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>Welkom
Hartelijk welkom op Landal De Lommerbergen!
Uw vakantie is begonnen! Wij zullen er alles aan doen om uw verblijf tot een belevenis te maken, zowel op het
park als daarbuiten. Een verblijf waaraan u zeker mooie herinneringen overhoudt!
Om u kennis te laten maken met Limburg hebben wij dit magazine voor u samengesteld, boordevol tips en
trips! U zult zeker ervaren dat het mooie Limburgse land erg veelzijdig is! Er is voor ieder wat wils. Bent u een
natuurliefhebber of gaat u liever shoppen? Een dagje waarbij de kinderen mogen kiezen? Geen probleem! In de
diverse Dagjes Uit pagina's hebben wij de allerleukste uitstapjes opgenomen. Ook een Limburgse woordenlijst
ontbreekt niet. Hiermee kunt u zich snel verstaanbaar maken. En wat dacht u van een écht Limburgs recept dat u
thuis kunt maken? Heerlijk om het vakantiesfeertje nog even vast te houden.
Diverse bedrijven en attracties stellen zich in dit magazine aan u voor en bieden leuke acties en kortingen aan
zodat u ook nog eens voordelig kennis kunt maken met het Limburgse land. Lees het magazine eens door! We
hebben dit magazine met veel zorg voor u samengesteld. Wij hopen dat het uw vakantie nóg leuker maakt.
Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u altijd bij een van de medewerkers terecht. Maar ook de Limburgers
uit de omgeving zullen u graag te woord staan. Zij vertellen u graag over Limburgse gewoonten en gebruiken.
Want wij zijn allemaal Trots Op Eigen Streek!

Veel plezier!

Download gratis de Trots Op Eigen Streek app.
Boordevol informatie over Landal de Lommerbergen
en activiteiten in de omgeving.
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Limburg: een stukje buitenland in Nederland. Hier hoeft u zich geen moment te vervelen. Alleen te genieten van
al het moois dat onze provincie te bieden heeft!
Zuid-Limburg met het groene Heuvelland, het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de
Maasplassen in Midden Limburg, Noord-Limburg met het natuurrijke Land van Peel en Maas en de vennen en
stuifduinen in de Maasduinen. Van uitgestrekte bos- en heidearealen, moerassige hoogveengebieden tot
hoog-en-droog-gelegen zandverstuivingen en mergelplateaus. Een unieke combinatie van grote
landschappelijke afwisseling die Limburg bij uitstek geschikt maakt voor tal van ontspanningsmogelijkheden.
Fietsen, wandelen en lekker genieten van de Limburgse gastronomie.
Het uitgebreide fietsroutenetwerk, diverse (fiets)veerpontjes over de Maas en schitterende grensoverschrijdende
mountainbikeroutes, maken Limburg tot een echt fietsparadijs! Ook voor de wandelaar heeft Limburg veel in
petto; naast de natuurreservaten en stiltegebieden zijn er tal van bewegwijzerde routes die u de mooiste plekjes
van Limburg laten zien. De toeristische attracties, uitstekende accommodaties, gezellige winkelcentra,
uitgebreide gastronomie en de typerende gastvrijheid van haar inwoners met hun liefde voor het goede leven,
maken Limburg tot een onvergetelijke belevenis voor jong en oud!
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Dagje uit

K R E U Z E LW E G 3
5961 NM HORST
077 397 0216
W W W. A A R D B E I E N L A N D . N L

in Noord en Midden Limburg

1. Golfodome

RIJKSWEG 1
5953 AA REUVER
077 476 2233
W W W. G O L F O D O M E . N L

Golfodome, meer dan alleen golf!
Golfen zonder ervaring. Vlakbij uw
vakantiebestemming bevindt zich de 18 holes
shortgolfbaan. Gratis korte uitleg en benodigde
materialen krijgt u in bruikleen mee. Nieuw is
werpgolf. De nieuwste golfvariant is zeer geschikt
voor kinderen. Bekijk de aflevering van RTL4 Trips &
Travel op www.golfodome.nl. Voor iedereen, ook voor
kinderen vanaf 6 jaar, is er discgolf. Je speelt met een
professionele disc (frisbee).
Voor het hele gezin is er een leuke activiteit.
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Aardbeien zó van het land - da's pas lekker. Op het stro
liggen duizenden kilo’s sappige aardbeien maar er is nog
veel meer! Het magisch aardbeienrijk, de geheimzinnige
aardbeiengrotten, prachtige aardbeienhofjes,
sprookjesachtige aardbeiensferen en activiteiten. Kortom,
doe eens een dagje Aardbeienland!

2. BillyBird Park
Drakenrijk
BillyBird Park Drakenrijk biedt haar bezoekers een
complete strandervaring zonder daar kilometers
voor te rijden. Het park bestaat uit een recreatieplas
met daar omheen een zandstrand en een gezellige
ligweide. Speciaal voor de kleine gasten tot 12 jaar
is er een springkussenglijbaan. Verder is er dit jaar
een gloednieuwe airtrampoline geplaatst. Deze is
niet alleen geschikt voor kinderen, maar ook voor
hun ouders en voor jeugd.
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WELKENSVENWEG
5953 TP REUVER
088 055 8888
W W W. W W W. D R A K E N R I J K . N L

3. Indoor Visrivier
Reuver
Wilt u eens een hengeltje uitwerpen en toch van
alle gemakken voorzien zijn, dan bent u bij de
Indoorvisrivier Reuver aan het juiste adres. Hier
kunt u zowel buiten als binnen vissen , dus onder
alle weersomstandigheden een geslaagd dagje uit.
U hoeft niks mee te brengen, hengels en aas zijn
bij ons te huur/koop, schepnet en leefnet worden
gratis ter beschikking gesteld. In de zomermaanden
als de watertemperatuur te hoog is voor de forel
worden er Afrikaanse Meervallen uitgezet, dat dit
ook een hele belevenis is mag u van mij aannemen.
Openingstijden en prijzen kunt u terug vinden op
onze site www.indoorvisrivierreuver.nl.
RIJKSWEG 1F
5953 AA REUVER
077 476 2493
W W W. I N D O O R V I S R I V I E R R E U V E R . N L

VENLOSEWEG 55
6041 BS ROERMOND
06 30 41 60 77
W W W. S O L E X T O C H T E N R O E R M O N D . N L

5. Solextochten Roermond
Bij Solextochten Roermond kunt u Solexen huren en de omgeving ècht gaan verkennen:
- U hoeft geen helm op (onze Solexen zijn snorfietsen).
- Het zijn èchte oude Solexen, maar technisch goed in orde.
- De perfecte snelheid: sneller dan de fiets, maar toch kans om rond te kijken.
- De Solexen rijden op Aspen: Reukvrije en minder schadelijke benzine.
- Ons bedrijfje is ontstaan uit liefde voor de Solex, we hebben alle know-how in huis.
- We willen iedereen graag kennis laten maken met dit gezellige oude snorfietsje.
We hebben een aantal mooie routes voor u uitgestippeld, zo komt u op plaatsen die alleen de echte Limburgers
kennen: Laat U verrassen! Heeft U geen rijbewijs, of durft U niet goed zelf te rijden? Onze Solex tandems bieden
dan een uitkomst. Dit zijn originele tandems uit 1952 en 1956, met Solex motor. Solex rijden kan bij ons al vanaf
€ 19,50 per persoon.
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10%

KORTING*
ZIE BON

7. Speelpark Klein
Zwitserland
Speelpark Klein Zwitserland is al drie jaar op rij
gekozen tot een van de leukste uitjes van Limburg.
De nominatie door de ANWB kwam tot stand omdat
leden van de ANWB na een bezoek aan het park hun
waardering uit konden spreken. Vooral de kwaliteit
prijsverhouding scoorde het hoogst. Ook de groene
omgeving en het Avonturenbos werden geroemd.
Klein Zwitserland en de Lommerbergen werken al
vele jaren samen waardoor de gasten van de
Lommerbergen een extra korting kunnen krijgen.
Meer informatie aan de receptie.

VERLENGDE TRAPPISTENWEG 35
5932 ND TEGELEN
077 373 1565
W W W. S K Z . N L

VERLENGDE TRAPPISTENWEG 35
5932 NB TEGELEN
088 369 7000
W W W . F U N F O R E S T. N L
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Fun
bij klimpark
De klimparken van
Fun Forest zijn dé
plek waar gezinnen,
kinderen, scholen,
verenigingen en
bedrijven terecht
kunnen voor een
actief, avontuurlijk,
maar vooral leuk
(fun!) dagje uit.
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Een klimpark is een bos vol
avonturen! Op 4 tot 15 meter
hoogte beweeg je jezelf door middel
van tokkelbanen, touwladders,
wiebelbruggen en andere
onderdelen door de verschillende
parcoursen in het bos. Het klimmen
duurt 3 uur; dit is inclusief instructie.
De klimparken van Fun Forest
hebben meerdere parcoursen. Door
de opbouw in moeilijkheidsgraad,
is klimmen leuk en uitdagend
voor zowel kleine als grote 'apen'.
Kinderen kunnen al vanaf 5 jaar
komen klimmen in het kidsparcours
van Fun Forest Tegelen. Vanaf 7 jaar
(en 1.20m) kunnen de kids terecht
in het Zaza-Fun parcours en ben je
8 jaar of ouder? Dan kun je gaan
klimmen in de overige 7 reguliere
parcoursen van het klimpark!
Tot 12 jaar dien je echter wel onder
begeleiding van een volwassene te
klimmen!
Behalve klimmen kun je er ook
terecht voor één van de Forest

Adventures; ga de sportieve strijd
aan tijdens de Forest Games, ga
creatief bouwen met hout en touw
met Under Construction of kies
voor de mentale competitie met de
Master Minds!

GRATIS
TOEGANG*
ZIE BON

8. Natur- und Tierpark
Brüggen is een ideaal
familie-uitje
Natur- und Tierpark Brüggen is een ideaal familieuitje. „Aaien, voeren, verbazing, ravotten en spelen
in het bos“

Meer weten? Kijk dan op www.
funforest.nl/nl/venlo
Reserveren? Dat kan via www.
funforest.nl/nl/reserveren of via de
receptie van het vakantiepark waar je
verblijft!

Bij Landal De Lommerbergen
brengt ‘De Veerman’ pas écht
plezier in de vaart

In bijna geen andere dierentuin is er zoveel contact
tussen mensen en dieren als in dit park. Zebras,
kangaroo’s, antilopen, stokstaartjes, kamelen en
watusirunderen staan vaak oog in oog tegenover
elkaar.
Dit Park heeft nog meer te bieden. Op een veld
zo groot als drie voetbalvelden vind je de heerlijke
kinderspeelwereld midden in het bos.
BRACHTER STR. 98
41379 BRÜGGEN, DUITSLAND
+49 2163 5447
N AT U R - U N D - T I E R PA R K - B R U E G G E N . D E

Waar de Maas zich op haar mooist tussen het landschap van
Midden-Limburg doorslingert, vaart ‘de Veerman’ z’n rondvaarten.
Kijk voor de vaartijden en data op het programma van Landal De
Lommerbergen en reserveer bij de receptie.

M e e r i n f o r m a t i e : w w w. d e v e e r m a n . c o m
+31 (0) 475 591 318

+31 (0) 6 5318 0780
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designer outlet roermond
10% extra korting in 5 winkels

bij inlevering van deze coupon bij de centre informatie balie (naast
Polo ralph lauren) van het designer Outlet roermond, ontvangt u een
fashion Passport waarmee u 10% extra korting krijgt in 5 winkels.
GeldiG t/m februari 2015

midgetgolf

✂

well2be
en
eltuinen Arc

✂

10%
Kaste op een Hotstone massage
0. korting
1

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.

tegen inlevering van deze waardebon bij Well2be ontvangt u
10% korting op de Hotstone massage. Niet tegen geld inwisselbaar.

Een van de meest veelzijdige bloemen- en planten parken van Europa.
Het park is 32 hectare
groott/m
en februari
heeft meer
dan 15 unieke tuinen
GeldiG
2015
met een historische buitenplaats en een 17de eeuws kasteel. Naast
het bezoeken van de tuinen zijn er ook veel andere activiteiten zoals
rondleidingen, kunsttentoonstellingen, muziekoptredens, speurtochten,
een speeltuin, een midgetgolfbaan, roofvogeldemonstraties en
historische kinderactiviteiten.

adventure golf roermond

€2,- entreekorting

max. 1 bon p.p. Niet geldig in combinatie met andere
(kortings)acties.
Gelieve
vooraf te reserveren
via www.adventuregolf.nl
In de maanden juli
en augustus
hebben kinderen
t/m 17 jaar gratis

entree bij een betalende
GeldiG volwassene.
t/m 31 deCember 2015

Typisch
Limburgs

Bezoek de Hertog Jan
Brouwerij in Arcen

landal de lommerbergen

tegen inlevering van deze waardebon bij de info ontvangt
kind(eren) bij deelname aan 2 activiteiten in de bollo Clu
(deze dienen in 1 keer te worden gereserveerd), een cadea
GeldiG t/m februari 2015

bowlen

landal de lommerbergen

landal de lommerbergen
inlevering
vanEdeze
bij de info kunt u met
L I Ntegen
GSFO
RTERW
G 2waardebon
6
max. 6 personen midgetgolfen. iedere persoon ontvangt
5 9 4 4 B E A 1R euro
CEN
korting op het geldende tarief.

077 473 6010
t/m
februari
2015
W W W . K A S T E EGeldiG
LT U I N
EN
.NL

bollo club

✂

tegen inlevering van deze waardebon bij de info kunt u
1 uur bowlen voor € 17,50. iedere dag geldig tot 15.00 u
GeldiG t/m februari 2015

snowworld
landgraaf

€5,- korting op een skip
€2,50 korting
op toegang klimpark
GeldiG t/m 30 sePtember 2015

Niet geldig icm andere acties of kortingen. Korting geldt p
persoon. maximaal 4 personen per voucher.
Geldig in Zoetermeer en landgraaf.

Hoe smaakt Limburg?

T O U R I S T I N F O R M AT I O N B R Ü G G E N
BURGWALL 4, 41379 BRÜGGEN
Limburgs
T E L . 0zuurvlees
0 4 9 - 2 1 6(Zoervleisj)
3-5701 4711
W W W. B R U E G G E N . D E
Zuurvlees is een limburgs streekgerecht, dat wordt bereid met paarden- of rundvlees. 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
gegeten, veelal bij frieten 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.

Ingrediënten
• 1 kilo paardenvlees (poulet), runderlappen of konijn in stukken
• 2 grote uien
• 3 à 4 kruidnagels
• 1 à 2 theelepels suiker
• 1 kopjeDagje
azijn Uit in Brüggen
• ½ of 1 kopje
water
Voor groepen
zijn rondleidingen door de stad
• peper mogelijk, of geniet van gezellige restaurants,
Welkom in Burggemeinde Brüggen
Brüggen, de gastvrije gemeente midden in• Zout terrassen of het onspannen winkelen (ook op
• 2 of 3 eetlepels
(appel)stroop
het natuurterrein Schwalm-Nette, ligt vlak over
zondag van
maart tot eind oktober).
• 1 plak peperkoek
de grens. De middeleeuwse stad verwelkomt
• Boter
zijn gasten in een uitnodigende sfeer: smalle

11. Burg Brüggen

<

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

3

Uit liefde voor bier.

straatjes, schilderachtige molens en traditionele
Bereiding
gebouwen geven Brüggen zijn speciale charme.
Hetde
vlees, eventueel een nacht gemarineerd in azijn, in kleine blokjes snijden en in
Vanuit Brüggen kunt u te voet of met de fiets
boter
aanbakken. uien in stukken snijden en even mee laten fruiten. daarna de rest
omgeving verkennen
van de ingrediënten erbij doen, behalve de stroop en de peperkoek. laat het in twee
uur gaar stoven. op het einde de stroop erbij doen en eventueel teveel vocht wat
inkoken. voor het opdienen kan er nog peperkoek bij gedaan worden, dit bindt het
geheel nog extra.
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10% KORTING

*

OP VERTOON VAN DEZE
BON AAN DE KASSA

Niet in combinatie met andere kortingen of
aanbiedingen. Max. 4 volwassen per bon.



FUN FOREST

NATUR- UND TIERPARK
BRÜGGEN

*GRATIS TOEGANG
VOOR 1 KIND ONDER BEGELEIDING
VAN1 BETALENDE VOLWASSENE
Niet in combinatie met andere kortingen of
aanbiedingen.

GELDIG T/M DECEMBER 2015

GELDIG T/M 18 OKTOBER 2015



TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON AAN DE
KASSA, ONTVANGT DE 2E BEZOEKER EEN

GRATIS ENTREE KAARTJE



VRIJE MARKT
BRUNSSUM

KASTEEL
HOENSBROEK
20% KORTING
Tegen inlevering van de bon. Voor max.
4 personen, niet icm andere acties.

Niet in combinatie met andere kortingen of
aanbiedingen.

GELDIG T/M DECEMBER 2015



MONDO VERDE
LANDGRAAF

20% KORTING

*
* Veilige speelomgeving &
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* Indoor, dus1
altijd
0 .aangenaam
feel good-attracties

* Naast het Designer Outlet

Koop je tickets op
www.yumble.nl
facebook.com/YumbleRoermond
@RoermondYumble

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON BIJ
DE KASSA. NIET I.C.M. ANDERE
KORTINGEN.

BIJ INLEVERING VAN
DEZE BON BIJ DE KASSA
NIET I.C.M. ANDERE KORTINGEN. ALLEEN
VOOR VOLWASSENEN ENTREE.
GELDIG T/M DECEMBER 2015

MERGELRIJK
VALKENBURG
*
10% KORTING
OP VERTOON VAN DEZE
BON AAN DE KASSA.
GELDIG T/M DECEMBER 2015

16

€ 1,- KORTING

GELDIG T/M DECEMBER 2015



* Hét familie-uitje van 2015!

KINDERSTAD HEERLEN



Ni

Het familiepark van de 21e eeuw



euw!

YUMBLE ROERMOND

GELDIG T/M DECEMBER 2015

STEENKOLENMIJN
VALKENBURG

10% KORTING

*

OP VERTOON VAN DEZE
BON AAN DE KASSA.
GELDIG T/M DECEMBER 2015



*GRATIS TOEGANG VOOR 1 KIND ONDER
BEGELEIDING VAN 1 BETALENDE VOLWASSENE

FUN FOREST



NATUR- UND TIERPARK
BRÜGGEN

10% KORTING

Evenementen 2015
6 april t/m 8 november 2015

NATUR- UND TIERPARK BRÜGGEN
Brachter str.98, d – 41379 Brüggen
tel: 0049-2163-5447
kontakt@natur-und-tierpark-brueggen.de
www.natur-und-tierpark-brueggen.de

FUN FOREST TEGELEN
Verlengde Trappistenweg 35
5932 NB Tegelen
088 369 7000
www.funforest.nl

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots Op eigen Streek

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots Op eigen Streek

Cuypershuis Roermond “Een sieraad voor de stad”

Hoe Roermond aan haar museum kwam
“Een sieraad voor de stad” geeft een schets van de pogingen om in Roermond een museum te stichten. Al in 1902
heeft de familie Cuypers plannen hiervoor. In 1932 is de opening van het Roermondse museum een feit door de
combinatie van het streven van de familie Cuypers, het aanbod van de schilder Henry Luyten en de ambitie van
burgemeester Waszink.
10 mei t/m 13 september 2015



BEZOEK ÉÉN VAN DE MOOISTE EN
GROOTSTE KASTELEN VAN NL



KASTEEL HOENSBROEK

VRIJE MARKT BRUNSSUM
*GRATIS ENTREE
KAARTJE 2E BEZOEKER

KASTEEL HOENSBROEK
Klinkertstraat 118
6433 PB Hoensbroek
045 522 7272
www.kasteelhoensbroek.nl

VRIJE MARKT BRUNSSUM
Boschstraat 23
6442 P B Brunssum
Tel. 06 - 454 590 10
www.vrijemarkt.nl

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots Op eigen Streek

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots Op eigen Streek



€ 1,- KORTING
Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots Op eigen Streek

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots Op eigen Streek

Solar Weekend Festival Roermond

Zomerparkfeesten Venlo

Zomerparkfeesten: het grootste, gratis te bezoeken culturele muziekevenement in de regio. vier dagen muziek, theater, literatuur, cabaret en nog veel meer, midden in het centrum van venlo in het prachtige julianapark. op verschillende podia treden vier dagen lang diverse artiesten op.

20% KORTING
MONDO VERDE LANDGRAAF
Groene Wereld 10
6372 PW Landgraaf
045 535 0161
www.wereldtuinenmondoverde.nl

30 juli t/m 2 augustus 2015

20 t/m 23 augustus 2015

MONDO VERDE
LANDGRAAF

KINDERSTAD HEERLEN
Parallelweg 4
6411 Heerlen
045 571 7252
www.kinderstad.nl

Zondag 10 mei gaat in Openluchttheater De Doolhof in Tegelen ‘Lente in Galilea’ in première. Meer nog dan zijn
voorgangers tilt dit 20ste passiespel de universele thematiek van het lijdensverhaal van Jezus naar het hier en nu.
Vertrouwen en toewijding, verraad en verdriet, maar vooral ook hoop en liefde staan centraal in een aangrijpende
theatergebeurtenis die niemand onberoerd zal laten. Tot en met 13 september staan 25 voorstellingen op het
programma.

Solar Roermond is uitgegroeid tot een creatief crossoverfestival, waar muziek en andere kunstvormen samenkomen.
Het thema voor 2015 is ‘ CINEMA!’.



KINDERSTAD HEERLEN

Passiespelen Tegelen

26 t/m 30 augustus 2015

LMBG FSTVL

Het LMBG FSTVL is in 1983 opgericht en kent een rijke historie. Het festival is anno 2014 uitgegroeid tot een
vijfdaags internationaal (straat)theaterevenement dat haar domiclie gekozen heeft in Midden-Limburg. De festivalperiode ligt steevast in de laatste schoolvakantieweek van het zuiden. In 2014 is dat van woensdag 20 tot en met
zondag 24 augustus.
27 t/m 30 augustus 2015

Preuvenemint Maastricht

De gastronomische hoofdstad Maastricht zindert weer van genot, want dan wordt voor de 33e keer het Vrijthof
omge-bouwd tot het grootste open lucht restaurant van nederland! Kom ‘preuve’ bij de ruim 30 stands en laat je
verrassen door de culinaire smaakexplosies!
28 augustus t/m 6 september 2015



STEENKOLENMIJN VALKENBURG
Daalhemerweg 31
6301 BJ Valkenburg aan de Geul
043 601 2491
www.steenkolenmijn.nl
Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots Op eigen Streek

Cultura Nova biedt tien dagen lang een gevarieerd programma met theater, muziek, dans, beeldende kunst en film
op bijzondere locaties. Locatie: Heerlen.



STEENKOLENMIJN
VALKENBURG
10% KORTING

Cultura Nova Heerlen

MERGELRIJK
VALKENBURG
10% KORTING
MERGELRIJK
Daalhemerweg 31
6301 BJ Valkenburg
043 601 3186
www.mergelrijk.nl
Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots Op eigen Streek

Zondag 30 augustus 2015

Grachtenfestival aan de Maas

in de historische kern van Thorn is vanaf 14.00 uur een mooie mix van straattheater, optredens van talentvolle jonge
musici en een galaconcert in de abdijkerk.
Zondag 13 september 2015

Smaakmarkt Beesel

Kom, proef en geniet op zondag 13 september van (h)eerlijke regionale producten tijdens de smaakmarkt Beesel. een twintigtal lokale en regionale producenten promoten hun producten. De marktdeelnemers zullen u actief
informeren over hun productaanbod en hun productiemethoden. De uitgangspunten hierbij zijn een herkenbare
herkomst en een kleinschalige, gezonde, duurzame en eerlijke productie.
Bij de marktkraampjes kunt u, tegen een kleine vergoeding, heerlijke gerechten en producten proeven. U hoeft deze
gerechten niet staand te eten, want er zijn voldoende picknickplaatsen aanwezig. Op de sfeervol aangeklede markt
kunt u ook genieten van muzikale optredens. kortom een informatieve en smaakvolle zondagse markt.

15

20% KORTING

• Uitsluitend in te leveren bij Intersport Megastore Roermond.
• Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 20% extra
korting op 1 artikel naar keuze.
• Deze bon is niet geldig in combinatie met andere
kortingsbonnen.
• De korting geldt alleen bij inlevering van deze bon.
• 1 bon per kassatransactie.
• Deze bon is geldig op alle aanbiedingen m.u.v. megasale en
outlet artikelen.

ALLE
INGREDIËNTEN
VOOR EEN
HEERLIJK
DAGJE UIT



KERAMIEKCENTRUM
TIENDSCHUUR TEGELEN
Op vertoon van deze kortingsbon ontvangt u

1500 kramen

Gratis parkeren

Horecaplein

Live muziek

Warm & overdekt

Veel voordeel

Verkoop bij opbod

BRUNSSUM
DAG
E L K E Z O N 17.
00 uur

Meer info:
www.vrijemarkt.nl

facebook.com/vrijemarkt

geopend van 10.00 nssum
Boschstraat 23 • 6442 PB Bru

€1,50 KORTING

STOOMTREIN &
SPROOKJESBOS
€ 7,50 KORTING
Ga met de Miljoenenlijn op avontuur in het Sprookjesbos in
Valkenburg aan de Geul. Ontvang met deze waardebon een
familiearrangement voor € 45,- euro (i.p.v. € 52,50).
Zie de voorwaarden op de achterzijde.

GELDIG T/M DECEMBER 2015





INTERSPORT ROERMOND



GRATIS
ENTREE 2de
BEZOEKER*
ZIE BON

LIMBURGS MUSEUM

10% KORTING

*

op de entreeprijs van

OP VERTOON VAN
DEZE BON AAN DE KASSA

Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen.

*NIET GELDIG I.C.M. ANDERE KORTINGEN/ACTIES;

Maximaal 4 personen. Niet i.c.m. andere kortingsacties

MAX. 5 PERSONEN PER BON

GELDIG T/M DECEMBER 2015

GELDIG T/M DECEMBER 2015

Juni - Juli - Augustus geopend van 10.00 tot 16.00 uur



KORTING*
ZIE BON

OP VERTOON VAN DEZE VOORDEELBON ONTVANGT U
BIJ DE BESTELDE KINDERPANNENKOEKEN

4 EXTRA SMULMUNTJES
VOOR ONZE SPEELGOEDWINKEL
"DE KLUIS VAN HET HUIS"
Niet geldig i.c.m. andere acties of kortingen.
Eén bon is geldig voor maximaal 4 kinderpannekoeken.

BOWLEN



TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON BIJ
DE INFO KUNT U 1 UUR BOWLEN VOOR € 17,50.
IEDERE DAG GELDIG TOT 15.00 UUR.



Na de recente uitbreiding brengt Intersport Megastore
met 4.500m2 nóg meer winkelplezier en een ruime keuze
in kleding, schoenen, hardwaren en accessoires! Met het
uitgebreide assortiment aan sterke A-merken (o.a. Nike,
Adidas, Puma, Asics, Reebok, O’Neill, Brunotti en Protest)
en exclusieve merken (o.a. Pro Touch, Etirel en McKinley)
is Intersport Megastore dé specialist in voetbal, fitness,

tennis, running, zaalsport, wandelen, bad & beach voor
men, women & kids. Op de ruim 400 m2 grote Kids World
vindt U meer dan 100 merken aan kidskleding, schoenen
en accessoires en daarmee de grootste kidscollectie van
Zuid-Nederland. Enkele bekende merken zijn: Geisha,
Vingino, Blue Rebel, Name It, Retour, Scotch Shrunk,
Scotch R’belle, Moodstreet en 717. Ook op de waanzinnige
nieuwe schoenenafdeling kan iedereen slagen voor
een paar leuke casual schoenen! Klantvriendelijkheid,
serviceverlening en persoonlijk advies staan hoog in het
vaandel. De medewerkers van Intersport Megastore
Roermond zijn getraind in het geven van een goed en
deskundig advies. Met altijd de nieuwste collecties en
altijd de beste aanbiedingen kan iedereen slagen! Laat U
verrassen door het aanbod op alle afdelingen en graag tot
ziens in onze vernieuwde winkel!

25% KORTING

op je pizza in het Grenswerk Eetcafé.
Tegen inlevering van deze bon ontvang je 25% korting
op een pizza in het eetcafé van Grenswerk. Eén bon
geeft recht op één aanbieding. Reserveren in ons
eetcafé kan via 077 326 6530.

GELDIG T/M DECEMBER 2015

GELDIG T/M DECEMBER 2015

16. Intersport Megastore
Roermond is dé winkel
op het gebied van Sport
& Fashion van
Zuid-Nederland!

POPPODIUM
GRENSWERK

MIDGETGOLF

TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON BIJ DE INFO
KUNT U MET MAX. 6 PERSONEN MIDGETGOLFEN. IEDERE
PERSOON ONTVANGT 1 EURO KORTING OP HET GELDENDE
TARIEF.



20%

DE PANNEKOEKENBAKKER THORN



SCHAARBROEKERWEG 38
6042 EJ ROERMOND
W W W. I N T E R S P O R T M E G A S T O R E R O E R M O N D . N L

BOLLO CLUB

TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON BIJ DE INFO ONTVANGT UW
KIND(EREN) BIJ DEELNAME AAN 2 ACTIVITEITEN IN DE BOLLO CLUB (DEZE DIENEN
IN 1 KEER TE WORDEN GERESERVEERD)

EEN CADEAUTJE
GELDIG T/M DECEMBER 2015



Actievoorwaarden:
• niet in combinatie met andere aanbiedingen
• enkel mogelijk op rijdagen ZLSM, zie
www.zlsm.nl/rijdagen
• combi-arrangement enkel geldig bij bezoek op dezelfde dag
• geldig voor 4 personen, kinderen tot 3 jaar gratis
• gratis parkeren op ZLSM stations
• inclusief ansichtkaart van Sprookjesbos



STOOMTREIN &
SPROOKJESBOS

INTERSPORT ROERMOND

20% KORTING
GELDIG T/M DECEMBER 2015

KERAMIEKCENTRUM
TIENDSCHUUR TEGELEN

€ 1,50 KORTING

LIMBURGS MUSEUM
Keulsepoort 5
5911 BX Venlo
077 352 2112
www.limburgsmuseum.nl

KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN
Kasteellaan 8
5932 AG Tegelen
077 326 0213

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots Op eigen Streek

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots Op eigen Streek

DE PANNEKOEKENBAKKER THORN
4 EXTRA SMULMUNTJES

POPPODIUM GRENSWERK
Peperstraat 10
5911 HA Venlo
077 326 6530
www.grenswerk.nl

DE PANNEKOEKENBAKKER THORN
Bogenstraat 2
6017 AV Thorn
0475 563 327
www.depannekoekenbakker.nl

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots Op eigen Streek

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots Op eigen Streek



BOLLO CLUB

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots Op eigen Streek

• Deze waardebon is alleen geldig tijdens uw
verblijf op L andal De Lommerbergen.
• Niet tegen geld inwisselbaar.
• Niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen
en arrangementen.
• Actiecode: 1612AFEXXXXBO005
• Geldig t/m december 2015.
Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.

• Deze waardebon is alleen geldig tijdens uw
verblijf op L andal De Lommerbergen.
• Niet tegen geld inwisselbaar.
• Niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen
en arrangementen.
• Actiecode: 1612AFEXXXXMI004
• Geldig t/m december 2015.
Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.




25% korting op een pizza in het
eetcafé van Grenswerk

Deze groene grensovergang (niet voor auto’s) vormt
een ideaal uitgangspunt voor een wandeling of
fietstocht door onder meer Meerlebroek of Brachter
Wald. Ook zijn er diverse paardrijroutes.
De afgelopen decennia heeft zich op de zeer
voedselarme en droge zandgronden een uniek
heidelandschap ontwikkeld. In het gebied vind je
uiterst zeldzame bedreigde planten en dieren. Ook
vind je er veel groot wild.
Doordat het Brachter Wald is afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer, kun je hier heerlijk
ontspannen wandelen en fietsen. Er zijn in het
natuurgebied verschillende wandel-, fiets- en nordic
walking routes uitgezet.



POPPODIUM GRENSWERK





OP VERTOON VAN
DEZE BON AAN DE KASSA



LIMBURGS MUSEUM
10% KORTING

• Deze waardebon is alleen geldig tijdens uw
verblijf op L andal De Lommerbergen.
• Niet tegen geld inwisselbaar.
• Niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen
en arrangementen.
• Actiecode: 1612AFEXXXXBC006

17. Brachter Wald

INTERSPORT MEGASTORE ROERMOND
Schaarbroekerweg 38
6042 EJ Roermond
Tel 0475-345190
Email: info@vdb-team.nl
Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots Op eigen Streek

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots Op eigen Streek

Natuur

18. Kloosterdorp Steyl
Aan de oever van de Maas ligt het schilderachtige
kloosterdorp Steyl. In 1875 vond Pater Arnold
Janssen er de plek om zijn droom te realiseren. Hier
kon hij missionarissen opleiden en uitzenden naar de
hele wereld. Ze leerden om het geloof te
verspreiden maar ook om in hun missie bij te dragen
aan de samenleving.
Paters die terugkeerden naar Steyl namen iets van
de ‘exotische’ cultuur uit hun gastland mee terug.
Dit heeft sporen achtergelaten in Steyl. Ze zijn terug
te vinden in tuinen, museum, gebouwen en het werk
van lokale kunstenaars.
Kom Steyl verkennen en ervaar zelf de oude traditie
van gastvriendschap die hier springlevend is!

19. Maasplassen
Roermond
De Maasplassen is met haar 3000 ha het grootste
aaneengesloten watersportgebied in Nederland.
Het plassengebied is gelegen tussen Roermond,
Maasbracht en Heel.
De Maasplassen zijn ontstaan door ontgrinding.
Hierdoor ontstonden langs de rivier de Maas
grote aaneengesloten plassen. Langs de plassen
liggen diverse horecagelegenheden, jachthavens,
dagstranden, campings.

19

Dagje uit
in Zuid Limburg

20. Kasteel Hoensbroek
Kasteel Hoensbroek in Zuid-Limburg is een van
de grootste en mooiste kastelen van het land. Dit
enorme slot is een kasteelmuseum. U dwaalt er door
meer dan veertig (!) kasteelvertrekken. Voor jong
en oud, met of zonder kinderen is in dit kasteel van
alles te beleven!

20%

KORTING*
ZIE BON

MUSKETIERS
dé

K L I N K E R T S T R A AT 1 1 8
6433 PB HOENSBROEK
045 522 7272
W W W. K A S T E E L H O E N S B R O E K . N L

belevenis!

E L K E D A G O P E N VA N 1 0 T O T 1 7 U U R !
W W W . K A S T E E L H O E N S B R O E K . N L
Naamloos-1 1

06-06-15 13:20

Beleef een onvergetelijke rit langs de
mooiste plekjes van het Limburgse
Heuvelland. Laat je meevoeren op
een avonturenreis terug in de tijd.

21. Slot Schaesberg
Bezoek de restanten van Slot Schaesberg en beleef de
herbouw van dit Renaissance Kasteel en bijbehorende
bouwhoeve. Dit stamslot van het oud adellijke
Limburgse geslacht Van Schaesberg, werd in de 14e
eeuw gesticht, maar is in de loop der eeuwen in verval
geraakt. Vanaf heden is het bezoekerscentrum gereed,
bezoekers kunnen de restanten bezichtigen en de
kasteeltoren beklimmen! Ook is er een start gemaakt
met de aanleg van een historische tuin en bouw van
een ambachtelijke smederij.
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SLOT SCHAESBERG-LAAN 100
6371 KZ LANDGRAAF
045 851 1014
W W W. S L O T S C H A E S B E R G

22. Kasteelruïne en
Fluweelengrot
De Fluweelengrot, één van de oudste
mergelgrotten van Zuid-Limburg. Ervaar zelf de
verhalen over de blokbrekers, de schuilplekken,
schilderingen en sculpturen. Ga op de Kasteelruïne
terug naar de tijd van ridders en jonkvrouwen!
Wandel door de ridderzaal, de wapenkamer en
de kapel van Nederlands enige hoogteburcht;
sinds 1050 het baken van Valkenburg. Vele strijden
werden er gestreden, maar in 1672 werd het
opgeblazen in opdracht van Stadhouder Willem III.
DAALHEMERWEG 27
6301 BJ VALKENBURG
043 820 0040
W W W. K A S T E E L R U I N E VA L K E N B U R G .
NL

Het Sprookjesbos biedt voor ieder wat
wils! Ga op avontuur in de drakengroeve,
zoek Klein Duimpje, ontmoet Roodkapje en
speel met Robin Hood.
Lees meer op www.zlsm.nl/arrangementen
en stap op bij het hoofdstation van de
Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij in
Simpelveld.
www.zlsm.nl | www.sprookjesbos.nl
SPROOKJESBOS VALKENBURG
SIBBERGRUBBE 2A
6301 AA VALKENBURG
043 601 2985

€7,50

KORTING*
ZIE BON
ZLSM
S TAT I O N S T R A AT 2 0 - 2 2
6 3 6 9 V J S I M P E LV E L D
045 544 0018

GROENE WERELD 10
6372 PW LANDGRAAF
045 535 0161
W W W. 3 6 5 M O N D O V E R D E . N L

20%

KORTING*
ZIE BON

10%

KORTING*
ZIE BON
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Enkele hoogtepunten:
• Het kasteel van Valkenburg
• De Nachtwacht van Rembrandt levensgroot in mergel
• Ondergrondse schuilkapel
• Unieke kunstwerken van mergel
• Prachtige zandsculpturen
• Film van de Mergeltovenaar
• Speurtocht voor kinderen
• Zelf mergel bewerken in het Grottenatelier
• Fossielengroeve
• Informatieve films
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27. Mondo Ve
actieve gedeelte van het park en de oudere avonturiers
365 dagen per jaar open voor iedereen! 250.000 m2
unieke tuinen, bijzondere dieren, spannende attracties
en levensechte dino's.

vinden rust en pracht in de wereldtuinen.
Maak een reis om de wereld en ontdek de wereld in één
dag!

Mondo Verde is een uniek park met verschillende
thema's en een ware belevenis voor elke bezoeker, jong
en oud. Kinderen kunnen zich heerlijk uitleven in het

www.mergelrijk.nl

interessant voor alle leeftijden

28. Kinderstad Heerlen
10%

KORTING*
ZIE BON

Kinderstad biedt allerlei attracties zoals: botsauto’s,
draaimolens, glijbanen, klauterkasteel, klimvulkaan,
springkussen, trampolines, waterfietsen en wildwaterbaan. De
hele dag rondjes draaien in de draaimolen? Of een spannend
avontuur beleven in de wildwater baan? Het is er allemaal.

€1,-

KORTING*
ZIE BON

PA R A L L E LW E G 4
6411 ND HEERLEN
045 571 7252
W W W. K I N D E R S TA D . N L

23

KASTEELLAAN 8
5932 AG TEGELEN
077 326 0213
W W W. T I E N D S C H U U R . N E T

Musea
30. Cuypershuis Roermond

€1,50

29. Keramiek
centrum Tien

KORTING*
ZIE BON

Museum voor historische en moderne
keramische kunst

dschuur Teg

elen

Architect Pierre Cuypers is vooral bekend om zijn ontwerpen
als het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam.
Maar met de stad Roermond heeft hij een bijzondere relatie.
Hij is hier namelijk geboren en begraven. Het contact met zijn
geboortestad is Cuypers nooit verloren. Hij realiseerde hier
en in de omgeving diverse werken. Bovendien heeft hij in de
stad een statement achtergelaten over zijn kunstopvattingen:
zijn woonhuis en kunstwerkplaatsen. In dit gebouw is nu het
Cuypershuis gevestigd.

P I E R R E C U Y P E R S S T R A AT 1
6041 XG ROERMOND
0475-359102
W W W. C U Y P E R S H U I S R O E R M O N D . N L

In dit eigentijdse museum staan zijn werk en leven centraal.
Laat u zich verrassen door de passie van deze man.

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.
Laat je verrassen door knappe staaltjes vakmanschap en
de adembenemende schoonheid van kunst uitgevoerd
in klei en porselein. Open: di t/m za 14–17u. Zo 11-17u.

10%

KORTING*
ZIE BON
© F iep Am s t erda m B V; Fie p Wes tend o rp I l l us tra ti o ns

Ontdek in de wisselexposities de talenten van
gerenommeerde kunstenaars uit heel Europa.

Download gratis de
Trots Op Eigen Streek app.
Boordevol informatie over
Landal De Lommerbergen en
activiteiten in de omgeving.

31. Limburgs Museum
Van 25 juni 2015 tot en met 6 maart 2016 is de
familietentoonstelling De vrolijke wereld van Fiep
te zien in het Limburgs Museum in Venlo. Fiep
Westendorp (1916-2004), de grande dame onder
de Nederlandse illustratoren, verwierf nationale
bekendheid met haar tekeningen van Jip en Janneke,
Pluk van de Petteflet, Pim en Pom, Otje en Floddertje.
Ruim vierhonderd originele werken zullen in deze
overzichtstentoonstelling te zien zijn, voor velen een
feest van herkenning. Kinderen van ongeveer drie tot
acht jaar kunnen naar hartenlust spelen in de vrolijke
wereld van Fiep.
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KEULSEPOORT 5
5911 BX VENLO
077 352 2112
W W W. L I M B U R G S M U S E U M . N L

32. Historiehuis
Roermond
In het Historiehuis maakt u kennis met de geschiedenis
van Roermond. Vanaf het ontstaan tot en met deze
eeuw heeft de stad een bewogen verleden. Handel,
machtswisselingen, kloosters, kunstwerkplaatsen en de
oudste bewoner van de stad, Christoffel, zijn thema’s
die op een prikkelende manier worden getoond.

N E E R S T R A AT 1 1 - 1 3
6041 KA ROERMOND
0475 359 102
W W W. H I S T O R I E H U I S . N L
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Uit Eten
34. De Pannekoekenbakker
in Thorn
De Pannekoekenbakker Thorn is gehuisvest in een
historisch pand uit het begin van de 17e eeuw. Het interieur
is niet alleen behaaglijk en romantisch, maar ook speels en
kindvriendelijk ingericht. Ons pand ligt in het hart van het
sfeervolle eeuwenoude witte stadje Thorn aan de Maas in
Midden-Limburg.
Maar waar het allemaal om draait bij ‘De
Pannekoekenbakker’ is natuurlijk de grote variatie
aan pannenkoeken. Van een eenvoudige pannenkoek
met stroop of poedersuiker tot een rijk gevulde
boerenpannenkoek. Voor ieder wat wils!
Een feest voor kinderen
Voor uw kinderen is ‘de Pannekoekenbakker’ een waar
feest. Behalve hun favoriete gerecht, krijgt elk kind zomaar
een kleurplaat. Hiermee kunnen ze maandelijks een prijs
winnen.

4 EXTRA
SMULMUNTJES*
ZIE BON

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

B O G E N S T R A AT 2
6017 AV THORN
0475 563 327
W W W. PA N N E K O E K E N B A K K E R . N L

B O S S T R A AT 1 1 5
6071 PX SWALMEN
0475 502 557
W W W. H E R B E R G D E B O S . N L

35. Herberg de Bos te Swalmen
Ons uitgestrekt terras in de grote tuin met comfortabele loungesets heeft maar liefst 200 zitplaatsen. Knusse
vuurkorven en gezellige muziek zorgen voor een ontspannen sfeer. In de uitgebreide speeltuin voor de kinderen
bevindt zich o.a. een zandfabriek voor de allerkleinsten en een klimpyramide voor de wat oudere kinderen. Ook zijn
er combinatie speeltoestellen met glijbanen, schommels en klimrekken voor uren speelplezier.
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Vlaai eten is een traditie. Tijdens verjaardagen of feesten ontbreekt nooit vlaai bij de meeste Limburgse
gezinnen. 6 tot 10 vlaaien tijdens een verjaardag in de grotere gezinnen zijn geen uitzondering en er worden 3 á
4 verschillende stukken vlaai per man verorberd. Het snijden van de vlaai gaat ook op z' n Limburgs. We snijden
gewoon 6 of 8 punten en niet zoals de vele 'Hollanders' in 10, 12 of zelfs 14 puntjes. Zo zuinig zijn we hier niet.
Limburg kent vele dialect soorten Als we bij de bakker staan of zelf 'vlaai' bakken dan bestellen of bakken we:
'twee kruasjele, eine rieste, drie keejsje, eine greumele mit pudding' in ABN is dat dan: 2 kruisbessenvlaaien, 1
rijstevlaai, 3 kersenvlaaien, 1 kruimelpudding vlaai.

Riestevlaai
Ingrediënten
•
250 gram bloem
•
Zout
•
15 gram gist
•
12 dl melk
•
25 gram boter
•
20 gram basterdsuiker
•
125 gram paprijst
•
100 gram suiker
•
4 zakjes vanillesuiker
•
2 eieren

25%

Bereiding:
Maak van bloem, gist, 2dl melk, boter en basterdsuiker een soepel deeg en laat dit afgedekt 1-1,5 uur rijzen op
een warme plaats. Kook intussen van de rijst, de rest van de melk en wat zout in ca. 1 uur op laag vuur een
rijstebrij. Breng de brij op smaak met suiker en vanillesuiker. Splits de eieren. Roer de dooiers schuimig en meng
ze door de rijstebrij. Kneed het deeg nogmaals goed door en rol het uit tot een lap die in een vlaaivorm past.
Bekleed de ingevette vorm met het deeg en laat het in de vorm nog 30 min. rijzen. Vul de vorm vervolgens met
de rijstebrij. Klop de eiwitten stijf en verdeel ze over de vulling. Bak de vlaai in 20-30 min. in een voorverwarmde
oven op 200 graden gaar en goudbruin.

KORTING*
ZIE BON

Grenswerk is het poppodium van Venlo en omstreken. Grenswerk wil mensen op een laagdrempelige
manier in aanraking laten komen met muziek en met elkaar. Het programma is aansprekend en voor
een brede doelgroep: populair, kwaliteit, vernieuwing en verdieping gaan hand in hand. Openheid,
samenwerking, waardering, plezier en innovatie zijn de kernwaarden van Grenswerk. Activiteiten in alle
aspecten van de popcultuur komen aan bod bij ons: Concerten, dance avonden, repeteer- en opname
faciliteiten, vrijwilligerswerk, opleidingsmogelijkheden en nog veel meer!
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CHRIS VIS

Alleen geldig bij:
Bufkes Retailpark Roermond
Schaarbroekerweg 58
6042 EJ Roermond
0475 - 350123
WWW.COXENCO.COM

SCHNITZELPARADIES

Markt 10
6041 EL Roermond
0475 - 310217
WWW.MARKT10.COM

Stadsweide 122
6041 TD Roermond
0475 - 302747
WWW.COXENCO.COM

Zetfouten & prijswijzigingen
voorbehouden. Trots Op eigen Streek

Zetfouten & prijswijzigingen
voorbehouden. Trots Op eigen Streek

Zetfouten & prijswijzigingen
voorbehouden. Trots Op eigen Streek

Kazerneplein 5
6041 TG Roermond
0475-337443

WWW.SCHNITZELPARADIES.NL
Zetfouten & prijswijzigingen
voorbehouden. Trots Op eigen Streek

Zo beschikt Grenswerk over een fantastisch eetcafé waar gerechten uit de Italiaanse keuken worden
geserveerd. Onze koks zijn in opleiding geweest bij een echte Italiaanse pizzabakker en weten nu hoe het
moet. Een dunne bodem, tomatensaus van superrijpe Tasty Tom-tomaten, de beste buffelmozzarella en
heel veel liefde. Je proeft het, echt. Op vertoon van de coupon die je elders in dit magazine vindt krijg je
bovendien 25 procent korting op je pizza!
Poppodium Grenswerk, Peperstraat 10, 5911 HA Venlo
Voor meer info en openingstijden zie www.grenswerk.nl
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Tijdens deze tocht fiets je door het landelijke buitengebied aan de oostkant van de Maas, net boven
Roermond. Je fietst langs de uiterwaarden van de rivier, door buurtschappen en door de dichte bossen
vlakbij de Duitse grens. Je kunt de route starten vanaf de ingang van het park en fiets dan richting
het auto-fietsveer Kessel-Beesel aan de Maas. In Beesel tref je verschillende activiteiten, souvenirs en
versieringen aan die verwijzen naar Sint Joris en de Draak. Eens in de 7 jaar wordt deze eeuwenoude
Leaflet (http://leafletjs.com) | © 2015 Falkplan BV, © OpenStreetMap contributors (http://www.openstreetmap.org/copyright)
traditie zelfs als groots spektakel opgevoerd. In het pittoreske Asselt vind je mooie terrassen langs het
water. Dit lieflijke kerkdorpje was ooit een zwaarbewapende Noormannenvesting. In het jaar 881 voer
de Deense kroonprins Godfried de jongere vanuit Engeland de Limburgse Maas op en zette bij Asselt
voet aan wal. Vanuit hun vesting plunderden de Noormannen abdijen, kerken en steden als Maastricht,
Leuven en Aken. Op een aantal plekken in en buiten het dorp zijn verhalen uit deze tijd te beluisteren,
onder meer over het duistere Pact van Asselt.
Nederland Limburg Beesel 42,00 km (ongeveer 2:28 u) Fietsroute 143455

Tussen draken en Noormannen
Handig voor onderweg!
Fietskaart 20. Midden en ZuidLimburg voor € 8,99

Aangeboden door

Nederland/ Limburg/ Beesel/ 42,00 km (ongeveer 2:28 u)
BESCHRIJVING ROUTE:							Afstand		TijdW
3 (Sint Jorisstraat, 5995MB Beesel, Limburg, Nederland)				
0.00 km		
0:00
4 (Klerkenhofweg, 5954NE Beesel, Limburg, Nederland)				
5.31 km		
0:21
91 (Rijkel, 5954NR Beesel, Limburg, Nederland)					
6.51 km		
0:26
61 (Wieler, Limburg, Nederland)							8.22 km		0:32
87 (Asselt, Limburg, Nederland)							10.31 km
0:41
63 (Asseltsestraat, 6071BS Roermond, Limburg, Nederland)			
10.85 km
0:43
88 (Hillenraederlaan, 6071NH Roermond, Limburg, Nederland)			
12.08 km
0:48
89 (Blankwater, 6071AV Roermond, Limburg, Nederland)				
14.21 km
0:56
86 (Laatweg, 6042KT Roermond, Limburg, Nederland)				
16.56 km
1:06
85 (Asenray, Limburg, Nederland)						19.77 km
1:18
Ga rechtsaf de Heide op en volg deze weg 54 m					
19.83 km
1:19
Ga een flauwe bocht linksaf en volg deze weg 599 m				
20.43 km
1:21
Volg de weg 45 m								20.47 km
1:21
Volg de weg 1.4 km								21.82 km
1:26
Ga een flauwe bocht linksaf de Stationsweg op en volg deze weg 905 m		
22.73 km
1:29
Ga linksaf de Verlengde Wijngaardstraat op en volg deze weg 282 m		
23.01 km
1:30
Blijf 55 m op Verlengde Wijngaardstraat						
23.06 km
1:31
Ga een flauwe bocht linksaf en volg deze weg 978 m				
24.04 km
1:35
Ga een scherpe bocht rechtsaf de Melicker Venweg op en volg deze weg 7 m
24.05 km
1:35
Melicker Venweg, 6075NE Roerdalen, Limburg, Nederland			
24.05 km
1:35
Blijf 7 m op Melicker Venweg							
24.05 km
1:35
Ga een scherpe bocht rechtsaf en volg deze weg 1.4 km				
25.46 km
1:40
Ga rechtsaf de Stationsweg op en volg deze weg 1.3 km				
26.73 km
1:45
Ga een flauwe bocht rechtsaf en volg deze weg 1.4 km				
28.08 km
1:49
Volg de weg 45 m								28.13 km
1:50
Volg de weg 599 m								28.73 km
1:52
Ga een flauwe bocht rechtsaf de Heide op en volg deze weg 54 m		
28.78 km
1:52
Ga linksaf de Dorpsstraat op en volg deze weg 1.4 km				
30.18 km
1:58
Ga linksaf de Maalbroek op en volg deze weg 493 m				
30.67 km
1:59
Blijf 229 m op Maalbroekerveldweg						
30.90 km
2:00
Ga een scherpe bocht rechtsaf de Laatweg op en volg deze weg 273 m		
31.17 km
2:01
Blijf 23 m op Maalbroek								31.19 km
2:01
Blijf 187 m op Laatweg								31.38 km
2:02
Blijf 1.0 km op Maalbroekweg							32.39 km
2:05
89 (Blankwater, 6071AV Roermond, Limburg, Nederland)				
35.74 km
2:18
90 (De Lanck, 6071PZ Roermond, Limburg, Nederland)				
35.74 km
2:18
62 (Bosstraat, 6071PZ Roermond, Limburg, Nederland)				
36.25 km
2:20
97 (Sint Jozefdijk, 5954PA Beesel, Limburg, Nederland)				
37.40 km
2:25
7 (Waterloseweg, 5954NX Beesel, Limburg, Nederland)				
39.68 km
2:34
6 (Rijksweg, 5953GT Beesel, Limburg, Nederland)				
41.49 km
2:41
3 (Sint Jorisstraat, 5995MB Beesel, Limburg, Nederland)				
43.93 km
2:51
Limburg Card.
De Limburg Card is een jaar lang genieten van voordeel voor 4 personen midden in Limburg
Koop nu je Limburg Card bij de receptie en profiteer een kalenderjaar lang van leuke voordelen, speciale
aanbiedingen en vele extra's op het gebied van eten en drinken, overnachten of zien en doen midden in
Limburg. De Limburg Card kost € 5,00 en is te gebruiken voor maximaal 4 personen.
www.limburgcard.nl

20%

KORTING*
ZIE BON

