


Midden in Limburg is van alles 
te zien, te doen en te beleven.

Of je nu wilt winkelen, fietsen, wandelen, of paardrijden; Midden-Limburg 
is een eldorado voor ontspanning. Houd je van watersport, dan zijn de 
Maasplassen dé place to be. 

Ook natuur is er in overvloed, met onder andere twee nationale parken. 
Door de rijke cultuur zijn er talloze bezienswaardigheden voor het hele gezin.

Winkelstad Roermond met het grootste Designer Outlet Center van de 
Benelux en Duitsland en de gezellige binnenstad is een mekka om te winkelen en te flaneren. Het witte 
stadje Thorn, vestingstad Stevensweert en de Poort van Limburg, Weert, zijn absolute aanraders voor een 
dagtocht.De vele evenementen en streekproducten in het Bourgondische Midden-Limburg en het vlakbij 
gelegen Duitsland en België maken de gezellige sfeer compleet.

www.vvvmiddenlimburg.nl  |  www.webshopvvvmiddenlimburg.nl
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Beesel biedt u als  bezoeker een fraai wandelnetwerk van circa 95 kilometer 
uitgerold over de hele gemeente. Er liggen enkele bijzondere themaroutes op u  te 

wachten. 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 2015 de titel 
‘Groenste dorp van Nederland’ en zilver in de Europese groencompetitie in 2015.

Het dorp Beesel presenteert zich als Drakendorp. De legende van Sint Joris en de draak 
wordt al sinds 1736 in Beesel levend gehouden. In 2016 vindt het Draaksteken weer 
plaats. Op 12-13-14-18-19-20-21 augustus 2016 wordt de legende van St. Joris en 

de draak op theatrale wijze tot leven gebracht in een groots openluchtspektakel. Op de 
website van de Stichting Draaksteken (www.draaksteken.nl) vindt u meer informatie over 
dit prachtige schouwspel. Via deze site kunt u ook uw kaartjes voor de voorstelling kopen.

Genieten! Dat doet u in Beesel!

 Wist u trouwens dat Duitsland heel dichtbij is? Via de groene grensovergang 
De Witte Stein (géén auto’s) bezoekt u de Duitse Burggemeinde Brüggen. 

Even lekker relaxen? Bij de Indoor visrivier in Reuver vist u op overheerlijke forellen. 
Of neemt u liever, onder het genot van een drankje, een leuke film in 

servicebioscoop Luxor? Het kan allemaal in Beesel!
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Limburg: een stukje buitenland in Nederland. Hier hoeft u zich geen mo-
ment 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, moe-
rassige hoogveengebieden tot hoog-en-droog-gelegen zandverstuivingen 
en mergelplateaus. Een unieke combinatie van grote landschappelijke af-
wisseling die Limburg bij uitstek geschikt maakt voor tal van ontspannings-
mogelijkheden.

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 beweg-
wijzerde 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 onver-
getelijke belevenis voor jong en oud! 

Trots Op Eigen Streek Limburg!

Midden Lim
burg

Hallo 
Goedemorgen 
Goedemiddag

Daar 
Hier

Helemaal 
Krant 

Vandaag
Praten

Stropdas 
Vaatdoek 

Ham 
Werpen, gooien 

Lucifer 

Hoi
Gooiemorgen
Gooiemiddaag
Doa
Hie
Gans
Gezèt
Huuj
Kalle
Krevat
Sjottelsplak
Sjink
Sjmiete
Zwaegel

Ik begrijp/versta het niet
Wat wilt u drinken?

Hoe oud bent u?
We zijn met ons vieren

U hebt gelijk
Ik heb haast

Alstublieft 
Bedankt

begriep/verstoan ’t neet 
Waat wilt ger gaer drinke?
Wie aad seet geer?
V’r zeen mit veer man
Geer höb geliek
Ich mót mich spooje
Estebleef
Danke / bedank

Hoe klinkt Zuid- Limburg?

Limburgs is een dialect met sterke 
Duitse invloeden. Het dialect is niet overal in 

Limburg hetzelfde. Grofweg is er een 
verschil in Noord-, Midden- en Zuid-Limburgs.

Probeert u eens een woordje Limburgs 
te spreken. U zult merken dat het 

gewaardeerd wordt en dat u zich snel 
thuis zult voelen.
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Gemeente Beesel
De gemeente (circa 14.000 inwoners) bestaat uit de kernen Beesel, Reuver en Offenbeek en is gelegen op 
de oostelijke maasoever. Ingeklemd tussen Maas en Duitse grens vormt Beesel een groene buffer tussen de 
steden Venlo en Roermond. 

Beesel Drakedörp
De kern Beesel kenmerkt zich door het typische Limburgse karakter. Een dorp met monumentale panden en 
een gezellig marktplein, met rondom een aantal horecagelegenheden. Beesel is vanwege het folkloristische 
openluchtspel het Draaksteken vooral bekend als Drakedörp (Drakendorp). Het Draaksteken is een open-
lucht theaterspektakel dat sinds 1763 eenmaal in de zeven jaren in het kerkdorp Beesel door de inwoners 
wordt opgevoerd. Ruim 400 personen spelen hierin mee; een nog groter aantal is bij de organisatie 
betrokken.  Anno 2016 is het Draaksteken een wervelend gebeuren met meerdere verhaallijnen. 
Het totaal aantal bezoekers van de voorstellingen bedraagt 15.000. Na afloop van de laatste 
voorstelling is er een historische optocht door het centrum van Beesel die circa 25.000 
toeschouwers trekt.

Fiets en wandelen aan de hand van knooppunten
Het bekende knooppuntensysteem staat garant voor mooi fietsen én wandelen in de 
gemeente Beesel. Golvende Maasterrassen tot ver in Duitsland, slingerende beekjes, 
bijzondere dorpsgezichten bepalen het landschapsbeeld op dit deel van de oostelijke 

Slingerende beekjes en bijzondere 
dorpsgezichten...

Maasoever. Ook zijn er meerdere thema fietsroutes die door Beesel en omstreken voeren. Doet u het liever wat 
rustiger aan? Verken het Beesels landschap dan per voet. Het wandelroutenetwerk van de gemeente bestaat uit 
ruim 95 kilometer tweezijdig bewegwijzerde wandelpaden. Struinen door het Meerlebroek, een wandeling langs 
de Maas, cultuurhistorie ontdekken. Het kan allemaal. En vrijwilligers hebben de mooiste plekjes in Beesel bij 
elkaar gebracht in enkele themaroutes. Zo wordt het dubbel genieten!

Beesel, het Groenste dorp
In 2014 is Beesel in de nationale groencompetitie Entente Florale uitgeroepen tot het Groenste Dorp van Neder-
land. In 2015 werd tijdens de Europese groencompetitie zilver behaald. Niet voor niets want het landschap en 
de natuur in de gemeente kent vele bijzondere plekken en plekjes, zoals de Rijkselse Bemden, De Donderberg, 
Beesels Broek en het Meerlebroek.

Dagrecreatie
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 of bij Billy Bird Park Drakenrijk. Voor de golfliefheb-
bers is er een 18-holes short golfbaan. Aan de Rijksweg ten zuiden van Reuver is een 460 meter lange en 6 
meter deels overdekte visrivier aangelegd. In de historische Groentenhof worden circa 300 rassen historische, 
bijzondere en zeldzame groentes geteeld. Bezoek de tuin en volg een rondleiding met spannende, grappige 
en bijzondere verhalen. Een dag kan worden afgesloten met een bezoek aan de servicebioscoop, uitgerust met 

comfortabele fauteuils. 

Over de grens
De gemeente grenst aan de rijksgrens met Duitsland. De Witte Stein is de oostelijke entree 

vanuit onze oosterburen. Deze groene grensovergang (géén auto’s) vormt een ideaal uit-
gangspunt om te wandelen of te fietsen door een van de aangrenzende natuurgebie-
den, onder meer door het Brachter Wald. Met het nabij gelegen Duitse stadje Brüggen 
onderhoudt Beesel goede contacten. De middeleeuwse stad verwelkomt zijn gasten in 
een uitnodigende sfeer: smalle straatjes, schilderachtige molens en traditionele gebou-
wen geven Brüggen zijn speciale charme. 

Beesel
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Dagje uit Midden - Limburg,
voor ieder wat wils

Kom naar de leukste Kinderboerderij van Limburg! De dieren staan de 
trappelen om gevoerd en geknuffeld te worden. 

Sluit de dag af met een heerlijke pannenkoek in ons nieuwe pan-
nenkoekenrestaurant. Dé perfecte plek om op zondag te brun-
chen of genieten van een boerinnen hightea. 

Ook activiteiten mogelijk via www.toffedag.nl

Hagerlei 1 | 5912 PP Venlo | Tel. 077 326 6540

Welkom in Burggemeinde Brüggen
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. Sinds 1979 is het museum 

“Mensch und Jagd” gevestigd in Burg Brüggen, sinds mei 2000 herbergt het slot ook de fietsverhuur en de 
toeristeninformatie van de gemeente Brüggen.

Wandelen en fietsen
Vanuit Brüggen kunt u te voet of met de fiets de omgeving verkennen. Talrijke prachtige fiets- en wandelroutes van 

in totaal 120 km lengte voeren u door de regio of terug over de grens van Nederland. Mooie bossen en heidevelden, 
moerassen, beken en kleine meertjes en het grootste beschermd natuurgebied “Brachter Wald” zijn te verkennen.

Verdere informatie: Touristinformation Brüggen
Burgwall 4, 41379 Brüggen, Tel. 0049-2163-5701 4711,

E-Mail: touristinfo@brueggen.de. of www.brueggen.de 

E-Village heeft het allemaal!

E-Village is een gamecentrum in Roggel, direct gelegen aan Recreatiepark De Leistert. Bij E-Village 
gaan sportief bewegen, plezier en spel hand in hand. Of het nu gaat om games of multimediatechnieken. 

Wij zijn er altijd meteen bij. Daag elkaar uit voor een potje voetbal of bowlen op de XBOX. 
Liever Formule 1 racen op groot scherm? Ook goed. Meer interesse in muziek en dans? 

Dan zijn de Guitar Hero en de I-Dance echte aanraders. 

Met meer dan 80 spellen en games is er voor elk wat wils. Zelfs een potje airhockey, darten of tafelvoetbal is mogelijk.
En dat allemaal voor een vaste prijs p.p. E-Village is geschikt voor alle leeftijden en staat dan ook garant voor 

een middag of avond vol actie en gezelligheid. Kom een keer langs en laat je verrassen. 

E-Village Roggel
Heldensedijk 3 | 6088 NT Roggel | Tel: 06-44916129
E: info@e-villageroggel.nl | W: www.e-villageroggel.nl 

Ontspanning en gezelligheid vormen de belangrijkste ingrediënten van 
een dagje uit bij Euro Indoor Karting & Bowling Swalmen, het modernste 
en meest toonaangevende kart- en bowlingcentrum van Zuid-Nederland!

Karten: Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor kinderen is het een 
(ont)spannend dagje uit. Wij beschikken namelijk over een twaalf speciale karts voor 
kinderen in de leeftijd 7 tot 14 jaar met een minimale lengte van 1.30 m. Deze karts zijn 
uitgerust met speciale veiligheidsvoorzieningen ter bescherming voor de jeugdige karters.

 
Bowlen: In ons soutterain liggen 4 led bowlingbanen, deze zijn voorzien van speciale ledverlichting die de banen in alle 
kleuren kunnen veranderen, hierdoor krijg je een heel speciaal effect. Voor de kids komen er speciale bumpers automa-
tisch omhoog en verdwijnen ook weer als een volwassene gaat spelen.

Slotracen: Er is ook nog de mogelijkheid om te racen op een miniatuurracebaan.
  
Euro Indoorkarting & Bowling Swalmen
Bosstraat 99 | 6071 PX Swalmen | Tel. 0475 50 78 78 
Op slechts 10 minuten rijden van dit Landal park.
info@kartcentrum.nl | www.euroindoorkarting.com 
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Beleef een dag in nostalgie bij de Miljoenenlijn.
Het vormt een prachtig nostalgisch beeld als men de railbus en stoomtrein door het Zuid-Limburgse 

Landschap ziet rijden.  Het belang van dit Limburgs erfgoed, de Miljoenenlijn wordt nu al meer dan 25 jaar 
in stand gehouden door een leger van vrijwilligers. 

Met tal van activiteiten laten zij reizigers de charme van het pittoreske station in Simpelveld 
en haar mooie  treinen zien. 

Beleef zo vanaf 12 december t/m 3 januari een Kerst uit Grootmoederstijd. 
Gluhwein, warme chocomel wachten u op in een sfeervol versierd station. 
In het meer dan 100 jaar oude station staat de stoomlocomotief al 
puffend op haar reizigers te wachten. 

Wilt u een reis met de Miljoenenlijn maken? 
Kijk dan op www.miljoenenlijn voor meer informatie.

“De AAP uit hangen? 
Dat kan bij klimpark Fun Forest Venlo!”

Dit klimpark is genomineerd voor het Leukste Uitje van Limburg 2016! 

Bij klimpark Fun Forest in het Venlose Tegelen (naast Speelpark Klein Zwitserland) kun je de boom in: letterlijk. 
Klim als een echte aap in de 9 parcoursen met ruim 120 uitdagende klimonderdelen: een slee, bungee, 

skateboard, swing of quickjump, je kunt het zo gek niet bedenken of het is er. Door het verschil in hoogte en 
moeilijkheidsgraad is klimmen een geschikte activiteit voor jong en oud. Kinderen kunnen al vanaf 5 jaar klauteren 
in het kidsparcours. Vanaf 7 jaar en 1.20m kunnen de kids terecht in het Zaza-Fun parcours, waar zij zelfstandig in 

mogen klimmen. En ben je 8 jaar (en 1.30m) of ouder? Dan kun je gaan klimmen in de overige 7 reguliere 
klimparcoursen van het klimpark. Tot 12 jaar dient er één volwassene mee te klimmen per 4 kinderen. 

Papa en/of mama kunnen dus gewoon mee!

Tip: als je verblijft op één van de Landal vakantieparken in de omgeving, dan kun je met 10% korting 
jouw klimkaart reserveren. Meer weten? Kijk dan op www.funforest.nl.

Je vindt klimpark Fun Forest aan de Verlengde Trappistenweg 35, 5932 ND in Tegelen. 

Kijk, doe en proef de leukste
                grot van Valkenburg!

voor onze speciale evenementen kijk op www.mergelrijk.nl

UITMUNTEND
volgens
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Volg de gids, 
laat je fantasie leiden, 

leef mee en verwonder je!

Roofvogelshows
Ruïne speurtocht

Kinderrondleidingen
Kijk op onze site voor het 

actuele aanbod!

Kasteelruïne en Fluweelengrot 
Daalhemerweg 27 
6301 BJ Valkenburg a/d Geul
043 820 00 40

www.kasteelruinevalkenburg.nl 
info@kasteelruinevalkenburg.nl

Fluweelengrot

Laat je leiden door één van de oudste ondergrondse 

gangenstelsels van Zuid-Limburg. 

Hoor de verhalen over de blokbrekers en over 

de mensen die zich in oorlogen schuil hielden. 

Bewonder de prachtige schilderingen en sculpturen.

Kasteelruïne

De vluchtgangen van de Fluweelengrot leiden 

naar de Kasteelruïne. Ga hier terug naar de tijd 

van ridders en jonkvrouwen. Ontdek de resten 

van Nederlands enige hoogteburcht; sinds 1050 

het baken van Valkenburg en haar omgeving.

Kerstmarkt

Bezoek in de periode 14 november t/m 23 december 2015 de sfeervolle en warme 

kerstmarkt in de Fluweelengrot. 

Een dag uit voor het hele gezin!
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.

Parallelweg 4 | 6411 ND Heerlen | 045 571 7252
www.kinderstad.nl

365 dagen per jaar 
open voor iedereen!

250.000 m2 unieke tuinen, bijzondere dieren, spannende attracties en levensechte dino’s.

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 actieve  gedeelte van het park en de oudere avonturiers vinden 

rust en pracht in de wereldtuinen. 

Maak een reis om de wereld en ontdek de wereld in één dag!

Mondo Verde Landgraaf
Groene Wereld 10 | 6372 PW Landgraaf | 045 535 0161

www.365mondoverde.nl
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Bezoek 
Valkenburg 

het hele 
jaar door!

Visit 
Valkenburg 

all year 
round!

Besuchen Sie 
Valkenburg 

das ganze Jahr 
hindurch!

  Découvrez 
Valkenburg 

pendant 
toute 

      l’année !

ZOO
 is Gaia 

Award
Winning

ZOO!

   4x gekozen tot

Mooiste dierentuin
  van de Benelux

GaiaZOO.nlElke dag geopend vanaf 10.00 uur
Dentgenbachweg 105 Kerkrade 1716



De lekkerste en gezelligste winkel in Reuver.

Voor kaas en kaasjes, tapas, versgebrande noten, streekproducten, en andere heerlijkheden 
voor een gezellige maar vooral lekkere avond. 
We maken ook leuke kado’s, om mee te nemen voor de thuisblijvers.

’t Kaashuys
Pastoor Vranckenlaan 24 | Reuver | Tel. 077 4762235 
Vrijdag koopavond tot 20.00 uur en  maandag gesloten

Limburg is een waar paradijs voor de shopping liefhebber. Roer-
mond is dé winkelstad van Midden-Limburg; hier vindt men tal van 
leuke winkeltjes met kleding, sieraden en woonaccessoires. Desig-
ner Outlet Roermond is in 2015 voor de tweede keer uitgeroepen 
als beste Outlet van Europa. Hier vind je mode en lifestyle van meer 
dan 200 internationale designermerken in ruim 150 shops met kor-
tingen van 30 - 70% van de reguliere winkelprijs. Je kunt er goed-
koop en gemakkelijk parkeren en het ligt op slechts 3 minuten loop-
afstand van de sfeervolle en historische binnenstad van Roermond. 
Daarnaast is voor het shoppen Maastricht ook een absolute aanrader. 

Sfeervol shoppen 
in LimburgShoppen

Gezellig snuffelen op de overdekte Vrije Markt…

Vrije Markt Brunssum is een overdekte markt met zowel nieuwe als tweedehands artikelen, waar u 
elke zondag terecht kunt. Met wekelijks wisselend entertainment en elke derde zondag van de maand een 

verkoop per opbod, lekker eten & drinken is het zeker goed toeven op de Vrije Markt in Brunssum.
Deze markt is een waar paradijs voor snuffelaars, knutselaars en verzamelaars. 

Je kunt het zo gek niet bedenken of je vindt het op de Vrije Markt.

Volop GRATIS parkeergelegenheid!

Entree 3,- p.p. en kinderen onder 1.40 meter gratis

Blijf op de hoogte van acties en ‘like’ onze pagina 

www.facebook.com/vrijemarkt

Download gratis de 
Trots Op Eigen Streek app.

Boordevol informatie over Landal de Lommerbergen 

en activiteiten in de omgeving.

Je kunt bij Bakker Bart terecht voor broodproducten, maar ook voor o.a. 
een heerlijke lunch, een lekker gebakje of een verse, warme snack.
Lekker met kopje koffie of  vers sapje. Je kunt altijd een hoge kwaliteit 
verwachten en puur ambachtelijk vakmanschap.

Geniet van de lekkerste bakkersproducten, je bent van harte welkom bij Bakker Bart!

Bakker Bart Roermond (langs Designer Outlet) Bakker Bart Panningen
Elke dag geopend van 9-18 uur ma t/m za 8.30-18 uur
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Voor ieder wat wils!

Eten & drin
ken

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 poeder-
suiker 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.

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

Bogenstraat 2 | 6017 AV Thorn | Tel. 0475 563 327 | www.pannekoekenbakker.nl

Limburgse vlaai eten is een traditie. Tijdens verjaardagen en feesten 
ontbreekt nooit vlaai bij de meeste Limburgse gezinnen. Voor de lek-
kerste vlaai uit de regio gaat u naar Banketbakkerij van Betteraij in het 
centrum van Reuver. 
In Thorn, het witte dorp, kunt u heerlijke pannenkoeken eten en in 
Roermond en Venlo geniet u van internationale, Nederlandse en 
vooral regionale lekkernijen in gastvrije restaurants. 

Bij mooi weer is het uitermate fijn vertoeven aan de Roerkade of aan 
het Munsterplein in Roermond en in de binnenstad van Venlo, daar 
vindt men de diverse restaurants met sfeervolle terrassen voor de lunch of een 
lekker Limburgs biertje. Proef daarnaast ook in de andere steden en dorpen al dat lekkers dat Bourgondisch 
Noord- en Midden Limburg te bieden heeft.

Heerlijk,
een echt stuk 

limburgse vlaai...
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Avontuur is te huur…. bij H.D. Service Venlo
Wil je  tijdens jouw vakantie een dagje er tussen uit? Dan is dit de ideale kans om een dagje  
er tussen uit te gaan en een Trike te huren. Een  unieke ervaring die je niet snel zult vergeten! 
Het is mogelijk om verschillende routes in de regio te pakken, maar je kunt ook zelf de  
route uitstippelen. Beleef zo een bijzondere dag. Voor onze trikes heb je alleen een geldig 
autorij bewijs nodig. Voor meer informatie kun je contact opnemen met H.D. Service Venlo
(Het is bij ons ook mogelijk om motoren te huren)

H.D. Service Venlo
Horsterweg 418 | 5928 NJ Venlo | Industrienummer 6072 | Tel/Fax: 0031-(0)77-3870509
E-mail: info@hdservice.nl | Website: www.hdservice.nl

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag 09.00 – 18.00 uur
Zaterdag 10.00 – 16.00 uur

Natuur

Het natuurschoon in Midden-Limburg is wijdvertakt en uiterst divers van karakter. Qua omvang variëren de gebie-
den van lieflijke, compacte strookjes tussen twee dorpskernen tot fraaie stiltegebieden en uitgestrekte natuurpar-
ken met een rijke flora en fauna. Allemaal hebben ze dezelfde overeenkomst: je kunt er heerlijk tot je zelf komen.

Beleef de natuur in de twee Nationale Parken, grote grensoverschrijdende natuurgebieden en tientallen grote en 
kleine bosgebieden. 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 iedereen wat wils! 
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. 

Grens overschrijdende 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 provin-
cies Limburg, ter hoogte van Weert. Hier kan je genieten van de open ruimte en de stilte.
Maas Swalm Nette: In het park liggen aan weerszijden van de grens bijna 10.000 ha natuurgebieden en vogelbe-
schermingsgebieden. 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.

Genieten van de natuur
In Midden-Limburg kun je uitgebreid fietsen en wandelen en in veel natuurgebieden zijn ook ruiterpaden aange-
legd. In de grotere natuurgebieden vind je bovendien bezoekerscentra, waar je meer informatie over het betref-
fende natuurgebied kunt krijgen.

Midden-Limburg 
is groen

Café Restaurant Rijstal Venhof biedt talrijke mogelijkheden uw vrijetijd actief en creatief door te brengen.

Van de vroege morgen tot de late avond, vanaf twee tot 250 personen kunt u bij  
ons terecht voor: paardrijden, wandelen olv gids door Nationaal Park de  

Meinweg, handboogschieten, woodgolf, GPS wandelingen, krat klimmen 
met aansluitend de mogelijkheid om een lekker hapje te eten van onze 

kaart of zelf een pizza bakken in onze ambachtelijke steenoven.

Café Restaurant Rijstal Venhof
Venhof 2 | 6075 NE  Herkenbosch
Tel. 0031 475 531495 | www.venhof.nl

breed genoeg om volop te genieten

Een stukje Nederland met prachtige natuurgebieden en dat op een breedte van 
slechts 4,8 kilometer. Dat is het Smalste Stukje Nederland. Hier wandelt u in 
slechts een uurtje van België naar Duitsland.

Wie Echt-Susteren bezoekt, heeft het goede leven in al haar facetten binnen 
handbereik: pittoreske dorpjes, lekker eten, kunst en kerken. Het is een plek
waar je, in de hectiek van vandaag de dag, volop kunt onthaasten. Waar je 
tijd en aandacht voor jezelf en voor elkaar kunt nemen. De dom van Aken, 
op de fiets naar Maaseik voor een biertje, naar het Vrijthof in Maastricht; je 
bent er zo. En ook weer zo terug. Naar dat bijzondere plekje in Limburg waar 
het leven net iets langzamer lijkt te gaan, zodat u weer echt uzelf kunt zijn. 
Gelukkig.

www.hetsmalstestukjenederland.nl
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Museum voor historische en moderne keramische kunst
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 grootmoe-
ders tijd. Ontdek in de wisselexposities de talenten van gerenommeerde kunstenaars uit  
heel Europa. Laat je verrassen door knappe staaltjes vakmanschap en de adembenemende 
schoonheid van kunst uitgevoerd in klei en porselein. 

Te zien: 
t/m 10-01-2016: “Méér kunst  van het decoreren” - kunstenaars delen hun geheimen.  
01-12-2015 t/m 10-01-2016: Kerstexpositie - keramische kerst voorstellingen.
15-01-2016 t/m 22-05-2016: “Thee uit Korea“ - Theeserviezen uit Korea én van 
Westerse kunstenaars die zich lieten inspireren. 

www.tiendschuur.net 
Open: di t/m za 14-17u., zo 11-17u.
Kasteellaan 8, 5932 AG Tegelen  

Kom en beleef de vrolijke 
wereld van Fiep!

t/m 6 maart 2016 

Boodschappen doen in het winkeltje van Jip en Janneke, spelen met Pim en Pom,
op de foto in het kraanwagentje van Pluk of een duik nemen in het bad van Floddertje. 

Het kan allemaal in deze vrolijke familietentoonstelling in het Limburgs Museum. 
Er zijn ruim vierhonderd originele werken van Fiep Westendorp te zien, 

voor velen een feest van herkenning.

Limburg, 
rijk aan historie

Musea

Architect Pierre Cuypers is vooral bekend om zijn ontwerpen als het Rijks - 
museum en het Centraal Station in Amsterdam. Maar met de stad Roermond 
heeft hij een bijzondere relatie. Hij is er 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. 
In dit eigentijdse museum staan zijn werk en leven centraal.
 

Van 13 december 2015 t/m 13 maart 2016 is de wisselexpositie ‘Harrie Tillieprijs: vormgeving in het 
voetspoor van Pierre Cuypers’ te zien. 
Meer informatie over deze prijs voor hedendaagse vormgeving is te vinden op
www.cuypershuisroermond.nl.
 
De volgende wisselexpositie ‘Design Derby’ start op 24 april 2016 en zal helemaal in het teken staan
 van 200 jaar vormgeving in Nederland en België.

Cuypershuis Roermond

Limburgs Museum
Keulsepoort 5 Venlo, Tegenover het NS-station
 
www.limburgsmuseum.nl

Elk museum in Noord- en Midden Limburg vertelt een uniek verhaal. 
De musea vertellen verhalen over het rijke Roomse leven, over de 
turfstekers van de Peel, over de dorpshistorie en over het leven op 
het platteland. Deze verhalen samen vormen de Noord- en Midden 
Limburgse cultuur. 

Op cultureel-historisch vlak beschikt de regio over een enorme rijk-
dom aan kastelen, kerken, kapelletjes, molens en monumenten. Op 
diverse locaties in (Midden) Limburg vind je luisterlocaties van de 
Liberation Route Europe. De Liberation Route laat u beleven wat zich in 1944 en 1945 afspeelde in Neder-
land en de Duitse grensstreek. Op diverse locaties in de omgeving liggen Maaskeien met informatiepanelen, 
de zogenaamde luisterplekken. Op iedere luisterplek is een hoorspel te beluisteren over de indrukwekkende 
belevenissen van één of meer personen tijdens de laatste oorlogsjaren. 
De verhalen van die plekken kunt u gratis downloaden via www.liberationroute.com of download gratis de 
Liberation Route Europe app.
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Vrije Markt Brunssum

2e BEZOEKER 
GRATIS KAARTJE

Fun Forest

10% KORTING

Landal Greenparks

1 uur BOWLEN
voor €17,50

Landal Greenparks

€1,- KORTING 
p.p. op midgetgolf

Scooterverhuurlimburg

50% KORTING
Op winter Scootertocht of

20% KORTING
Op E-bike- en scooterverhuur

E-bikeverhuurlimburg

50% KORTING
Op winter E-biketocht of

20% KORTING
Op E-bike- en scooterverhuur

Alleen verkrijgbaar 
bij de kassa

Tegen inlevering van deze 
kortings bon aan de kassa

N.i.c.m. met andere kortingen of aanbiedingen

Alleen geldig bij inlevering
van kortings bon

Niet in combinatie met andere kortingen 

of aanbiedingen. Max. 4 volwassenen per bon.

Tegen inlevering van deze bon
Iedere dag geldig tot 15.00 uur

Tegen inlevering van deze bon
Maximaal 6 personen

Alleen geldig bij inlevering van kortings bon

Tegen inlevering van deze bon.
Meer info op pagina 24,

Niet geldig i.c.m. andere acties en arrangementen.

Tegen inlevering van deze bon.
Meer info op pagina 24,

Niet geldig i.c.m. andere acties en arrangementen.

Geldig tot 31 mei 2016

De Pannenkoeken-
bakker Thorn 

4 extra 
smulmuntjes

Voor onze speelgoedwinkel “De kluis van het huis”

Geldig tot 31 mei 2016

Steenkolenmijn 
Valkenburg

10% KORTING
Op vertoon van 

deze bon aan de kassa

Geldig tot 31 mei 2016

Geldig t/m mei 2016

Geldig tot 31 mei 2016

Geldig t/m 1 april 2016

Geldig t/m 1 april 2016

H.D. Service Venlo

10% KORTING
Bij inlevering van

deze bon aan de kassa
ontvangt U 10% korting

op het huren van een trike
Geldig tot 31 mei 2016

Mergelrijk Valkenburg

KORTING OP 
ENTREEKAART

Geldig tot 31 mei 2016

Geldig tot 31 mei 2016

Geldig tot 31 mei 2016

Bakker Bart

50% KORTING
Belegd Bartje naar keuze

met vers sapje 
van 7,60 voor 3,80

E-Village

50% KORTING
Op de entreeprijs

Slechts € 4,75 in plaats van €9,50 p.p.

Geldig t/m 31 december 2016

Maximaal geldig voor 5 personen. Niet geldig in

combinatie met andere acties en kortingen. 
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Bakker Bart (langs Designer Outlet)

Kazerneplein 15 | 6041 TG Roermond

Bakker Bart  Panningen

markt 30 | 5981 AP Panningen

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots op eigen Streek.Geldig tot 31 mei 2016

Daalhemerweg 31
6301 BJ Valkenburg

Tel. 043-6013186

www.mergelrijk.nl

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots op eigen Streek.

Verlengde Trappistenweg 35
5932 NB Tegelen

Tel. 0883697000

www.funforest.nl

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots op eigen Streek.

Boschstraat 23
6442PB Brunssum

Tel. 06-45459010

www.vrijemarkt.nl

Geldig t/m mei 2016
Trots op eigen Streek - De Cauberg

Filiaal Valkenburg     Filiaal Maastricht

Nieuweweg 18     Akerstraat 18a

6301 ET Valkenburg    6221 CL Maastricht

Tel. 0437114300
Scooterverhuurlimburg.nl
E-bikeverhuurlimburg.nl

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots op eigen Streek.

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots op eigen Streek.

Geldig tot 31 mei 2016

Daalhemerweg 31
6301 BJ Valkenburg

T. 0436012491
info@steenkolenmijn.nl
www.steenkolenmijn.nl

E-Village

Heldensedijk 3
6088 NT Roggel

Horsterweg 418
5928 NJ Venlo

Tel: 06-44916129

W: www.e-villageroggel.nl 

Tel/Fax: 0031-(0)77-3870509

www.hdservice.nl

Bogenstraat 2
6017 AV Thorn

Tel. 0475 563 327

www.pannekoekenbakker.nl

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots op eigen Streek.

Filiaal Valkenburg     Filiaal Maastricht

Nieuweweg 18     Akerstraat 18a

6301 ET Valkenburg    6221 CL Maastricht

Tel. 0437114300
Scooterverhuurlimburg.nl
E-bikeverhuurlimburg.nl

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots op eigen Streek.

• Deze bon is alleen geldig tijdens uw 
 verblijf op Landal De Lommerbergen.
• Niet tegen geld inwisselbaar
• Niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen 
 en arrangementen
• Actiecode: 1612AFEXXXXBO005

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.

• Deze bon is alleen geldig tijdens uw 
 verblijf op Landal De Lommerbergen.
• Niet tegen geld inwisselbaar
• Niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen 
 en arrangementen
• Actiecode: 1612AFEXXXXMI004

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.

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

* Nu ook op zondag geopend.

Bezoek de Hertog Jan
brouwerij in Arcen
Reserveer direct op www.hertogjan.nl/brouwerij

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

HJ_A4adv.Brouwerij.indd   1 12-11-15   10:54
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Evenemente
n Fietsroute

Nederland/ Limburg/ Beesel/ 42,00 km (ongeveer 2:28 u)
BESCHRIJVING ROUTE: Afstand Tijd
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

Tussen draken 
en Noormannen
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