities. 

Een stuk cultuur, overgedragen van de Romeinen aan Heerlen en 

omgeving. Dompel je onder in de wereld van de romeinen en bezoek 

de Nachtwacht van de Nederlandse archeologie!

Coriovallumstraat 9 | 6411 CA Heerlen | Tel. 045-5605100
 www.thermenmuseum.nl 

THERMENMUSEUM HEERLEN Open: 
Di – Vr: 10 - 17 uur Za/Zo en feestdagen: 12 - 17 uur.Gesloten op 1 jan, carnaval, 24,25,31 dec.

Speel de 
uitdagende 

nieuwe sport 
Discgolf!

Ontdek de 
bewoners van 

het Drakenbos!

Beleef een 
heerlijk dagje 

strand!

Happy Together
Geniet van een heerlijk dagje uit bij BillyBird Park Drakenrijk. Kom pootjebaden, 
zandkastelen bouwen, dobberen op een luchtbed of een verkoelende duik 
nemen! Buiten het grote strandbad staan verschillende springkussens en ligt 
er een voetbalveld en een volleybalveld. Neem een lekker kopje koffi  e, ijsje of 
biertje op het terras dat over het park uitkijkt, 
of geniet van een heerlijke barbecue.

Drakenrijkstraat 1 5953 TP, Reuver | www.drakenrijk.nl
Binnen 10 minuten fi ets je van de Lommerbergen naar Drakenrijk

Discgolf en Drakenbos
In het park vind je ook een Discgolpar-
cours met 9 holes. Deze uitdagende sport 
werkt net als golf, maar dan met Frisbees. 
Werp in zo min mogelijk worpen in de bas-
ket terwijl je door het Drakenbos loopt. Dit 
gedeelte van het park staat vol met draken 
en is ook perfect om een mooie wandeling 
te maken.

Nieuw in 2019
In 2019 krijgt het park een mega uitbrei-
ding! Hou de website in de gaten om te 
zien wat er allemaal gaat veranderen.
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Arcen is dé toeristische parel van de Maasduinen. Dit voorma-

lig vestingstadje is prachtig gelegen tussen de Maas en de grens 

met Duitsland. De restanten van de tolpoort ‘de Schanstoren’ en 

het nooit voltooide kanaal ‘de Fossa Eugenia’ op de grens met het 

Duitse Straelen herinneren nog aan deze vestingshistorie. Een deel 

van het kanaal, samen met enkele schansen, zijn goed te verken-

nen tijdens een mooie wandeling. Toeristisch Arcen is een prima 

uitvalsbasis voor vele fiets- en wandelroutes.

worden op traditionele en ver-

nieuwende wijze bereid. Of lie-

ver slenteren door de straatjes 

en langs de Maas met een ijsje 

in de hand?

In Arcen vinden gedurende het 

hele jaar gezellige evenemen-

ten plaats zoals bijvoorbeeld de Asper-

gemarkt in het voorjaar, de Sfeermarkten 

in de zomer en het beroemde Scrooge 

festival in december. 

In Arcen kunt u bovendien terecht 

voor een bezoekje aan de prachtig ge-

renoveerde Kasteeltuinen, Graanbran-

derij de IJsvogel, De Hertog Jan brouwerij 

en niet te vergeten heerlijk ontspannen 

in Thermaalbad Arcen!  

 

Kom naar
Arcen!

ARCEN, PAREL VAN
DE MAASDUINEN

Limburgers houden van lekker eten en 

een ‘pilske’ op zijn tijd. In Arcen kunt u 

op een van de vele terrassen in het cen-

trum genieten van tongstrelende gastro-

nomie. Verschillende streekproducten 

In het pittoreske dorpje Arcen, gelegen in de prachtige Maasduinen 

van Noord-Limburg, ligt Kasteeltuinen Arcen. Kasteeltuinen Arcen is 

een van de meest veelzijdige bloemen- en plantenparken van  

Europa. Het park heeft meer dan 15 unieke tuinen, die zijn aangelegd 

rondom een historische buitenplaats met een 17e-eeuws kasteel. 

Naast de prachtige flora en fauna is er volop plezier voor de hele 

familie! Ga met de kids op speurtocht, bezoek een van de magische 

evenementen, wandel op de begaande paden óf net erbuiten en  

kom tot rust in een van de restaurants. 

Kasteeltuinen Arcen is in 2016, 2017 én 2018 door Land  

van ANWB uitgeroepen tot het Leukste uitje van Limburg! 

KASTEELTUINEN ARCEN

Kasteeltuinen Arcen | Lingsforterweg 26, Arcen 

www.kasteeltuinen.nl

Natuurlijk genieten bij het Leukste Uitje van Limburg: 

Kasteeltuinen Arcen!
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Deze wandeling is een wandeling rondom het dorp Beesel voor het 

hele gezin met leuke en speelse opdrachten voor de kinderen. De 

wandeling kan direct vanaf het park gestart worden.

Lang geleden wandelden en speelden er 

ook al kinderen in de buurt van de Lom-

merbergen. In 1883 woonden hier Jo-

ris en Cathelijne. De vader van Joris was 

DEZE LEUKE EN  LEERZAME TOCHT IS VERKRIJGBAAR BIJ DE RECEPTIE.

vroeger lid van de schutterij Sint Joris en 

de vader van Cathelijne van schutterij Sint 

Sebastianus. De twee schutterijen gingen 

samen en organiseerden in 1883 voor het 

eerst sinds 20 jaar weer het draaksteken. 

Joris en Cathelijne hebben al veel gehoord 

over het draaksteken en ze zijn dan ook 

heel nieuwsgierig hoe het spel van Joris 

en de draak eruit zal zien. Lees tijdens 

deze tocht wat Joris en Cathelijne jullie te 

vertellen hebben. Speel de spelletjes die 

zij twee weken voor het draaksteken van 

1883 speelden.

 

WANDEL MEE MET JORIS EN CATHELIJNE

STEENKOLENM IJN VALKENBURG
Koempels vertellen ‘sterke verhalen’
Daal af in een “echte” kolenmijn,  

op zoek naar het zwarte goud. 

In de steenkolenmijn van Valkenburg, 

de laatst overgebleven bezoekersmijn 

van Nederland, daal je onder leiding 

van een oud-mijnwerker 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 

kolenmijn gewerkt , komen uit mijn-

werkers families of hebben een andere 

bijzondere band met de mijnwerkers-

wereld en vertellen 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

KASTEEL HOENSBROEK

In dit sprookjesachtige kasteel ga je terug in de tijd en 

komen avonturen uit verre verledens tot leven. 

Dankzij de meer dan veertig authentiek ingerichte 

kamers verveel je je hier geen seconde. Ontdek de 

prachtige balzaal. Beklim de Middeleeuwse toren. 

Zoek de geheime kamer en bibber in de eeuwenoude 

kerker. Dwaal rond met ons rondleidingsboekje, 

speel de spellen of kies voor nog meer fun met een 

van onze Kasteeltochten. 

Een belevenis voor jong en oud! 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 overheerlijke pannenkoek of 

een knapperig broodje. 

Kasteel Hoensbroek • Klinkertstraat 118, Hoensbroek •  www.kasteelhoensbroek.nl

Eén van de mooiste en best bewaarde kastelen van Europa
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MUSEUM KLOK & PEEL

In de grensstreek tussen Brabant en 

Limburg biedt Museum Klok & Peel in 

Asten een interessant dagje uit voor  

jong en oud.

Het museum herbergt de grootste c

ollectie luidklokken en klokkenspellen 

ter wereld. Indrukwekkend is de bij-

zondere expositie over de Klokkenroof 

in oorlogstijd. 

Ook laat het op aanschouwelijke wijze 

zien hoe De Peel, het unieke natuurge-

bied op de grens van Brabant en Limburg, 

zich in de afgelopen tienduizend jaar 

heeft ontwikkeld. In 2017 & 2018 werd 

het museum door de ANWB uitgeroepen 

tot het ‘Leukste uitje van Noord-Brabant’.

Ostaderstraat 23 | Asten | www.museumklokenpeel.nl

5/6/7/8 september
Parkstad Culinair

Locatie: Pancratiusplein, 

Heerlen

www.parkstadculinair.nl

6 t/m 29 september
Kunstdagen Wittem 

Locatie: Kloosterbibliotheek Wittem, 

Wittemer Allee 32, Wittem

www.kunstdagenwittem.nl

7 en 8 september
Limburgs Landmarkt Mesch 

Locatie: Mesch, Eijsden

www.landmarktmesch.nl

8 september
Hop Oogstfeest Gulpener 

Bierbrouwerij

Locatie: Reijmerstokkerdorpstraat, 

Rijmerstok

www.gulpener.nl

15 september                   
Paw Patrol (kinderevenement)

Locatie: Simpelveld - www.zlsm.nl

15 september
Liberation Concert Margraten 
Locatie: Amerikaanse Begraafplaats, Margraten

www.margrateneerbetoon.nl

21 & 22 september
Elfia  Groots fantasy evenement 

Locatie: Arcen - www.kasteeltuinen.nl

21 t/m 22 September 

Mergelland Heuvelland 2-daags St. 

Geertruid

Locatie: Nabij camping ‘De Kersengaard’, 

Libeek (St. Geertruid) - www.mh2d.nl

28 t/m 29 september 

Wahlwiller Wijnfeesten 

Diverse locaties, Wahlwiller

www.wahlwillerwijnfeest.nl

28 september t/m 2 oktober
De 1 na grootste Kermis 

van Nederland

Locatie: Weert

1 t/m 31 oktober
Valkenburgse Bokkenweken

Diverse locaties, 

Valkenburg aan de Geul

www.vvvzuidlimburg.nl

3 t/m 6 oktober
Oktoberfeest Heerlen

Locatie: Pancratiusplein, Heerlen

www.oktoberfeestheerlen.nl

6 oktober
Maastrek

Diverse locaties

www.maastrek.eu

herfst



3534

Beleef de natuur midden in Limburg: twee Nationale Parken, 

grote grensoverschrijdende natuurgebieden en tientallen grote 

en kleine bosgebieden.

Het natuurschoon in Midden-Limburg is 

wijdvertakt en uiterst divers van karakter. 

Qua omvang variëren de gebieden van 

lieflijke, compacte strookjes tussen twee 

dorpskernen tot fraaie stiltegebieden en 

uitgestrekte natuurparken met een rijke 

flora en fauna. Allemaal hebben ze de-

zelfde overeenkomst: je kunt er heerlijk 

tot je zelf komen.

TWEE NATIONALE PARKEN

Bijzonder trots zijn wij op onze twee na-

tionale parken, De Meinweg (met de ad-

der als symbool) en De Groote Peel, elk 

met een specifiek ecologisch systeem.

De Meinweg: met haar diversiteit aan 

landschappen en biotopen is De Mein-

weg een schitterend stukje natuur waar 

je heerlijk kunt recreëren. Fietsend, 

wandelend of te paard, er is voor ieder 

wat wils! 

 

De Groote Peel: de ideale manier om De 

Groote Peel te verkennen, is te voet. Op 

eigen houtje, met een van de vele routes 

of een excursie kun je het prachtige en 

vogelrijke natuurgebied beleven. 

 

GRENSOVERSCHRIJDENDE
NATUURGEBIEDEN

Natuur kent geen grenzen. Verken dan ook 

onze grensoverschrijdende natuurgebie-

den Kempen-Broek, waar je bij Weert Bel-

gië binnen gaat, en het Maas-Swalm-Net-

te-natuurgebied waar je bij Roermond en 

Beesel Duitsland binnen gaat.

Kempen-Broek: GrensPark Kempen- 

Broek is een uitgestrekt, goed ontsloten 

gebied op de grens van beide provin-

cies Limburg, ter hoogte van Weert. 

Hier kan je genieten van de open ruim-

te en de stilte

Maas-Swalm-Nette: In het park ligt aan 

weerszijden van de grens bijna 10.000 

ha natuurgebieden en vogelbescher-

mingsgebieden. De gebieden  variëren 

van extreem vochtig en voedselrijk in het 

Maasdal en in de beekdalen tot extreem 

droog, zandig en voedselarm op de ho-

ger gelegen terrassen

GENIETEN VAN DE NATUUR

In nagenoeg alle natuurgebieden in 

Midden-Limburg kun je uitgebreid fiet-

sen en wandelen en in veel natuurge-

bieden zijn ook ruiterpaden aangelegd. 

In de grotere natuurgebieden vind je bo-

vendien bezoekerscentra, waar je meer 

informatie over het betreffende natuur-

gebied kunt krijgen.

Er gaat niks boven
de natuur! Een unieke verzameling historische 

keramiek en toonaangevende exposities met 

hedendaagse kunst op een 

prachtige locatie! Beleef de keramische 

geschiedenis van de regio, van de 

prehistorie tot en met grootmoeders tijd. 

Ontdek in de wisselexposities de talenten van 

gerenommeerde kunstenaars uit 

heel Europa. Laat je verrassen door knappe 

staaltjes vakmanschap en de adem-

benemende schoonheid van kunst 

uitgevoerd in klei en porselein. 

KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN

Kasteellaan 8 | 5932 AG Tegelen | www.tiendschuur.net 

Geopend dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur

 VERBAZENDE VERZAMELINGEN
28|2|2019 – 19|5|2019

Indonesische krissen, Oud-Egyptische 

grafbeeldjes, sigarenbandjes, cartes de 

visite – allemaal oud, veel en gek.

 EEN SCHAT AAN SCHERVEN
Roermondse glazenierskunst tot 1600

7|6|2019 – 5|1|2020

De mooiste stukken uit de grootste 

archeologische glasvondst ooit van de Benelux, 

aangetroffen in een Roermondse kelder

HISTORIEHUIS ROERMOND

Neerstraat 11 Roermond (in de bibliotheek)
www.historiehuisroermond.nl
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11 t/m 16 oktober
Oktoberfest Sittard 

Locatie: Centrum, Sittard

www.oktoberfeestsittard.nl

11 t/m 20 oktober
Internationaal Lichtkunst Festival 

~ Enchanted Gardens 

Locatie: Arcen

www.kasteeltuinen.nl

11 t/m 3 november
Lichtkunst festival

Locatie: Kasteeltuinen arcen

www.kasteeltuinen.nl

25 oktober t/m 10 november
Festival Vocallis

Diverse locaties

www.festivalvocallis.nl

2 november
Hubertusmarkt Gulpen

Locatie: Centrum, Gulpen

www.gulpen-wittem.nl

10 november
Aod òp Nuj i Heële 

Locatie: Burgemeester van Grunsvenplein, 

Heerlen

www.aodopnuj.nl

11 november
De11devande11de

Locatie: Vrijthof, Maastricht

www.sjengkraftkompenei.nl

15 november 
t/m 5 januari 2020
Kerststad Valkenburg aan de Geul 

Diverse locaties, Valkenburg aan de Geul

www.kerststadvalkenburg.nl 

22 t/m 31 december   
Kerst Expres

Locatie: Simpelveld

www.zlsm.nl 

winter

Grot met Dino’s,
 Mergel- en Zandsculpturen!

De leukste grot van Valkenburg voor jong en oud!

XBAZE “het trampoline park” te Reuver is 

voor jong én oud, van beginnende jumper  

tot professionele free-runner. XBAZE heeft 

verschillende vette area’s, waar je de uit-

daging met zwaartekracht aangaat.  

Bij XBAZE vind je niet alleen trampolines, 

maar alles om te springen, battlen en toffe 

tricks uit te voeren. Enter the XBAZE.

 

Wil je jouw jump-uur reserveren, contact

met ons opnemen of meer weten over 

onze Jump Arena? Check dan onze website 

www.xbaze.nl  

XBAZE

Pater Claretstraat 2, 5953 LC Reuver  | Tel.: 077 - 820 0400

NAAR BINNEN!



3938

ERVAAR DE SPANNING 
VAN HET SPEL

IN HOLLAND CASINO VENLO

Kom langs en speel Amerikaanse Roulette, Poker,
Black Jack, Punto Banco of Speelautomaten.

In ons restaurant geniet u van de heerlijkste gerechten.

Op vertoon van deze advertentie of een foto daarvan krijgt u gratis entree.
BRS Code: 61.651

ONTSPANNING 
DELUXE

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

GRATIS 

AUTO PARKEREN

in onze ondergrondse garage

tegen inlevering van deze coupon.

Geldig t/m
 decem

ber 2019

Het Wellness Paradijs in Aken.

• Origineel mineraal warm water van Bad Aachen 
  uit de geneeskrachtige ‚Rozenbron‘
 • 12 verschillende binnen- en buitenbaden
 • 15 saunaʼs en stoombaden – met damessauna
 • Luxueus spa-domein
 • Gratis aanbiedingen zoals aquagymnastiek, 
  meditatie, opgietingen en nog veel meer
 • Drie culinaire bereiken
 • Eigen parkeergarage

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

Weert, ook wel de ‘Poort van Limburg’ genoemd, is een 

gezellige stad omringd door natuur, rust en ruimte. 

De gemeente Weert is trotse bezitter van de titel ‘Groenste 

regio van de wereld’.

Naast deze groene atmosfeer, biedt Weert je als bezoeker 

een grote variëteit aan winkels en horeca in een compact 

stadscentrum, een overdekt winkelcentrum, bijzondere 

monumenten, mooie pleinen, een leerzaam museum, 

leuke evenementen het hele jaar door én schitterende 

natuurgebieden. Trek eens een dagje eropuit en verken het 

recreatiegebied de IJzeren Man met eindeloze mogelijkheden 

van speeltuin tot klimbos en van waterskibaan tot 

milieucentrum. De IJzeren Man is tevens hoofdtoegangspoort 

naar het grensoverschrijdende natuurpark Kempen-Broek. 

Dat is nog eens unieke beleving van natuur in combinatie 

met de stadse faciliteiten op een steenworp afstand!

ROERMOND

De gemeente is zeer rijk aan cultureel erfgoed. Het is sinds 

1559 bisschopsstad. In het centrum vind je dan ook veel 

historische (kerk)gebouwen. Roermond is ook de stad van 

Pierre Cuypers, de volgens velen belangrijkste Nederlandse 

architect uit de 19e eeuw. In het centrum vind je ook veel 

sfeervolle pleinen, waar je op de diverse terrassen kunt 

genieten van Bourgondisch Limburg.

Roermond is bovendien een heerlijke winkelstad. 

Van boetiekjes in monumentale panden in de binnenstad,

 tot het Designer Outlet Roermond dat jaarlijks meer dan 

vijf miljoen modebewuste koopjesjagers trekt. Verder vind

je er het Retail Park Roermond en de Huis- en Tuinboulevard. 

En: iedere zondag open!

Roermond is ook een mekka voor de natuur- en waterlief-

hebber. De Maasplassen, die om en in Roermond liggen,  

zijn met hun 3000 hectare. het grootste aaneengesloten 

watersportgebied van Nederland. Bovendien vormt de 

gemeente Roermond een zeer goed uitgangspunt voor een 

wandeling, fietstocht of paardrijtocht door het Nationaal Park 

De Meinweg, het Swalmdal, het Leudal en het Roerdal.

VERVELEN LUKT GEWOON NIET...

THORN, HET WITTE STADJE

Het door vele toeristen bezochte witte stadje Thorn heeft 

een rijke geschiedenis, die teruggaat tot het einde van 

de 10e eeuw. In de loop der tijd ontwikkelde zich een 

miniatuurvorstendom onder leiding van een abdis 

en 20 adellijke kloosterdames. Het staatje had een eigen 

rechtspraak en sloeg een eigen munt. In 1794 kwam 

hieraan met de komst van de Fransen een einde.

Toen kreeg Thorn zijn kenmerkende witte kleur. 

Nadat de adellijke dames vluchtten, voerden de Fransen 

een belasting in op basis van de omvang van de ramen. 

De arme bevolking, vaak wonend in grote panden, 

voorheen toebehorend aan rijke lieden, kon deze niet 

opbrengen. Om de hoogte van de belastingaanslag te 

beperken, metselde men de ramen dicht. Met het doel de 

bouwsporen (“littekens van de armoede”) te verbergen, 

werden de huizen wit gekalkt.
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Lekkers uit Limburg

Limburgse wijnen

Hoeve Roozendael produceert een drietal wijnen op het gelijknamige  

landgoed op een oud maasterras aan de zuidwestkant van het  

Limburgse Reuver. Dit drietal wijnen is nu verkrijgbaar in onze Parkshop. 

Voor ieder wat wils en vooral leuk voor het thuisfront.

Hoeve Roozendael

Roozendaelseweg 2, 5953 TN Reuver (gem. Beesel)

T. 077-4741823

Zoervleisj (zuurvlees)

Is een Limburgs streekgerecht, dat wordt bereid met paardenvlees, rundvlees, varkensvlees 

of konijn. Zuurvlees lijkt op stoofvlees en hachee. De naam komt van het vooraf marineren van 

het vlees in azijn. Maar de smaak is, in tegenstelling tot hachee, zoet. Het zuur van de azijn 

wordt namelijk ruimschoots gecompenseerd door de toevoeging van peperkoek en 

stroop. Zuurvlees wordt in zowel Nederlands als Belgisch Limburg en in 

het Duitse Rijnland gegeten, veelal bij friet of aardappelpuree. 

Bij de frituur in Limburg kan men meestal een frietje met zuurvlees 

krijgen, maar ook in veel restaurants en eetcafés, snackbars 

en eethuizen is zuurvlees te krijgen.

Biergeheimen ontmantelen

Bij brouwerij Brand, Gulpener, De Keyzer, De Leeuw, 

Alfa, Lindeboom of Hertog Jan. Limburg kent van oudsher

een aantal echte Limburgse bierbrouwerijen. Bezoek ze 

en ontdek de authentieke Limburgse biersmaken.

Bezoek de Lindeboom brouwerij!

Vanaf februari 2018 zullen we starten met rondleidingen 

door de brouwerij. Hou de website in de gaten voor meer 

informatie en boekingen. Proost! Tot bij Lindeboom.

Lindeboom Bierbrouwerij

Engelmanstraat 54, 6086 BD Neer

Sjroap/zeem, appelstroop

Stroop wordt van oudsher veel geconsumeerd 

in Limburg; het wordt niet alleen op  de 

pannenkoek maar ook op Limburgs zwartbrood 

of roggebrood gesmeerd. Stroop wordt geroemd om 

zijn hoog ijzergehalte. Een bekende Limburgse 

producent van stroop is Frumarco in Beesel.

Dit familiebedrijf maakt onder meer rinse appelstroop, 

appel-perenstroop en Maestrichter fruitstroop van 

de merken Frutesse, Timson, Sicof, en Henquet. 

De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot 1852.

Frumarco is nog één van de twee stroopfabrikanten 

in Nederland en heeft in 2009 ca 10.000.000 

consumentenproducten verkocht. 

Frumarco Beesel

Sint Jorisstraat 42, 5954 AP Beesel

Het witte goud van Limburg

‘Het witte goud’, ‘koningin van de groente’, ‘parel van het land’ 

en ‘points d’amour’ ... met zulke bijnamen moet de asperge 

wel een bijzonder smaakvolle groente zijn. En elk voorjaar, 

traditioneel vanaf de tweede donderdag in april, worden ze in

 ons Limburg een korte periode geoogst en volop gegeten. 

Proef in deze periode de heerlijke asperges in ons restaurant 

en ga zelf op culinaire ontdekkingsreis en zie hoe ze groeien in de 

volle grond. Bij de boeren zijn heerlijke verse asperges verkrijgbaar. 

Informeer bij de receptie naar de aspergeboerderijen in 

de omgeving van het park.

Limburgse vlaai

Vlaai is gebak dat vooral geasso cieerd wordt met  Belgisch en 

Nederlands-Limburg. Het gebak wordt als typisch Limburgs beschouwd. 

Vlaai bestaat uit een bodem van deeg (meestal met een diameter van 

27 tot 30 centimeter), die plat is, met opstaande randen. De vlaai wordt 

vervolgens meestal gevuld met vruchten, zoals kruisbessen (krosjelevlaai 

mit sjoem), kersen, pruimen, appel, abrikozen, linzen of rijst. 

Oorspronkelijk wordt er geen slagroom gebruikt, ook al komt dit tegen-

woordig toch vaak voor. Vlaaien zijn wezenlijk verschillend van taart 

omdat de bodem van een ander soort deeg is gemaakt. Vlaaideeg is 

een stuk luchtiger en lijkt op brooddeeg. Een onderneemster uit Weert  

heeft een belangrijk aandeel gehad in de verspreiding van de vlaai buiten 

Limburg. Maria Hubertina Hendrix, ook bekend als ‘Antje van de Stasie’ 

verkocht in het begin van de 20e eeuw met verve haar ‘Weerter vlaaitjes’ 

aan treinreizigers op het station van Weert. Zo werd de vlaai een bekend 

gebak voor reizigers uit heel Nederland. Later waren de Weerter vlaaien 

zelfs in Nijmegen verkrijgbaar. Van de legendarische vlaaienverkoopster 

staat sinds 1988 een standbeeld in Weert
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HANDIG!

Trots Op Eigen Streek
Download de ‘Trots op eigen Streek App’ voor alle informatie over de streek. 

Ook vind je hier de leukste uitjes om te ondernemen tijdens uw verblijf. 

De handigste apps die uw vakantie veel eenvoudiger maken

Landal
Haal alles uit uw verblijf, met de Landal GreenParks app! Kies Landal De Lommer-

bergen en kijk meteen welke activiteiten er plaats vinden tijdens uw verblijf. Maak 

alvast een reservering voor de restaurants of de bowlingbanen en ontdek de mooie 

omgeving. Download nu de app en maak van uw bezoek een droomverblijf. Mocht 

u vragen hebben, dan staan onze medewerkers graag voor u klaar.

Bollo 
De grote kindervriend van Landal GreenParks, Bollo de Beer, heeft nu zijn ei-

gen app. Kinderen kunnen nu niet alleen tijdens hun vakantie, maar ook thuis 

met Bollo spelen en avonturen beleven. Ontdek Bollo’s wereld door filmpjes, 

muziek, spelletjes en voorleesverhaaltjes!

Liefde voor Limburg
Noord-Limburg in de palm van uw hand! Op zoek naar een leuk dagje uit, in de omgeving 

van Landal De Lommerbergen? Liefde voor Limburg is dé reis-applicatie als u Noord-Limburg 

bezoekt. In deze App vindt u een ruime keuze uit  routes met o.a. GPS functionaliteit en tips 

voor leuke uitjes en evenementen in de buurt van het park. 

WeatherPro Lite 
Iedereen heeft zijn eigen favoriete weerapp, maar wij zijn gek op WeatherPro Lite. Hij 

is uiterst gedetailleerd. Als je wilt weten of je zon hebt of regen, of als je een dag of 

zelfs een week vooruit wilt plannen: met deze app heeft u de weersinformatie altijd 

binnen handbereik.

Landal De Lommerbergen

NOORBEEK

Landal De Lommerbergen
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Family-Entertainment op “Disney”-niveau!
Verschillende avonturen voor het hele gezin! Zoals het unieke Adventure Golf in vervallen tempels en 

geheimzinnige grotten. Maak een tijdreis door twee van de spectaculairste lasergame-arena’s van 

Europa: “Space Flight” of “Stargate” met beide 3 etages! Gooi een strike op een van de 10 bowlingbanen 

met blacklights, lichteffecten en swingende muziek. De lounge-atmosfeer maakt Taurus onbetwist tot 

de meest trendy bowling van Zuid-Nederland. In de Game Arcade vind je de coolste Arcade Games, 

zoals Mario Kart en Jurassic Park! Of beleef een avontuur in onze unieke achtbaansimulators Max-Flight 

360° Thrill Ride of “Taurus Adventure Flight”, geschikt voor het hele gezin! Sluit je dag af met een Tafel 

BBQ of Hotstone arrangement, een hapje in ons Steakhouse of onze Lounge Bar.

Taurus World of Adventure, absoluut een omweg waard! - www.taurusworld.nl

Taurus World of Adventure - Venlo

Retailpark Roermond Kom shoppen in Retailpark Roermond! Door de XL-formules zijn de winkels groter dan 

je gewend bent. 

Naast een supermarkt is er een divers aanbod aan woon- en electronicaspeciaalzaken, 

maar ook een dierenspeciaalzaak en de grootste Intersport van Nederland zijn hier te vinden! 

Voor een kopje koffie kun je terecht bij een van de horecagelegenheden. 

Wij zijn 363 dagen per jaar geopend en bieden ruim 400 gratis parkeerplaatsen!

Schaarbroekerweg 58 | Roermond | www.retailparkroermond.nl

Familiepark Mondo Verde staat voor lekker onbezorgd genieten voor het hele gezin. 

Waan je tijdens je wandeling in andere werelden door de verschillende thema’s ,  

schitterend aangelegde tuinen met bijbehorende gebouwen, waterpartijen en beelden. 

Of durf jij per ‘Sky Dive’ naar de ringstaartmaki’s te gaan kijken? 

Familiepark Mondo Verde heeft voor ieder wat wils en aan alles is gedacht.

Exclusief concept - All You Can Eat -  zit in de entree inbegrepen.

Groene Wereld 10 | Landgraaf | Tel.: 045 - 535 01 61 | www.familieparkmondoverde.nl

Mondo Verde

ER OP UIT!

GaiaZOOIn GaiaZOO ervaar je hoe bijzonder onze aarde is. 
In 2018 opnieuw verkozen tot ANWB’s Leukste uitje van Nederland!

Bezoek op de Afrikaanse Savanna 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! 

Nieuw in 2019: 400 flamingo’s! De grootste flamingokolonie binnen een Europese dierentuin.

GaiaZOO | Dentgenbachweg 105 | 6468 PG Kerkrade | 045-5676070

www.GaiaZOO.nl | info@GaiaZOO.nl

Iedere dag geopend vanaf 10.00 uur

Wat het Afrika Museum bijzonder maakt is het buitenmuseum. Hier maak je kennis met de 

traditionele architectuur van volkeren uit Ghana, Lesotho, Mali, Kameroen en Benin. De ingerichte 

woonerven geven een  beeld hoe het dagelijks leven er in de verschillende landen uit kan zien.

Festivals in het buitenmuseum:
30 mei Africa Now 2019

22 juni Keti Koti Festival 2019

Kijk voor een actueel overzicht en activiteiten op www.afrikamuseum.nl

Afrika Museum | Postweg 6 | 6571 CS Berg en Dal 

Geopend van di t/m zondag van 10.00 – 17.00 uur | In schoolvakanties ook op maandag geopend

Afrika Museum



Elke dag geopend vanaf 10.00 uur
Dentgenbachweg 105 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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