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WELKOM!
Trots op eigen streek, staat er op de 
voorpagina van dit magazine. En met 
recht ben ik trots op deze streek. Een 
streek met karakteristieke dorpen, met 
rust en ruimte in diverse natuurgebie-
den, een streek waar het Bourgondi-
sche karakter letterlijk te proeven valt. 
Dat zult u tijdens uw verblijf zeker er-
varen!

Mooi zijn de Maasplassen in Mid-
den-Limburg, uitnodigend het Design 
Outlet Center in Roermond en gezel-
lig het attractiepark Toverland in Se-
venum. Maar er valt nog veel meer te 
ontdekken in deze bijzondere streek. 

Midden-Limburg, de smalle taille van ’s lands 

meest zuidelijke provincie, is een compact en 

tegelijkertijd uiterst veelzijdig gebied. 

Het wordt met name gedomineerd door 

schitterende natuurparken en een uitgestrekt 

stelsel van Maasplassen, aaneengeschakeld 

met de Maas. Behalve natuur en watersport 

zijn cultuur en shoppen voorname pijlers 

waarmee de regio zich onderscheidt. 

Bovendien ligt het buitenland om de hoek.

www.vvvmiddenlimburg.nl

JE VINDT HET MIDDEN IN LIMBURG

Bijzonder ook, omdat het buitenland 
lonkt: België en Duitsland liggen bin-
nen handbereik. En niet alleen de gro-
te steden. Grensoverschrijdend wan-
delen en fietsen aan de hand van het 
knooppuntensysteem is een mooie 
sportieve uitdaging.
Trots ben ik ook op onze eigen ge-
meente en wat wij de recreant en toe-
rist te bieden hebben. Beesel is het 
Drakendorp, uniek in Nederland, met 
het immaterieel erfgoed het Draakste-
ken als grote trekker. Niet voor niets 
was Beesel ‘Beste erfgoedgemeente 
2016’. De draak, het boegbeeld van 
onze prachtige gemeenschap vindt u 

overal in de gemeente terug. Het fraaie 
landschap in onze gemeente nodigt uit 
voor ontspanning. Dus trek de wandel-
schoenen aan of spring of de fiets en 
ontdek dat cultuur en natuur in onze 
gemeente hand in hand gaan.

En voor wie wat echt anders wil: enke-
le bijzondere activiteiten liggen op u 
te wachten. Vissen aan een indoorvis-
rivier, een bezoek aan een historische 
groente hof, shortgolf of heerlijk genie-
ten van een film in de servicebioscoop 
in Reuver. Voor elk wat wils! Daarom 
weet ik zeker dat uw verblijf in onze ge-
meente aangenaam is. 

Welkom in Beesel, veel plezier en geniet ervan!

Jan Smolenaars,
wethouder recreatie en toerisme

Gemeente Beesel, een mooie plek om volop te genieten!
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31Schagerbrug

Goedereede

Schoorl

Kapelle

Hoenderloo

Lisserbroek

Haelen

Halsteren

Ziud-Scharwoude

Ameide

Hank

Valkenburg

Rijsbergen

Vledder

Nieuw Bergen

Wanroij

Voorthuizen

Oosterhout

Zundert

Gasselternijveen

Stein

Dreumel

Sloten

Heino

Roggel

Slootdorp

Wijk bij Duurstede

Haastrecht

Vroomshoop

Berltsum

Boskoop

Onstwedde

Zuidland

Wassenaar-Vroondaal

Keijenborg

Beesel

Ooltgensplaat

Esch

Drogeham

Berlicum

Susteren

Hollum

Westzaan

Uddel

Pesse

't Veld

Nieuwerkerk 
a/d IJssel

Rucphen

Grubbenvorst

Hellendoorn

Rheden

Den Dungen

Zetten

Rolde

Bodegraven

Dirksland

Swifterbant

Bilthoven

Middenbeemster

Papenhoven

Nieuwerbrug

Hoevelaken

Reeuwijk

Bourtange

Landsmeer

's-Gravenpolder

Driebruggen

Zevenhuizen

Rijsenhout

Midwoud

Elim

Echt

Ter Aar

Vriezenveen

Melissant

Elburg

Schinnen

A�erden

Roelofarends-
veen

Wehl

Reuver

Midsland

Meerkerk

Luyksgestel

Dronrijp

Aalden

Driel

Montfoort

Hilvarenbeek

Zwanenburg

Baarlo

Haarle

Oudenbosch

Tienray

Velserbroek

Cothen

Spekholzerheide

Woubrugge

Zevenhuizen

Philippine

Schoondijke

Tollebeek

Hillegom

Vlagtwedde

Monnickendam

Zevenbergen

Noord-Scharwoude

Hoeven

Leimuiden

Ilpendam

Asten

IJzendijke

Biddinghuizen

Langeraar

Gramsbergen

Oud-Alblas

Eemnes

Geesteren

Ysselstein

Oldebroek

Opheusden

Kootwijkerbroek

Hazerswoude-dorp

Borger

Nistelrode

Rockanje

Bocholtz

Wieringerwerf

Nieuw-Loosdrecht

Moerdijk

Voorschoten

Haulerwijk

Kessel

't Zand

Avenhorn

Spaarndam

Linne

Giessenburg

Schinveld

Nieuwkoop

Giesbeek

Silvolde

Benschop

Doorwerth

Hazerswoude-Rijndijk

Venhorst

Oost-Vlieland

Gorssen

Roodeschool

Borgharen

Noordbroek

Workum

Oostvoorne

Heinkenszand

Boekel

Willemstad

Udenhout

Lieden

Albergen

Hattem

Ochten

Piershil

Odoorn

Beek en Dal

Uithuizen

Zwammerdam

Garyp

Honselersdijk

Nieuw-Beijerland

Simpelveld

Budel

Wynewald

Kwintsheul

Ouderkerk a/d IJssel

Bosch en Duin

Beusichem

Vierlingsbeek

Creil

Lobith

Klundert

Haaren

Egmond aan
den Hoef

War�um

Metslawier

Eefde

Sint-Philipsland

Nieuw-Amsterdam

Muntendam

Harreveld

Zegveld

Oostburg

Nederweert

VreelandVoorhout

Someren

Ba�o

Nijhoarne

Zwaanshoek

Kortgene

Oirsbeek

Almere-Hout

Wanssum

Bestmen

Den Hoorn

Gendringen

Stavoren

Wijhe

Oudkarspel

Malden

Overloon

Wateringen

Fijnaart

Zuid-
Beijerland

Mill

Thorn

Tzummarum

Muiderberg

Sint Anthonis

Elst

Pannerden

Giethoorn

Numansdorp

Helvoirt

Holwerd

Montfort

Beetsterzwaag

Wehe-
Den Hoorn

Mijnsheerenland

Terwolde

Bovensmilde

Beneden-
Leeuwen

Lievelde

Breukelen

Poeldijk

Klaaswaal

Stramproy

Nieuwleusen

Ulrum

Den Dolder

Saasveld

Oude Pekela

Zeddam

Oosterend

Kamperland

Strijen

Nieuwkuijk

Donkerbroek

Nagele

Balkbrug

Vlijmen

Borssele

Renswoude

Bedum

Mook

Norg

Hulst

Oost-Souburg

Kollum

Wijk aan Zee

Munster-
geleen

Alphen

's-Gravendeel

Witmarsum

Abcoude

Voorst

Callantsoog

Loppersum

Gendt

Wieringerwaard

Mantgum

Ouderkerk a/d 
Amstel

Uitgeest

Wessem

Nispen

Arnemuiden

Oostzaan

Steenwijkerwold

Ferwert

Varsseveld

Heusden

Sint-Maartensdijk

Bleiswijk

Noordwolde

Monster

IJsselmuiden

Diepenheim

Bergschenhoek

Beek

Woudenberg

Neer

Spierdijk

Vries

Hoogersmilde

Wagenborgen

Nieuw-Weerdinge

Wouw

Beekbergen

Sluis

Serooskerke

Elsloo

Oude Tonge

Hoogerheide

Drunen

Surhuisterveen

Sint Pancras

Ossendrecht
Sevenum

Otterlo

Siddeburen

Zelhem

Dinteloord

Maasdam

Bloemendaal

Easterein

Grave

Ouddorp

Steenbergen

Wervershoof

Puttershoek

Woudsend

's-Gravenzande

Bergeijk

Schoonoord

Sassenheim

Doesburg

Hallum

Schildwolde

Noordeloos

Zaamslag

Bergharen

Maasdijk

Tynaarlo

Millingen 
a/d Rijn

Akersloot

U�elte

Gronsveld

Hengevelde

Winkel

Zwartemeer

Herpen

Wormer

Werkendam

Sliedrecht

Wilnis

Eerbeek

Odijk

Erp

Koudekerke

Bleskensgraaf

Feanwalden

Hasselt

Doorn

Diepenveen

Opmeer

Hardinxveld-
Giessendam

Overdinkel

Arkel

Midwolda

Steenderen

Beek

Westwoud

Heerjansdam

Vogelwaarde

Zandvoort

Aduard

Heukelum

Oudeschild

Buren

Engelen

Ederveen

Berkel-Enschot

Diever

Axel
Aardenburg

Almen

Wirdum

Middelharnis

Haps

Grootegast

De Krim

Ravenstein

Minnertsga

Vorden
Soesterberg

Ewijk

Maarssen

Sint Jansteen

Vessem

Geertruidenberg

Gemonde

Zoutelande

Oudemirdum

De Harkema

Blaricum

Lemelerveld

Vuren

Amerongen

Bergentheim

Marum

Boekelo

Ruinerwold

Bellingwolde

Hummelo

Breskens

Lith

Ursem

Sluiskil

Venhuizen

Ballum

Kloosterzande

Obdam

Assendelft

Elspeet

Stroe

Schijndel

De Steeg

Boven-Hardinxveld

Eersel

Urmond

Medemblik

Hulsen

Neck

Herwijnen

Heeze

Schaijk

Valburg

Harmelen

Gasselte

Oosteinde

De Lier

Tuitjenhorn

Breezand

Westkapelle

Balk

Horst

Appelscha

De Bilt

Den Ham

Schimmert

Wedde

Brakel
Stellendam

Limmen

Leende

Hoek van Holland

Rijnsburg

Hoorn

Oostkapelle

Hapert

Schipluiden

Hollandscheveld

Tegelen

Spaubeek

Meijel

't Harde

Menaam

Wijster

Asperen

Maasland

Nieuw-Lekkerland

Halle

Velden

Chaam

Sint-Michiels-
gestel

Zeeland

Baarle-Nassau

Noordwijk-Binnen

Kloostertille

Waarland

Luttenberg

Santpoort-Zuid

Sas van Gent

Hoogkerk

Ruurlo

Anna Paulowna

Heteren

Marknesse

Marken

Gameren

Gilze

Sint-Nyk

Domburg

Rozenburg

Maartensdijk

Opperdoes

Rijen

Lent

Sellingen

Loon op Zand

Limbricht

Nibbixwoud

Kortenhoef

Slagharen

Vriezenveensewijk

Koewacht

Bakel

Dodewaard

Nijkerkerveen

Rhoon

Middelbeers

De Koog

Nuth

Nieuwstadt

Badhoevedorp

Waalre

Oldeberkoop

's-Heerenhoek

Ammerzoden

Heeswijk Dinther

Oosterhesselen

Gaanderen

Makkum

Reusel

Oosterbeek

Oudewater

Arcen

Egmond-Binnen

Alblasserdam

Heesch

Poortugaal

West-Terschelling

Kaatsheuvel

Swalmen

Epse

Wolphaartsdijk

Hedel

Exloo

Abbekerk

Hardegarijp

Lage Mierde

Halfweg

Hoornaar

Veere

Aalst

Maarn

Santpoort-Noord

Tubbergen

Born

Kesteren

Beek

Enter

Rutten

Broek in Waterland

Egmond aan Zee

Bakkefean

Garderen

Warmenhuizen

Ge�en

Mierlo

Spijk

Den Oever

Lopik

Maarheeze

Horn

Kerkdriel

Nieuwe Niedorp

Nederhorst Den Berg

Eenrum

Vijfhuizen

Heythuysen

Aalst

Julianadorp

Uithuizermeeden

Zuidbroek

Wissenkerke

Lewedorp

Waspik

Noordwijk aan Zee

Belfeld

Brouwershaven

Oudehaske

Seisbierum

Maurik

Nieuwendijk

Cadier en Keer

Ootmarsum

Koudum

Wapenveld

Andelst

Voerendaal

Groesbeek

Son en
Breugel

Usquert

Edam

Nuland

Oentsjerk

Diessen

Burgh-Haamstede

Rhenen

Haaften

2e Exloërmond

Holten

Lekkerkerk

Tolkamer

Almkerk

Eijsden

Kockengen

Krimpen a/d Lek

Ternaard

Oerterp

Eenrum

Velsen-Noord

Laren

Schoonebeek

Buren

Vollenhove

Beltrum

Noordwijkerhout

Baexem

Leens

Moergestel

Weerselo

's-Heerenberg

Liessel

Bennekom

Heumen

Waardenburg

Peize

Oirschot

Maasbree

Renesse

Jubbega

Bennebroek

Molenheide

Heeg

Zoutkamp

Krabbendijke

Veen

Winsum

Muiden

Meerssen

Liempde

Tholen

Andel

Oosthuizen

Oldemarkt

Stiens

Middelstum

Kruiningen

Petten

Biervliet

Hippolytushoef

Smilde

Markelo

Sint-
Oedenrode

Aarle-Rixtel

Deurningen

Nieuwe Pekela

Dinxperlo

Loenen a/d
Vecht

Lieshout

Wijk en Aalburg

Spijk

Groet

Ens

Emmer-
Compascuum

Didam

Scherpenzeel

Brielle

Molenhoek

Doornenburg

Hoogwoud

Veenhuizen

Kollumerzwaag

Moerkapelle

Hansweert

Olst

Harskamp

Beesd

Heel

Nieuwveen

Panningen

IJlst

Linschoten

A�erden

Ten Boer

Hindeloopen

Scheemda

Dussen

Heenvliet

Bemmel

Cadzand

Gemert

Wommels

Bunde

De Rijp

Sint-Annaland

Westerbork

Middenmeer

Nieuw-Wehl

Woudrichem

Marrum

Achterveld

Harkstede

Overasselt

Zoeterwoude-
dorp

Posterholt

Sleeuwijk

Giessen

Havelte

De Westereen

Delden

Barger-
Compascuum

Yerseke

Heeten

Vinkeveen

Loenen

Moordrecht

Slochteren

Maasbracht

Abbenbroek

Aerdenhout

Zwartsluis

Schiermonnikoog

Koudekerk a/d Rijn

Heijen

Ruinen

De Lutte

Nieuweschans

Hengelo

Wergea

Grijpskerk

Lunteren

Dwingeloo

Wognum

Angerlo

Sint-Anne

Wemeldingen

Bunnik

Annen

Ooij

Vaals

Schoonhoven

Bakhuizen

Geervliet

Oldehove

Laren

Melick

Bathmen

Erica

Gulpen

Leersum

Austerlitz

Brummen

Bruinisse

Sint-Willebrord

Herckenbosch

Kudelstaart

Andijk

Rossum

Stompetoren

Nijeveen

Margraten

Rouveen

Stolwijk

Vaassen

Den Bommel

Niekerk

Hoogkarspel

De Wijk

Glanerbrug

Blijham

Drempt

Bergambacht

Made

Vlodrop

Heinenoord

Buitenpost

Nes

Terheijden

Wolfheze

Zwartewaal

Oud-Gastel

Ellecom

Sint-Niklaas

Lokeren

Temse

Eeklo Berchem

Boom

Lier

Schoten

Kapellen

Herentals
Mol

Lommel Neerpelt

Peer
Bree

Beveren

Eschweiler

Jülich

Würselen

Heinsberg

Goch

Weeze

Kevelaer

Geldern

Rees

Vreden

Stadtlohn

NordenBorkum

Berkel en Rodenrijs

Nootdorp

Stede Broec

Kalmthout

Beuningen

Maaseik

Raamsdonksveer

Maarssenbroek

Bunschoten-
Spakenburg

Naarden

Beek en Donk

Bavel

Ulvenhout

Teteringen

Aalten

Emmeloord

Den Burg

Terneuzen

Franeker

Aalsmeer

Dokkum

Goor

Ommen

Brunnsum

Wageningen

Gouda

Waddinxveen

Bladel

Venray

Eelde-
Paterswolde

Lichtenvoorde

Zuidhorn

Driebergen

Coevorden

Barneveld

Leerdam

Soest

Goes

Blerick

Enschede

Harlingen

Groenlo

Velp

Veghel

Schagen

Veldhoven

Burgum

Alphen a/d
 Rijn

Dalfsen

Tiel

Denekamp

Schiedam

Druten

Valkenswaard

Geleen

Meppel

Hoogvliet

Zuidlaren

Zwijndrecht

Duiven

Wezep

Hellevoetsluis
Spijkenisse

Kerkrade

Woerden

Leek

Kampen

Uden

Borne

Oud-
Beijerland

Roermond

Bergen

Waalwijk

Lemmer

Gennep

Zevenaar

Boxtel

Damwoude

Mijdrecht

Vlaardingen

Geldrop

Sittard

Grou

Heemstede

Hoogeveen

Boxmeer

IJsselstein

Leusden

Zuidwolde

Putten

Winschoten

Hendrik-Ido-Ambacht

Stadskanaal

Dongen

Staphorst

Gorredijk

Hoofddorp

Culemborg

Maassluis

Papendrecht

IJmuiden

Weesp

Etten-Leur

Middelburg

Lochem

Ridderkerk

Haren

Ermelo

Capelle a/d IJssel

Diemen

Wierden

Neede

Joure

Goirle

Bolsward

Musselkanaal

Wassenaar

Geldermalsen

Zierikzee

Vlissingen

Oisterwijk

Oldenzaal

Lisse

Gieten

Barendrecht

Nuenen

Heerhugowaard

Landgraaf

Harderwijk

Vught

Beerta

Deurne

Genemuiden

Klazienaveen

Eibergen

Weert

Nieuw-Vennep

Ter Apel

Urk

Purmerend

Voorburg

Den Helder

Winsum

Nunspeet

Krommenie

Oosterwolde

Heerde

Castricum

Borculo

Leidschendam

Huizen

Oss

Roden

Naaldwijk

Nieuwegein

Hoensbroek

Hoorn

Baarn

Helmond

Losser

Krimpen a/d IJssel

Almere-Haven

Hoogezand-
Sappemeer

Wolvega

Doetinchem

Beverwijk

Dieren

Heemskerk

Cuijk

Vianen

Rijssen

Epe

Zeist

Wijchen

Nijverdal

Twello

Bergen op 
Zoom

Bussum

Elst

Pijnacker

Heiloo

Winterswijk

Steenwijk

Rosmalen

Westervoort

Amsterdam-
Zuidoost

Best

Hardenberg

Delfzijl

Enkhuizen

Ulft

Uithoorn

Beilen

Leiderdorp

Appingedam

Renkum

Katwijk aan Zee

Volendam

Nijkerk

Gorinchem

Oosterhout

Huissen

Dedemsvaart

Houten

Oegstgeest

Veenendaal

Zeewolde

Raalte

Zaltbommel

Nordhorn

Düren

Maas-
mechelen

Knokke-
Heist

Geilenkirchen

Geel

Erkelenz

Viersen

Kempen

Kamp-
Lintfort

Kleve

Emmerich Bocholt
Borken

Gronau

Turnhout

Zelzate

Hoogstraten

Roosendaal

Amstelveen

Ahaus

Coesfeld

Xanten

Maldegem

Aalter

Assen

Hilversum

Ede

Leiden

Almelo

Delft

Lelystad

Hengelo

Veendam

Dronten

Amersfoort

Sneek

's-Hertogen-
bosch

Drachten

Heeren-
veen

Breda

Zaandam

Alkmaar

Zoetermeer

Heerlen

Maastricht

Deventer

Haarlem

Leeuwarden

Emmen

Dordrecht

Venlo

Tilburg

Emden

Brugge

Den Haag

Groningen

Rotterdam

Eindhoven

Almere

Enschede

Nijmegen

Zwolle

Utrecht

Arnhem

Apeldoorn

Amsterdam

Antwerpen

Gent

Aachen

Mönchen-
gladbach

Krefeld

Zutphen
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Hoewel ik zelf niet uit deze streek kom, heb ik wel affiniteit met deze omgeving.

Ik heb jaren geleden in Helden en in Heythuysen gewoond. Toen der tijd werkte ik in het toenmalige 

restaurant van het kasteel in Kessel. 

Deze streek kenmerkt zich door prachtige plekken waar één ieder met recht trots op kan zijn. Serene rust, 

mooie uitzichten en veel te beleven. Soms lijkt het ‘n verborgen schat, volop redenen om dit te laten zien 

en verder te ontwikkelen. We hebben goud, dan bedoel ik niet de heerlijke asperges, in handen. Cultuur, 

geschiedenis, aanbod van heerlijke regionale producten en gastvrijheid waar menig andere streek jaloers 

op zou zijn. Binnen 1 uur rijden, van Noord- naar Zuid-Limburg, is alles beschikbaar waarmee we u kunnen 

laten genieten van een onvergetelijke vakantie. Attracties, musea, producenten van regioproducten zoals 

heerlijke lokale wijnen, natuur en gastvrij eten komen samen in onze streek. Hoe trots kun je dan zijn.

Trots op eigen streek; Limburg.

In 2017 gaat Landal De Lommerbergen zich voorbereiden op 50 jaar de Lommerbergen in 2018. 

Een rijke geschiedenis die teruggaat naar de tijd van Piet Derksen, de grondlegger van Sporthuis Centrum. 

Waar het huidige Paviljoen, op ons park, nog dienst deed als kerk en de vakantiegangers nog op een zondag 

naar de kerk gingen. Uiteraard gaan we dat vieren op Grootse wijze, omdat we daar trots op zijn en we ook 

zo kunnen laten zien dat we integraal onderdeel zijn van deze streek! De verbintenis met het kerndorp 

Reuver/gemeente Beesel is diep geworteld. Niet alleen zijn we de grootste werkgever, werkt hier generatie 

op generatie en zijn hier nieuwe gezinnen “gesticht”. Wij bieden ook het leukste vertier in de streek met 

zwemmen in het Subtropisch Waterparadijs en het vieren van kinderfeestjes en de vele scholen die hier 

jaarlijks komen voor de schoolreisjes. Velen hebben herinneringen uit de kindertijd die terug voeren naar 

De Lommerbergen als camping, open lucht zwembad of de oude of huidige Park Plaza en de bungalows. 

Wij zouden het leuk vinden wanneer u deze herinneringen met ons deelt zodat wij in onze 50-jarige 

geschiedenis uw persoonlijke verhaal kunnen opnemen! Mail uw verhaal, foto en herinnering naar: 

sales.lommerbergen@landal.com.

Wij werken iedere dag aan een onvergetelijke vakantie voor u, onze gast, en hopen dat u optimaal geniet 

van deze streek en ons park!

Met vriendelijke groet,

Marcel Glaser
General Manager

Landal De Lommerbergen

Geachte gast, In deze Trots op Eigen Streek vragen we, Mireille Wermenbol, 

eigenaresse van Well2Be, de beautysalon op Landal De Lom-

merbergen, het hemd van het lijf over verzorging en kwaal-

tjes zoals hoofdpijn, nek- en rugklachten en verkoudheid.

Bij Mireille kun je natuurlijk terecht voor 
een heerlijke gezichtsbehandeling of 
massage, maar zij heeft nog meer te bie-
den! Als moeder van 2 opgroeiende jon-
gens en eigenaresse van Well2Be heeft 
Mireille, net als de meesten van ons, een 
druk en hectisch leven. We weten alle-
maal dat we onze huid dagelijks moeten 
beschermen voor invloeden van buiten-
af. Maar zeg nu zelf? Door alle drukte 
en hectiek schiet dit er echt wel eens bij 
in. Net zoals we regelmatig te maken 
krijgen met kwaaltjes als verkoudheid, 
hoofdpijn of nek- en rugklachten. Mi-
reille heeft hiervoor heerlijke én eerlijke 
producten die je kunt gebruiken!

Mireille, hoe kijk jij aan tegen 
dagelijkse verzorging van de huid? 
Het is erg belangrijk om je huid dagelijks 
goed te reinigen, hierdoor verminder je 
de kans op onzuiverheden. Probeer van 
die reiniging een terugkerend ritueel 
te maken net zoals tanden poetsen of 
haren kammen. Maar naast een goede 
reiniging is ook een goede voeding en 
hydratatie zowel van binnenuit (gezond 

In gesprek met...
WELL2BE

eten en veel water drinken) en als van 
buiten (verzorgende crème aangepast 
op het huidtype) is erg belangrijk.

Welke producten biedt jij hiervoor 
aan? 
Voor de behandelingen gebruik ik de 
producten van Santalvm, Primavera 
en Aromed.Santalvm, The art of natu-
ral skincare: de oliën, badproducten 
en natuurlijke gezichtsverzorging 
worden op ambachtelijke wijze ont-
wikkeld. Primavera natuurcosmetica 
is zeer effectief en het werkt! Voor ie-
der huidtype een uitgebalanceerde 

lijn. Aromed natuurproducten: zelfzorg-
producten om het lichaam in goede en 
gezonde conditie te brengen. 

Waarom deze producten? 
Omdat dit 100% natuurlijke producten 
zijn, dus producten die vrij zijn van che-
mische en synthetische toevoegingen, 
vrij van parabenen en gegarandeerd 
dierproefvrij. Eerlijke producten dus!

Wat is jouw favoriete product? 
Ik heb een aantal favorieten, maar met 
stip op 1 is wel de Precious Serum Olie 
van Santalvm. Dit is een krachtig serum 
die vroegtijdige veroudering van de huid 
tegengaat. Het is echt een topproduct die 
ik dagelijks gebruik. Maar de hoofdroller 
van Aromed heb ik ook altijd bij me, bij 
hoofdpijn geeft deze gelijk verlichting en 
ontspant de verkrampte spieren. 

Deze producten zijn zeker duur?
Nee hoor, dit zijn eerlijke producten 
voor een eerlijke prijs. Ook verkoop ik 
leuke reissetjes die erg aantrekkelijk 
geprijsd zijn. 

Nu krijg jij natuurlijk in jouw werk 
dagelijks regelmatig te maken met 
mannen en vrouwen die kampen 
met kwaaltjes zoals hoofdpijn, nek- 
en rugklachten. En natuurlijk de sei-
zoensklachten zoals verkoudheid, 
pijnlijke keel en verstopte neus. Welk 
advies geef jij? 
Het is erg belangrijk om de oorzaak van 
de klachten te achterhalen en aan de 
hand daarvan kan ik een passend advies 
geven. Maar bij rug- , nek en hoofdpijn-
klachten is vaak een regelmatige massa-
ge heel effectief en als aanvulling hierop 
adviseer ik om de hoofdroller en spier-
olie van Aromed te gebruiken. Ook heeft 
Aromed hele fijne producten die je kunt 
gebruiken bij verkoudheid bijvoorbeeld 
een neusspray, mondspray en een bor-
stolie. 

Welke producten gebruik je zelf? 
Van Santalvm gebruik ik dagelijks de li-
chaamsolie, precious serum olie en de 
gezichtscreme Revitalising Rose. Ook 
de lichaamsscrub gebruik ik met enige 
regelmaat, dit is echte verwennerij voor 
je lijf. Van Primavera gebruik ik de reini-
ging van de Roos/Granaatappel-lijn. En 
de SOS spray zit standaard in mijn tas, 
een verfrissende spray voor wanneer je 
het te warm hebt, geeft ontspanning en 
verbetert de stemming. Van Aromed ge-
bruik ik de hoofdroller, spierolie, mond-
spray en de Cuparosa Gezichtsolie bijna 
dagelijks. De Tricura Huidkwetsuren 
(eerste hulp bij wondjes en kneuzingen) 
staat thuis op de greep. En de Neusspray 
wordt thuis ook regelmatig gebruikt. 

Heb je nog een advies voor de lezers? 
Het is heel belangrijk om ondanks alle 
drukte en hectiek van alle dag af en toe 
tijd voor jezelf te nemen. Om jezelf eens 
lekker te verwennen en te ontspannen. 
Om even die batterij weer op te laden 
zodat je het gevoel krijgt de wereld weer 
aan te kunnen. 



98

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!

Noord-Limburg met het natuurrijke 
Land van Peel en Maas en de vennen 
en stuifduinen in de Maasduinen, het 
grootste aaneengesloten watersport-
gebied van Nederland, de Maas-
plassen in Midden Limburg en het 
groene Heuvelland in Zuid-Limburg.
Van uitgestrekte bos- en heidearea-
len, moerassige hoogveengebieden 
tot hoog-en-droog-gelegen zandver-
stuivingen en mergelplateaus. Een 
unieke combinatie van grote land-
schappelijke afwisseling die Limburg 
bij uitstek geschikt maakt voor tal van 

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.

Hoe klinkt het Limburgs dialect?

U hebt gelijk

Geer höb geliek

Goedemorgen/ Goedemiddag
Gooiemorgen/ Gooiemiddaag

Alstublieft: Estebleef

We zijn met ons vieren
V’r zeen mit veer man

Wat wilt u drinken?:

Waat wilt ger gaer dr
inke? 

Ik begrijp/ versta het nietbegriep/ verstoan ’t neet

Bedankt: Danke/ bedank Hoe oud bent u?

Wie aad seet ge
er?

Ik heb haast: Ich mót mich spooje

LIMBURG

ontspanningsmogelijkheden.

Fietsen, wandelen en lekker genie-
ten van de Limburgse gastronomie. 
Het uitgebreide fietsroutenetwerk, 

diverse (fiets)veerpontjes over de 
Maas en schitterende grensover-
schrijdende mountainbikeroutes, 
maken Limburg tot een echt fietspa-
radijs! Ook voor de wandelaar heeft 
Limburg veel in petto; naast de na-
tuurreservaten en stiltegebieden zijn 
er tal van bewegwijzerde routes die 
u de mooiste plekjes van Limburg 
laten zien. 

De toeristische attracties, uitsteken-
de accommodaties, gezellige win-
kelcentra, 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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behaalde Beesel in 2014 de titel 
‘Groenste dorp van Nederland’ en zil-
ver in de Europese groencompetitie in 
2015. 

Voor elk wat wils
ln de gemeente Beesel vindt u vol-
doende activiteiten voor volwassenen 
en voor kinderen. ln de zomermaan-
den kunt u heerlijk zwemmen in het 
grote openlucht zwembad. BillyBird 
Park Drakenrijk biedt haar 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 

Wandelen of fietsen
Beesel biedt u als bezoeker een fraai 
wandelnetwerk van circa 95 kilometer 
aan de hand van knooppunten uitge-
rold over de hele gemeente. De mooi-
ste wandelingen zijn aan de hand van 
thema’s voor u uitgezet. Deze thema-
wandelingen 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 fietsknooppun-
tensyteem nodigt u uit om de groene 
omgeving tussen Maas en de Duitse 
grens te verkennen. Niet voor niets 

Kinderland, een speelgebied dat af-
geschermd is van het water. 

Even lekker relaxen? Bij de Indoor vis-
rivier 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? 

Over de grens
Wist u dat Duitsland heel dichtbij is? 
De gemeente grenst aan de rijksgrens 
met Duitsland. De groene grensover-

Beesel
GENIETEN! DAT DOET U IN

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 ro-
tonde… kortom: het kerkdorp Beesel 
en de draak zijn onlosmakelijk met el-
kaar verbonden.  Op bezoek in Beesel 
merkt u waarom Beesel het Draken-
dorp wordt genoemd. Straatmeubilair 
en plaatselijke keramiek met het Dra-
kenthema is volop zichtbaar. 

Waarom de draak? Al sinds 1736 
wordt het verhaal van Sint Joris en de 
draak uitgebeeld. Eeuwen geleden ge-
beurde dit door leden van de schutterij 
tijdens de kermis. Vanaf de 20e eeuw 
wordt het spel niet meer jaarlijks maar 

een keer in de zeven jaar opgevoerd. 
Vrijwel het hele dorp werkt dan mee bij 
de opvoering van een aantal imposan-
te theatervoorstellingen. In 2016 zijn 
deze voorstellingen voor het laatste 
opgevoerd. Zo is generatie op gene-
ratie 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 deze aan 
de vereisten van UNESCO. Hierdoor is 
het Draaksteken op de Nationale In-
ventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed 
in Nederland geplaatst. Een rondwan-
deling langs de belangrijkste plekken 
uit de geschiedenis van het Draakste-
ken maakt het verhaal levendig.

gang Witte Stein (géén auto’s) vormt 
een ideaal uitgangspunt om te wan-
delen of te fietsen door een van de 
aangrenzende natuurgebieden, on-
der meer door het Brachter Wald. Via 
de groene grensovergang bezoekt u 
de Duitse Burggemeinde Brüggen. 
De middeleeuwse stad verwelkomt 
zijn gasten in een uitnodigende sfeer. 
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Wat zullen we gaan doen...

“Aaien, voeren, verbazing, ravotten en spelen in het bos” 
Natur- und Tierpark Brüggen is een ideaal familie-uitje!

In bijna geen andere dierentuin is er zoveel contact tussen mensen en 
dieren als in dit park. Zebra’s, kangaroes, 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 voetbal-
velden vind je de heerlijke kinderspeelwereld midden in het bos.

NATUR- UND TIERPARK BRÜGGEN

Brachter Str. 98 | 41379 Brüggen, Duitsland | Tel. +49 2163 5447

www.natur-und-tierpark-brueggen.de

Een ideaal familie-uitje!

Download de gratis app Liefde voor Limburg voor 
meer dan 250 fiets- en wandelroutes. De routes in 
de buurt van De Lommerbergen staan bovenaan 
en de app wijst u de weg!

Tips voor een dagje uit
De ruim 11 kilometer wandelroute ‘Rondje met 
het pontje’ is erg de moeite waard. Of neem het 
pontje naar de overkant van de Maas en loop het 
‘dorpsommetje Kessel’. Gecombineerd met een be-
zoek aan Kasteel de Keverberg zorgt dit zeker voor 
een leuke dag! Ook voor kinderen want rondom het 
kasteel kan een leuke speurtocht gelopen worden. 

LIEFDE VOOR LIMBURG

Kijk op de app of op www.liefdevoorlimburg.nl voor nog 

veel meer leuke tips in de buurt van De Lommerbergen. 

Kasteel de Keverberg in Kessel
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Mondo Verde in Landgraaf leidt u door 
de wereld in één dag. Prachtige tuinen 
brengen u in bijzondere sferen. Dat 
geldt ook voor het dierenpark. U bent 
welkom met het hele gezin, want er zijn 
tal van attracties voor iedereen. 

De tuinen met bijbehorende gebouwen, 
fonteinen, waterlopen, beelden en meer 
brengen u in de sferen van de locatie: 
de tropen, Italië, Japan, China, Australië, 
Oostenrijk, Rusland, Portugal, Marokko, 
de woestijn, Spanje, Afrika en Engeland.  
Tip: maak selfies en iedereen is er-

De familie Van der Honing, eigenaar 
van Mondo Verde en Kinderstad, is van 
oorsprong bouwer van grote kermisat-
tracties. Het vele opbouwen, afbreken 
en reizen moe, besloot zij tot het neer-
zetten van een vaste attractielocatie: 
Kinderstad in het centrum van Heer-
len. Hier vindt u tal van attracties op 

MONDO VERDE LANDGRAAF

KINDERSTAD HEERLEN

van overtuigd dat u een wereldreis 
heeft gemaakt. Ook het dierenpark is 
“globaal”: ontmoet de tropen, Japan, 
China, Australië, Oostenrijk, Rusland, 
de woestijn, Afrika en meer in vo-
gels, leeuwen (er zijn pas twee witte 
welpen geboren), tijgers, kamelen, 
apen en andere wereldbewoners.  
De grootste vogelvluchthal van Europa 
– meer dan 6000 m² – geeft zeldzame 
Europese vogels de kans om hun dagen 
al fluitend door te brengen in hun eigen 
biotoop. Mondo Verde is uitgeroepen tot 
beste niet-EAZA dierenpark van Neder-

een oppervlakte van 10.200 m2. Ge-
niet hier van een achtbaan, wildwater-
baan, botsauto’s, draaimolens, glijba-
nen, een klauterkasteel, luchtkussens,  
trampolines, een klimvulkaan, water-
fietsen en meer. U betaalt eenmaal 
entree (€ 9,-), waarna alle attracties 
gratis zijn. Consumptiebonnen voor 

Kinderstad is elke dag open van 10.00 tot 18.00 uur.
Parallelweg 4 | Heerlen | Tel.: 045 - 571 72 52 | www.kinderstad.nl

Mondo Verde is dagelijks geopend vanaf 10.00 uur. 
Groene Wereld 10 | Landgraaf | Tel.: 045 - 535 01 61 | www.365mondoverde.nl

land. Tot de attracties behoren een acht-
baan, autoscooter, kontiki, klimvulkaan, 
nautic jet en diverse speeltoestellen.

Mondo Verde is 25 hectare groot en is 
ook geschikt voor rolstoelgebruikers. 
Geniet van de veelzijdige en prijsvrien-
delijke horeca. Ook als het weer minder 
zonnig is, kunt u hier uitstekend vertoe-
ven. Themafeesten tot 2.000 gasten zijn 
bespreekbaar. Tip: Mondo Verde biedt 
vrijwel zeker te veel vertier voor één dag. 
Een jaarkaart is nauwelijks duurder dan 
de dagentree.

eten en drinken kosten € 1,25. 

Een kinderfeestje? Voor groepen geldt 
€ 10,- voor entree + 3 consumptiebon-
nen. Kinderstad is volledig overdekt, 
ligt vlakbij NS- en busstation Heerlen 
Centrum en beschikt over voldoende 
eigen parkeerplaatsen. 

Voor het vierde jaar op rij is Speelpark Klein Zwitserland door de 
ANWB genomineerd voor het Leukste Uitje van Limburg. Daarmee 
is het Tegelse park de enige dagattractie in Limburg die vier keer op 
rij deze waardering van bezoekers kreeg. Vooral de prijs kwaliteit 
verhouding scoorde het hoogst. Tijdens de vakantiedagen is er 
bij Speelpark Klein Zwitserland veel te beleven. Zo is er dagelijks 
een Goochelshow of een Roofvogel Demonstratie en kunnen de 
kinderen naast de bekende familieschommels, langste glijbaan 
en hoogste schommel van Europa ook op ontdekkingstocht in 
Piratenland, een balletje slaan op de Adventure midgetgolfbaan 
en de Avonturenspeurtocht in het Avonturenbos beleven. 
In het Avonturenbos kunnen de kinderen ook nog hutten bouwen, 
door ondergrondse tunnels kruipen en fossielen zoeken. 

SPEELPARK KLEIN ZWITSERLAND

Voor meer info www.klein-zwitserland.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  
bowling centrum van Zuid-Nederland!

EURO INDOORKARTING & BOWLING

Bosstraat 99 | 6071 PX Swalmen
Tel. 0475 50 78 78
info@kartcentrum.nl

Op slechts 10 minuten rijden van dit Landal park 

www.euroindoorkarting.com

Karten: 
Niet alleen voor volwassenen, 
maar ook voor kinderen is het een 
(ont)spannend dagje uit. Wij beschik-

ken 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.

Slotracen: 
Er is ook nog de mogelijkheid om 
te racen op een miniatuur racebaan.

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 
automatisch omhoog en verdwijnen 
ook weer als een volwassene 
gaat spelen.
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Een avontuurlijke beleving in de natuur voor jong en oud! 

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. 

FUN FOREST

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

www.funforest.nl

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

www.brueggen.de 

Brüggen, de gastvrije gemeente midden in het 
435 vierkante kilometer grote natuurterrein 
Schwalm-Nette, ligt vlak over de grens. De mid-
deleeuwse stad verwelkomt zijn gasten in een 
uitnodigende sfeer: smalle straatjes, schilder-
achtige molens en traditionele gebouwen ge-
ven 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 toeristeninforma-
tie 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 
naar Nederland. Mooie bossen en heidevelden, 
moerassen, beken en kleine meertjes en het 
grootste beschermd natuurgebied “Brachter 
Wald” zijn te verkennen.

BRÜGGEN

Gefascineerd door verhalen van 
vroeger en nu over het werken in 
een mijn? Wil je zien hoe het leven 
van de mijnwerkers in werkelijkheid 
was en in het buitenland nu nog 
vaak is? Ontdek die wereld van de 
mijnbouw in een natuurgetrouwe  
ondergrondse omgeving, in Valken-
burg aan de Geul. 

In MergelRijk wandel je zelfstandig 
door een sfeervol verlicht gangen-
stelsel. Je ziet er prachtige mergel-
beelden en zand sculpturen, levens-
groot en in miniatuur. Met behulp 
van films, interactieve tablets en een 
speurtocht voor kinderen, beleef je 

STEENKOLENMIJN VALKENBURG

MERGELRIJK

In de Steenkolenmijn Valkenburg kun 
je zien hoe dat allemaal was en waar 
steenkool vandaan komt. Daar vertel-
len echte koempels (mijnwerkers) je 
hun sterke verhalen, en hoe dat alle-
maal ging. Diep onder de grond krijg 
je dus een idee over hoe het vroeger 
was in de Limburgse mijnen en kun je 
luisteren naar al die spannende verha-

talloze interessante verhalen en we-
tenswaardigheden over mergel en 
grotten. 

In MergelRijk is veel te beleven voor 
de hele familie en als hoogtepunt 
mag jong en oud in het grottenatelier 

Deze grot moet je gezien hebben volgens de beoordelingen van bezoekers op Tripadvisor en Zoover!
 MergelRijk | Daalhemerweg 31a (naast de steenkolenmijn) | Tel.: 043-6013186 | www.mergelrijk.nl

Kijk voor de openingstijden op www.steenkolenmijn.nl
Steenkolenmijn Valkenburg | Daalhemerweg 31 Valkenburg aan de Geul | Te.: 043-6012491 | www.steenkolenmijn.nl

len over Het Zwarte Goud (steenkool). 
De Steenkolenmijn Valkenburg is de 
enige locatie waar je met een ex-mijn-
werker ondergronds kunt gaan en uit 
eerste hand alles kunt vernemen over 
de Steenkoolmijnbouw. Dus bij een 
verblijf of bezoek aan Limburg mag 
een rondleiding door de Steenkolen-
mijn niet ontbreken.

Koempels vertellen ‘sterke verhalen’

De leukste grot voor de hele familie!
zelf een mergelsouvenir maken. Met 
een hapje en drankje in de brasserie 
maak je deze ondergrondse beleving 
compleet!
 
MergelRijk is vrijwel dagelijks geo-
pend tussen: 11.00 en 17.00 uur.
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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. 

KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN

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

Geopend dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur

Musea en tentoonstellingen...

Op het Museumplein te Kerkrade liggen een theater, een museum en een discovery center; 

drie heel verschillende instellingen, die samen ieder een deel van het oudste verhaal ter wereld 

vertellen: dat van ons als mensen en de wereld waarin wij leven. Columbus earth center toont onze 

aarde op een heel bijzondere manier, in Continium discovery center ontdek je hoe we met wetenschap 

en techniek onze aarde leefbaar maken en Cube design museum gaat over de voorwerpen die 

wij gebruiken in die leefbare wereld. Kiezen voor een bezoek aan één of twee van de instellingen 

op het Museumplein staat garant voor een leuke én leerzame dag uit. Trots op eigen streek heeft

vast een kijkje genomen op het Museumplein:

naar onze wereld te kijken. Vol-
gens astronauten een bijzonde-
re ervaring die een diepe impact 
heeft. De film ZWART: een onder-
grondse reis door de mijnen geeft 
een beeld van hoe het was om 
vroeger ondergronds te gaan.

NATIONAL GEOGRAPHIC THEATER
Ontdek de wereld met de ongeëvenaar-
de beelden van National Geographic in 
Europa’s eerste National Geographic 
Theater, onderdeel van Columbus earth 
center. National Geographic inspireert 
mensen al honderden jaren zich te be-

Cube design museum is het eerste mu-
seum van Nederland volledig gewijd 
aan design. Cube toont design met 
inhoud; design dat impact heeft op de 
wereld. Een bezoek aan Cube geeft in-
zicht in het proces van design, inspireert 
en stimuleert actief mee te denken over 
de vormgeving van de wereld. Cube 
presenteert niet alleen exposities van 
toonaangevend internationaal en Eure-
gionaal design, maar fungeert ook als 
multidisciplinair laboratorium, waar 
bezoekers samen met studenten en 
ontwerpers werken aan innovatief 
product design. 

kommeren om onze aarde. De (3D-)films 
van National Geographic tonen de wereld 
en de wezens die haar bevolken in al hun 
veelzijdigheid; van de kleinste microben tot 
de meest high tech robots.
Info en tickets: 
columbusearthcenter.nl

DESIGN VOLGENS CUBE 
Eeuwenlang richt de mens zijn wereld in; 
ontwikkelt hij objecten, toepassingen en 
diensten die hem droog, doorvoed, ge-
zond, veilig en tevreden houden. Innovatie 
- gedreven door grote en kleine behoeften 
en de wil het leven zoveel mogelijk naar 
zijn hand te zetten - brengt steeds weer 
nieuwe producten, diensten en toepas-
singen voort. Juist díe producten, die ont-
wikkeld zijn vanuit een human need, een 
behoefte, een drang, maken volgens Cube 
het verschil in de wereld.

Info en tickets: cubedesignmuseum.nl

COLUMBUS EARTH CENTER

Onze aarde is een eindeloze en fascine-
rende aaneenschakeling van ongerepte 
natuur en menselijke interventies. In 
Columbus ervaar je hoe mooi en hoe 
kwetsbaar de aarde is en hoe wij met de 
aarde samenleven, hoe we haar benut-
ten, welke gevolgen ons handelen heeft 
voor de aarde, en hoe we pogen haar te 
beschermen.  

Het Columbus earth theater neemt je 
mee op spectaculaire reizen naar on-
ontdekte oorden. Tijdens de film EARTH 
– our planet, our home in ervaar je hoe 
het is om als astronaut vanuit de ruimte 

CONTINIUM DISCOVERY CENTER

De wereld waarin wij leven hebben we 
voor een groot deel ook zelf gemaakt. 
De wetenschap en de techniek die wij 
bij de inrichting van onze wereld heb-
ben ingezet en nog steeds gebruiken en 
ontwikkelen, vind je in Continium. Con-
tinium is een interactief doe- en ontdek-
museum waar je handen en ogen tekort 
komt voor alle leuke doestations, waar-
mee je zelf uitvindt hoe de wereld werkt. 
Naast de vaste tentoonstellingen, waar-
in je van alles leert over wetenschap en 

CUBE DESIGN MUSEUM

COLUMBUS | CUBE | CONTINIUM

Museumplein 2 | 6461 MA KERKRADE | Tel. +31 45 567 08 09 | www.continium.nl

WELKOM IN COLUMBUS, CUBE EN CONTINIUM

techniek, is er regelmatig een nieuwe 
wisselexpo. In de speciaal ingerichte 
Science Labs maak je zelf een stoere 
technische gadget die je mee naar huis 
mag nemen.

NU IN CONTINIUM: WORLD OF BRICKS
Welkom in WORLD OF BRICKS: de  kleur-
rijkste stad gebouwd met supergrote 
bouwstenen! Je vindt er een Brand-
weerkazerne, een Cinema, School, Ga-
rage en veel meer. In deze stad bouwen 

en experimenteren jong en oud naar 
hartenlust. Zo ontdek je met LEGO® 
stenen hou jouw wereld werkt.
Info en tickets: continium.nl



UIT(JES)GELICHT
Ga je mee op reis?

Mondo Verde

Naar de avontuurlijke wereld van PLAYMOBIL! De internationaal reizende tentoonstelling 
40 jaar PLAYMOBIL – een avontuurlijke reis door de tijd is nu voor het eerst te ontdekken  
in Nederland bij het Limburgs Museum in Venlo. 
De historie van het populaire speelgoed wordt gepresenteerd in een fantasierijk decor, 
dat jong en oud meevoert in de veranderende speelwerelden van PLAYMOBIL. 
Overdonderend voor kinderen zijn de circa vijftig levensgrote PLAYMOBIL figuren.
Talrijke speeltafels nodigen uit tot onbeperkt speelplezier.
Limburgs Museum | Keulsepoort 5 | 5911 BX Venlo | www.limburgsmuseum.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. NIEUW in 2017: Een grote wildwaterbaan!

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

Groene Wereld 10 | Landgraaf | Tel.: 045 - 535 01 61 | www.365mondoverde.nl
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Taurus World of Adventure
Verschillende avonturen voor het hele gezin, zoals het unieke adventuregolf, verdwaal bijna in de jungle of in de geheim zinnige 
grotten en sta oog in oog met T-Rex, of tijdreis door “Stargate” voor je Lasergame-battle in de spectaculairste  
laser game-arena’s van Europa! Game de coolste arcade-games, o.a. full-motion jeep van Jurassic World, of Moto GP-racers, 
air-hockey, Grid, Sega Rally3, Mario Kart en o.a. Terminator XXXL, 100” scherm. Of avontuur als “Max-Flight 360° Thrill-Ride, een 
unieke achtbaansimulator, absoluut niet voor watjes! Nee! Of liever “Adventure-flight”, ‘n unieke attractie voor het hele gezin. 
Cosmic bowlen, in VIP-atmosfeer van onze lounge-bowling, BBQ- of hot stone arrangement, fastfood-pack in ons lounge-café, 
of een sfeervol etentje in ons steakhouse/familierestaurant, wat de relaxte sfeer uitademt van een Spaanse hacienda, 
ver weg van de hectiek van Adventureworld, “Wereldberoemd” in Venlo e.o. om de Argentijnse Black Angus steaks van de grill 
en spare ribs. Kids va. € 5,95.pp. Taurus World of Adventure, absoluut een omweg waard! Venlo-Velden. www. taurusworld.nl

WWW.LIMBURGSMUSEUM.NL

DE PROVINCIE LIMBURG
FINANCIERT HET LIMBURGS  MUSEUM

KEULSEPOORT  5  5911 BX  VENLO  TEL. 077 3522112

EEN AVONTUURLIJKE 
REIS DOOR DE TIJD

40 jaar 
PLAYMOBIL

T/M 27-08-2017

mede mogelijk gemaakt dooreen tentoonstelling van
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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.

Hertog Jan
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.

Hertog Jan Brouwerij | Kruisweg 44 |  Arcen | www.HertogJan.nl
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Het modernste kasteel van Nederland is meer dan duizend jaar oud

KASTEEL DE KEVERBERG, KESSEL

OPENINGSTIJDEN
Kasteel De Keverberg is dagelijks geopend, 
met uitzondering van dinsdag. 

Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag:
10.00 – 17.00 uur
Zondag: 10.00 – 18.00 uur

Aan de oever van de Maas doemt Kasteel De Keverberg op. Overdag ge-

kenmerkt door de imposante mergelstenen ringmuur, ’s avonds door 

de adembenemende verlichting van het gebouw. Wat zou zich daar 

allemaal afgespeeld hebben? Veel. Heel veel zelfs. Dat kan ook niet 

anders in een van de oudste kastelen van Nederland; een gebouw dat 

eeuwen het centrum van de macht in de regio was. Een plek waar vele 

markante adellijken hebben gewoond. Én een plek waar zich menig 

spannend moment afspeelde tijdens de Tweede Wereldoorlog.  

Ervaar hoe het nú, 
het verleden 

tot leven wekt!

Een tunnel onder de Maas door? De 
geest van oud bewoner van Casper van 
Merwijck die over de maas rondspookt? 
En het lichaam van de laatste adellijke 
bewoner Baron Frits ligt er nog ergens? 

Stuk voor stuk vragen waarop u het 
beste zelf het antwoord kunt komen 
vinden tijdens een bezoek aan Kasteel 
De Keverberg. Dan kunt u ook zien hoe 
het kan dat een van oudste kastelen 

van Nederland tevens het modernste 
kasteel van Nederland is. Want in 2015 
werd De Keverberg – na tientallen jaren 
als ruïne gefunctioneerd te hebben – in 
een nieuw modern jasje gestoken. 

Natuurlijk kunt u tussen de mergel-
stenen muren op De Binnenplaats of 
op een van de mooiste terrassen van 
Limburg ook genieten van een heer-
lijke kop koffie met Limburgse vlaai of 
van een lekker speciaalbiertje en een 
hartig hapje. 

De Binnenplaats en het Maasterras zijn 
gratis toegankelijk.

LOOP ZELFSTANDIG DE INTERACTIEVE SCHERVENROUTE 
• Belevingsfilm in gewelvenkelder Casello
• Interactieve verkenningstocht door het kasteel
• Entree: € 3,50 voor volwassenen, € 2,50 voor kinderen 
 van 5-12 jaar, jonger dan 5 jaar gratis toegang

SLUIT AAN BIJ EEN RONDLEIDING MET EEN GIDS
• Laat u meevoeren met de verhalen van onze gidsen!
• Iedere zondag om 14.00 uur
 en iedere zondag om 11.00 uur en om 14.00 uur
• Entree: € 5, - voor volwassenen, € 3,50 voor kinderen 
 van 5-12 jaar, jonger dan 5 jaar gratis toegang
• Reserveren is telefonisch (via 077-7600666) mogelijk 
 of op Kasteel De Keverberg en kan alleen op de dag van 
 de rondleiding waarbij u wilt aansluiten.

KRAAK DE CODE MET CODE KEVERBERG
• Groepsactiviteit; kraak de code tot de schatkist! 
• Speciale kidsversie voor kinderfeestjes
• Gewapend met een rugzak vol attributen verken je 
 De Keverberg en omgeving
• Entree: € 9,- voor volwassenen, € 5,- voor kinderen 
 van 5-12 jaar, jonger dan 5 jaar gratis toegang. 

VERKEN HET LAND VAN KESSEL AL WANDELEND OF FIETSEND
De Keverberg is ook de perfecte start- en eindlocatie voor een 
heerlijk dagje wandelen of fietsen. 
• Wandelroute (6km) De overzeese gebieden van De Keverberg
• Fietsroute (33km) Kessel Kastelenrijk
• Fietsroute (50Km) Draken & Kastelen 

VEEL MEER DAN EEN DAGJE UIT!

Niet alleen tijdens uw 
vakantie of een dagje 

uit is een bezoek aan De 
Keverberg de moeite waard. U 

kunt hier ook trouwen, vergade-
ren of een congres organiseren. 

Bekijk www.kasteeldekeverberg.nl 
voor de mogelijkheden!

• Iedere eerste zondag van de maand 

Den soeten inval - Live muziek tussen 11.00 en 13.00 uur

• 9 april - Wielerronde Kessel

• 17 april Tweede Paasdag - Highland games in de Kasteeltuin

• 21 mei - Belaef Kessel met volop activiteiten in het hele dorp!

• 5 juni Tweede Pinksterdag - Dag van het kasteel

• 24 t/m 27 jun - Kermis

EVENEMENTEN IN 

EN ROND DE KEVERBERG
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Kom naar Arcen!

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.

Kasteeltuinen Arcen, 
het leukste uitje van Limburg! 

om genieten in een van de meest 
veelzijdige bloemen- en plantenparken 
van Europa. 32 hectare park vol geur
 en kleur met meer dan 15 unieke 
tuinen en een historische buitenplaats 
met 17de eeuws kasteel.

 Kasteeltuinen Arcen is gelegen in
 het pittoreske Maasdorpje Arcen, 
op 10 autominuten van Venlo. 

KASTEELTUINEN ARCEN

Kasteeltuinen Arcen

Lingsforterweg 26, Arcen | T. 077-4736010

Arcen is dé toeristische parel van de Maasduinen. Dit voorma-

lig vestingstadje is prachtig gelegen tussen de Maas en de 

grens met Duitsland. De restanten van de tolpoort ‘de Schan-

storen’ en het nooit voltooide kanaal ‘de Fossa Eugenia’ op 

de grens met het Duitse Straelen herinnert nog aan deze 

vestingshistorie. Een deel van het kanaal, samen met enkele 

schansen zijn goed te verkennen tijdens een mooie wande-

ling. Toeristisch Arcen is een prima uitvalsbasis voor vele fiets- 

en wandelroutes.

ARCEN, PAREL VAN DE MAASDUINEN
Limburgers houden van lekker eten en 
een ‘pilske’ op zijn tijd. In Arcen kunt u 
op een van de vele terrassen in het cen-
trum genieten van tongstrelende gastro-
nomie. Verschillende streekproducten 
worden op traditionele en vernieuwen-

de wijze bereidt. Of liever slente-
ren door de straatjes en langs de 
Maas met een ijsje in de hand?

In Arcen vinden gedurende het 
hele jaar gezellige evenemen-
ten plaats zoals bijvoorbeeld de 

Aspergemarkt in het voorjaar, de Sfeer-
markten in de zomer en het beroemde 
Scrooge festival in december. 

In Arcen kunt u bovendien terecht 
voor een bezoekje aan de prachtig ge-
renoveerde Kasteeltuinen, Graanbran-
derij de Ijsvogel, De Hertog Jan brouwerij 
en niet te vergeten heerlijk ontspannen 
in Thermaalbad Arcen!  
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BENT U KLAAR OM VERLIEFD 
TE WORDEN OP LIMBURG? 

Funshoppen in Venlo

Het gezellige plein bij het oude Stadhuis

Naast de vele stands van zowel handelaren 
als particulieren, tweedehands én 
nieuwe waren, treft u een gezellig sfeertje 
in Brunssum. 

Trakteert u zichzelf op echte Limburgse vlaai 
met lekkere koffie en/of allerlei andere hapjes 
en drankjes. Dat wordt genieten! Meebieden
 op de veiling (1x per maand) of meedeinen 

op de muziek, het kan allemaal op de markt.

VRIJE MARKT

Gezellig overdekt snuffelen
Boschstraat 23 | 6442 PB Brunssum | Parkstad 2500 | Voormalige Curverhallen 
        Tel +31(0)45 564 13 69  /  +31(0)6 45 45 90 10

ELKE ZONDAG Geopend 
van 10.00 - 17.00 uur

Mediterraan lekker! 

Op nog geen 2km van het vakantiepark vind je, 
op de markt in het dorp Kessel,  
ons mediterraan specialiteiten restaurant Corsica!
Hier deel je verschillende kleine gerechten met 
je tafelgenoten om zo samen de heerlijke 
mediterrane keuken te ontdekken. Onze selectie 
van o.a. biologische wijnen en Gulpener bieren 
maken het compleet.

Tot ziens in ons restaurant!  Pim & Claire

RESTAURANT CORSICA!

Markt 31 | Kessel | Tel. 077-7370163

www.restaurantcorsica.nl

Zoveel te zien, zoveel te proeven...

De Lommerbergen ligt lekker centraal 

in Limburg. Ideaal want een stukje 

naar het zuiden vindt u de Maasplas-

sen en Roermond en een stukje naar 

het noorden ligt Nationaal Park De 

Maasduinen en Nationaal Park de 
Groote Peel, prachtige natuurparken 
waar het geweldig is om te wande-
len. En natuurlijk ligt Venlo, een heer-
lijke shoppingstad waar ook op cul-
tureel vlak veel te beleven is, op een 
steenworp afstand van het park! 

Rondom Kerst zijn er gezellige eve-
nementen te bezoeken en met Car-
naval (van 25 t/m 28 februari 2016) 

staat de stad 4 dagen op z’n kop en is 
het er reuze gezellig. 

In de vele Venlose boetieks, speci-
aalzaken en ketens slaagt iedereen 
voor alles! Het shopping-gebied 
concentreert zich rondom de Maas-
boulevard, de Vleesstraat, Lomstraat, 
Jodenstraat en de Parade. Elke zater-
dagochtend vindt een grote week-
markt plaats op het Nolensplein in 
Venlo. Elke zondag is het koopzon-
dag in de binnenstad, evenals bij 
de tuincentra! Op donderdag zijn de 
winkels in Venlo tot 21.00 uur geo-
pend. Ook de Blerickse weekmarkt is 
de moeite waard en vindt plaats op 
vrijdagmiddag en –avond. Op vrijdag 
is het koopavond in Blerick en zijn de 
winkels tot 20.00 uur geopend. 
Parkeren in de binnenstad van Venlo 
kunt u op de verschillende parkeer-
terreinen en in de parkeergarages: 
Nolensplein, Maasboulevard en de 
Maaswaard. 

Bron: www.liefdevoorlimburg.nl,

ook voor meer leuke tips
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ZOVEEL LEKKERS IN LIMBURG

DE NATUUR

Limburg staat bekend om zijn Bourgondische levensstijl. Hier in het 

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

Midden-Limburg kent een rijke historie ten aanzien van typische 

streekproducten. De asperges kent iedereen, maar wijnen, bieren, 

kazen, noten en andere delicatessen uit de streek zijn volop aanwe-

zig. 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 te kiezen voor een leuke Hap & Stap route 

en de lokale lekkernijen te proeven.

Beleef de natuur midden in Limburg: 2 Nationale Parken, grote 

grensoverschrijdende natuurgebieden en tientallen grote en kleine 

bosgebieden.

Limburg staat bekend om zijn Bour-
gondische levensstijl. Hier in het zui-
den geniet men dus intenser van het 
leven, van voedsel en drankjes. Midden 
Limburg kent een rijke historie ten aan-
zien van typische streekproducten. De 
asperges zijn goed bekend, maar wij-
nen, bieren, kazen, noten, bessen en 
andere delicatessen uit de  streek zijn 
volop aanwezig. Bij de VVV vestigingen 
en agentschappen in Reuver, Roer-
mond, Roerdalen, Thorn, Stevensweert 
en Weert zijn deze streekproducten te 
koop. Ook is het mogelijk om de bedrij-
ven die de streekproducten aanbieden 
te bezoeken of te kiezen voor een leuke 
Hap& Stap route en de lokale lekkernij-
en te proeven.

Bij Bourgondisch Limburg in Swal-
men kun je terecht voor originele 
geschenken recht uit het Limburgse 
Hart, zoals Sjuumke trekke, Sjtekwors, 
Knapkook, Boere Laeverspastei, mof-
felkook, verschillende biersoorten en 

MIDDEN-LIMBURG IS GROEN
Het natuurschoon in Midden-Limburg 
is wijdvertakt en uiterst divers van karak-
ter. Qua omvang variëren de gebieden 
van lieflijke, compacte strookjes tussen 
twee dorpskernen tot fraaie stiltegebie-
den en uitgestrekte natuurparken met 
een rijke flora en fauna. Allemaal heb-
ben ze dezelfde overeenkomst: je kunt 
er heerlijk tot je zelf komen.

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

Limburgse wijn. ‘veur eder budget ein 
sjoon pakket’.

Beesl staat bekend als drakendorp en 
heeft daarom specifieke eigen streek-
producten zoals Drakenbier, Draken-
thee of Drakenkeutels. We verklappen 
niet wat het is…proeven is een aanrader!

Bij Plantage Blankwater is het heerlijk 
toeven op het terras met uitzicht over de 
bessenranken. Vanaf de zomer kun je 
hier terecht voor het zelf plukken van je 
blauwe bessen. Maar je kunt ook buiten 
het plukseizoen genieten van de heer-
lijkste bessensappen en bessenjams. 

Maar er is meer…in de regio wordt veel 
aandacht besteed aan speciale bieren 
en wijnen. Door de gunstige weersom-
standigheden zijn in Midden –Limburg 
de beste ingrediënten aanwezig om 
heerlijke bieren en wijnen te maken.

Tijdens een rondleiding door Bierbrou-

werij Lindeboom (vanaf mei 2017) 
word je verteld hoe het bier wordt ge-
brouwen en hoe de geschiedenis ertoe 
heeft geleid dat ze nu diverse bieren 
brouwen. Voor een goede fles biologi-
sche 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 sfeer-
proeven én bierproeven tegelijk bij de 
Weerter Stadsbrouwerij waar een keur 
aan heerlijke brouwsels wordt geser-
veerd. Terwijl je in de sfeervolle horeca 
kan proeven heb je direct zicht op het 
brouwproces (rondleidingen mogelijk).
Het Kaashuys in Reuver biedt mooie 
kaas- en tapas arrangementen en helpt 
je graag met het samenstellen van een 
heerlijk streekproducten pakket. 

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

De Groote Peel:De ideale manier om De 
Groote Peel te verkennen, is te voet. Op 
eigen houtje, met een van de vele rou-
tes of een excursie kun je het prachtige 
en vogelrijke natuurgebied beleven. 
 
GRENS-OVERSCHREIDENDE
NATUURGEBIEDEN
Natuur kent geen grenzen. Verken dan 
ook onze grensoverschreidende natuur-
gebieden 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 Kem-
pen-Broek is een uitgestrekt, goed 
ontsloten gebied op de grens van bei-
de provincies 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 vari-
eren 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 nagenoeg alle natuurgebieden in 
Midden-Limburg kun je uitgebreid fiet-
sen en wandelen en in veel natuurge-
bieden zijn ook ruiterpaden aangelegd. 
In de grotere natuurgebieden vind je bo-
vendien bezoekerscentra, waar je meer 
informatie over het betreffende natuur-
gebied kunt krijgen.

Er gaat niks boven de 
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WEERT
Weert, ook wel de ‘Poort van Limburg’ genoemd, is een 
gezellige stad omringd door natuur, rust en ruimte. 
De gemeente Weert is trotse bezitter van de titel ‘Groenste 
regio van de wereld’.

Naast deze groene atmosfeer, biedt Weert je als bezoeker 
een grote variëteit aan winkels en horeca in een compact 
stadscentrum, een overdekt winkelcentrum, bijzondere 
monumenten, mooie pleinen, een leerzaam museum, 
leuke evenementen het hele jaar door én schitterende 
natuurgebieden. Trek eens een dagje eropuit voor 
het verkennen van recreatiegebied de IJzeren Man met 
eindeloze mogelijkheden van speeltuin tot klimbos en 
van waterskibaan tot milieucentrum.  De IJzeren Man is 
tevens hoofdtoegangspoort naar het grensoverschrijdende 
natuurpark Kempen~Broek. Dat is nog eens unieke 
beleving van natuur in combinatie met de stadse faciliteiten 
op een steenworp afstand!

ROERMOND
De gemeente is zeer rijk aan cultureel erfgoed. Het is 
sinds 1559 bisschopsstad. In het centrum vind je dan ook 
veel historische (kerk)gebouwen. Roermond is ook de 
stad van Pierre Cuypers, de volgens velen belangrijkste 
Nederlandse architect uit de 19e eeuw. In het centrum 
vind je ook veel sfeervolle pleinen, waar je op de diverse 
terrassen kunt genieten van Bourgondisch Limburg.

Roermond is bovendien een heerlijke winkelstad. Van 
boetiekjes in monumentale panden in de binnenstad, 
tot het Designer Outlet Roermond dat jaarlijks meer dan 
vijf miljoen modebewuste koopjesjagers trekt. 
Verder vind je er het Retail Park Roermond en de Huis- 
en Tuinboulevard. En: iedere zondag open!

Roermond is ook een mekka voor de natuur en water 
liefhebber. De Maasplassen, die om en in Roermond liggen, 
zijn met haar 3000 ha. het grootste aaneengesloten water-
sportgebied van Nederland. Bovendien vormt de gemeente 
Roermond een zeer goed uitgangspunt voor een wande-
ling, fietstocht of paardrijtocht door het Nationaal Park De 
Meinweg, het Swalmdal, het Leudal en het Roerdal.

VERVELEN LUKT GEWOON NIET ...

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

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

KESSEL KASTELENRIJK
Genieten van cultuurhistorie én natuur? Dan is deze 
fietsroute een aanrader. Het eerste deel fiets je langs de 
Maas richting Baarlo. Daarna gaat de tocht in Zuidelijke 
richting langs de bosrand naar De Musschenberg met zijn 
prachtig Maaspanorama. Vervolgens langs de Maas weer 
terug naar Kessel. Onderweg zie je Kasteel De Kever-
berg, Kasteel Huis Oyen , Kasteel d’Erp, Chateau de Raay 
en Kasteel Villa Oeverberg.

Start: Kasteel De Keverberg in Kessel
Fietsknooppunten route:
kasteel–54–58-57-55-56-65-24-66-64-51-50-5-53-kasteel
Vanaf het kasteel fiets je in Noordelijke richting over de 
Markt. In de bocht bij de Onderste Markt zie je het eerste 
bordje met verwijzing naar knooppunt 54.
Lengte: 33 km
Verharde en onverharde wegen

KASTEEL DE KEVERBERGA

Bezoek deze unieke duizend jaar oude burcht. Uniek door 
zijn historische én eigentijdse uitstraling en de prachtige lig-
ging aan de Maas. Begin het avontuur in de kelder gewelven 
en luister en beleef het verhaal van De Keverberg. Ga  ver-
volgens op ontdekking door het gebouw tot boven in de 
Zusterskap op meer dan 30 meter boven Maaspeil met een 
waanzinnig uitzicht over Het Land van Kessel! En voor of na 
je fiets tocht natuurlijk heerlijk genieten op het Maasterras 
of op De Binnenplaats. Genieten van een kop koffie met 
iets lekkers, een lekker hartig tussendoortje of een speci-
aal biertje uit de regio. De kasteeldame heet je van harte 
welkom!

GRAVENHOFB

De Gravenhof is een eeuwenoude boerenhoeve die tot het 
einde van de 19de eeuw onlosmakelijk met de burcht van 
Kessel  verbonden was. Oorspronkelijk diende deze boerde-
rij  voor de verzorging van de bewoners en bezitters van de 
burcht. Tussen het kasteel  en de Gravenhof ontstond een 
grote open plaats,  de Markt, de oorsprong van het dorp 
Kessel.  Meer dan duizend jaar lang is de naam “Gravenhof” 
een begrip in Kessel en omgeving. Nu is het een watersport-
camping.

BAGGERGATENC

Na de WO II was er een grote vraag naar bouwmaterialen. 
Ten noorden van Kessel, aan de Ondersteweg werd tot be-
gin jaren vijftig van de vorige eeuw kleinschalig grind en 
zand gedolven. De plassen kregen de naam Baggergaten. 
Ze veranderden het Maasdallandschap in een gevarieerd 
natuurlandschap aan de oever van de Maas, met een rijk-
dom aan watervogels. Bijzonder aantrekkelijk zijn de vele 
paarden van Stal Hendrix  in de weilanden, die een pastorale 
rust uitstralen.

KASTEEL HUIS OYEND

In het buurtschap Oyen ligt een klein kasteeltje, herken-
baar aan zijn speklagen. Hiermee wordt  de afwisseling van 
baksteen en mergelsteen bedoeld. Het was oorspronkelijk 
bezit van een zijtak van de Heren van Kessel. In 1572, nadat 
de Prins van Oranje  heftig in Roermond  had huisgehouden, 
trok Willem van Oranje langs dit kasteeltje en liet het tot de 
grond toe afbranden. Daarna werd het weer opgebouwd in 
de Maaslandse stijl  met speklagen. Aan de straatzijde staat 
een 17de eeuwse veldkapel. Huis Oyen is privé eigendom 
en niet te bezichtigen.

STUW BELFELDE

In 1922 werd de Maas gekanaliseerd. Tussen Baarlo en Belfeld 
verscheen een stuw- en sluizencomplex. Onlangs nog werd het 
vergroot ten behoeve van de scheepvaart. Het is zeer de moei-
te waard deze bedrijvigheid eens van dichtbij te gaan bekijken.

KASTEEL D’ERP EN OMGEVINGF

In Baarlo ligt Kasteel d’Erp oftewel de Borcht. Het kasteel 
ligt in een parkachtig terrein, bestaande uit een ligweide, 
een speeltuin en een watermolen. In het begin waren de ei-
genaren onderhorig aan de Graven van Kessel. Ook ligt hier 
een oude wasplaats “de Sprunk” genaamd, waar in zomer-
dag soms “wasdemonstraties” gehouden worden. Kasteel 
d’Erp is privé eigendom en niet te bezichtigen.

KNOOP VAN TAJIRIG

Baarlo is het dorp waar de beroemde kunstenaar Tajiri gro-
tendeels zijn leven heeft doorgebracht. Tajiri genoot over 
de hele wereld bekendheid door zijn bijzondere kunstwer-
ken, waarvan zijn  “knopen” het meest bekend zijn.  In het 
park bij Kasteel d’Erp kun je er enkele zien maar ook iets 
verderop bij het kruispunt met verkeerslichten.

CHÂTEAU DE RAAYH

Aan de bosrand in Baarlo ligt Château De Raay. Raaij bete-
kent ontgonnen terrein tussen woeste gronden. Het was een 
riddermatig goed wat inhield dat de eigenaar van de Raaij 
zitting had in de vergaderingen van de ridderschap van het 
Overkwartier (Gelder). Diverse adellijke families hebben het 
kasteel bewoond en later  was het nog als vrouwenklooster 
in gebruik. Het gebouw in Zwitserse chaletstijl dateert uit 
1875 en is sinds 2000 een hotel-restaurant. Bijzonder is de 
glazen overkapping, een wintertuin die als restaurant dienst 
doet. Ga beslist een kijkje nemen, de koffie staat klaar. 

HELDENSE BOSSENI

Tussen Kessel en Helden ligt een uitgestrekt bosgebied 
met de naam Heldense Bossen. Oorspronkelijk was het een 
woest onontgonnen gebied dat enkel voor het begrazen 
van schapen van Helden en Kessel benut werd. Één groot 
heide gebied met talloze vennetjes en groepjes berken. In 
de negentiende eeuw kwam er veel vraag naar “mijnhout”, 
dennenhout bestemd voor  de mijngangen van de steen-
koolmijnen in de buurt van Luik. De heidevelden werden 
omgezet in dennenbossen. Via het Afwateringskanaal werd 
het dennenhout naar Luik verscheept.

EEN MIDDELEEUWSE LANDWEER (BIJ KNOOPPUNT 65)J

De naam Lankert of Lanterd is een verbastering van “land-
weer”. Een begroeide dijk in het landschap met aan weers-
zijde een droge gracht. Deze was door de Graaf van Horne 
op de grens tussen het graafschap Horn en het hertogdom 
Gelre aangelegd om te verhinderen dat vreemde snuiters 
en bandieten hier gemakkelijk toegang hadden.

SLUISWACHTERWONING AFWATERINGSKANAALK

Rond 1850 startte men op grote schaal met de vervening en 
ontginning van de Peel. Daartoe moest het gebied ontwaterd 
worden. Om het overtollige water af te voeren groef men 
het Afwateringkanaal tussen Meijel en de Maas in Kessel. 
Veel fietsers kiezen het pad om te genieten van het groen en 
de bloemenweelde langs de waterkant. Aan de kant van de 
Neerse weg ligt aan de zuidzijde nog een originele sluiswach-
ters woning en een sluiskom van basaltblokken.

MUSSCHENBERGL

De naam Musschenberg verwijst naar een opvallende hoogte 
langs de Maas met veel bomen en struikgewas dat een para-
dijs is voor vogels (mussen in het dialect). Hier mist de Maas 
haar zomer en winterbed, zodat het laagterras direct aan de 
Maas grenst. Een natuurlijke “berg” vlak langs de Maas. Van-
af deze plaats  heb je een prachtig vergezicht over het Maas-
dal tot aan het Duitse bosgebied aan de overzijde. Voor je 
ligt meanderend het Maasdal met een afgesneden Maasarm.  

VEERSM

Het buurtschap Veers dankt haar naam aan de Maasovergang. 
Op deze plaats was van oudsher de Maasoversteek. Hier liep 
de weg van Brabant naar Keulen, op sommige plaatsen nog 
altijd Keulse Baan geheten. De kern van het buurtschap Veers 
wordt gevormd door een romantisch plein met enkel fraaie 
huizen, zoals het “witte” herenhuis met de muurankers 1769. 

KASTEEL VILLA OEVERBERGN

In het midden van de 19-de eeuw liet de laatste Kesselse 
kasteelheer, Baron Frits, deze villa in Engelse kasteeltrant 
met een prachtige voortuin langs het Veersepad bouwen. 
Thans hebben de bewoners er een poppen - en brocanterie 
museum dat op aanvraag te bezoeken is.

DE MARKTO

De Markt is het “hart” van Kessel. Ontstaan in de Middel-
eeuwen toen dit plein tussen de burcht en Gravenhof de 
veiligste woonplek voor Kessel was. Doordat al spoedig 
deze plaats te groot was voor het kleine dorp, werd het in 
het midden bebouwd met enkele woningen. Zo ontstond de 
Onderste, richting Gravenhof, en Bovenste markt, aan de 
kant van het kasteel. Aan de Maasoever lag vroeger een 
laad- en losplaats, Houtmarkt genaamd. Op de Markt liggen 
enkele historische panden, zoals het uit het begin van de 18-
de eeuw stammende huis met dubbele klokgevel aan de Bo-
venste Markt. Ook zie je een grote herenboerderij uit 1800. 
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KENT U DE 
DRAKEN- EN KASTELEN 

FIETSROUTE AL? 
Leer de streek op een sportieve 

manier kennen! 

Haal de route bij de receptie 

en ontdek de prachtige omgeving!

SAMEN TOES!
(Trots Op Eigen Streek)

Wij zijn op zoek naar uw 
belevingen in onze Streek! 

Heeft u een mooie foto of wilt u uw 
verhaal met ons delen? 

Dat zouden wij fantastisch vinden!
 Plaats uw foto of verhaal op onze

facebookpagina Landal De Lommerbergen 
o.v.v. #TOES en maak kans op 

De Top 10 inzendingen plaatsen 

wij in de volgende uitgave van het 
Trots Op Eigen Streek magazine.

HOE DOET U MEE?
Plaats uw bericht op onze facebook pagina 
o.v.v. #TOES. Het bericht moet betrekking 

hebben op de streek/regio rondom 
Landal De Lommerbergen. Ieder uniek 

bericht doet mee aan de winactie. 
Het betreft een weekend verblijf buiten 

vakantieperiodes in een 4- of 5-persoons 
bungalow incl. reserveringskosten, 

bedlinnen en toeristenbelasting. Overige 
kosten zijn voor eigen rekening. Het verblijf 
dient in 2017 plaats te vinden. De winnaar 
wordt de 1e week van april 2017 bekend 

gemaakt via onze facebookpagina. 
Het plaatsen van berichten o.v.v. #TOES 

kan tot 30 maart 2017. 
Berichten die na deze datum worden geplaatst, 

doen niet meer mee aan de winactie.
 

EEN GRATIS WEEKENDVERBLIJF 
OP LANDAL DE LOMMERBERGEN! 
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Verder nog wat

TE BELEVEN?
29 JANUARI
Veentocht door Nationaal 
Park de Groote Peel
Ospel, 13-15.30 uur

29 JANUARI
Winkelzondag, 
centrum Weert,  13-17 uur

FEBRUARI 
12 FEBRUARI 
Open wandeling Stadsgidsen: 
Weert, Stationskwartier, start St. 
Martinuskerk, Markt, 14 uur 

18 FEBRUARI
haardhoutdag in Nationaal 
Park de Groote Peel
Ospel, 10-16 uur

24 - 01
Carnaval

MAART
12 MAART
Open wandeling Stadsgidsen
Biest, start St. Martinuskerk,  
Markt Weert, 14 uur

17 EN 18 MAART 
Tentfieës Ruiver 
Op de Markt te Reuver

18 MAART
Weerter Fokpaardendag 
& Jaarmarkt
Hoge Kei, Weert, hele dag 

18 MAART
Open Toren Dag, St. Martinuskerk
Markt Weert, 10-16 uur 

19 MAART
Dag je stappen in de 
Groote Peel
Ospel 11-15 uur

26 MAART
Winkelzondag
Weert centrum,  13-17 uur

APRIL 
3-9 APRIL 
Nationale Museumweek
8 APRIL
Workshop Natuurfotografie 
in NP de Groote Peel
Ospel, 10-14 uur 

9 APRIL
Open Dag Recreatiegebied 
De IJzeren Man
Geurtsvenweg Weert

9 APRIL
Open wandeling Stadsgidsen
Rooms rondje, start St. Marinuskerk,  
Markt Weert,  14 uur

17 APRIL
Kunstinkijk Atelierroute
Weert

23 APRIL
City Run
Binnenstad Roermond

23-29 APRIL 
Tal van evenementen 
rondom St. Jorisdag
Muziek, kunst, workshops, wandelin-
gen - Beesel 

26-30 APRIL
Oranjeweek 
Met tal van activiteiten, Weert

26-27 APRIL
Oranjevrijmarkt in centrum
Weert

27 APRIL
Open Toren Dag, St. Martinuskerk
Markt Weert, 10-16 uur

29 APRIL
Fashion Event in de binnenstad 
Modeshows - Roermond 11-16 uur 

30 APRIL
Winkelzondag
Weert centrum,  13-17 uur

MEI 
5 MEI
Bevrijdingsdag
Diverse bevrijdingsfestivals en 
evenementen rondom Bevrijding 
Weert en Roermond

5-6 MEI
Moulin Blues
Festival in Ospel

7 MEI
Open Poortendag
Kunst, Buggenum

13-14 MEI
Nationale Molendag

14 MEI
Open wandeling Stadsgidsen: 
Maria, start St. Marinuskerk
Markt Weert, 14 uur

21 MEI
VVV Balkonconcerten
Roermond

25 MEI
Dauwtrappen in NP 
de Groote Peel
Ospel, 7-9 uur 

28 MEI
Winkelzondag
Weert  centrum,  13-17 uur

JUNI
4 JUNI
Toonbeeld
Levende standbeelden in Thorn

4-5 JUNI
PinksterCuliance, 
culinaire happening
Nieuwe Markt Weert

4 JUNI
Roermond, Kiwanis Fête 
Des Arts 2017
Kunstmarkt, Voorstad St. Jacob

9 JUNI
Singelloop
Weert centrum, vanaf 18.00 uur 

9-11 JUNI
Stadstriathlon
Meerdaags evenement voor 
alle leeftijden in Weert

10-11 JUNI
Cuypersweekend
activiteiten rondom architect 
Pierre Cuypers in Roermond

11 JUNI
Open wandeling Stadsgidsen
Centrum, start St. Marinuskerk, 
Markt Weert, 14.00 uur

17 JUNI
Limburgse Veteranendag
Munsterplein Roermond, 
11.00-17.00 uur 

17 JUNI
Op Dreef Festival
Roermond, Kop Hatenboer

18 JUNI
De Familietuin, 
Muziek, workshops, theater, Kop van 
Hatenboer, Roermond 12-20 uur

18 JUNI 
Bondsfeest Schutterij 
St. Barbara, Reuver

24-25 JUNI
Maasplassen Nautique
Tal van nautische evenementen, 
Maasplassengebied

25 JUNI 
Winkelzondag, 
Weert centrum,  13.00-17.00 uur

25 JUNI
Concert Philharmonie ZN 
en fanfare St Cecilia Herten
Kathedraal Roermond

30 JUNI
Roermond swingt! 
Binnenstad Roermond

30 JUNI
Rrrrollend Roermond, 
Foodtruckfestival in Roermond

2017
JANUARI
8 JANUARI
Open wandeling Stadsgidsen
Centrum Weert, St. Marinuskerk, 14 uur 

15 JANUARI 
Grootouder-Kleinkind dag 
bij Buitencentrum de Pelen
NP de Groote Peel, Moostdijk 35,
14-16.30 uur 

15 JANUARI 
Remunjse Hepkestour
VVV Roermond, start 14 uur 

22 JANUARI
Cuypers podium, 
klassieke muziek
Cuypershuis, Roermond 11.30-13 uur 

22 JANUARI
Winterconcert Roermond’s Orkest 
De Symphonie
Roermond, 15 uur 

22 JANUARI
Winterkermis
Herkenbosch, Schutterslokaal, 11-16 uur 

22 JANUARI
Openstelling Broekmolen
Stramproy, Grensweg 10-16 uur

KIJK VOOR EEN VOLLEDIG 
OVERZICHT OP  

www.vvvmiddenlimburg.nl 

EN 
www.liefdevoorlimburg.nl

Data en wijzigingen onder voorbehoud.



36

NIEUW!
Wild Waterbaan!


