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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!

Ontdek 
Nederlands enige 

hoogteburcht!

Fluweelengrot

Laat je leiden 
door één van de 

oudste ondergrondse 
gangenstelsels van 
Zuid-Limburg. Hoor 
de verhalen over de 
blokbrekers en over 

de mensen die zich in 
oorlogen schuil hielden. 
Bewonder de prachtige 

schilderingen en sculpturen.

Daalhemerweg 27
6301 BJ Valkenburg a/d Geul
+31 (0)43 820 00 40

www.kasteelruinevalkenburg.nl
info@kasteelruinevalkenburg.nl

Kasteelruïne

De vluchtgangen van de 
Fluweelengrot leiden naar 
de Kasteelruïne. Ga hier 
terug naar de tijd van 
ridders en jonkvrouwen. 
Ontdek de resten van 
Nederlands enige
hoogteburcht; sinds 
1050 het baken van 
Valkenburg en 
haar omgeving.

Beleef de 
mergelgeheimen!

KAS074 kasteelruine-Advr-A4-0310.indd   1 05-12-18   14:07
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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!

✮Top locatie

✮5 sterren landschap

✮Luxe accomodaties

Nespresso 
recycling

65.000
gasten mogen wij 
per jaar ontvangen

LET’S SHARE

55%
De Cauberg is met zijn helling van  11,3 % 

het ideale parcours voor wereldkampioen-

schappen wielrennen. Voor alle  fanatieke 

wielrenners dan ook een reden om na deze 

klim een overwinningsfoto te maken 

bij   ons Col du Cauberg bord.

VASTE GASTEN

.KASTEELDOMEINCAUBERG.NL

Facts Figures

201
ACCOMMODATIES 

GREENKEY GOUD 

DUURZAAM

LOYALTY PROGRAMMA
Kijk op onze website www.kasteeldomeincauberg.nl 
voor meer informatie

GRATIS 

WELKOMSTDRANKJE EN HAPJE

VOORDELEN

VOOR VASTE GASTEN

EARLY CHECK IN

LATE CHECK OUT

UITGEBREIDE

HORECA FACILITEITEN

paradijs voor 
wielrenners

AWARDS/ RECOMMENDATIONS
2018: sustainable brand index award 

2017: meest klantvriendelijke leisurebedrijf van Nederland 

2016: Oranje Zoover Award: top 10 beste vakantieparken van NL

2015: bungalowspecials.nl: meeste luxe vakantiepark van NL

2014: green key goud

2013: Zoover award zilver

Reviews: Zoover 8,7 - Facebook: 4,5/5 sterren

Certificaat
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DESIREE DEMMERS | HOOFD RECEPTIE | 4 JAAR CAUBERG
Elke dag word ik herinnerd aan de kracht van gastvrijheid, één van de redenen dat mijn werk zo leuk is. 

Binnen mijn functie ben ik verantwoordelijk voor alles wat daarmee te maken heeft. Dit doe ik al een aantal 

jaren met veel plezier. Mijn passie voor gastvrijheid blijft me inspireren om een unieke service te bieden 

aan onze gasten. In mijn verleden heb ik meerdere functies gehad binnen de hospitality. Hier heb ik veel van

 mogen leren. Het is dan ook mooi om te zien dat veel tevreden bezoekers al snel loyale, terugkerende gasten 

worden. Het fijne contact met onze gasten, en natuurlijk de positieve reviews die we ontvangen na hun verblijf, maken ons werk zo leuk. 

Daar doen we het toch allemaal voor!

In mijn vrije uurtjes ben ik druk in de weer met mijn gezin. Er zijn genoeg leuke dingen te doen in de omgeving voor jong en oud. Als het 

weer mee zit gaan we graag buiten wandelen en spelen in de natuur. Het leuke hiervan is dat we elke keer weer nieuwe en mooie plekjes 

leren kennen en dit deel ik graag met mijn gasten.

PEGGY JANSSEN | RECEPTIE MEDEWERKSTER | 1 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 | 14 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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Wie van Ubachsberg in westelijke richting via Colmont naar Etenaken wandelt of rijdt, een route die 

zeer is aan te bevelen, treft na enige kilometers aan de linkerhand een wijngaard van enkele hectares 

aan. Hij valt op, zoals dat wijngaarden betaamt, doordat het lijkt of een kam door de aanplant is 

gehaald. Hier staan de stokken van Wijngoed Fromberg dat zijn officiële vestiging in Ubachsberg heeft, 

maar dat is genoemd naar deze heuvel waarvan de helling tot de steilste van Zuid Limburg behoort en 

die optimaal naar het zuiden ligt gedraaid. Tel daarbij de goede grond, kalkzandsteen en de waarde 

van de plek mag duidelijk zijn. 

Wij zijn geen hemelbestormers en ook 

geen wereldverbeteraars. Wij zijn am-

bachtelijke wijngaardeniers die mooie, 

eerlijke wijnen leveren die de toets der 

kritiek ruimschoots kunnen doorstaan. 

Wij maken een constant product met een 

constante, goede kwaliteit.

Voorop staat voor ons het vervaardigen 

van een eerlijke wijn, die goed in de mond 

ligt bij ware genieters. We willen niet 

meer wijn leveren dan we aankunnen en 

kwalitatief verantwoord is.. Onze klanten 

zijn vooral restaurants en trouwe, vaste 

afnemers van streekproducten.

De bodem van de wijngaard bestaat uit 

mineraalrijke kalksteen en de helling 

is puur zuidelijk gelegen. De locatie die 

voor de aanplant werd gekozen, ligt 

op de Fromberg, een 215 meter hoge 

heuvel aan de rand van een gebied dat 

beter bekend staat als het Heuvelland 

Zuid-Limburg. Deze hellingen liggen vol-

maakt op het zuiden, een betere ligging 

bestaat niet.

Op de zachte glooiingen van de Fromberg 

in zuid-Limburg, groeien de druiven, zoals 

Müller Thurgau, Auxerrois, Bacchus, de 

Pinot Noir, Solaris en Monarch in de zin-

derende zuiderzon om te eindigen in de 

flessen als stille en mousserende wijnen. 

De wijnen van Wijngoed Fromberg in 

Ubachsberg, vindt u bij genieters thuis, in 

sterrenrestaurants en bij de horecatop van 

Nederland.

Wijngoed Fromberg produceert sinds 

1991 stille wijnen en bracht in 1996 de 

eerste mousserende wijn in Nederland 

uit. Het is daarmee de oudste producent 

Wijnbouw in Zuid-Limburg was tot aan de 

Napoleontische tijd de normaalste zaak 

van de wereld maar verdween in het begin 

van de 19e eeuw. Het wordt wel geweten 

aan de grote kleine Fransman die geen 

concurrentie voor het eigen vaderlandse 

product zou hebben willen dulden, maar 

van mousserende wijn in ons land. From-

berger mousserende wijn is vervaardigd 

volgens traditionele methode. We produ-

ceren momenteel 5 verschillende mous-

serende wijnen; deze hebben heeft een 

perfecte mousse.

Jaarlijks produceren wij ±14.000 liter aan 

verschillende wijnen. Gezien onze exclusi-

viteit verkopen wij uitsluitend direct op of 

vanaf het wijngoed. Wij helpen actief mee 

om de Zuid-Limburgse wijn te verheffen 

tot wijn met een eigen predikaat, gelijk-

waardig aan dat van de overige geclassi-

ficeerde Europese wijnen.

Verder stellen wij relatiepakketten samen 

voor de feestdagen en zakelijke gelegen-

heden, maar ook particulier kan men bij 

ons terecht in de winkel op het bedrijf. 

De winkel is donderdag en vrijdag van 

13.00 uur tot 18.00 uur geopend en in 

de maand december van dinsdag t/m za-

terdag van 10.00 tot 18.00 uur. In onze 

winkel zijn niet alleen onze stille en mous-

serende wijnen te koop maar ook wijnge-

relateerde artikelen en streekproducten.

Voor rondleidingen en wijnproeverijen 

kunt u telefonisch of per email contact 

met ons opnemen. info@fromberg.nl

WIJNGOED 

            FROMBERG

Wijngoed Fromberg
Bezoekadres: 

Breedenweg 1
6367 JN  Ubachsberg 
(gem. Voerendaal)
Tel. 045-5754461
Mob. 0657590884

waarschijnlijker is dat klimaatverkilling en 

mogelijk ook druivenziektes de wijnbouw 

in dit zuidelijk stukje Nederland onaan-

trekkelijk hebben gemaakt. Tot een jaar of 

dertig geleden. Om verschillende redenen 

werd  de druivenstok weer voor commer-

ciële doeleinden aangeplant. Vanaf 1975 

werden vrij plotseling in West-Europa de 

zomers weer warmer en inmiddels telt 

Limburg een zestigtal gaarden, een groot 

aantal ervan nog klein, maar verschillen-

de inmiddels uitgegroeid tot aantrekkelij-

ke en goedlopende domeinen. Wijngoed 

Fromberg is er daar een van.
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L imoensoufflé 
met een compote van aardbeien

Recept van Roland Vincken, chef-kok van De Zoete Zoen

Ingrediënten:

• sap van 5 limoenen 

• rasp van 5 limoenen

• 5 eiwitten

• 5 dl slagroom

• 350 gram suiker

• 0,3 liter water

• peper, zout 

Ingrediënten aardbeiencompote:

• 300 aardbeien

• 150 gr suiker

ZO
ET

E 
ZO

EN

IJssoufflé
• Rasp de schil van de 5 limoenen en 
vang deze op in een bakje.  Zet deze 
apart en halveer de geraspte limoen 
en pers het sap eruit en vang het sap 
op en zet dit ook apart.

• Scheid nu de vijf eieren en klop de 
eiwitten stijf. 
 
• Verwarm de suiker en het water tot 
121 graden Celsius en neem de ver-
warmde suikeroplossing van het vuur 

en voeg deze al draaiend bij de eiwit-
ten (voorzichtig), draai deze massa nu 
koud. 

• Als dit schuim is afgekoeld klop dan 
de limoenrasp en het limoensap sa-
men met de slagroom op tot yoghurt-
dikte. 

• Vermeng vervolgens het eiwit en 
de slagroom tot een luchtige massa 
(rustig onder elkaar scheppen zodat 
de lucht in de massa blijft). Vul nu de 

wijnglazen of andere bakjes met de 
massa en vries deze in zodat de ijs-
soufflé ontstaat.
 
Aardbeicompote
Pureer de aardbeiden en meng deze 
met de suiker en kook deze massa op. 
Laat dit afkoelen voor gebruik.
 
Serveertip
Serveer de soufflés met een lepel aard-
beicompote en decoreer met een takje 
mint en een kletskop 

OPENINGSTIJDEN RECEPTIE*
MAANDAG 9.00 - 20.00
DINSDAG 9.00 - 17.30
WOENSDAG 9.00 - 17.30
DONDERDAG 9.00 - 17.30
VRIJDAG 9.00 - 21.00
ZATERDAG 9.00 - 17.00
ZONDAG 9.00 - 16.00
*wijzigingen voorbehouden

OPENINGSTIJDEN RESTAURANT*
MAANDAG 9.00 - 21.00
DINSDAG 9.00 - 21.00
WOENSDAG 9.00 - 21.00
DONDERDAG 9.00 - 21.00
VRIJDAG 9.00 - 21.00
ZATERDAG 9.00 - 21.00
ZONDAG 9.00 - 21.00
*wijzigingen voorbehouden

RECEPTIE  
(0031) (0)43 4583590

FIETSVERHUUR
E-BIKES, 

FIETS 7 VERSNELLINGEN, 
MOUNTAINBIKES

VERKOOP ROUTES EN ENTREEKAARTEN ATTRACTIES 
Wij verkopen diverse routes van de omgeving. Bij ons kunt u terecht voor wandel-, fiets- en autoroutes. 
In Valkenburg en omgeving is veel te beleven; wij verkopen van een aantal attracties de entreekaarten tegen een 
kortingstarief. Ook hebben wij minicards voor kortingsacties van de verschillende aan bieders in de omgeving. 

Vertrek
Op de dag van uw vertrek dient u een aantal zaken in acht te nemen. Wij verwachten dat u de 

bungalow voor 10.30 uur heeft verlaten. Gelieve de lakens in de kussensloop onder aan de trap te leggen. 
Wilt u de koelkast aan laten staan en de inventaris dient schoon en netjes achter gelaten te worden. 

Deponeer uw afval in de daarvoor bestemde containers en laat de accommodatie veegschoon achter. 
De bed lopers s.v.p. op bed laten liggen, deze niet bij de vuile wasgoed doen. 

LEVER UW ACCOMMODATIESLEUTEL IN BIJ DE RECEPTIE OF DEPONEER DEZE IN DE BRIEVENBUS

KOELKAST LEEG?
Laat je boodschappen bezorgen bij de accommodatie. 

kijk voor meer info op 
www.kasteeldomeincauberg.nl

BROODJES BESTELLEN 
OF EEN LATE CHECKOUT BOEKEN? 

www.kasteeldomeincauberg.nl
Meldt u dan gelijk aan voor onze nieuwsbrief 
met het laatste nieuws over ons park, acties 
en evenementen.

MINISHOP
KLEINE DAGELIJKSE

BOODSCHAPPEN 
(1E ETAGE VAN DE RECEPTIE)

BROODJES SERVICE 
ELKE OCHTEND VERSE
BROODJES BEZORGD

BIJ UW ACCOMMODATIE

RESTAURANT DE ZOETE ZOEN 
(0031) (0)43 6010170i
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5 t/m 7 april
Docfest, Lumiere Maastricht

www.docfest.eu 

20 en 21 april
Amstel Gold Race (wielrennen)

Locatie: Maastricht- Valkenburg

www.amstelgoldrace.nl

Medio mei verwacht:
Europa’s grootste flamingo 

kolonie in GaiaZOO

Locatie: Kerkrade

www.gaiazoo.nl 

25 en 26 mei
Pop on Top

Locatie: Kuurpark, Valkenburg

www.popontop.nl

DE VIER JAARGETIJDEN VAN Valkenburg

SMAAK MAAKT ONZE KWALITEIT BIJZONDER
Ambachtelijke Slager Traiteur Valkenburg staat synoniem voor lekker. Alles wat wij maken is bedoeld om u lekker, 

gevarieerd en gezond te laten eten. Ons assortiment is huisgemaakt met passie voor lekker. Vers vlees, fijne vleeswaren, 

barbecuespecialiteiten, gourmet en dagverse maaltijden. Altijd vers, altijd van topkwaliteit en natuurlijk altijd lekker!

LOUIS VAN DE MAESENSTRAAT 1 - 6301 EA VALKENBURG -  TELEFOON 043 6012 413 - www.SLAGERTRAITEURVALKENBURG.NL

10% KORTIN
G
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10-13 januari
InterClassics Maastricht 2019

Locatie: MECC Maastricht

www.interclassicsmaastricht.nl

13 januari t/m 24 maart 
Expositie  ‘Changing Times’ door 

Peter Bertus en Chris Roovers

Locatie: Valkenburg

www.museumvalkenburg.nl

28 februari
Auw Wieverbal (carnaval)

Locatie: Binnenstad Valkenburg

www.auwwieverbal.nl

3 t/m 5 maart
Carnaval 
Locatie: diversen

www.optochtenkalender.nl

16 maart t/m 31 maart (Inside),
 t/m 2020 doorlopend (Outside)
KiV Inside en Outside 

Kunst in Valkenburg

Landgoed Château St. Gerlach/ 

Gerlachuskerk, Houthem St. Gerlach

www.kunstinvalkenburg.nl

16 t/m 24 maart
TEFAF Maastricht 

(kunstbeurs)

Locatie: MECC, Maastricht

www.tefaf.com

16 t/m 24 maart
During TEFAF 

(exposities, dans, muziek)

Locatie: Maastricht

www.duringtefaf.nl

Evenementen om niet te vergeten

OPEN FROM APRIL 2019 VALKENBURG

WWW.SHIMANO-EC.COM

lente
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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!

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.

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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Bonnefantenmuseum
Maastricht

Maak een museumbezoek nog leuker met onze  

activiteiten voor jong en oud Tot en met 18 jaar is een 

bezoekje aan het Bonnefanten altijd gratis!

Voor jonge kunstfana atjes

Bonnefantje Kunst Kijk Doe Boekje (4 – 7 jaar)

Het Bonnefanten op een leuke, speelse manier ontdekken? Dat 

kan met het kunst kijk Doe Boekje. een boekje vol leuke opdracht-

jes voor kelurters over kunstwerken uit onze eigen collecti, met in 

het midden een leuk stickervel. (€ 2,50 per boekje) 

Klopjacht Kids Audiotour  (vanaf 7 jaar)

Met het Wetenschappelijk Instituut voor kloppende Zaken (WIkZ) 

zoek je precies uit of alle kunstwerken in het museum kloppen. ga 

met een BsI (Bonnefanten scene Investigation) pakket op jacht, 

steek je neus in de kunst en help Chef en Watson bij de controle op 

‘kloppendheid’. (€2,- per tour- incl. BsI pakket)

Pelgrimage speurtochtboekje (vanaf 10 jaar)

ontdek de verborgen boodschappen in de collectie oude kunst 

met het speciale bedevaartsspeurtochtboekje. (€ 1,- per boekje)

Voor De Hele faMIlIe

Versla je vrienden en familie tijdens een potje Museumdobbelspel 

tussen de kunst. Daag iedereen uit met originele antwoorden op 

de vragen in dit kunstige spel! (€ 3,- per spel)

Voor VolWassenen

Audiotour

Voor onze vaste collectie is er een audiotour beschikbaar. Verkrijg-

baar bij de ticketbalie (€ 2,-) of gratis te downloaden voor android 

en ios. 

Weekend rondleidingen

ontdek het museum onder begeleiding van een van onze ervaren 

museumgidsen. Iedere zaterdag en zondag om 11.30 uur (gratis op 

vertoon van geldig entreebewijs)

Regelmatig worden er extra rondleidingen, workshops, 

lezingen en andere activiteiten georganiseerd. Ook 

tijdens vakantieperiodes. Kijk voor meer informatie en 

tickets op www.bonnefanten.nl

Oude meesters vinden samen met moderne en hedendaagse kunst hun oplek in het iconische, door de  

Italiaanse architect Aldo Rossi ontworpen gebouw. Het Bonnefantenmuseum vertelt  verhalen met 

afwisselende tentoonstellingen, rondleidingen, bijzondere lezingen en kinderactiviteiten. De museumshop 

biedt een bijzonder assortiment kunstcadeaus en in Museumcafé Ipanema kun je heerlijk lunchen.

www.bonnefanten.nL / open:  dinsdag t/m zondag van 11.00 -  17.00 uur

BM_advert_TOES3.indd   1 29-11-18   09:59

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

COLUMBUS
EARTH CENTER
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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

6 en 7 april 
Volta Limburg Classic

20 en 21 april 
Amstel Gold Race

28 april 
Luik Bastenaken Luik

14 juni 
Limburgs Mooiste

29 juni 
Eroica Limburg

2 augustus
Raboronde Heerlen

9 augustus
Ridderronde Maastricht 

12 -18 augustus
Binck Bank Tour

21 en 22 september 
Mergelheuvelland2daagse (MH2D)
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• 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!

NIEUW!
Wild 

Waterbaan!

CONTINIUM
EEN DAG VOL SPANNENDE ONTDEKKINGEN IN

DISCOVERY CENTER
CSI:

Continium
Nu te zien!*

CONTINIUM.NL
Museumplein 2,
6461 MA Kerkrade

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

Continium is een interactief doe- en
ontdekmuseum waar je handen en ogen
tekort komt voor alle leuke doe-stations,
waarmee je zelf uitvindt hoe de wereld werkt.
* T/m najaar 2019

lente
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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 

vvvzuidlimburg.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 vvvzuidlim-

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. 

VVV 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 vvvzuid-

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 vvvzuidlimburg.

nl/fietsen

Tip: 

Ben je nieuwsgierig naar alle bewegwij-

zerde routes in Zuid-Limburg? 

VVV Zuid-Limburg heeft ze allemaal 

voor je verzameld in een route-overzicht. 

Bekijk en download ze via 

vvvzuidlimburg.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. VVV Zuid-Lim-

burg begrijpt dat heel goed en presen-

teert  met veel plezier een uiteenlopend 

aanbod aan activiteiten en evenemen-

ten. Als familie iets te vieren? Op zoek 

naar een restaurant waar ook kids kun-

nen spelen en smullen? In voor een bé-

tje actie en avontuur voor het hele gezin 

of als opa en oma de kleinkinderen een 

onvergetelijke dag uit bezorgen? Dan zit 

je hier goed! Welkom in Zuid-Limburg, 

die plek waar families, groot en klein, 

buitengewoon welkom zijn. Bekijk alle 

tips op vvvzuidlimburg.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 vvvzuidlimburg.nl/well-

ness-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 kloostervarken 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 vvvzuid-

limburg.nl/etenendrinken

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 vvvzuidlim-

burg.nl/valkenburg

BRENG EEN BEZOEK 
AAN DE LIMBURG WINKEL

In de VVV-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 Limburg 

Winkels 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 

vvvzuidlimburg.nl/limburgwinkel

ZUID LIMBURG, 
EEN STUKJE BUITENLAND IN NEDERLAND
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8 t/m 10 juni 
Pinkpop (muziek)

Locatie: Landgraaf

www.pinkpop.nl

4 t/m 7 juni 
Heuvellandfiets4daagse 

(fietsen)

Vertrek: Valkenburg

www.heuvellandfiets4daagse.nl

16 juni 
Maastrichts Mooiste 

(hardlopen, wandelen)

Locatie, binnenstad Maastricht

www.maastrichtsmooiste.nl

23 juni
Buurman en Buurmandag 

(kinderevenement)

Locatie: Simpelveld

www.miljoenenlijn.nl  

22 juni
Cavemanrun 

(obstacle run)

Locatie: Valkenburg

www.cavemanrun.nl

1 juli 
t/m 31 augustus 
World Tour 

of Frozen Dreams 

MECC Maastricht 

4 t/m 21 juli
Concerten André Rieu 

(muziekevenement)

Locatie: Vrijthof, Maastricht

www.andrerieu.nl

 
12 t/m 14 juli 
Corvette Fame 
Locatie: Kuurpark, Valkenburg

www.corvette-fame.com

13 en 14 juli                      
Weekend at War

Locatie: Simpelveld

www.miljoenenlijn.nl 

8 t/m 11 augustus
Heuvelland Wandelvierdaagse 

(wandelevenement)

Locatie: Valkenburg aan de Geul

www.heuvelland4daagse.nl

17 en 18 augustus
(precies vijftig jaar na dato)
Peace, Love & Music, 

50 jaar Woodstock

Openluchttheater Valkenburg 

www.openluchttheater-valkenburg.nl

22 t/m 25 augustus
Preuvenemint (culinair)

Locatie: Vrijthof, Maastricht

www.preuvenemint.nl

Evenementen om niet te vergeten

Fietsen doen wij graag in Valkenburg en dan vooral rond de zomer! Heerlijk met de kinderen op pad 

of het fanatiek beklimmen van de Cauberg, in Valkenburg kan het allemaal. En wat is er nou leuker dan  

tijdens zo’n fietstocht even heerlijk neer te ploffen in het gras om te picknicken? Het is dé manier om  

uw hoofd even helemaal leeg te maken en te genieten van het ultieme vakantiegevoel.

zomer

DE VIER JAARGETIJDEN VAN Valkenburg

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 / 

verse fruitsappen (appels, peren, kersen, 

ROGER PINCKERS

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

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 ver-

rassingen. 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!
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Wellicht is het je al opgevallen dat her en der op ons park de naam ‘Villapark Chateau Fauquemont’

 gebruikt wordt, bijvoorbeeld op de huisnummerbordjes van onze accommodaties. Dit is de naam die 

oprichter Jan Tebbe aan ons vakantiepark heeft gegeven. Deze Franse benaming voor Kasteel Valkenburg 

moest het statige karakter van ons park benadrukken. In 2004, toen bij Landal GreenParks de eerste 60 

woningen in de verhuur kwamen werd de naam van het park veranderd in ‘Kasteeldomein De Cauberg’. 

tv op de slaapkamer, sauna, zonnebank, 

wasmachine, droger, luxe tuinmeubilair. 

Er liggen handdoeken, een badset en 

keukendoekset klaar bij aankomst.

6EL: Extra luxe
Pure verwennerij: zoals type Luxe, ech-

ter met veranda, houtkachel, green egg 

BBQ, loungebank en ligstoelen

EVEN VOORSTELLEN

Ook werd bij de oprichting van het park 

aan elk type bungalow een naam gege-

ven, met verwijzingen naar de historie 

van Valkenburg: 

4 of 6 persoons woning:

Type Walram (grijs dak)

Walram de Rosse: genoemd naar zijn 

rode haar, één van ridders van Valkenburg.

Type Genhoes (vakwerkwoning)

Kasteel Genhoes, ligt in Oud-Valkenburg, 

stamkasteel van de Heren van Valkenburg.

6C: Comfort 
Een comfortabele vrijstaande villa, fijne 

badkamer en goed ingerichte keuken, 

opgemaakte bedden bij aankomst.  

Comfort zoals het hoort. Een mooie villa 

voor een prima prijs. 

4L/ 6L: Luxe
Zoals type Comfort maar dan met nog 

meer luxe: digitale TV en extra zenders, 2e 

2- persoons appartement 
Maison de Maitre

Herenhuis, herkenbaar aan de rechthoekige 

basis en de grote hoekstenen.

2EL: Extra luxe
Extra luxe appartement met ruime living, 

goed ingerichte keuken, badkamer met 

dubbele wastafel, stoomdouche, sauna 

met snelbruiner en 2e tv op de slaapka-

mer. Er liggen handdoeken, een badset 

en keukendoekset klaar bij aankomst.

zomer

10- persoons villa Type Fauconnier 
(de 10- persoonswoningen)

10C: Comfort Een comfortabele vrij-

staande villa, fijne badkamer en goed 

ingerichte keuken, opgemaakte bedden 

bij aankomst. Een mooie villa voor een 

prima prijs. 

10L: Luxe Zoals type Comfort met nog 

meer luxe: digitale TV en extra zenders, 2e 

tv op de slaapkamer, sauna, zonnebank, 

wasmachine, droger, luxe tuinmeubilair. 

Er liggen handdoeken, een badset en 

keukendoekset klaar bij aankomst.

10EL: Extra luxe Pure verwennerij: zo-

als type Luxe, echter met veranda, hout-

kachel, green egg BBQ, loungebank en 

ligstoelen

4- persoons appartementen 
Chateau Fauquemont 

Genoemd naar Kasteel Valkenburg, de eni-

ge echte hoogteburcht die Nederland kent, 

de kasteelruine is nog te bezichtigen.

4BL1/ 2-4BL: 
statige extra luxe appartementen met 

ruime living, goed ingerichte keuken, 

badkamer met stoomdouche, whirlpool, 

sauna met snelbruiner en 2e tv op de 

slaapkamer. Er liggen handdoeken, een 

badset en keukendoekset klaar bij aan-

komst.

Fauconnier: Franse benaming voor Valkenier, verwijzing naar de jacht met valken die in 

middeleeuwen populair was bij de adel. 
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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 school-

bussen tijdens een 45 minuten durende rondrit 

door het oude en nieuwe Maastricht.

www.stiphout.nl WELKOM AAN BOORD!

31

zomer

Ottawa, New York, Chili, Boeka-
rest, er is haast geen plek ter we-
reld waar Andre Rieu niet optreedt. 
Maar de wereldster samen met 
zijn Johan Strauss Orkest te zien 
op het mooiste plein van Neder-
land, omringd door eeuwenou-
de monumenten? Dat is iets heel 
bijzonders. Maastricht is de enige 
stad waar Rieu elk jaar een reeks 

openluchtconcerten geeft.

Voor Rieu-fans gelden de zomer-
concerten in Maastricht als het 
walhalla. Vorig jaar reisden fans 
van meer dan 80 landen naar 
Maastricht, om op het Vrijthof 
te genieten van het aanstekelij-
ke Rieu- repertoire: een speelse 
mix van klassieke muziek, 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 nabou-
wen als decor, op  dat moment de 
grootste tourset ooit. Ook stond hij 
op de lijst van best ver ko pende ar-
tiesten ter wereld. 

De concerten zijn het allerleukste 
om bij te wonen onder het genot 
van een heerlijk diner en drankje. 
Alle restaurants aan het Vrijthof 
bieden een arrangement aan voor 
concert en diner, voor zeer schap-
pelijke prijzen. 

Kijk op onze website 
www.kasteeldomeincauberg.nl 
voor informatie over de terra-
sarrangementen en het reserve-
ren 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!

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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Bij Bakkerij Geurten werken lokale bakkers 7 dagen 

per week goed door om iedereen van kwalitatief 

brood en banket te voorzien. En dat proef je!

U besteld bij de receptie en zij gaan aan de slag: 

harde en zachte broodjes, witte en bruine broden, 

verse croissantjes en vele Limburgse vlaaien niets is 

er onmogelijk!

Bezoekt u de komende dagen het centrum van 

Valkenburg? laat u dan zeker verleiden door de 

heerlijke bakkerswaren in onze winkel. En beleef ons 

bourgondische Limburg…

Ook thuis genieten van de bakkunsten van Geurten? 

Bestel via de receptie of bezoek de bakkerswinkel aan de:

Passage 13 Valkenburg | Tel. 043 - 601 45 84. 

BAKKERIJ GEURTEN

BOURGONDISCH GENIETEN

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
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Schenkerij-restaurant De Zoete Zoen
Cauberg 29, Valkenburg | Tel. 043 - 601 01 70 | www.dezoetezoen.nl | info@dezoetezoen.nl

Elke dag geopend vanaf 10.00 uur (ontbijt vanaf 09.30 mogelijk)

Op de kop van de Valkenburgse Cauberg ligt het schit terende 

Landal Kasteelpark Cauberg met bij de entree een al even prachtige 

horeca-uitspanning. Wie denkt dat deze er alleen is voor de  

parkbezoekers heeft het grondig mis: iedereen is welkom en u  

parkeert gratis, aan de rand van het park.

De top van de Cauberg is natuurlijk erg 

populair bij wielrenners en -rijders. In 

de drukke kerstperiode haken park en 

restaurant aan, ook qua sfeer, bij Kerst  -

stad Valkenburg. Maar ook als de rust 

even is weerge keerd is het uitstekend 

vertoeven in het restaurant.

Het is winter als we dit schrijven. De kaart 

is aange past aan het seizoen, maar blijft 

in de regio. Befaamd zijn de planken 

vol lekkernijen. De Wintergenietplank 

bevat onder andere een stoverij van 

wild, hervekaas (ook wel Limburger of 

Rommedoe genoemd) met stroop, bit-

terballen, kaas, worst, gedroogde ham, 

kipkluifjes en boerenbrood.

Wie uitgewandeld is door de prachtige 

regio kan opwar men met een heerlijke 

winterkoffie met slagroom en kaneel, 

chocolade, hazelnoot, toffee en meer. 

Uiter aard zijn er ook spirituele koffies, 

met een zoen uit Ierland, Spanje, Frank-

rijk, Italië, Limburg en meer. 

De Zoete Zoen heeft een heel bijzon-

der con cept, dat resul teert in een goed 

en trouw pu bliek, ook uit de regio. Met 

name het nieuwe voorterras spreekt 

veel gasten aan.

Eigenaren zijn Chantal Benen en Jan 

Peters.   

Veel mogelijkheden 
“De Zoete Zoen is vanaf 09.00 uur open 

voor ontbijt, lunch en diner. We kunnen 

in overleg aan ieders wensen voldoen,  

omdat we ook grote gezelschappen 

aank unnen. Ons restaurant biedt 90 zit-

plaatsen, het terras liefst 100. Daar naast 

hebben wij ruimte voor bedrijven die op 

een informele manier willen vergaderen 

en cursussen willen geven. We bieden 

ook gratis parkeergelegenheid en wifi. 

We maken voor alle groepen een offerte 

“op maat”. Door de afwisseling blijft dit 

bedrijf spannend en verveel je je nooit. 

We hebben zelfs voor de gasten com-

plete gourmet- en BBQ-arrangementen, 

voor in hun bungalow of appartement. 

Daarnaast mochten we in de afgelopen 

jaren al heel wat bekende Nederlanders 

ontvangen. Alle handtekeningen kun je 

zien op de deuren van onze Schenkerij.”

Levenspartner Chantal Benen begon bij 

Brand Bierbrouwerij. “Ik was achtereen-

volgens relatiebeheerder bij Brand, werkte 

op de verkoop binnendienst voor Heine-

ken en daarna bij zusterbedrijf Vrumona 

als vertegenwoordigster in Zuid Limburg. 

Toen we deze locatie konden overnemen 

vonden Jan en ik dat een unieke kans: een 

eigen bedrijf met potentieel. We hebben 

dan ook in de jaren al heel wat uitge-

breid en aangepast. We zijn nog altijd 

blij dat we hier zitten en blij met de uit-

stekende samenwerking met parkma-

nanager Gert en de Landal- organisatie.” 

“Onze laatste uitbreiding is het terras 

aan de voorzijde van de weg, waar we 

vooral ook passanten willen verwelko-

men. Mensen uit de omgeving, wan-

delaars en fietsers kunnen hier terecht 

voor diverse speciaalbieren, borrel-

planken, ijscoupes, koffie en dagverse 

vlaai, maar ook de lunch of diner kan  

buiten worden geserveerd. Aangezien 

we zelf twee dochters hebben, willen wij 

de kinderen ook niet vergeten. Het sou-

terrain biedt kinderen de mogelijkheid 

om lekker te spelen, terwijl de ouders ge-

nieten van hun maaltijd. En wil je lekker 

op het terras zitten, dan is er sinds kort 

een speelhuisje voor de kin deren. Han-

dig toch? Het mooiste aan dit vak blijft de 

samenwerking met mensen 

en de tevredenheid van iedere 

gast. Dit blijft ons motiveren en 

zo kunnen we er nog heel wat 

jaren plezier van hebben.”

Chefkok: 
Roland Vincken
Roland Vincken uit Voerendaal is de cre-

atieve chef-kok van De Zoete Zoen. Hij 

volgde de Middelbare Horecaschool in 

Heerlen en werkte vervolgens bij Kas-

teel Erenstein en Hotel Winselerhof, 

voordat hij zes jaar geleden overstapte 

naar De Zoete Zoen. “Het was voor mij 

een mooie uitdaging. Men streeft hier 

naar een hoog niveau en ik krijg ik alle 

kansen om dat te realiseren. Ik werk 

zelfstandig, maar in nauw overleg met 

de collega’s en de directie. Ook de sau-

zen en fonds komen hier uit de keuken 

en we werken zo veel mogelijk met pro-

ducten uit de streek, met biologische 

kazen en bijvoorbeeld grotchampig-

nons uit Kanne.” 

Twee voorbeelden van streekgerech-

ten die u zelf thuis kunt bereiden treft u 

aan in dit magazine. “Dit is een mooie 

plek, die veel bezoekers trekt, ook van-

wege de omgeving, het wielrennen, 

de Kerststad Valkenburg.”

DE ZOETE  ZOEN 

zomer
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6 t/m 29 september
Kunstdagen Wittem 

Kloosterbibliotheek Wittem, 

Wittemer Allee 32, Wittem

www.kunstdagenwittem.nl

7 en 8 september
Limburgs Landmarkt Mesch 

Mesch, Eijsden

www.landmarktmesch.nl

12 t/m 15 september
75 jaar Herdenking Bevrijding

Locatie: Landal Cauberg & omgeving

www.landalcauberg.nl 

15 september                   
Paw Patrol 

(kinderevenement)

Locatie: Simpelveld

www.miljoenenlijn.nl   
   

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. 

Evenementen om niet te vergeten
15 september
Liberation Concert Margraten 

Amerikaanse Begraafplaats, 

Margraten

www.margrateneerbetoon.nl

19 t/m 22 september 
Musica Sacra

www.musicasacramaastricht.nl 

21 t/m 22 september 
Mergelland Heuvelland 2-daags 

St. Geertruid

Nabij camping ‘De Kersengaard’, 

Libeek (St. Geertruid)

www.mh2d.nl

28 t/m 29 september 
Wahlwiller Wijnfeesten 

Diverse locaties, Wahlwiller

www.wahlwillerwijnfeest.nl

1 t/m 31 oktober
Valkenburgse Bokkeweken

Diverse locaties, Valkenburg aan de Geul

www.vvvzuidlimburg.nl

3 t/m 6 oktober
Oktoberfeest Heerlen

Pancratiusplein, Heerlen

www.oktoberfeestheerlen.nl

6 oktober
Maastrek

Diverse locaties - www.maastrek.eu

11 t/m 13 oktober 
Jeker Jazz Festival 

Jekerkwartier, Maastricht 

11 t/m 16 oktober
Oktoberfeest Sittard 

Centrum Sittard - www.oktoberfeestsittard.nl

herfst

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

www.vvvzuidlimburg.nl/LandaldeCaubergRouteVa5

www.vvvzuidlimburg.nl/LandaldeCauberg

DE VIER JAARGETIJDEN VAN Valkenburg
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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

herfst

JAM verkrijgbaar bij de receptie



4140

PANNENKOEKENPARADIJS CAUBERG

Grendelplein 12 | 6301 BS Valkenburg aan de Geul | T.: 043-6015333
www.pannenkoekenparadijs.com

Nieuw in Valkenburg lekker centraal, aan de voet van de Cauberg!

Onze kaart biedt keus uit ruim 250 verschillende pannenkoeken, 

heerlijke salades, pasteitjes en huisgemaakte soepen. 

Glutenvrij of lactose-intolerantie? - Geen probleem!

Voor de kinderen is er een leuke speelruimte en bij hun 

eten krijgen ze Kleuro’s waarmee ze in ons 

“speelgoedwinkeltje” leuke verrassingen kunnen kopen.

herfst

VAN FRUIT
TOT EROP UIT

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: 

Ruim 70 winkels onder 1 dak        Gratis kinderopvang        altijd gratis parkerenRuim 70 winkels onder 1 dak        Gratis kinderopvang        altijd gratis parkerenRuim 70 winkels onder 1 dak        Gratis kinderopvang        altijd gratis parkeren

Wethouder Sangersstraat 314
6191 NA Beek
Nederland

Gratis 
Makado tas? Ga naarbeleefmakadobeek.nl 

voor de 
voorwaarden!

Het
vernieuwde

Makado Beek
heeft het
allemaal!

7 dagen
per week
geopend!

MYSTERY HOUSE ESCAPE ROOMS

Escape Room is een spannend, uit dagend en onvoor-

spelbaar spel dat je speelt met 3-6 personen, perfect voor 

vriendengroepen, families en gezinnen met pubers. 

We hebben ook een escape room voor 1-2 personen, 

en da’s uniek!

Bekijk onze kamers, check de beschikbaarheid en boek jouw escape via www.mysteryhouse.nl 

Mystery House Valkenburg | Guascostraat 6, Valkenburg centrum | T: +31 (0)43 737 01 89 | info@mysteryhouse.nl

De Escape Rooms van Mystery House zijn gevestigd in de oude 

bioscoop van Valkenburg. Ze zijn gebaseerd op oude films, die 

als vloek in het gebouw achtergebleven zijn. Elke kamer heeft 

een eigen thema, een eigen verhaal, en ... een eigen oplossing. 

Lukt het jullie om de raadsels op te lossen en de geheime 

uitgang te vinden voor de 60 minuten weggetikt zijn? 
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NIEUW

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! 

Leeuw Bier

Wist je dat… Valkenburg haar eigen bierbrouwerij had?

Het écht Valkenburgse Leeuw bier werd tot 2006 
gebrouwen aan de westkant van Valkenburg, 
in de brouwerij aan de Plenkertstraat. Hoewel 

de productieactiviteiten daarna verhuisden naar 
Brouwerij Haacht in België, kun je in Valkenburg nog 
steeds volop genieten van Leeuw bier. 

De smaak van het goede leven

Hoewel Leeuw Pilsener inmiddels in België 
gebrouwen wordt, gebeurt dit echter nog steeds 
naar authentiek Valkenburgs recept. Leeuw Bier is 
dan ook nog steeds de echte smaak van Valkenburg, 
én van het goede leven overigens. Want het 
kwaliteitsmerk is sterk verbonden met datgene waar 
de Limburgers bekend om staan: bourgondisch 
genieten! Een levensinstelling die alleen maar 
versterkt is sinds Leeuw Bier samenging met de 
Belgische familiebrouwerij Haacht. 

Gerenommeerde bieren van wereldklasse

Leon Crutzen van Bierbrouwerij De Leeuw: “We 
werken al vele jaren samen met ons Belgische 
zusterbedrijf brouwerij Haacht, wat ons een stuk 
krachtiger heeft gemaakt. Zo hebben we een aantal 

Belgische speciaalbieren van superieure klasse kunnen 
toevoegen aan ons gevarieerde assortiment. Van 
erkende Belgische abdijbieren tot fruitbieren en sinds 
kort zelfs een verrassende IPA en Saison. Dat maakt 
dat wij zo’n 25 bieren op de tap en op fles kunnen 
aanbieden, voor bierliefhebbers van elke goesting. 
Een groot deel van ons assortiment is bekroond 
met gerenommeerde prijzen, waaronder SUPER 8 
Blanche (5,1%), Tongerlo Prior (9%) en Keizer Karel 
Goud Blond (8,5%). Tongerlo Lux is bijvoorbeeld 
uitgeroepen tot ‘Beste Bier van de Wereld’ door de 
internationale jury van de World Beer Awards. Ga 
het proeven en oordeel zelf!”

Leeuw bij “De Zoete Zoen”

De Zoete Zoen werkt graag en nauw samen met haar 
lokale ‘huisbrouwer’ Leeuw Bier. Jan en Chantal: “De 
lijnen zijn kort en hartelijk. Dat blijkt onder andere uit 
het eigen Zoete Zoenglas dat we samen ontwikkeld 
hebben en uit het gezamenlijk creëren van een nieuw 
voorterras voor passanten van buiten het park. Ook 
hier op de Cauberg kunnen wandelaars, fietsers en 
andere bezoekers volop genieten van de smaak van 
het goede leven!”

www.leeuwbier.nl  -  info@leeuwbier.nl

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

herfst
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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. 

VVV Limburg
 Winkel 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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25 oktober 
t/m 10 november
Festival Vocallis

Diverse locaties

www.festivalvocallis.nl

2 november
Hubertusmarkt Gulpen

Centrum, Gulpen

www.gulpen-wittem.nl

10 november
Aod òp Nuj i Heële 
Burgemeester van Grunsvenplein, 

Heerlen

www.aodopnuj.nl

11 november
De 11e van de 11e 

(opening carnavalsseizoen)

Locatie: Maastricht

www.sjengkraftcompenei.nl

15 november 
t/m 5 januari 2020
Kerststad Valkenburg

Locatie: diverse locaties Valkenburg

www.kerststad.nl

16 november 
Intocht Sinterklaas Maastricht 

16 november 
t/m 6 januari 2020
Kerstgrot Mergelrijk

www.mergelrijk.nl

17 november 
Isaac Cross Duathlon Maasricht  

22 t/m 24 november
JIM Jumping Indoor Maastricht 

(paardensport)

Locatie: MECC, Maastricht

www.jumpingindoormaastricht.com

22 november 
t/m 23 december
Aachener Weihnachtsmarkt

Rondom de Dom en het Stadhuis, Aken

www.aachenweihnachtsmarkt.de

30 november 
Maastricht Urban Trail

Maastricht

1 t/m 31 december
Magisch Maastricht

Locatie: Binnenstad, Maastricht

www.magischmaastricht.nl

1 december 
t/m 6 januari 2020
Kribkeswandelingen 

in het Heuvelland/Voeren

Diverse startlocaties in Heuvelland 

en Voerstreek (B), Epen

www.krib keswandeling.nl

Valkenburg houdt geen winterslaap ... 

Het wordt steeds iets kouder en daarmee wordt het sprookjes achtige 

karakter van Valkenburg wakker. Leer de binnenstad  

in de winter op een magische manier opnieuw kennen.

Evenementen om niet te vergeten
winter

DE VIER JAARGETIJDEN VAN Valkenburg

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. Wij zijn specialist op het gebied 

van trouwringen en helpen u graag bij het vinden van de 

trouwring die bij u past, de rest van uw leven! Zo vindt u bij 

Juwelier Haesen een sieraad voor elke herinnering.

Passage 9a | 6301 DW Valkenburg | Tel: 043-601 22 30www.juwelierhaesen.nl
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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 winterse 

taferelen: van bijzondere ballen voor in de 

boom tot warme sokken voor koude win-

tervoeten. Geef je ogen de kost en slenter 

door de grotten, drink een warme choco-

mel met slagroom, ga een beetje kerst-

shoppen en geniet vooral van veel gezel-

ligheid. De kerstmarkt in de Gemeentegrot 

is de grootste, oudste en meest bezochte 

ondergrondse kerstmarkt van Europa. 

Grootste kerstminiatuurwereld 
in Kerstgrot Mergelrijk 
en Winter Wonderland
In Mergelrijk is de grootste ondergrondse 

kerstminiatuurwereld van de Nederlands 

kampioenen ‘kerstdorpjes’ bouwen van 

Lemax. Ook kun je zelf je eigen mergel-

souvenier maken.

Ervaar de ultieme kerstsfeer bij Win-

ter Wonderland in de Wilhelminagrot, 

met sprookjesachtige zandsculpturen 

waaraan kunstenaars van over de hele 

wereld hebben gebouwd. Maak een ro-

mantisch tochtje met de mooi verlichte 

kabelbaan richting Brasserie de Wilhel-

minatoren.

Christmas Parade
Een optocht van mooi verlichte praalwa-

gens, dansende elfjes en natuurlijk Ko-

ning Winter en de Kerstman. Twee keer 

per week komt de optocht voorbij; op 

woensdag- en op zaterdagavond.  En kom 

je de eerste zaterdag, tijdens de opening 

van Kerststad Valkenburg? Dan pik je ook 

nog mooi even een vuurwerkshow mee! 

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, 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! In de donkere maanden voor kerst 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. 

winter
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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.

winter

Het voormalige gemeentehuis van Valkenburg herbergt een 

dynamisch museum. Ieder jaar kunt u er talrijke 

wisseltentoonstellingen zien van kunst uit de 20e eeuw.

Ook geven we een podium aan hedendaagse en experimentele kunst.

In hoofdzaak richten we ons op de Limburgse kunstenaar.

Programma 2019: 
o.a. werken van de Amsterdamse Limburger Lei Molin;  leven en 

werken van de Valkenburgse dichter Jan Hanlo;  75-jarige bevrijding 

van Valkenburg; kunstwerken van o.a. Chris Rovers, Peter Bertus, 

Wil Leenders, Jan Tullemans, Dorien van der Ploeg en Nikki Pelaez.

MUSEUM VALKENBURG

Grotestraat Centrum 31 | 6301CW Valkenburg aan de Geul | Tel. 043 – 601 63 94 | www.museumvalkenburg.nl

Geniet tijdens uw verblijf in Zuid-Limburg van professionele wellness behandelingen 
in een gezellige en ontspannen sfeer bij Wellness Salon De Zonnehoeve in Nuth.

U kunt bij ons terecht voor: 
gezichtsbehandelingen – massages - pedicure - manicure. 

WELLNESS SALON DE ZONNEHOEVE 10% KORTING bij uw eerste bezoek!

Wellness Salon De Zonnehoeve
Hellebroek 61 | 6361 AB Nuth | 06-51538650 | www.de-zonnehoeve.nl 
(inpandig bij Hair & Body Care) | Behandeling alleen op afspraak.

Grot met Dino’s,
 Mergel- en Zandsculpturen!

De leukste grot van Valkenburg voor jong en oud!

Grot met Kerstminiaturen 

                      e
n Mergelbeelden

Kerstfilm door de Zandtovenaar

Valkenburg
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Grenzeloos 
        genieten

Bijna 300 handelaren van over de hele 

wereld tonen hun beste stukken in het 

Maastrichts Expositie en Congres Cen-

trum (MECC). Naast oude meesters zijn 

er in Maastricht ook veel topwerken te 

zien uit het impressionisme en de mo-

derne kunst. Alleen werken van hoge 

kwaliteit mogen worden aangeboden:  

door strenge kwaliteitseisen en controle 

door tientallen experts worden potentie-

le vervalsingen of verkeerde toeschrijvin-

gen van de beurs geweerd. De luxe van 

de TEFAF beurs wordt benadrukt door de 

exclusieve aankleding. Bloemisten zijn 

weken bezig om de beurs in te richten. 

Cateraar Maison van den Boer bereidt 

zich een jaar lang voor om tijdens de 

beurs de beste hapjes en drankjes te 

serveren. 

Heel Maastricht ademt kunst tijdens de 

TEFAF: 10 dagen lang is er een neven-

programma DURING TEFAF met kunst, 

theater, dans, muziek en speciale even-

ts. Kijk voor het volledige programma 

op de website van DURING TEFAF. Overi-

gens merk je het aan alles als de TEFAF in 

Maastricht is: dat zie je, dat proef je, dat 

voel je! Nog voordat de eerste privé-jets 

landen en de luxe bolides door de straten 

rijden, merk je al dat er iets bijzonders 

staat te gebeuren in de stad. Etalages 

worden piekfijn in orde gemaakt, vlag-

gen hangen uit en rode lopers worden 

uitgerold. Voor ’s werelds grootste kunst- 

en antiekbeurs wordt de stad helemaal 

opgepoetst en ademt 10 dagen lang 

luxe, gezelligheid en gastvrijheid.

Mensen vanuit de hele wereld komen 

naar Zuid-Limburg om de TEFAF te bele-

ven. Ook op ons park hangt er natuurlijk 

een “EFAF-vibe”. Kortom:  dit event mag 

je niet missen. Dit jaar vindt de beurs 

plaats van 16 tot en met 24 maart. 

TEFAF Maastricht
Wanneer je aan Maastricht denkt, dan denk je aan het Vrijthof, carnaval, het dialect en André Rieu ... 

Internationaal staat Maastricht ook om nog iets anders bekend. De TEFAF: The European Fine Art Fair. 

Elk jaar in maart beleeft Maastricht een absoluut summum wanneer de TEFAF weer kunstliefhebbers 

uit de hele wereld aantrekt. Kunst kopen, kunst beleven: zowel voor de kunstverzamelaar die 

een nieuw werk uitzoekt, als de liefhebber voor wie de TEFAF een dagje uit is, is dit evenement genieten 

van kunst op het hoogste niveau. 

Foto: Loraine Bodewes • Bron: Tefaf.com Foto: Mark Niedermann • Bron: Tefaf.com

winter
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Een plek waar Noord en Zuid elkaar ontmoeten, waar de drie landen die samen de Euregio 

vormen, samenkomen en waar je denkt Nederland te hebben verlaten, terwijl je je wel nog op 

Nederlandse bodem bevindt. Precies daar ligt Maastricht…

Maastricht is de meest 
Europese stad van Nederland 

Dat voel je, dat zie je en dat proef je! Het 

is een plek met een geheel eigen en 

authentieke energie en dynamiek, zo-

als je die nergens in Nederland ervaart. 

Waren het ooit de grote Germaanse en 

Latijnse culturen die hier tegen elkaar 

schuurden, de huidige mix van cultu-

ren, talen en smaken maakt dat de stad 

barst van creativiteit, van onderzoekers, 

ondernemers en (smaak)makers. Maas-

tricht anno nu is een stad met het bes-

te van beide. Van Noord en Zuid. Van 

verleden en heden. Je vindt er histori-

sche panden en hippe designwinkels. 

Statige kerken en avontuurlijke grotten.  

Menukaarten vol smaaksensaties en 

terrassen vol gezelligheid. Bruisende 

festivals en spraakmakende exposities. 

Weidse pleinen en uitgestrekte wijn-

gaarden. Dat alles én meer maakt van 

Maastricht een geliefde bestemming 

voor een dagje shoppen, een weekend-

je samen of wereldse vakantie (dicht bij 

huis).

Winkelstad bij uitstek

Kleine boetiekjes en grote merken 

worden afgewisseld met authentieke 

speciaalzaken die unieke musthaves  

presenteren op het gebied van mode, 

lifestyle, accessoires en design. Dat al-

les tegen het sfeervolle decor van de  

historische binnenstad. Het winkelhart 

van de stad is met recht het walhalla 

voor modeliefhebbers en shopaholics 

die hier maar liefst 7 dagen per week 

hun hart kunnen ophalen. 

Beleef Maastricht élk seizoen! 

Verleden en heden wisselen zich af, in 

architectuur, maar zeker ook in het aan-

bod aan cultuur. Kleurrijk, traditioneel 

en typisch Maastrichts, maar ook myste-

rieus, onontdekt, uitdagend en werelds. 

Van ondergrondse cultuurschatten en 

karakteristieke torens, tot levendige en 

bruisende festivals, exposities én adem-

benemende voorstellingen. Maastricht 

staat het hele jaar door bol van activitei-

ten en kent een vier seizoenen kalender 

waarbij elk seizoen eruit springt met een 

eigen cultureel karakter. Ontdek nu, tij-

dens Zomer in Maastricht, de kleurrijke 

activiteiten voor jong en oud. Maar je 

kunt in Maastricht ook het voorjaar be-

leven met het kunstzinnige hoogtepunt 

DURING TEFAF, het gastronomische na-

jaar proeven met La Saison Culinaire en 

van kerstsfeer en winterpret genieten 

tijdens Magisch Maastricht. 

Go local 

Een tour door Maastricht is een echte 

ontdekkingstocht. Gepassioneerde lo-

cals laten je zien wat de stad nu zo speci-

aal maakt. Denk maar aan de (maar liefst 

2!) basilieken, de oude vesting, eeuwen 

aan geschiedenis en traditie achter elke 

deur, maar ook de ontwikkeling van oude 

industriële gebouwen naar culinaire 

hotspots of broedplaatsen voor cultuur,  

duurzaamheid en design/maakindus-

trie. In de zomervakantie zijn er elke dag 

verschillende tours en tochten. Ook op 

cultureel gebied is de Maastrichtse ka-

lender gevuld met spraakmakende even-

ts, traditionele festivals, veelbelovende 

voorstellingen en unieke exposities. Kijk 

hiervoor op www.maastrichtagenda.nl 

en op www.uitagendamaastricht.nl 

Elke wijk zijn eigen karakter

• Trendy authentiek Wyck

Wyck vormt met recht een warm welkom 

voor de rest van de stad. De vele eigen-

tijdse en exclusieve winkels, hippe ho-

tels, trendy horecagelegenheden en cre-

atieve ondernemers die er zich de laatste 

jaren gevestigd hebben, gaan perfect 

samen met de bestaande authentieke 

speciaalzaakjes, kleinschalige delicates-

senwinkels en lokale Wyckenaren.

• Céramique: Architectuurwijk 

van Maastricht

Laat de smalle authentieke straatjes 

met mooie monumentale panden even 

achter je en ontdek dat spannende, dy-

namische en andere Maastricht. Ner-

gens in Maastricht is er een plek waar 

heden en verleden op zo’n bijzondere 

manier samenkomen als in de wijk 

Céramique, waar het industriële verle-

den nog voelbaar is.

• Shopwalhalla in de sfeervolle Binnenstad

‘Shop till you drop’. Dat motto gaat voor 

de binnenstad van Maastricht wel op. 

Maastricht staat bekend als winkelstad 

en aan een kloppend winkelhart ont-

breekt het niet. Gelukkig wordt het ri-

ante winkelaanbod in de binnenstad 

ruimschoots afgewisseld met tal van 

gezellige kroegjes, eetcafés en restau-

rantjes waar je heerlijk kunt nagenieten 

van je shopavontuur.

• Onthaasten in het Jekerkwartier

In het ‘Quartier Latin van Maastricht’ 

wandelen Maastrichtenaren op hun ge-

mak door de straten, liggen studenten te 

lezen in het park en hier kun je de hele 

zondag op een terrasje zitten zonder je 

te vervelen, terwijl je geniet van live jazz 

klanken op de achtergrond. Het Jeker-

kwartier ligt verscholen tussen eeuwen-

oude monumenten en de stadsmuren 

en grenst aan het groene stadspark.

• Stylish shoppen & sfeer proeven in 

het Stokstraatkwartier

De straatjes zijn er smal, de kroegjes 

klein. De boetiekjes stijlvol, het aanbod 

verfijnd. De historie rijk en de sfeer in-

tiem. Het Stokstraatkwartier is die niet te 

missen shop-, slenter- en flaneerbuurt 

in het hart van Maastricht, dat deel waar 

het heerlijk exclusief kopen, kijken en 

culinair genieten is.

• Sphinxkwartier: wijk in wording

Een stadsdeel zoals je dat in Maastricht 

nog nergens vindt. Dit stadsdeel zal zich 

straks voornamelijk richten op creatieve-

lingen, op jonge inwoners en bezoekers 

van de stad, (internationale) studenten 

en expats. Maar niet alles is er nieuw: de 

sfeer in de historische binnenhaven ’t 

Bassin is romantisch, intiem en een tikje 

Mediterraan.

Stad Maastricht

winter
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• Urban en artistieke 

Vrijthofstraatjes

De Vrijthofstraatjes roepen, in tegen-

stelling tot de meer idyllische straatjes 

in het overgrote deel van de stad, meer 

een urban, artistiek en onontdekt gevoel 

op. Hier is het een komen en gaan van 

studenten en locals. Van kunstenaars,  

ontwerpers en ondernemers. Tegelijker-

tijd barst het er van monumentale erf-

stukken en is het nog steeds een geliefd 

thuis voor veel Maastrichtenaren.

• Sint Pieter voelt als 

buitenland in eigen land

Een van de unieke dingen aan Maas-

tricht als stad is dat je vanuit het cen-

trum in ‘no time’ het buitengebied en 

daarmee de heuvels bereikt. Als je niet 

beter weet, zou je denken dat je in het 

buitenland zit. Met de Sint Pietersberg, 

de grotten, wijngaarden, Fort Sint Pieter 

en Château Neercanne, heeft deze wijk 

alle ingrediënten in zich om je een ul-

tiem vakantiegevoel te bezorgen. 

Meer info: visitmaastricht.nl

Maas tricht
MAASTRICHT UNDERGROUND

De culturele erfenis van Maastricht gaat verder dan het oog reikt. Onder de grond bevinden zich minstens evenveel historische schatten. 

Ga terug in de tijd, treed het donker tegemoet en laat je fantasie de vrije loop met de verhalen die Maas tricht Underground je te vertellen 

heeft. Maastricht Under ground is de verzamelnaam voor alles wat er te zien en te beleven is in Fort Sint Pieter, de grotten en de Kazematten.

FORT  SINT PIETER 

Ga terug in de tijd en herbeleef de geschiedenis tijdens een 

rondleiding door Fort Sint Pieter. De enthousiaste gidsen leiden 

je rond langs onder andere de waterput, de schietgaten en de 

kanonnengalerij en ondertussen kun je genieten van prachtige 

verhalen vol anekdotes en weetjes. 

Tussen 1575 en 1825 is aan de Westkant van Maastricht een 

netwerk van 14 km aan gangen of mijngalerijen ontstaan. Deze 

werden gebruikt om tijdens een belegering van de stad de vij-

and ondergronds te benaderen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

hebben Maastrichtenaren hier angstige uren doorstaan terwijl zij 

schuilden voor de bombardementen. 

Kijk voor meer informatie en tijdstippen & tickets van  

rondleidingen op www.maastrichtunderground.nl 

Durf je helemaal ondergronds te gaan en ben je 

niet bang in het donker? Ga dan op avontuur in de  

grotten van de Sint Pietersberg; Grotten Noord en Grot-

ten Zonneberg! Door de winning van mergel, is in de 

loop der eeuwen een labyrint ontstaan met meer dan 

20.000 gangen.

KAZE MATTEN

GROTTEN VAN SINT PIETER

www.visitmaastricht.nl

winter
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Champignons à l’escargots 

Recept van Roland Vincken, chef-kok van De Zoete Zoen

ZO
ET

E 
ZO

EN

Limburg heeft veel champignonkwekerijen, onder andere in de Mergelgrotten. 

Iemand kwam op het idee om champignons te bereiden op de wijze waarop ze in Frankrijk 

wel escargots (slakken) klaarmaken. Vandaar de naam “Champignons à l’escargots”. 

Bereiding: 
• Smelt de boter in een pan en fruit 
de uitjes aan. Voeg de champignons 
toe en de knoflook. Laat de cham-
pignons goudbruin aanbakken, voeg 
dan de room en de crème fraîche toe 

en laat dit rustig inkoken tot de saus 
lekker om de champignons gaat zit-
ten. Voeg dan de verse kruiden toe en 
breng het geheel op smaak met pe-
per en zout. 

• Doe de champignons in hittebe-
stendige bakjes en strooi de oude 
kaas er overheen. Gratineer het resul-
taat in de oven of de salamander. 

Ingrediënten (voor 6 personen): 

• 1 kg champignons 

• 1 gesnipperde sjalot 

• 2 geperste knoflookteentjes 

• 8 dl room 

• 2 dl crème fraîche 

• 20 gram gesneden bieslook 

• 20 gram gesneden peterselie 

• 20 gram boter 

• peper, zout 

• 100 gram oude kaas 

58
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U mág het zelf snijden in 
de dikte van uw keuze.

Tegen inlevering van deze waardebon 
ontvangt u 4 PLUS Appelfl appen
Uit eigen oven

Max. 1 bon per klant. Deze bon is alleen inwisselbaar bij PLUS Kaumanns. Geldig t/m zondag 31 december 2018.

GRATIS
Bij besteding van 
€ 5,- aan bood-

schappen*

8 7 1 0 6 2 4 1 0 0 6 8 1

Waardebon Waardebon

8 7 1 0 6 2 4 1 0 0 6 9 8

Tegen inlevering van
deze waardebon 
ontvangt u 
voor € 1,49 een literfl es 
PLUS Vers geperst
sinaasappelsap

2.99

1.49

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

Openingstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 9.00-18.00 plus.nl

Het lekkerste brood
van Nederland

Kaumanns�Ralph & Veronique

Hier kunt u ons vinden
Vernieuwd 

en uitgebreid

Kaumanns�Ralph & Veronique

Het lekkerste brood

Wij zijn
iedere zondag
geopend van
9.00 - 18.00 uur

Wijn uit
alle wijnstreken

Landal
Kasteeldomein
Cauberg

• Gekoelde dranken
• Eigen slijterij
• De vleesspecialist van Berg en Terblijt 

*  Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, alcohol, tabak, zuigelingen   voeding, boeken, 
telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en 
emballage en eventuele overige niet wettelijk toegestane artikelen.

Welkom bij 
in Berg en Terblijt

PLUS09568_603_Kaumanns_A4 adv toeristen.indd   1 13-12-17   14:36

Geldig tot januari 2020
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Ik kan veel vertellen over de mogelijkheden in en rondom 

Valkenburg. Maar het is de Mergellandroute waarlangs ik u graag 

mee wil nemen op een reis door het Zuid-Limburgse landschap. 

De 110 kilometer lange route voert u langs de mooiste uitzichten, 

bourgondische dorpjes en de leukst gelegen restaurants en terrassen.

Door Desiree Demmers,

Landal Kasteeldomein De Cauberg

De Mergellandroute kunt u altijd rijden, 

ongeacht het weer. Als u net zoals ik een 

beetje van natuur houdt, maakt het niet 

uit op welk moment u in de auto, op 

de motor of op de scooter stapt om het 

landschap te gaan verkennen.

Het is koud en nat op de dag dat ik be-

sluit om de volledige route te gaan rijden. 

Ik word zelfs vergezeld door een beetje 

sneeuw. Ik moet wel zeggen dat het een 

lang avontuur was. De hele route rijden, 

en tussendoor nog lekker bourgondisch 

genieten van het eten en drinken is een 

enorme uitdaging. U kunt er natuurlijk 

ook twee dagen de tijd voor nemen, of al-

leen een stuk route kiezen dat u het meest 

aanspreekt. Mogelijkheden genoeg.

Ik ben klaar voor een dagje toeren. Met 

mijn 2 kinderen spring ik de auto in en 

vertek vanaf het park Kasteeldomein De 

Cauberg. En daar begint het dilemma al: 

ga ik links of rechts? Aangezien we de 

dag goed willen starten, besluiten we 

om richting Maastricht te gaan en daar 

te genieten van een heerlijk ontbijtje bij 

de brandweerkantine. Hier is het vrijwel 

altijd druk.

Na een goede bodem rijden we verder 

richting Eijsden. Er hangt deze ochtend 

mist boven de Maas, en die belemmert 

ons het mooie uitzicht over de rivier. 

Desondanks is het een mooie route om 

zo richting de uitkijktoren van Mesch 

te rijden. De toren van 9 meter hoogte 

geeft u een prachtig uitzicht over de wei-

des. Overigens kunt u op veel plekken 

waar de Mergellandroute langs komt, 

even de benen strekken en een wande-

ling maken.

Door de kleine mergeldopjes Sint Geer-

truid, Mheer, Noorbeek komen we in 

Slenaken. De parel van het Heuvelland, 

zoals de Slenakenaar het noemt, ligt in-

gebed in een van de mooiste landschap-

pen van Nederland: een dal omringd 

met groene bossen. De gemoedelijke 

sfeer is er echt te proeven. In het dorp 

ligt Bakkerij Vermeeren. Ik moet hier 

even stoppen voor wat lekkers voor on-

derweg, want ik kan de verleiding niet 

weerstaan.

Als we Slenaken weer uitrijden, stoppen 

we bij Auberge De Smockelaer, het favo-

riete stekje van veel toeristen in de om-

geving, om hier even een kopje koffie 

te nuttigen en de kinderen te laten uit-

razen. Dan vervolgen we onze weg door 

het heuvelland, dat wordt gekenmerkt 

door de vele prachtige witte vakwerk-

huizen en vakwerkboerderijen. Deze zijn 

een begrip onder de talloze toeristen die 

op mooie, maar ook minder mooie da-

gen, dit deel van het Limburgse Heuvel-

land bezoeken.

We besluiten te stoppen in Epen, één 

van de meest zuidelijk gelegen dorpen, 

om te lunchen bij Herberg de Smidse. 

Dit is onze Heuvellandfavoriet in de zo-

mermaanden, met op de menukaart 

streekproducten van kleine producen-

ten (veelal boeren). Alle gerechten wor-

den van begin tot eind in eigen keuken 

bereid. Het speltbrood wordt dagelijks 

vers gebakken met speltmeel van de 

Mechelse Commandeursmolen. Ik zeg 

smullen maar!

Uitbuiken in de auto is nu het beste wat 

we kunnen doen. Bij Camerig stoppen 

we nog even om van het vijfsterrenuit-

zicht te genieten.

Omdat er regen is voorspeld, lijkt het 

ons een goed idee om nog snel even 

een frisse neus te halen. We parkeren 

de auto bij het Vijlenerbos nabij Bos-

café t Hijgend Hert. Het Vijlenerbos is 

het meest langgerekte bosgebied van 

Nederland. Het strekt zich uit over een 

lengte van ca. 8 km tussen Epen en het 

Drielandenpunt. In totaal is het Vijle-

nerbos ca. 650 ha groot. Ongeveer 200 

ha van de hoogste delen van het bos 

bestaan uit tamelijk vlakke plateaus, de 

rest bestaat uit hellingen. Op het mo-

ment dat we onze wandeltocht starten, 

vallen de sneeuwvlokjes uit de lucht. 

“Leuk hè, mama,” zegt mijn dochter. Ze 

vindt het allemaal toch wel spannend, 

wandelen tussen de hoge bomen terwijl 

de wind er doorheen raast.

Na een rondje van een uur te hebben 

gewandeld houden we het voor gezien. 

Intussen zijn de kinderen ook moe en 

verheugt iedereen zich erop om lekker 

op te warmen. Dit doen we bij Boscafé 

t Hijgend Hert, onder genot van warme 

chocolademelk bij de open haard. Weer 

ingepakt en wel, vervolgen we onze reis 

naar Mechelen. Aan de rand van het 

dorp ligt de Commandeursmolen, die 

nog steeds in gebruik is. Als u verder 

rijdt, komt u ’t Höfke tegen, een verza-

meling van achttiende-eeuwse vak werk-

boer derijen, met in de zomer bloemrijke 

graslanden. Beide zijn zeer de moeite 

waard om bij te stil te staan en te be-

kijken. Bij Simpelveld stoppen we ver-

volgens even om het Miljoenenlijntje te 

bewonderen. Het oude stationsgebouw 

uit 1908 is nog steeds te bezichtigen en 

vormt het kloppend hart van de Zuid-Lim-

burgse Stoomtrein Maatschappij.

Nu moeten we echt door want het 

begint al donker te worden. We rij-

den door de oude Zuid-Limburgse 

kernen Voerendaal, Fromberg, Rans-

daal, Klimmen en Hulsberg richting 

Meerssen. Daar besluiten we de weg 

terug naar Landal Kasteeldomein de 

Cauberg te nemen. Eenmaal aangeko-

men strijken we neer bij Restaurant De 

Zoete Zoen om de avond af te sluiten 

met een heerlijk driegangendiner. Als 

local zal ik niet zo snel de aangegeven 

routes volgen bij een dagje toeren, 

want vooral in het Heuvelland wordt u 

al snel meegevoerd naar mooie, ver-

scholen plekjes.

Deze route geeft de toerist een goede 

indruk van het Zuid-Limburgse land-

schap. Onthaast, verken en geniet: dan 

bent ook u een echte Limburgse Bour-

gondiër.

DAGJE TOEREN
op de mergellandroute 

Routekaart verkrijgbaar bij de receptie
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Makado Beek  hét grootste overdekte winkelcentrum van Limburg
Geen last van kou, wind of regen en een computergestuurd klimaatbeheersingssysteem 

zorgt voor een aangename constante temperatuur. Shoppen wordt daardoor nog leuker. 

Bovendien vind je hier alles wat je nodig hebt. Van kleding tot boeken, van mode tot 

speelgoed en van juwelen tot levensmiddelen. Je kunt hier bovendien heerlijk eten en drinken 

én er is gratis kinderopvang! Rustig winkelen terwijl de kinderen in bekwame handen zijn!

Gratis Parkeren en 7 dagen per week geopend
Wethouder Sangersstraat 314 | 6191 NA BEEK | www.makadobeek.nl

Makado

GaiaZOO

Glowgolf

In 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

Genieten in een andere wereld!

Hoe gezellig kan het zijn, een borreltje en een hapje doen met vrienden. Even lekker de 

boel de boel laten en je in een nieuwe wereld begeven. In een bijzondere setting speel 

je Lasergame of Glowgolf en geniet je van de lekkerste tapas, de gezelligste indoor BBQ 

en de verfrissendste drankjes. Ideaal voor een familiedag, vrijgezellenfeest of bedrijfsuitje.

Vanaf medio december kun je ook in Maastricht terecht voor Glowgolf.

www.glowgolf.nl/maastricht/
www.glowgolf.nl/kerkrade/

Het Bonnefantenmuseum 

Kasteelruïne en Fluweelengrot

MergelRijk 

A GoGo Valkenburg

Een verrassende verzameling oude meesters en moderne kunst.
Oude meesters vinden samen met moderne en hedendaagse kunst hun plek in het iconische, 

door de Italiaanse architect Aldo Rossi ontworpen, gebouw. Het Bonnefantenmuseum vertelt 

verhalen met afwisselende tentoonstellingen, rondleidingen, bijzondere lezingen en kinderac-

tiviteiten. De museumshop biedt een bijzonder assortiment kunstcadeaus en in museumcafé 

Ipanema kun je heerlijk lunchen.

Avenue Céramique 250 | T +31 (0)43 329 01 90 | www.bonnefanten.nl

Grot met Dino’s, Miniaturen, Mergel- en Zandsculpturen!
In MergelRijk wandel je, zonder gids, door een sfeervol verlichte grot. Je ziet er veel ino’s  

en prachtige miniaturen, mergel- en zandsculpturen. NIEUW  is Dino Adventure. Je kunt in  

deze  spannende grot tussen de Dino’s rondlopen en alles over de Dino’s te weten komen.

Met behulp van films van o.a. de zandtovenaar en het fossiel- en mijnmuseum, interactieve tablets 

en een speurtocht voor kinderen, beleef je talloze interessante verhalen over mergel en grotten.  

Als een van de hoogtepunten mag je in het grottenatelier van een blokje mergel iets leuks maken. 

Maar je kunt er ook nog fossielen zoeken en mergeltekenen. En natuurlijk veel dino’s spotten.

Daalhemerweg 31a, Valkenburg | Tel. +31(0)436013186 | www.mergelrijk.nl

De meest unieke attractie heuvel van Zuid Limburg!
 

Kom en geniet van onze attracties en van een fantastisch uitzicht over Valkenburg  

en Zuid-Limburg. Per stoeltjeslift naar onze spannende rodelbanen en naar de nieuwe  

Adventure Golfbaan! Super-midget-golf plezier voor het hele gezin.

Beklim onze uitkijktoren voor schitterende vergezichten waarna het heerlijk genieten is van een 

hapje en een drankje op ons Panoramaterras. Of….een spelletje LASERGAMEN in onze grotten?

 

www.agogovalkenburg.nl
Neerhem 44, Valkenburg

Laat je betoveren in de schitterende wereld van Mondo Verde. Er is plezier, pracht en praal 

voor jong en oud! Maak een unieke wereldreis in de wereldtuinen. 

Sta oog in oog met de wel 130 verschillende diersoorten in het dierenpark zoals tijgers, leeuwen, 

apen, kamelen en nog veel meer. Ga los op het springkussen, in de botsauto’s, de achtbaan 

of één van de andere attracties. Mondo Verde biedt een onvergetelijke dag voor iedereen.

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

Mondo Verde

CULTURELE HOTSPOT

6362

ER OP UIT!

De Kasteelruïne, de enige hoogteburcht van Nederland, heeft vanaf 1050 Valkenburg 

en omgeving gedomineerd. De Fluweelengrot is een van de oudste ondergrondse 

gangenstelsels in Zuid-Limburg. 

De grot en de ruïne vormen samen een leuke en interessante belevenis 
voor jong en oud! 

Kijk voor meer info op: www.kasteelruinevalkenburg.nl
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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!

Waan je in een andere wereld!
Leuke arrangementen voor een 
spannend en gevarieerd uitje.

Glowgolf Kerkrade
De leukste glow in the dark 
minigolf, een nieuwe ervaring 
voor jong en  oud.

Roda JC Ring 2F
6466 NH Kerkrade
+31 (0)45 - 740 00 10
www.glowgolf.nl/kerkrade/

Lasergame Kerkrade
De grootste lasergame arena 
van de Euregio.

Roda JC Ring 2H
6466 NH Kerkrade
+31 (0)45 - 740 00 10
www.lasergamekerkrade.nl

Flavours
Gezellige bar en eetcafé in het 
 Leisure Dome in Kerkrade. 

Roda JC Ring 2H
6466 NH Kerkrade
+31 (0)45 - 740 00 10
www.flavourskerkrade.nl

Escape Room Leisure Dome
Ontrafel de levensles van de 
 tovenaar voordat de avond valt. Een 
escape from reality.

Roda JC Ring 2H
6466 NH Kerkrade
+31 (0)45 - 740 00 10
www.escaperoomleisuredome.nl

De grootste lasergame arena 

Coming soon!
Glowgolf Maastricht

Roda JC Ring 2F
Porseleinstraat 1A
6216 BP Maastricht
www.glowgolf.nl/maastricht/

Glowgolf binnenkort ook in Maastricht!
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V INGERS GEREED...

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. 

Arriva openbaarvervoer
Met de Arriva app plant u gemakkelijk uw reis met het openbaar vervoer in heel Nederland. Onderweg 

kunt u actuele informatie ontvangen over uw geplande reis, zodat u altijd op de hoogte bent. Weinig 

saldo op je OV-chipkaart? Vind makkelijk een oplaadpunt in uw omgeving. Bekijk de looproute op de 

kaart, of plan een reis erheen. Met Arriva Planner kunt u een reis plannen voor alle vormen van open-

baar vervoer in heel Nederland. Dus of u nu met Arriva reist, of met NS, Connexxion, Veolia, Syntus, 

RET, GVB, HTM, Breng of EBS, u krijgt altijd het beste en meest actuele reisadvies.

De 10 handigste apps die uw vakantie veel eenvoudiger maken. 

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

mein de Cauberg en kijk meteen wat mogelijk is tijdens uw verblijf. Maak alvast 

een reservering in ons restaurant en ontdek de mooie omgeving met de vele tips. 

Download nu de app en maak van uw bezoek een droomverblijf. Onze medewer-

kers staan 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!

Maastricht
Met de Maastricht App van CityInformation blijft u op de hoogte van alles wat er speelt in Maas-

tricht! Bekijk de lokale evenementen, tips en  een Avondje uit? Bekijk het bioscoop- en theater-

overzicht en reserveer binnen drie clicks uw ticket! Reserveer daarna ook direct een tafeltje in een 

van de vele restaurants. Vind tevens in een handomdraai de snelste ov-route van en naar uw 

bestemming. Shoppen? Met het overzicht van de lokale winkels bent u altijd op de hoogte van de 

laatste aanbiedingen en vindt u ook de beste deals direct in de App.

EHBO
We richten ons in de vakantie vooral op leuke dingen die u kunt doen, maar het kan helemaal 

geen kwaad om ook op vervelender situaties voorbereid te zijn. Zorg dat u weet wat u moet doen 

bij een ongeval. Van brandwond tot vergiftiging en van bewusteloosheid tot een kneuzing.  Met 

deze EHBO-app hebt u alle EHBO instructies altijd op zak. In een noodsituatie geeft de app u 

ook gesproken instructies. Ook bepaalt EHBO-app de route naar de dichtstbijzijnde EHBO-post in 

bijvoorbeeld een ziekenhuis of huisartsenpost, belt desgewenst 112, wijst de weg naar dichtstbij-

zijnde automatische externe defibrillator (AED) voor reanimatie na een hartstilstand.

Valkenburg
De Valkenburg app is ontwikkeld om toeristen en bewoners in Valkenburg te voorzien van in-

formatie over de regio, voorzieningen en toeristische bezienswaardigheden. Iedereen kan gratis 

gebruik maken van de applicatie. De App geeft informatie over evenementen, de regio, VVV kan-

toor, rondleidingen & excursies en uiteraard informatie over de aangesloten ondernemers. Dit zijn 

dagattracties, accommodaties, restaurants of andere toeristisch-recreatieve bedrijven. Ook vindt u 

hier in een handomdraai de snelste ov-route van en naar je bestemming te komen. 

Wandelgids van Limburg
Alle wandelroutes in uw zak en alle horeca informatie bij de hand, app is zo ontwikkeld dat u 

de routes vanuit de app kunt downloaden. Het bevat honderden leuke wandeltochten door het 

prachtige Zuid-Limburgse heuvelland, de Voerstreek, land van Herve, Ardennen, Eifel maar ook in 

Midden-Limburg en Noord-Limburg.  Zij voeren u langs mooie vergezichten, bossen, weilanden, 

holle wegen en zijn geschikt voor het hele gezin. Dus...er op uit! 

WeatherPro lite 

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

is uiterst gedetailleerd of we nu te maken hebben met zon of regen, of juist voor het 

plannen van uw dag of een week vooruit met deze weerapp heeft u de weersinforma-

tie altijd binnen handbereik. 

Cityzapper 
Maastricht en Luik verkennen begint bij Cityzapper! De stadsgidsen bevatten unieke 

en up-to-date content zodat u ervan verzekerd bent dat u zowel de highlights als de 

verborgen plekjes van een stad ziet. De app geeft uitgebreide en unieke informatie in 

verschillende categorieën: van uitgaan tot musea en van koffie- en lunchplekken tot 

bezienswaardigheden. De app zelf is gratis, voor de stadsgidsen betaald u per stad-

gids €2,29 of voor alles €9,99. Altijd handig voor toekomstige stedentrips.



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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