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Welkom bij Landal De Lommerbergen
l De Lommerbergen van harte welkom
Graag heet ik u, namens het gehele team van Landa
tig gelegen aan de oever van de Maas in
op ons mooie en veelzijdige vakantiepark, prach
hele jaar door genieten. Voor jong en oud is
het mooie Limburgse landschap. Hier kunt u het
programma voor alle leeftijden en vele
er van alles te beleven. Een uitgebreid activiteiten
s uw verblijf.
voorzieningen zodat het u aan niets ontbreekt tijden
urgse gastvrijheid. De prachtige regio
Al geruime tijd staat ons park symbool voor de Limb
dorpjes, gezellige steden, attractieparken
speelt een belangrijke rol voor ons park. Authentieke
ook voor de natuurliefhebbers is de regio
en musea maken vele uitstapjes mogelijk. Maar
het fietsknooppuntennetwerk of een prachtige
een paradijs. Een mooie fietstocht met behulp van
jaargetij heeft zijn eigen kenmerken:
wandeling langs de Maas of door de bossen. Ieder
de jonge dieren, zomerse bloemenpracht of
een winters sneeuwlandschap, de lentegeur met
in het restaurant met de lekkerste regioproducten
de kleurrijke herfst. Natuurlijk mag ook een diner
niet ontbreken tijdens uw verblijf.
ichtelijk park. Het onderscheidt zich van
Landal De Lommerbergen is een groot maar overz
een overzichtelijk Subtropisch Zwemparadijs,
andere Landalparken door de grote Park Plaza met
Gifts & Fashion, drie grote restaurants en
indoorspeelparadijs, bowlingbanen, Parkshop en
het mooie avontureneiland, de midgetgolfbaan
het Grand Café. Buiten de Park Plaza vindt u nog
en de kinderboerderij.
een park met een mooie toekomst.
Een park waar altijd iets te beleven is, maar ook
vernieuwingen op ons park. Alle bungalows
Momenteel zijn we namelijk druk bezig met tal van
de faciliteiten worden vernieuwd!
worden de komende twee jaar gerenoveerd en ook
ten van onvergetelijke vakanties.
Kortom: een park waar u nog vele jaren kunt genie
ik u een
Namens het hele team van de Lommerbergen wens
zijn.
op
trots
we
onvergetelijk verblijf in een regio waar

Marcel Glaser
General Manager
Landal De Lommerbergen
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Landal De Lommerbergen,
op naar een toekomstbestendig bungalowpark!
Na jaren van plannen maken, gesprekken voeren en contracten opstellen, is in september 2019 de
aftrap gegeven voor een grootschalige renovatie op Landal De Lommerbergen. De bungalows en
centrale faciliteiten zullen in fases gerenoveerd en vernieuwd worden, wat tot en met 2021 zal duren.

Facts & Figures
Ons park bestaat uit 502
accommodaties en is hiermee
één van de grotere parken van
Landal GreenParks.

Wij hebben gemiddeld
op jaarbasis zo’n
500.000 gastnachten.

Bij de receptie kunt u met
korting toegangskaarten
kopen van diverse parken in
de streek.
Wat dacht u bijvoorbeeld
va

Per week worden er zes nieuwe bungalows leeggehaald. In vijf weken tijd worden de bungalows compleet vernieuwd.
Niet alleen een likje verf en een nieuw
interieur, maar ook aan verduurzaming
van de bungalows is gedacht. Denk bijvoorbeeld aan koken zonder gas. Tot aan
de zomervakantie van 2020 zal er doorgewerkt worden. In de zomervakantie zal
de volledige capaciteit beschikbaar zijn
en na de zomervakantie wordt er weer
verder gegaan. Uiteindelijk zal de renovatie van de bungalows zo’n 2,5 jaar in
beslag nemen.
SPECIALE BUNGALOWS
De vraag naar speciale bungalows neemt
toe, waardoor er ook nieuwe bungalowtypes worden gerealiseerd. Zo beschikt het
park over speciale babybungalows en komen er meerdere varianten kinderbunga-

lows, met bijvoorbeeld een speelzolder.
VERNIEUWING CENTRALE FACILITEITEN

- Uniek in Europa
Niet alleen de bungalows worden aangepakt. Tijdens de renovatieperiode worden
ook de centrale faciliteiten vernieuwd. Zo
zijn in het najaar van 2019 de bowlingbanen compleet vernieuwd. Er zijn acht
nieuwe bowlingbanen gerealiseerd met
LED-baanprojectie. Hierbij kan zelf met
behulp van een QR code een eigen projectie gekozen worden. Deze banen zijn
UNIEK IN EUROPA, dus verzekerd van een
geweldig en verrassend bowlingavontuur.
Gedurende dit jaar wordt de start gemaakt met de vernieuwing van de centrale faciliteiten. Zo worden de restaurants,
het Grand Café, de Parkshop en de Gifts
& Fashion, de Indoorspeelplaats en het

Subtropisch Zwemparadijs aangepakt.
Ook de outdoor faciliteiten komen aan
bod. Zo komt er een multifunctioneel
sportveld, de midgetgolf wordt vernieuwd
evenals de kinderboerderij. Deze werkzaamheden zullen ook gefaseerd uitgevoerd worden en lopen ook in 2021 door.
SLOPEN EN NIEUWBOUW
Een aantal gebouwen op het park zoals
het receptiegebouw, de fietsverhuur en
de werkplaats van de technische dienst
zullen gesloopt worden. Daarvoor in de
plaats komt een compleet nieuw gebouw. De fietsverhuur verhuist naar de
zwembadzijde van de Park Plaza.
Door al deze vernieuwingen kan Landal
De Lommerbergen ook in de toekomst
de gasten een onvergetelijke vakantie
blijven geven.

Onze bowlingbanen zijn eind 2019
geheel vernieuwd en van alle moderne
technieken voor zien. Scan een QR-code en kies
zelf een coole baanprojectie. Reserveer snel
en beleef deze unieke bowling experience.

Designer Outlet Roermond (ca. 15km)
Dol op shoppen en op wereldmerken?
Bezoek dan het prachtige
Designer Outlet Center.
Ook op zondag geopend!
Kom genieten in ons restaurant
‘Steaks & Burgers’
van (h)eerlijke gerechten
van de grill!
Ons Fun & Entertainment te
am is altijd aanwezig voor
de
leukste activiteiten. Wat da
cht u bijvoorbeeld van een
gezel
lige bingomiddag, of een hu
ifkartocht in de mooie natu
ur.
Ook voor de kinderen is er
veel te doen! Voor alle ac
tiviteiten
kunt u onze Landal-app do
w nloaden via de app store.

Wij hebben al 5 jaar
op rij het gouden
Green Key certificaat

6

n een dagje GaiaZoo?

Er is in de omgeving
ontzettend veel te beleven
en te doen. Vraag naar tips en
mogelijkheden bij onze receptie
of kijk in de Landal-app
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GENIET MET ELKAAR IN BOURGONDISCH LIMBURG!
Smullen op de Park Plaza van Landal De Lommerbergen!
Een kopje koffie met vlaai, een ijsje voor de kids, een gezonde lunch of uitgebreid diner. Hier kunt u van ’s ochtends
vroeg tot in de late uurtjes terecht om de Bourgondische levensstijl van Limburg te ervaren. Bon appétit!

RESTAURANT DE STEEDS

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

RESTAURANT IL PIAZZA

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

RESTAURANT STEAKS & BURGERS

GENIETEN OP HET TERRAS

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

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

Voelt het al als vakantie?
Een tafel reserveren? Dan kan via de Landal app, de info of de receptie. Graag tot ziens!
8
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Noord-Limburg met het natuurrijke
Land van Peel en Maas, de vennen en
stuifduinen van de Maasduinen, het
grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen in Midden Limburg en het groene
Heuvelland van Zuid-Limburg. Van uitgestrekte bos- en heidearealen, moerassige hoogveengebieden tot hoogen-droog-gelegen zandverstuivingen

LIMBURG

en mergelplateaus. Een unieke combinatie van grote landschappelijke afwisseling, die Limburg bij uitstek geschikt
maakt voor tal van ontspanningsmogelijkheden.

wandelaar heeft Limburg veel in petto;
naast de natuurreservaten en stiltegebieden zijn er tal van bewegwijzerde
routes die u de mooiste plekjes van
Limburg laten zien.

Fietsen, wandelen en lekker genieten
van de Limburgse gastronomie. Het
uitgebreide fietsroutenetwerk, diverse (fiets)veerpontjes over de Maas en
schitterende,
grensoverschrijdende
moun
tainbikeroutes, maken Limburg
tot een echt fietsparadijs! Ook voor de

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

Limburg: een stukje buitenland in Nederland. Hier hoeft u zich geen moment te
vervelen. Alleen te genieten van al het moois dat onze provincie te bieden heeft!
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BELEEF HET
IN BEESEL
Wandelen of fietsen
Beesel biedt u als bezoeker een fraai wandelnetwerk van circa 95 kilometer, aan de
hand van knooppunten uitgerold over de
hele gemeente. De mooiste wandelingen
zijn op basis van van thema’s voor u uitgezet. Deze themawandelingen zijn verkrijgbaar bij de VVV in Reuver. Natuurlijk
kunt tijdens deze wandelingen volop genieten van onze natuur en cultuur.
Neemt u liever de fiets? Ook dan bent u in
de gemeente Beesel aan het juiste adres!
Het fietsknooppuntensyteem nodigt u uit
om de groene omgeving tussen Maas en

de Duitse grens te verkennen. Niet voor
niets behaalde Beesel in 2014 de titel
‘Groenste dorp van Nederland’ en zilver
in de Europese groencompetitie in 2015.
In Beesel is het mogelijk om een digitale
wandeling te maken. Dat is een gemakkelijke en informatieve manier om met
je smartphone het drakendorp te ontdekken. De route is te downloaden via
izi travel. Ook is er een nieuwe route met
leuke opdrachten speciaal voor de kids
verkrijgbaar bij de plaatselijke horeca of
de receptie van De Lommerbergen.

Foto: Molen De Grauwe Beer - Petra Lenssen

Voor elk wat wils
ln de gemeente Beesel vindt u voldoende activiteiten voor volwassenen en voor
kinderen. ln de zomermaanden kunt u
heerlijk zwemmen in het grote openlucht
zwembad. BillyBird Park Drakenrijk biedt
zijn bezoekers een complete strandervaring. Het park bestaat uit een recreatieplas met daar omheen een zandstrand
en een gezellige ligweide. Speciaal voor
onze kleine gasten tot 12 jaar is er Kinderland, een speelgebied dat afgeschermd
is van het water. Daarnaast is ook trampolinehal XBAZE een leuke activiteit als u
graag actief bezig bent.
Even lekker relaxen? Bij de Indoor visrivier
in Reuver vist u op overheerlijke forellen.
Voor de golfliefhebbers is er een 18-holes
short golfbaan. Ervaar hier wat golfen is.
Of neemt u liever, onder het genot van
een drankje, een leuke film in servicebioscoop Luxor?

Foto: Peter Bors

BEESEL DRAKENDORP EN HET DRAAKSTEKEN
Het gemeentewapen heeft een draak,
de carnavalsvereniging heet CV de Drake, de keramiekfabriek St. Joris, er staat
een levensgrote draak op de rotonde …
Kortom het kerkdorp Beesel en de draak
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op bezoek in Beesel merkt u waarom Beesel het Drakendorp wordt genoemd. Straatmeubilair en plaatselijke
keramiek met het Drakenthema is volop
zichtbaar.

Waarom de draak? Al sinds 1736 wordt
in Beesel het verhaal van Sint Joris en de
draak uitgebeeld. Eeuwen geleden gebeurde dit door leden van de schutterij tijdens de kermis. Vanaf de 20e eeuw wordt
het spel niet meer jaarlijks maar eens in
de zeven jaar opgevoerd. Vrijwel het hele
dorp werkt dan mee aan de opvoering van
een aantal imposante theatervoorstellingen. In 2016 vonden deze voorstellingen
voor het laatst plaats. Zo is generatie op

generatie opgegroeid met het verhaal
over de strijd tussen Sint Joris en de Draak.
Omdat het Draaksteken in Beesel een levende traditie is, die gedragen wordt door
het hele dorp, voldoet het aan de vereisten
van UNESCO. Hierdoor is het Draaksteken
op de Nationale Inventaris Immaterieel
Cultureel Erfgoed in Nederland geplaatst.
Een rondwandeling langs de belangrijkste plekken uit de geschiedenis van het
Draaksteken maakt het verhaal levendig.

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

12

13

n
u
f
Actie voor groot en klein...

#fun
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Voor een unieke, fun, actieve en , vooral ook ,
veilige beleving van de natuur
Je vindt ons in het bos van Venlo
Verlengde Trappistenweg 35, 5932 ND Tegelen

Duik in een ludieke wereld en ga samen
naar de leukste activiteiten.
Prikkel je voeten op een blotevoetenpad,
beleef prinsheerlijke avonturen in een
kasteel of krijg een adrenaline kick
in een snelle achtbaan. Er is genoeg te
doen.
Wat je ook kiest, het zorgt geheid voor
onvergetelijke belevenissen en mooie
herinneringen.
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www.funforest.nl
T
E

088 369 70 00
klantenservice@funforest.nl
*zie Minicards display bij de receptie

NATUR- UND TIERPARK BRÜGGEN
Aaien, voeren en knuffelen, laat je verwonderen door de dieren of ga ravotten
in de enorme speeltuin midden in het bos. Natur-und Tierpark Bruggen is een
ideaal familie-uitje!

#

Een dagje uit in Maasplassen met de kinderen betekent pret en plezier.
Maar ook ‘grote kinderen’ komen ruimschoots aan hun trekken.

Klim maar
op als je durft!

fun

In geen enkele andere dierentuin is er zoveel contact tussen mens en dier.
Apen, kangaroes, antilopes, stokstaartjes, kamelen en nog veel meer.
Soms zijn er zelfs pasgeboren dieren te bewonderen! Maar het park heeft
nog meer te bieden: de heerlijke speelweide van maar liefst 1,5 hectare heeft
o.a. een glijbaan, springkussen, trampoline en een verzonken schip !

Een ideaal familie-uitje!
Eén kind GRATIS onder begeleiding
van een betalende volwassene.

Brachter Str. 98
41379 Brüggen, Duitsland
Tel. +49 2163 5447
www.natur-und-tierpark-brueggen.de
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#fun
Europa’s
voordeligs
te
familiepark

GAIAZOO
In GaiaZOO ervaar je hoe bijzonder onze aarde is. Sta oog in oog met
’s werelds mooiste dieren en maak een complete wereldreis in één dag!
Bezoek op de Afrikaanse savanne de imposante neushoorns, de statige giraffen
en natuurlijk de koning der dieren, de indrukwekkende leeuw. Een bijzondere
ervaring wacht in Rainforest waar in het apenbos de doodshoofd- en brulapen
zelfs boven je hoofd door de takken klauteren! In Taiga speur je vanaf grote
hoogte via het 360° panorama uitkijkterras naar berberapen, lynxen
en gieren. Bovendien ontdek je de leukste dierenweetjes tijdens diverse
dier(voeder)presentaties. Ervaren dierverzorgers vertellen elke dag over
de dieren in GaiaZOO en hun soortgenoten in het wild.

Nieuw sinds de zomer van 2019:
400 flamingo’s, de grootste flamingo kolonie
binnen een Europese dierentuin!

Voor kortingen zie onze website:

pretpark-de-valkenier.nl

Genieten met een zachte ‘G’…
Tussen het Limburgse hart van GaiaZOO en de Taigaroute ligt een prachtige,
natuurlijke vallei. Omgeven door een uniek stukje natuur ervaar je limburgHUIS.
In en rondom dit huis maak je kennis met bijzondere en bedreigde Limburgse
diersoorten, zoals vuursalamanders, eikelmuizen, korenwolven en meer!

Spelen in de DinoDome & de nieuwe SavannaTour
“XPERIENCE OUR

WORLD”

“echte”
oude kerk komen de
In deze omgetoverde
bij XBAZE
ie
act
in
g
samen. Sprin
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tes of stap in
og
ho
e
g tot ongekend
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nturen die echt
Beleef bij XBAZE de avo
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alle
t
he
jk uit de realiteit van
lijken. Verdwijn tijdeli
is dan
lijk
ge
XBAZE waar meer mo
leven en leef je uit bij
hield.
je ooit voor mogelijk

Voor de kids biedt GaiaZOO een waar speel- en klimparadijs met de reusachtige
DinoDome: Europa’s grootste indoor Dino speelpark. Kinderen kunnen
er heerlijk klimmen, glijden en spelen in het enorme nettenwoud!
Sluit een dagje dierentuin af met een bezoek aan de spannende
touwbruggen en spectaculaire nieuwe speeltorens van de
gloednieuwe SavannaTour.

GAIAZOO BIEDT EEN ONVERGETELIJK
DAGJE UIT VOOR GROOT ÉN KLEIN!

ZOO van ZAND:

Indrukwekk
end festival
met levensg
rote
zandsculptu
ren
van dierentu
indieren
vanaf voorj
aar 2020 te
bewondere
n in GaiaZO
O

Gaiaboulevard 1, Kerkrade • Tel. 045-5676070 • info@GaiaZOO.nl • Iedere dag geopend vanaf 10.00 uur
Pater Claretstraat 2 • 5953 LC Reuver • Tel: 077-820 0400 • www.xbaze.nl
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www.GaiaZOO.nl
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#fun

BillyBird Park Drakenrijk
het leukste dagje uit in de regio!
Geniet met de hele familie bij BillyBird Park Drakenrijk. Kom pootjebaden, zandkastelen
bouwen, spelen in de speeltuin vol ‘echte’ draken of neem een verkoelende duik in het
strandbad!
Even bijkomen? Geniet dan van een verfrissend drankje en smakelijk hapje op het terras
dat over het park uitkijkt. Drakenrijk heeft ook een Beach Bar met luxe strandstoelen. Hier
worden de drankjes en borrelhapjes geserveerd. Je kan ook een heerlijke BBQ reserveren
zodat jij zelf je eigen maaltijd kan bereiden. Dat wordt smullen!

STEENKOLENMIJN VALKENBURG
Daal af in een “echte” kolenmijn, op zoek
naar het zwarte goud. In de steenkolenmijn van Valkenburg, de laatst overge
bleven 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 mijnwerkers
families of hebben een andere bijzondere
band met de mijnwerkerswereld 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.

Koempels vertellen ‘sterke verhalen’
Kijk voor de openingstijden op www.steenkolenmijn.nl
Steenkolenmijn Valkenburg | Daalhemerweg 31 Valkenburg aan de Geul | Tel.: 043-6012491 | www.steenkolenmijn.nl

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

De leukste grot van Valkenburg voor jong en oud
18

DRAKENRIJKSTRAAT, BEESEL (LI) | 088 055 8888 | BILLYBIRD.NL
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#Culture
WANDELEN EN FIETSEN
IN DE STREEK
Geniet van het kleurrijke landschap, ontspan langs de Maas en
maak kennis met intieme natuurgebieden. Direct vanuit het park
starten de leukste wandel- en fietsroutes.

routes en de
Voor meer informatie over de wandel- en fiets
bij de receptie.
handige knooppuntenkaarten kunt u terecht

een superleuke buitenbeleving met Kids
Deze Smartphone Speurtocht is een gezinsactiviteit waarbij plezier centraal staat.
Kids gaan samen met ‘Lotje van Zomeren’
op zoek naar de geheime sleutels, die je
de weg wijzen langs de leukste en mooiste plekken in de natuur. Als je een sleutel
hebt gevonden, krijg je de volgende aanwijzing en kun je verder met de speurtocht. Download snel de IZI travel app en
ga op pad, samen met Lotje van Zomeren.

Wandel met Joris en Cathelijne

#

Ontdek de historie of bewonder hedendaagse kunstenaars in

de vele musea. Ontdek onbekende, mooie plekjes met een gids of proef
streekproducten op een boerderij. Verwonder je over de vergezichten.
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Allemaal momenten om mooie nieuwe herinneringen te laten ontstaan
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Een unieke verzameling historische
keramiek en toonaangevende
exposities met hedendaagse kunst
op een prachtige locatie! Beleef de
keramische geschiedenis van de
regio, van de prehistorie tot en met
grootmoeders tijd.
Ontdek in de wisselexposities de
talenten van gerenommeerde
kunstenaars uit heel Europa.
Laat je verrassen door knappe
staaltjes vakmanschap en de adem
benemende schoonheid van kunst
uitgevoerd in klei en porselein.

Lotje Smartphone speurtocht:

Aan kunst en cultuur geen gebrek in Maasplassen.

KERAMIEKCENTRUM
TIENDSCHUUR TEGELEN

Dit is een wandeling
rondom het dorp Beesel
voor het hele gezin met
leuke en speelse opdrachten voor de kinderen. De wandeling kan
direct vanuit het park
gestart worden. Deze
leuke en leerzame
tocht is verkrijgbaar bij
de receptie.

plekjes in de omgeving van het park uitzetten. Ommetjes door de bossen, langs
mooie akkers en weilanden, naast kabbelende beekjes, langs de Maas en het natuurgebied Meerlebroek. Er valt heel veel
te genieten! Het wandelnetwerk staat op
een aantal startborden op diverse locaties
in de gemeente. Ook is er een uitgebreide
kaart met alle knooppunten verkrijgbaar
bij de receptie.

Kasteellaan 8
5932 AG Tegelen
www.tiendschuur.net
Geopend dinsdag t/m zondag
11.00-17.00 uur

Fietsknooppuntennetwerk
Liever de omgeving per fiets ontdekken?
Ook dat is mogelijk. In Midden-Limburg is
een uitgebreid fietsknooppuntennetwerk
van zo’n 1.000 kilometer met genummerde knooppunten. Dit eenvoudig bewegwijzerde systeem biedt de fietser eindeloos veel routemogelijkheden. Uniek aan
fietsen in deze regio is dat het fietsknooppuntennetwerk aansluit op het Duitse- en
Belgische netwerk. Op één middag drink
je een Belgisch biertje en eet je “Kuchen”
in Duitsland.

Route.NL app
Wandelnetwerk
In Beesel ligt een wandelnetwerk van
bijna 100 kilometer wandelplezier op
de wandelaar te wachten. Het netwerk is
opgebouwd aan de hand van circa 125
knooppunten. Hierdoor kan de wandelaar
zelf fraaie wandelroutes langs alle mooie

Liever een vooraf uitgestippelde route?
Download dan de gratis app van Route.
NL. In deze app vindt u heel veel gratis
wandel- en fietsroutes in de prachtige omgeving. Geef als locatie Reuver in, en u ziet
meteen welke routes u direct vanuit het
park kunt starten.
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Kom naar

Arcen!

KASTEELTUINEN ARCEN

Arcen is dé toeristische parel van de Maasduinen. Dit voormalig
vestingstadje is prachtig gelegen tussen de Maas en de grens met
Duitsland. De restanten van de tolpoort ‘de Schanstoren’ en het
nooit voltooide kanaal ‘de Fossa Eugenia’ op de grens met het
Duitse Straelen herinneren nog aan deze vestingshistorie. Een
deel van het kanaal, samen met enkele schansen, zijn goed te
verkennen tijdens een mooie wandeling. Toeristisch Arcen is een
prima uitvalsbasis voor vele fiets- en wandelroutes.

MUSEUM KLOK & PEEL

ARCEN, PAREL VAN DE MAASDUINEN
Limburgers houden van lekker eten en
een ‘pilske’ op zijn tijd. In Arcen kunt
u op een van de vele terrassen in het
centrum genieten van tongstrelende
gastronomie. Verschillende streekpro
ducten worden op traditionele en ver
nieuwende wijze bereid. Of liever slenteren door de straatjes en langs de Maas
met een ijsje in de hand?

Dichtbij dit park biedt Museum Klok & Peel
in Asten bij goed én slecht weer een leuk
en leerzaam dagje uit voor jong en oud.
Beleef de grootste collectie luidklokken en
klokkenspellen ter wereld. Indrukwekkend
zijn de tentoonstellingen ‘Death Valley de
Peel’ en ‘Klokkenroof!’ over WOII.
Maak kennis met de cultuur- en natuur
van de Peel van miljoenen jaren geleden
tot nu. Krijg een knipoog van een
prehistorische walvis en zie hoe een
turfsteker te werk ging.

In Arcen vinden gedurende het hele jaar

gezellige evenementen plaats zoals bijvoorbeeld de Aspergemarkt in het voorjaar, de Sfeermarkten in de zomer en het
beroemde Scrooge festival in december.
In Arcen kunt u bovendien terecht
voor een bezoekje aan de prachtig
gerenoveerde Kasteeltuinen, Graanbranderij de IJsvogel, De Hertog Jan
brouwerij en niet te vergeten heerlijk
ontspannen in Thermaalbad Arcen!

Een park om lief te hebben!
In het pittoreske dorpje Arcen,
gelegen in de prachtige Maasduinen
van Noord-Limburg, ligt Kasteeltuinen
Arcen. Kom genieten in een van
de meest veelzijdige bloemen- en
plantenparken van Europa. Ontdek de
seizoenen en meer in de unieke tuinen
rondom een historisch kasteel.
Een dagje uit voor het hele gezin!
Meer dan 15 thematuinen | kasteel
exposities | evenementen | speurtocht
midgetgolf | aaiweide | speeltuin
trekvlot | speelstrand

www.kasteeltuinen.nl
Lingsforterweg 26, Arcen

Ostaderstraat 23 | Asten | www.museumklokenpeel.nl
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KINDEREN GRATIS
IN JULI EN AUGUSTUS!
Eén kind per betalende volwassene,
niet tijdens avondopenstellingen

23

Markt Roermond



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

VERVELEN LUKT GEWOON NIET...
WEERT



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

ROERMOND
Wijngaard Thorn



Weert, ook wel de ‘Poort van Limburg’ genoemd, is een
gezellige stad omringd door natuur, rust en ruimte.
De gemeente Weert is trotse bezitter van de titel ‘Groenste
regio van de wereld’.
Naast deze groene atmosfeer, biedt Weert je als bezoeker
een grote variëteit aan winkels en horeca in een compact
stadscentrum, een overdekt winkelcentrum, bijzondere
monumenten, mooie pleinen, een leerzaam museum,
leuke evenementen het hele jaar door én schitterende
natuurgebieden. Trek eens een dagje eropuit en verken het
recreatiegebied de IJzeren Man met eindeloze mogelijkheden
van speeltuin tot klimbos en van waterskibaan tot
milieucentrum. De IJzeren Man is tevens hoofdtoegangspoort
naar het grensoverschrijdende natuurpark Kempen-Broek.
Dat is nog eens unieke beleving van natuur in combinatie
met de stadse faciliteiten op een steenworp afstand!

De gemeente is zeer rijk aan cultureel erfgoed. Het is sinds
1559 bisschopsstad. In het centrum vind je dan ook veel
historische (kerk)gebouwen. Roermond is ook de stad van
Pierre Cuypers, de volgens velen belangrijkste Nederlandse
architect uit de 19e eeuw. In het centrum vind je ook veel
sfeervolle pleinen, waar je op de diverse terrassen kunt
genieten van Bourgondisch Limburg.
Roermond is bovendien een heerlijke winkelstad.
Van boetiekjes in monumentale panden in de binnenstad,
tot het Designer Outlet Roermond dat jaarlijks meer dan
vijf miljoen modebewuste koopjesjagers trekt. Verder vind
je er het Retail Park Roermond en de Huis- en Tuinboulevard.
En: iedere zondag open!
Roermond is ook een mekka voor de natuur- en waterlief
hebber. De Maasplassen, die om en in Roermond liggen,
zijn met hun 3000 hectare. het grootste aaneengesloten
watersportgebied van Nederland. Bovendien vormt de
gemeente Roermond een zeer goed uitgangspunt voor een
wandeling, fietstocht of paardrijtocht door het Nationaal Park
De Meinweg, het Swalmdal, het Leudal en het Roerdal.

Oude Markt Weert
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Broekhuizerdijk 16d 5962
NM Melderslo
077-3987320
www.delocht.nl

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

THERMENMUSEUM
HEERLEN

Alle wegen leiden naar….Heerlen!

BRÜGGEN

Bildrechte Baum

Brüggen, de gastvrije gemeente midden in
het 435 vierkante kilometer grote natuurterrein
Schwalm-Nette, ligt vlak over de grens.
De middeleeuwse stad verwelkomt zijn gasten
in een uitnodigende sfeer: smalle straatjes,
schilderachtige molens en traditionele gebouwen
geven Brüggen zijn speciale charme. In Burg
Brüggen zijn het Museum „Mensch & Jagd“,
de VVV en een fietsverhuur te vinden.
In Augustus nodigen het „Altstadtfest“ en
„Brüggen Klassik“ de bezoekers uit.

Een bezoek aan Kasteel Hoensbroek met
zijn prachtige slotgracht is een belevenis
voor jong en oud. In dit enorme slot
met meer dan veertig ruimtes komen
avonturen uit verre verledens tot leven.
Hier waan je je als een echte prins of
prinses. Maak een dansje in de prachtige
balzaal. Beklim de Middeleeuwse toren.
Zoek de geheime kamer en bibber in de
eeuwenoude kerker.

len uit de tijd van ridder Hoen.
Tijdens schoolvakanties worden er speciale
activiteiten in en rondom het kasteel
georganiseerd. Houd daarvoor de website
in de gaten.

Volg de route uit de kasteelbrochure of kies
voor nog meer fun met een spannende
kasteelspeurtocht. Ga op avontuur met
de KaSpeelTocht en zoek de zeven schatkisten. Of ga voor de Ontdek-het-Kasteeltocht
en ontdek de meest bijzondere plekken van
het kasteel. Speel zeker ook samen de spel-

Kasteel Hoensbroek is bijna iedere dag
geopend. En weer of geen weer: een
bezoek aan een van de mooiste, best
bewaarde en best toegankelijke kastelen
van Europa valt bij iedereen in de smaak.
Zeker als je je bezoek afsluit in onze
sfeervolle kelderkeuken voor een kop
koffie met Limburgse vlaai, een overheerlijke pannenkoek of een knapperig
broodje. En schijnt buiten het zonnetje?
Dan geniet je heerlijk op het terras op
het plein.  

Coriovallumstraat 19, 6411 CA Heerlen
Tel: 045-5605100
www.thermenmuseum.nl

Wandelen en fietsen

Welkom in Burggemeinde Brüggen
Verdere informatie: Touristinformation Brüggen | T. 0049-2163-5701 4711
Burgwall 4 | 41379 Brüggen | E-Mail: touristinfo@brueggen.de of

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

Op naar het Thermenmuseum; hier
vind je de indrukwekkende restanten
van het best bewaarde Romeins
(publieke) badhuis van Nederland.
Met 500 meter Romeins muurwerk en
2.500 m2 oppervlakte aan historie.
En er is meer: het museum biedt onder
meer een vaste expositie met een gevarieerde collectie gebruiksvoorwerpen
uit de Romeinse tijd, allerlei wisselende exposities en een audiotour.
Je ontdekt hoe het leven in Zuid-
Limburg compleet veranderde door
de komst van de Romeinen 2000 jaar
geleden. Veranderingen die vandaag
de dag nog steeds zichtbaar zijn in
onze omgeving en onze tradities.
Een stuk cultuur, overgedragen van
de romeinen aan Coriovallum: de
Romeinse stad die onder Heerlen ligt.
Dompel je onder in de wereld van de
romeinen en bezoek de Nachtwacht
van de Nederlandse archeologie!

Klinkertstraat 118 • 6433 PB Hoensbroek
Tel: 045-5227272

www.kasteelhoensbroek.nl

Open: Di – Vr: 10 - 17 uur

12 - 17 uur.
Za/Zo en feestdagen:
, 24,25,31 dec.
val
na
car
,
Gesloten op 1 jan
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HISTORIEHUIS ROERMOND

Roermond, stad met
een andere geschiedenis
Het Historiehuis is helemaal
vernieuwd. 14 historische personen
vertellen het verhaal van de onNederlandse stad Roermond.
De stad van de heksenverbrandingen
en van de oorlogsmisdaad van Willem
van Oranje. In de 19e eeuw een
anti-Hollands broeinest.
Katholiek, met monumenten in
Zuid-Nederlandse bouwstijlen en op
elke straathoek een heiligenbeeld.
Ooit één van de hoofdsteden van
Gelderland.

Verrassend? Jazeker!

Neerstraat 11, Roermond
www.historiehuisroermond.nl
dagelijks geopend
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DE SMAAK
VAN LIMBURG
Limburg staat bekend om zijn Bourgondische levensstijl.

Zoveel lekkers in Maasplassen.. Genieten met

Hier in het zuiden geniet men dus intenser van het leven,

hoofdletter ‘G’! Ontdek verfijnde ingrediënten

van voedsel en drank. Midden-Limburg kent een rijke histo-

en typische streekgerechten. Van de biologische

rie ten aanzien van typische streekproducten. De asperges

boer tot bourgondisch restaurant. Als Foodie

kent iedereen, maar wijnen, bieren, kazen, noten en andere

kunt u hier zeker terecht!

delicatessen uit de streek zijn volop aanwezig. Bij de VVV-vestigingen en -agentschappen in Reuver, Roermond, Roerdalen, Thorn,
Stevensweert en Weert zijn deze streekproducten te koop. Ook is
het mogelijk om de bedrijven die de streekproducten aanbieden te
bezoeken of de lokale lekkernijen te proeven tijdens een leuke Hap
& Stap route.

Bij Bourgondisch Limburg in Swalmen
kun je terecht voor originele geschenken
recht uit het Limburgse Hart, zoals Sjuumke trekke, Sjtekwors, Knapkook, Boere
Laeverspastei, moffelkook, verschillende
biersoorten en Limburgse wijn. “Veur eder
budget ein sjoon pakket.”
Beesel staat bekend als drakendorp en
heeft daarom specifieke eigen streekproducten zoals Drakenbier, Drakenthee of
Drakenkeutels. We verklappen niet wat
het is ... Proeven is een aanrader!

30

d
o
o
#f

Bij Plantage Blankwater is het heerlijk toeven op het terras met uitzicht over de bessenranken. Vanaf de zomer kun je hier terecht om zelf je blauwe bessen te plukken.
Maar je kunt ook buiten het plukseizoen
genieten van de heerlijkste bessensappen
en bessenjams.
Maar er is meer ... In de regio wordt veel
aandacht besteed aan speciale bieren en
wijnen. Door de gunstige weersomstan-

digheden zijn in Midden-Limburg de beste
ingrediënten aanwezig om heerlijke bieren en wijnen te maken.
Tijdens een rondleiding door Bierbrouwerij Lindeboom word je verteld hoe het
bier wordt gebrouwen en hoe de geschiedenis ertoe heeft geleid dat ze nu diverse
bieren brouwen. Voor een goede fles biologische wijn kun je terecht bij Wijngaard
Hoeve Roozendaal. Op afspraak is het
mogelijk een rondleiding te boeken, maar
het aangelegde wijn-leerpad kun je altijd
bewandelen. Of ga eens sfeerproeven én
bierproeven tegelijk bij de Weerter Stadsbrouwerij waar een keur aan heerlijke
brouwsels wordt geserveerd. Terwijl je in
de sfeervolle zaak een biertje proeft, heb
je direct zicht op het brouwproces (rondleidingen mogelijk).
Het Kaashuys in Reuver biedt mooie kaasen tapas-arrangementen en helpt je graag
met het samenstellen van een heerlijk
streekproductenpakket..

Op www.vvvmiddenlimburg.nl vind je alles terug over streekproducten
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ASPERGE TIJD!

Asperges zijn een typisch seizoensproduct. Ze worden – afhankelijk
van de weersomstandigheden – geoogst van eind april/ begin mei
tot Sint Jan (24 juni). De asperge behoort tot de lelieachtigen.

Het is een meerjarige plant die tien tot twaalf jaar achtereen op
hetzelfde veld wordt geteeld.

De bovengrondse plant, met stokkige
stammen en zijtakken, sterft af in de
herfst, maar de ondergrondse delen overwinteren en vormen in de lente nieuwe
uitlopers. De jonge stengels die uit de aspergeplant omhoogschieten worden als
ze nog onder de grond zijn afgesneden en
als witte asperges verkocht. Zodra de stengels boven de grond komen verkleuren ze
onder invloed van de zon, eerst naar paars

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

en kort daarna naar groen. De witte, paarse en de groene asperge is dus dezelfde
plant!

Voor de witte asperges wordt de grond
rond de plant ongeveer een halve meter
opgehoogd, zodat de scheut zijn weg omhoog naar het licht zoekt en geoogst kan
worden voor hij het oppervlak heeft kunnen bereiken.

Aspergevelden worden vaak overdekt met
plastic. Dit heeft een tweeledig doel. Enerzijds om de grond te verwarmen, zodat
de plant sneller groeit en meer opbrengst
levert. Anderzijds om te voorkomen dat
de Limburgse löss niet nat wordt zodat er
eenvoudiger gestoken kan worden. Hoe
dit aspergesteken gebeurt, kunt u zien tijdens de rondleidingen.
Asperges zijn een gezonde delicatesse die
voor 94% uit water bestaat en goede eiwitten, broodnodige ruwe vezelstoffen en
belangrijke mineralen bevat. Groene asperges bevatten tweemaal zoveel vitamine
C dan witte asperges en zeer veel vitamine A. In asperges zitten weinig calorieën:
slechts 21 Kcal. per 100 gr.

ppenlijstje:
Booodscha
es,
witte asperg
1.5 kg. Verse
mboter,
gezouten roo
120 gram on
,
e aardappelen
4 vastkokend
te eieren,
8 middelgro
micoazijn,
16 ml. balsa
wijn,
150 ml witte
hterham
4 plakken ac

Recept
• Schil de asperges rondom met een dunschiller vanaf vlak onder het kopje naar beneden en verwijder de houtachtige onderkant.
Breng water aan de kook in een ruime pan en voeg een klontje boter en wat zout toe. Voeg de asperges toe als het water kookt.
Breng het water opnieuw aan de kook, draai het vuur laag en dek de asperges af met een vel wit keukenpapier. Kook de asperges
10 min. en laat de asperges nog 10 min. in het hete kookvocht rusten. Schep de asperges met een grote schuimspaan uit de pan.
• Kook ondertussen in 8 min. de aardappelen gaar en de helft van de eieren hard. Splits ondertussen de rest van de eieren
(eiwit wordt niet gebruikt). Klop de eidooiers goed los en klop de azijn en wijn erdoor. Smelt de rest van de boter.
• Zet een lage, brede pan op een laag vuur en klop het eimengsel op tot een saus. Haal de pan van het vuur en breng op smaak met
zout. Schenk al kloppend beetje bij beetje de gesmolten boter erbij, tot er een luchtige en gebonden saus ontstaat.
• Leg op ieder bord 6 asperges. Leg er een plak ham over en leg er 2 halve eitjes en 2 halve aardappelen naast.
Schenk er wat lauwwarme hollandaisesaus over. Serveer direct.

Variatietip
De volgende dag... aspergesoep! Bak de bewaarde onderkantjes van de asperges aan in flink wat boter. Doe er al roerend wat bloem
bij. Schenk er beetje bij beetje het achtergehouden kookvocht bij, terwijl je goed blijft roeren. Breng op smaak met peper en zout en
maak af met een scheutje room.
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Van een stevige wandeling

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

TWEE NATIONALE PARKEN
Bijzonder trots zijn wij op onze twee nationale parken, De Meinweg (met de adder als symbool) en De Groote Peel, elk
met een specifiek ecologisch systeem.
De Meinweg: met haar diversiteit aan
landschappen en biotopen is De Meinweg een schitterend stukje natuur waar
je heerlijk kunt recreëren. Fietsend,
wandelend of te paard, er is voor ieder
wat wils!

De Groote Peel: de ideale manier om De
Groote Peel te verkennen, is te voet. Op
eigen houtje, met een van de vele routes
of een excursie kun je het prachtige en
vogelrijke natuurgebied beleven.

GRENSOVERSCHRIJDENDE
NATUURGEBIEDEN
Natuur kent geen grenzen. Verken dan ook
onze grensoverschrijdende natuurgebieden Kempen-Broek, waar je bij Weert België binnen gaat, en het Maas-Swalm-Nette-natuurgebied waar je bij Roermond en
Beesel Duitsland binnen gaat.
Kempen-Broek: GrensPark Kempen-
Broek is een uitgestrekt, goed ontsloten
gebied op de grens van beide provincies Limburg, ter hoogte van Weert.
Hier kan je genieten van de open ruimte en de stilte

Maas-Swalm-Nette: In het park ligt aan
weerszijden van de grens bijna 10.000
ha natuurgebieden en vogelbeschermingsgebieden. De gebieden variëren
van extreem vochtig en voedselrijk in het
Maasdal en in de beekdalen tot extreem
droog, zandig en voedselarm op de hoger gelegen terrassen

LEKKER ... SNERT!

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

en rookworst, snert bevat soms ook nog
varkensvlees.

Fries. Het woord ‘snert’ en ‘snirt’ is in de
betekenis van erwtensoep bekend sinds
1768. Het is waarschijnlijk verwant aan
het woord ‘sneirts’ dat met drinken te maken heeft. “Met eenen sneirts” betekent:
in één teug.

Volgens Van Dales etymologisch woordenboek komt het woord ‘snert’ uit het

Bronnen:
Van Dale - Groot etymologisch woordenboek

Nederlands. Het verschil? Daarover lopen de meningen nogal uiteen.
Er zijn mensen die zeggen dat snert de
dikkere variant is van erwtensoep die je
een dag laat staan. Maar het verschil zit ’m
volgens sommigen ook in ingrediënten: in
erwtensoep zitten spliterwten, groenten

Boodschappenlij

stje:

500 gram spliterw
ten

(geweekt en afges
poeld)
2 speklapjes

GENIETEN VAN DE NATUUR

500 gram schouder
ka

In nagenoeg alle natuurgebieden in
Midden-Limburg kun je uitgebreid fietsen en wandelen en in veel natuurgebieden zijn ook ruiterpaden aangelegd.
In de grotere natuurgebieden vind je bovendien bezoekerscentra, waar je meer
informatie over het betreffende natuurgebied kunt krijgen.

1 grote aardappel

rbonade

geschild en in blokje
s
2 winterwortels ge
schild
en in blokjes gesned
en
2 preien in halve rin
gen gewassen
2 laurierblaadjes
1 rookworst in plakje
s
2 groenten bouillo

nblokjes
3 rundvlees bouillo
nblokjes

Recept
•
•
•
•
•
•
•
•

:

Voor de vega-versie
500 gram spliterwten

eld)
(geweekt en afgespo
kjes
3-4 groentebouillon blo
gen
1 grote prei in halve rin
n
gesneden en gewasse
1 knolselderij geschild
en in blokjes gesneden
sneden
1 bosje selderij fijnge
ild
1 grote aardappel gesch
en in blokjes
1 ui grof gesnipperd

orsten)

(2 vegetarische rookw

Zet de geweekte en afgespoelde spliterwten op met 2 liter water.
Doe de karbonades, de speklapjes, de laurierblaadjes en de bouillonblokjes erbij en breng aan de kook.
Laat afgedekt ongeveer 45-50 minuten zachtjes koken, roer regelmatig en schep het eventuele schuim af met een schuimspaan.
Haal het vlees uit de pan en snijd in blokjes.
Doe het vlees samen met de gesneden groenten en aardappel terug in de pan.
Laat nogmaals ongeveer 45 minuutjes zachtjes koken, blijf geregeld goed roeren.
Voeg op het laatst de gesneden rookworst toe en proef de soep na.
Haal de laurier uit de soep en breng eventueel op smaak met wat zout en verse peper.

Vega recept
•
•
•
•
•
•
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Zet de geweekte spliterwten op met 2 liter water.
Voeg de bouillonblokjes toe en breng de soep aan de kook.
Laat de erwten 45-50 minuten kokenn, roer regelmatig en schep het eventuele schuim af met een schuimspaan.
Voeg na 45 minuten de gesneden groenten toe en laat de soep nogmaals 45-50 minuten pruttelen tot de soep dik word.
Proef de soep na en breng eventueel nog op smaak met zout en verse peper
Tegenwoordig is er ook vegetarische rookworst te verkrijgen, snij dan de eventuele vegetarische worst in plakjes en voeg deze op
het laatste toe (circa na 40 minuten).
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#food
STEDEN OMGETOVERD...
DE LEUKSTE KERSTMARKTEN
Kerstmarkten in Valkenburg
Kerstmarkt Valkenburg bezoeken is een
unieke ervaring, want nergens anders vind
je overdekte kerstmarkten in een grot. Valkenburg telt niet één kerstgrot, er zijn er
maar liefst vier. Je doet er dan goed aan te
kiezen voor een combiticket. Of wat dacht
je van het hart van Kerststad Valkenburg:
het sfeervolle Santa’s Village.

WinterTijd in Heerlen
Massaal trekken mensen van heinde en
verre naar Heerlen, want daar wordt flink
uitgepakt om de perfecte kerstsfeer neer
te zetten. WinterTijd, zo heet het festijn. Er
een schaatsbaan, een ijsglijbaan, schommels, kampvuurtjes, een glazen wintercafé om biertjes en glühwein te drinken…
gezelliger kan bijna niet.

Magisch Maastricht
Een bezoekje aan kerstmarkt Maastricht
is een magische beleving. Uiteraard vind
je er ontelbare kraampjes met prachtige
kerstwaren en wordt ook de innerlijke
mens niet vergeten. Hallo Limburgse lekkernijen en gezelligheid! Met het betoverende uitzicht op het Vrijthof vanuit het
reuzenrad het kerstgevoel compleet.

lijstje!

Kerstmarkt Aken
Net over de grens in Duitsland vind je vanaf half november rondom het stadhuis de
sfeervolle kerstmarkt van Aken. Het is altijd
gezellig druk rondom de mooi verlichte
kerststalletjes met leuke spulletjes voor in
huis. Geniet van de heerlijke geuren van
typisch Duitse currywurst, ‘reibekuchen’ en
kruidige Glühwein.

Village de Noël in Luik
Wist je dat de kerstmarkt/het kerstdorp van
Luik de oudste én grootste kerstmarkt van
heel België is. Deze kerstmarkt bij onze
zuiderburen telt maar liefst 200 kraampjes
waar je alles kan kopen wat met kerst te
maken heeft. Wat de kerstmarkt van Luik
anders maakt dan andere kerstmarkten is
dat er een waar kerstdorp wordt nagemaakt.

Wèntjerdruim Sittard
Tijdens de kortste en donkerste dagen van
het jaar wordt de binnenstad van Sittard
wederom omgetoverd tot een winterse
droomwereld. Sittard staat bekend om haar
prachtige historische binnenstad. Overal
vind je unieke winkels waar je langs kunt
struinen en in een knusse wintersfeer op
zoek kunt naar de beste cadeaus voor onder de kerstboom.

CAFÉ RESTAURANT
RIJSTAL VENHOF

van
Tips ons

team!

#landal

Astrid - “Drakendorp Beesel”
Op weg naar ons mooie park komt u bij de rotonde van de A73 een prachtige Draak tegen. Deze draak wijst de weg naar het Drakendorp Beesel. Een mooi klein groen dorpje
gelegen aan de Maas. Een dorpje met talloze bezienswaardigheden, waar heerlijk langs
de Maas gewandeld of gefietst kan worden. Op het knusse dorpsplein van Beesel kunt
u genieten op een van de gezellige terrasjes. Breng een bezoek aan molen ‘de Grauwe
Beer’, gebouwd in 1614, of bekijk de kassen van Imkerij De Drakenbijen. Op ons park
staat ook een bijenhotel van deze imkerij.

Café Restaurant Rijstal Venhof
biedt talrijke mogelijkheden
uw vrije tijd actief en creatief
door te brengen.
Wandel door het prachtige gebied
van Nationaal Park de Meinweg of
beleef de mooie natuur door een van
ons begeleide buitenrit te paard of
op de huifkar. Aansluitend is er de
mogelijkheid om in ons restaurant
een lekker hapje te eten van onze kaart
of zelf een pizza te bakken in de
antieke steenoven.
Venhof 2
6075 NE Herkenbosch
Tel. 0031 475 531495
www.venhof.nl

In de zomermaanden is de imker wekelijks op het park te vinden en vertelt hij met
passie over zijn bijen. Met kinderen op pad in Beesel? Dan is wellicht de drakenroute
met Joris en Cathelijne leuk om te wandelen. Deze wandelroute is verkrijgbaar bij de
receptie. Ik wens u heel veel plezier tijdens uw ontdekkingstocht door dit mooie dorpje.

Lars - “Mind Mystery” in Horst
Wilt u ook eens door een huis wandelen waar je de vloer niet kunt aanraken en je met
alle gemak over het plafond loopt? Waar je een handstand op de eettafel kan doen en
de badkuip met één pink kunt optillen? Breng dan een bezoek aan Mind Mystery in
Horst. Met meer dan 100 optische illusies, trucjes, activiteiten en bezienswaardig
heden is het themapark in deze vorm uniek en biedt het vertier en verbazing voor
jong en oud. In het park vindt u naast het huis op z’n kop een spiegeldoolhof, vortex,
kaleidoscoop, een Ames room, een museum vol optische kunst en hologrammen, (on)oplosbare
puzzels en raadsels. Genoeg te doen dus voor een origineel, spannend en mysterieus middagje breinbreken.

Winterland Hasselt
Kerstwereld Rolduc Kerkrade
De 900-jaar oude abdij in Kerkrade is altijd al een bezoekje waard, maar de laatste
twee weekenden voor Kerst mag je de festiviteiten in en rond de oude koorgangen
al helemaal niet missen. Centraal staat
een stijlvolle kerstmarkt met veel handwerk, kunst en huisgemaakte lekkernijen
om mee te nemen of om direct van te
snoepen.

Het Kolonel Dusartplein wordt ook dit jaar
weer omgetoverd tot Winterland Hasselt!
Je geniet volop van winterse gezelligheid:
de overdekte ijspiste, het Grand Café, de
spiegeltent, talrijke kraampjes en attracties,
goed voor 12.000 vierkante meter winterpret. De blikvanger is het reuzenrad dat per
rit 144 mensen een uniek uitzicht biedt op
de Hasseltse binnenstad en omgeving.

Petra - “Roermond”

Kleinschalige kerstevents
Beleef Kerstival Kerkrade
Na het succes van vorig jaar wordt ook
dit jaar weer het Beleef Kerstival Kerkrade
georganiseerd. In het centrum van Kerkrade wordt een heuse kerstsfeer gecreëerd.
nostalgische carrousel uit Kerkrade
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Verkies je het kleinschalige boven de drukte? Ook dan valt er genoeg te beleven in
Zuid-Limburg.
Kijk op www.visitzuidlimburg.nl voor verdere informatie en alle kerstactiviteiten. .
Bron: www.visitzuidlimburg.nl

erlijk
Geniet bij ons van een he
u of
ontbijt, lunch, hoofdmen
producten.
typisch Limburgse streek

Combineer uw vakantie met een bezoek aan Roermond. Voor de winkelliefhebbers
is het Designer Outlet een paradijs. U vindt er mode en lifestyle van meer dan 250
internationale designermerken in ruim 200 shops. Vanuit het Designer Outlet kunt
u heel gemakkelijk en snel naar de bruisende binnenstad van Roermond wandelen.
Hier vindt u diverse leuke winkels en boetiekjes vele mooie en gezellige restaurants
en terrasjes. Ook voor de cultuurliefhebbers is Roermond zeker de moeite waard.
Deze oude Bisschopsstad heeft een beschermd stadsgezicht.
De binnenstad herbergt een schat aan historische bouwwerken zoals kerken en oude
handelshuizen. Bepalend voor het stadsbeeld is zonder meer de Sint-Christoffelkathedraal in het centrum.
In de warme zomermaanden is het heerlijk toeven aan de Maasplassen. Wat dacht u van een rondvaart over de
Maasplassen? Of juist lekker relaxen aan het water? Het is allemaal mogelijk in het grootste aaneengesloten
watersportgebied van Nederland. Kortom, een stad met voor ieder wat wils, waar de dag waarschijnlijk veel te
snel voorbij vliegt. Heel veel plezier gewenst.
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ERVAAR DE SPANNING
VAN HET SPEL

RESTAURANT
DE BEREN ROERMOND

IN HOLLAND CASINO VENLO

Altijd feest voor groot en klein
bij “De Pannekoekenbakker”
Op een unieke plek, tegenover de historische Abdijkerk,
in het hart van Thorn, ligt De Pannekoekenbakker.
Een markante locatie met een zeer lange traditie van
gastvrijheid, maar bovenal gemoedelijk en sfeervol.

In hartje Roermond. Een 3-gangen
menu voor maar €23 en iedere
maandag en donderdag onbeperkt
spareribs in een sfeervolle zaak.

BERELEKKER!
T. 0475-744312
www.beren.nl
roermondrestaurant@beren.nl

SCHNITZELPARADIES

U kunt kiezen uit maar liefst 250 verschillende
pannenkoeken. Van Oer-Hollandse met
stroop tot en met een rijk gevulde
pannenkoek.

Altijd Kinderfeest

Kom langs en speel Amerikaanse Roulette, Poker,
Black Jack, Punto Banco of Speelautomaten.
In ons restaurant geniet u van de heerlijkste gerechten.
Op vertoon van deze advertentie of een foto
daarvan krijgt u gratis entree voor twee personen.

Voor de kinderen is het een waar
festijn. Ze kunnen geweldig spelen
in een spannende speelkelder.
Bij hun favoriete pannenkoek
krijgen ze munten, waarmee ze
zelf speelgoed kunnen kopen
in de speelgoedwinkel,
‘De kluis van het huis’

Genieten van meer dan 50 schnitzel
varianten bij Schnitzelparadies.
Voor jong en oud, voor grote honger
of gewoon een hapje eten.

AUF WIEDERSCHNITZEL!
www.schnitzelparadies.nl
Roermond-Maastricht-Venlo
Speel bewust 18+
Hollandcasino.nl
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Limburgse wijnen

i
Limburgse vlaa
Vlaai is gebak dat vooral geassocieerd
wordt met Belgisch en Nederlands-
Limburg. Het gebak wordt als typisch
Limburgs beschouwd. Vlaai bestaat uit
een bodem van deeg (meestal met een
diameter van 27 tot 30 centimeter),
die plat is, met opstaande randen.
De vlaai wordt vervolgens meestal
gevuld met vruchten, zoals kruisbessen
(krosjelevlaai mit sjoem), kersen, pruimen, appel, abrikozen, linzen of rijst.
Vlaaien zijn wezenlijk verschillend van
taart omdat de bodem van een ander
soort deeg is gemaakt. Vlaaideeg is een
stuk luchtiger en lijkt op brooddeeg.
Een onderneemster uit Weert heeft
een belangrijk aandeel gehad in de verspreiding van de vlaai buiten Limburg.
Maria Hubertina Hendrix, ook bekend
als ‘Antje van de Stasie’ verkocht in het
begin van de 20e eeuw met verve haar
‘Weerter vlaaitjes’ aan treinreizigers op
het station van Weert. Zo werd de vlaai
een bekend gebak voor reizigers uit
heel Nederland. Van de legendarische
vlaaienverkoopster staat sinds 1988
een standbeeld in Weert
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Hoeve Roozendael produceert een
drietal wijnen op het gelijknamige
landgoed op een oud maasterras aan
de zuidwestkant van het Limburgse
Reuver. Dit drietal wijnen is nu verkrijgbaar in onze Parkshop. Voor ieder wat
wils en vooral leuk voor het thuisfront.
Roozendaelseweg 2, Beesel
T. 077-4741823

Het Lim
burgse witt
e goud
‘Het witte goud’, ‘koningin van de
groente’, ‘parel van het land’ en ‘points
d’amour’ ... met zulke bijnamen moet
de asperge wel een bijzonder smaakvolle
groente zijn. En elk voorjaar, traditioneel
vanaf de tweede donderdag in april,
worden ze in ons Limburg een korte
periode geoogst en volop gegeten.
Proef in deze periode de heerlijke
asperges in ons restaurant en ga zelf op
culinaire ontdekkingsreis en zie hoe ze
groeien in de volle grond. Bij de boeren
zijn heerlijke verse asperges verkrijgbaar.
Informeer bij de receptie naar de aspergeboerderijen in de omgeving van het park.

s)
Zoervleisj (zuurvlee

n tman tele n
Bierge heime n o
Bij brouwerij Brand, Gulpener, De
Keyzer, De Leeuw, Alfa, Lindeboom of
Hertog Jan. Limburg kent van oudsher
een aantal echte Limburgse bierbrouwerijen. Bezoek ze en ontdek de
authentieke Limburgse biersmaken.
Bezoek de Lindeboom brouwerij!
Voor informatie over de rondleidingen
en boekingen kunt u terecht op onze
website www.lindeboom.nl.
Proost! Tot bij Lindeboom.
Lindeboom Bierbrouwerij
Engelmanstraat 54, Neer

Is een Limburgs streekgerecht, dat
wordt bereid met paardenvlees, rundvlees, varkensvlees of konijn. Zuurvlees
lijkt op stoofvlees en hachee. De naam
komt van het vooraf marineren van
het vlees in azijn. Maar de smaak
is, in tegenstelling tot hachee, zoet.
Het zuur van de azijn wordt namelijk
ruimschoots gecompenseerd door de
toevoeging van peperkoek en stroop.
Zuurvlees wordt in zowel Nederlands
als Belgisch Limburg en in het Duitse
Rijnland gegeten, veelal bij friet of
aardappelpuree. Bij de frituur in
Limburg kan men meestal een frietje
met zuurvlees krijgen, maar ook in veel
restaurants en eetcafés, snackbars en
eethuizen is zuurvlees te krijgen.
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Er op uit!

Handig!
De handigste apps die uw vakantie veel eenvoudiger maken

Taurus World
Of Adventure

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.

Verschillende avonturen voor het
hele gezin! Met o.a. de spectaculairste
lasergame-arena’s van Europa! Game
Arcade, unieke achtbaansimulators,
Cosmic Bowling en Adventure Golf.
Rijksweg 181, 5941 AD Velden
T. 077 47 22 274
www.taurusworld.nl

Landa
De Lo l
mmerb
ergen

bergen

e Lommer

Landal D

Landal

Billybird Park Drakenrijk
Het leukste dagje uit in de regio.
Pootjebaden, zandkastelen bouwen,
spelen in de speeltuin vol ‘echte’
draken of duik in het strandbad!
Drakenrijkstraat, Beesel
T.088 055 8888
www.billybird.nl

Lo Solé

Ambachtelijk IJs
Lunch & Diner

Lo Solé biedt een uitgebreid aanbod
ambachtelijk bereid Italiaans ijs
uit eigen keuken en een gevarieerde
lunch en dinerkaart
Maasbreeseweg 1, 5975 BL Sevenum
www.ijssalonlosole.nl

Haal alles uit uw verblijf, met de Landal GreenParks app! Kies Landal De Lommerbergen en kijk meteen welke activiteiten er plaats vinden tijdens uw verblijf. Maak
alvast een reservering voor de restaurants of de bowlingbanen en ontdek de mooie
omgeving. Download nu de app en maak van uw bezoek een droomverblijf. Mocht
u vragen hebben, dan staan onze medewerkers graag voor u klaar.

Hertog jan

Liefde voor Limburg
Noord-Limburg in de palm van uw hand! Op zoek naar een leuk dagje uit, in de omgeving
van Landal De Lommerbergen? Liefde voor Limburg is dé reis-applicatie als u Noord-Limburg
bezoekt. In deze App vindt u een ruime keuze uit routes met o.a. GPS functionaliteit en tips
voor leuke uitjes en evenementen in de buurt van het park.

Tijdens een brouwerijbezoek volg je
onder begeleiding van een ervaren
gids het complete brouwproces.
Je ruikt de hop, proeft de mout en
natuurlijk.. het bier.
Kruisweg 44, Arcen
www.hertogjan.nl

Bollo

GaiaZOO
Een bezoek aan GaiaZOO is een
complete wereldreis in één dag!
De afgelopen jaren meerdere keren
door de ANWB tot ‘Leukste uitje van
Nederland’ verkozen!
Gaiaboulevard 1, 6468 PH Kerkrade
T. 045-5676070 | www.GaiaZOO.nl

Kasteel Hoensbroek
Een van de mooiste, best bewaarde
en best toegankelijke kastelen van
Europa! Een bezoek is voor jong en
oud een heuse belevenis.
Klinkertstraat 118
6433 PB Hoensbroek
T. 045 522 7272
www.kasteelhoensbroek.nl

De grote kindervriend van Landal GreenParks, Bollo de Beer, heeft nu zijn eigen 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!

NOORBE

WeatherPro Lite
Iedereen heeft zijn eigen favoriete weerapp, maar wij zijn gek op WeatherPro Lite. Hij
is uiterst gedetailleerd. Als je wilt weten of je zon hebt of regen, of als je een dag of
zelfs een week vooruit wilt plannen: met deze app heeft u de weersinformatie altijd
binnen handbereik.
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Pretpark de Valkenier
Pretpark de Valkenier is het
voordeligste familiepark van
Nederland en Europa!
Koningswinkelstraat 53
6301 WH Valkenburg
T. 043 601 2289
www.pretpark-de-valkenier.nl

Keramiekcentrum
Tiendschuur Tegelen

historische
Een unieke verzameling
maakt
en hedendaagse kunst ge
angevende
van keramiek. Met toona
ige locatie!
exposities op een pracht
Kasteellaan 8, Tegelen
T. 077 326 0213
www.tiendschuur.net

Steenkolenmijn Valkenburg
Op zoek naar het zwarte goud in de
allerlaatste kolenmijn in Nederland!
Beleef die harde, indrukwekkende
tijd en proef de sfeer van toen!
Daalhemerweg 31
Valkenburg aan de Geul (L)
T. 043 601 2491
www.steenkolenmijn.nl
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Meer informat

NEDERLANDS MOOISTE ZOO
DER SCHÖNSTE ZOO DER NIEDERLANDE
MOST BEAUTIFUL ZOO IN THE NETHERLANDS
Elke dag geopend vanaf 10.00 uur
Gaiaboulevard 1 Kerkrade

Volg ons via:

