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WELKOM IN TOERISTISCH HORST AAN DE MAAS!
Een gemeente waar de thuisblijvers
graag vertoeven. En waar u als bezoeker van buiten de gemeente zeker ook
graag zult verblijven. Het liefst neem ik
u mee en verras ik u met enkele van
onze vele bijzondere plekken. Maar
misschien is het nog wel mooier om
die plekken zelf te ontdekken en het
zelf te beleven.
Mensen uit alle windstreken komen
naar Horst aan de Maas. Jaarlijks ongeveer anderhalf miljoen overnachtingen! En een meervoud daarvan
aan dagbezoeken. Want Horst aan de
Maas is veelzijdig en heeft heel veel te
bieden. Aan de oostkant stroomt de
Maas. Het rivier- en beekdallandschap
loopt, hoe westelijker u komt, glooiend over in het Peelgebied. Vanuit

Kijk voor meer info op

www.bestzoo.nl
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Broekdijk 15 • 5681 PG Best (dichtbij Eindhoven) • T. 0499 - 371 706
* vertoon van deze advertentie

alle windstreken is Horst aan de Maas
voorzien van een indrukwekkend toeristische netwerk.
We zijn trots dat bijvoorbeeld Attractiepark Toverland - in 2014 nog winnaar
van een landelijke publieksprijs - in
Horst aan de Maas te vinden is. Maar
ik denk ook aan Aardbeienland, aan
Blue Berrie Hill en besef tegelijk dat
elke opsomming afbreuk doet aan de
grote toeristische variatie die onze gemeente kenmerkt.

houden we de wind in de zeilen.
U moet maar eens komen genieten.
Of u nu uit oost, west, noord of zuid
komt; in Horst aan de Maas heten we
u van harte welkom. Voor een onvergetelijk verblijf in een gastvrije en gevarieerde omgeving met een veelzijdig aanbod.

In die variatie blijven we overigens ook
investeren. Het project ‘Maasgaard’
maakt het robuuste natuurgebied van
Horst aan de Maas nog aantrekkelijker
en geeft de recreatiemogelijkheden
positieve impulsen. Ook in dat opzicht

Ik wens u alvast
een hele fijne vakantie!
Paul Driessen
Wethouder Toerisme
Horst aan de Maas
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De Peel als inspiratiebron

de peel
De Peel is een grotendeels afgegraven hoogveengebied op de
grens van de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg. Het strekte zich ongeveer uit van Weert in het zuiden tot
Grave in het noorden. Eeuwenlang vormde het een rijksgrens.
Vroeger was de Peel een wat onplezierig gebied. Het was zo uitgestrekt dat
de kans om te verdwalen levensgroot
aanwezig was. Een herkenningspunt
bood houvast om de weg naar huis te
vinden. Een van die herkenningspunten was ‘De Kamiel van de Piël’; een
boom in de vorm van een kameel op
een grote kale vlakte. De boom is nu
niet meer goed herkenbaar en daarom iets verderop als kunstwerk in diezelfde vorm verrezen.

Veldslagen in de Peel

De Peel was het toneel van vele veldslagen, want het was een perfecte plek

om de vijand in de val te lokken. Zo zijn
er sporen van de Romeinen gevonden
en de Duitsers moesten de Peel (ook
wel bekend als de Peel-raamstelling)
overwinnen in de Tweede Wereldoorlog om de bezetting van Nederland
te realiseren. Er zijn nog veel sporen
van de Tweede Wereldoorlog te herkennen in het landschap en de Peelraamstelling wordt uitgebeeld in het
Oorlogsmuseum in Overloon.

De Peelkoloniën
Griendtsveen en Helenaveen

Een meer recente historie is die van de
Peelontginning. Rond 1900 werden

grote delen van de Peel ontgonnen
ten behoeve van de turfindustrie. Van
de Limburgse turf hebben rond die
tijd vele schoorstenen kunnen roken.
In Het Peelmuseum in America is een
permanente tentoonstelling over de
turfstekers te bezoeken.
De dorpen Griendtsveen en Helenaveen werden in de tijd van de ontginning gesticht als ‘Peelkoloniën’
waar de arbeiders gehuisvest werden. Griendtsveen is uitgeroepen tot
‘beschermd dorpsgezicht’ vanwege
onder andere de typische arbeiderswoningen, de riante villa van de directeur en de Apostelwoningen; de luxe
woningen waarin de opzichters woonden. Dankzij de bijzondere sfeer die
het dorp uitademt en de ligging aan
de Peel is het dorp een fantastische
uitvalsbasis voor een (gegidste) wandeling door de Peel.

Nationaal Park
de Groote Peel

Voor wandelaars is Buitencentrum
De Pelen in Ospel een niet te missen
bestemming. Je loopt er zó Nationaal
Park de Groote Peel in. Verschillende
routes voeren over de leuke knuppelbruggetjes, die ervoor zorgen dat de
voeten droog blijven. Maar ook het
dorp Meijel is een goede plek om een
wandeling of fietsroute door de Peel te
starten.
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De Peel inspireert vele fotografen,
poëten, schrijvers én muzikanten. De
Peel was bijvoorbeeld het thuis van de
Nederlandse schrijver Toon Kortooms.
De markante schrijver van onder andere ‘Beekman en Beekman’ zou dit
jaar 100 zijn geworden en 2016 is
dan ook het Toon Kortooms-jaar. Hij
legt lezers haarfijn uit hoe de Peel
eruit zag in zijn tijd en welke avonturen er te beleven waren. Hij wordt
herdacht tijdens de vele vrolijke activiteiten die plaatsvinden rondom zijn
geboortegrond, waar nu het Toon
Kortoomspark gevestigd is. In het
Toon Kortoomspark, aan de rand van
Griendtsveen, is behalve een museum dat aan de schrijver gewijd is ook

een blotevoetenpad en een fijne horecagelegenheid te vinden.
Rowwen Hèze bezingt de Peel nogal
eens. De dialectband Rowwen Hèze
uit het dorpje America zingt over de
ondergaande zon in het nummer ‘De
Piël in brand’ maar eigenlijk komt in
bijna elk nummer van de razend po-

pulaire band De Peel minimaal één
keer voor. In America worden jaarlijks
in november een reeks concerten gegeven, bekend onder de naam ‘Het
Slotconcert’, oftewel het einde van het
festivalseizoen voor de band. In America is sinds kort, voor de echte fans,
een monument van Rowwen Hèze te
bezoeken.

LIEFDE VOOR LIMBURG
De Peel nodigt uit om te wandelen
en fietsen. Het ruige landschap wordt
doorkruist door diverse routes, waaronder bijvoorbeeld de route ‘Door
Peel en Griendtsveen’. Tijdens de 6
kilometer lange wandelroute maakt u
kennis met de natuur van De Peel en
de historie van de voormalige peelkolonie Griendtsveen.
Deze en 250 andere routes zijn gratis
te bekijken op www.liefdevoorlimburg.nl en de Liefde voor Limburg
route-app die gratis te downloaden is.
Met meer dan honderden dagjes uit
adresjes om u culinair te laten verwennen komt u deze vakantie tijd te
kort. Kom daarom vooral nog eens
terug. Welkom in Noord-Limburg:
Bourgondisch en gastvrij.
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KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN

EEN AVONTUURLIJKE
REIS DOOR DE TIJD

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.

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

EURO INDOORKARTING & BOWLING
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 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 miniatuurracebaan.

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.

een tentoonstelling van

mede mogelijk gemaakt door

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

DE PROVINCIE LIMBURG
FINANCIERT HET LIMBURGS MUSEUM

WWW.LIMBURGSMUSEUM.NL
KEULSEPOORT 5 5911 BX VENLO TEL. 077 3522112
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VRIJE MARKT
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.

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

COLUMBUS EARTH CENTER
Onze aarde is een eindeloze en fascinerende 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 benutten, 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 onontdekte oorden. Tijdens de film EARTH
– our planet, our home in ervaar je hoe
het is om als astronaut vanuit de ruimte

CUBE DESIGN MUSEUM

ELKE ZONDAG Geopend
van 10.00 - 17.00 uur
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naar onze wereld te kijken. Volgens astronauten een bijzondere ervaring die een diepe impact
heeft. De film ZWART: een ondergrondse reis door de mijnen geeft
een beeld van hoe het was om
vroeger ondergronds te gaan.

NATIONAL GEOGRAPHIC THEATER

Ontdek de wereld met de ongeëvenaarde 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 museum van Nederland volledig gewijd
aan design. Cube toont design met
inhoud; design dat impact heeft op de
wereld. Een bezoek aan Cube geeft inzicht 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 Euregionaal 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, gezond, 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 toepassingen voort. Juist díe producten, die ontwikkeld zijn vanuit een human need, een
behoefte, een drang, maken volgens Cube
het verschil in de wereld.
Info en tickets: cubedesignmuseum.nl

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 hebben ingezet en nog steeds gebruiken en
ontwikkelen, vind je in Continium. Continium is een interactief doe- en ontdekmuseum waar je handen en ogen tekort
komt voor alle leuke doestations, waarmee je zelf uitvindt hoe de wereld werkt.
Naast de vaste tentoonstellingen, waarin je van alles leert over wetenschap en

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.

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

NU IN CONTINIUM: WORLD OF BRICKS

Welkom in WORLD OF BRICKS: de kleurrijkste stad gebouwd met supergrote
bouwstenen! Je vindt er een Brandweerkazerne, een Cinema, School, Garage en veel meer. In deze stad bouwen

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

10

11

!
n
e
c
r
A
r
a
Kom na
Arcen is dé toeristische parel van de Maasduinen. Dit voormalig vestingstadje is prachtig gelegen tussen de Maas en de
grens met Duitsland. De restanten van de tolpoort ‘de Schanstoren’ en het nooit voltooide kanaal ‘de Fossa Eugenia’ op
de grens met het Duitse Straelen herinnert nog aan deze
vestingshistorie. Een deel van het kanaal, samen met enkele
schansen zijn goed te verkennen tijdens een mooie wandeling. Toeristisch Arcen is een prima uitvalsbasis voor vele fietsen 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 centrum genieten van tongstrelende gastronomie. Verschillende streekproducten
worden op traditionele en vernieuwen-

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

de wijze bereidt. Of liever slenteren door de straatjes en langs de
Maas met een ijsje in de hand?
In Arcen vinden gedurende het
hele jaar gezellige evenementen plaats zoals bijvoorbeeld de

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

* Nu ook op zondag geopend.

Kasteeltuinen Arcen
Lingsforterweg 26, Arcen | T. 077-4736010
Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.
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UIT(JES)GELICHT
Ga je mee op reis?
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

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.

Bezoek de Hertog Jan Hertog Jan Brouwerij | Kruisweg 44 | Arcen | www.HertogJan.nl
brouwerij in Arcen

Reserveer direct op www.hertogjan.nl/brouwerij

BestZOO

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
e een heerlijk glas Hertog Jan Pilsener aangeboden. Je bent van harte
welkom.*

Kom oog in oog te staan met dieren van over de hele wereld! Apen uit Zuid Amerika,
Panters uit Azië, Buideldieren uit Australië en niet te vergeten, ijsvogeltjes uit Europa!
In BestZOO zijn enkele echte pareltjes te zien, die bijna in geen enkele andere
Nederlandse dierentuin te zien zijn, zoals: Jaguars, tamandua’s en wallaroes.
BestZOO is uitermate geschikt voor de kleinere onder ons! Het park is niet te groot en
overzichtelijk, de dieren zijn van dichtbij te zien en er is een leuke speeltuin en een
kinderboerderij waar ze lekker kunnen ravotten en dat terwijl de ouders kunnen genieten
van een heerlijk kopje cappuccino!
BestZOO | Broekdijk 15 | 5681 PG Best | T. 0499 - 371 706 | www.bestzoo.nl

* Nu ook op zondag geopend.

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

AFRIKA MUSEUM
Het Afrika Museum is gevestigd in de bosrijke en heuvelachtige omgeving van Berg en Dal, bij
Nijmegen. Naast regelmatig wisselende exposities toont het museum traditionele Afrikaanse
objecten en een grote collectie hedendaagse Afrikaanse kunst. Voorwerpen die vertellen over
de gebruiken en gewoonten van verschillende Afrikaanse volkeren. Ze maken nieuwsgierig
naar de enorme culturele diversiteit die de wereld rijk is. In het Afrika Museum ontdek je dat we
ondanks de verschillen, allemaal hetzelfde zijn.

BUITENMUSEUM
Wat het Afrika Museum bijzonder
maakt is het buiten
museum. Hier
maak je kennis met de traditionele
architectuur van volkeren uit Ghana,
Lesotho, Mali, Kameroen en Benin.
De ingerichte woonerven geven een
beeld hoe het dagelijks leven er in de
verschillende landen uit kan zien.

KINDERBEELDENBOS
Speciaal voor kinderen is er het kinderbeeldenbos. Een bos vol dieren uit
Afrikaanse mythen waar je heerlijk kan
klimmen en klauteren.
Kijk voor een actueel overzicht van
tentoonstellingen en activiteiten op
www.afrikamuseum.nl

Taurus World of Adventure
Verschillende avonturen voor het hele gezin, zoals het unieke adventuregolf, verdwaal bijna in de jungle of in de geheimzinnige
grotten en sta oog in oog met T-Rex, of tijdreis door “Stargate” voor je Lasergame-battle in de spectaculairste
lasergame-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
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Afrika Museum | Postweg 6 | 6571 CS Berg en Dal
Geopend van di t/m zondag van 10.00 – 17.00 uur | In schoolvakanties ook op maandag geopend
15
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Vaals
veelzijdige
Vaals is een bijzondere gemeente, midden in het hart van de
Euregio van Nederland, Duitsland en België. De Vaalserberg
is met zijn 322,5 meter het hoogste punt van het Nederlandse
vasteland. Vanaf één van de uitzichttorens heeft u een uniek
uitzicht over het omringende buitenland. En op het Drielandenpunt staat u in drie landen tegelijk.
Maar Vaals biedt verrassend veel
meer: een stadskern, waar veel monumentale panden herinneren aan
het textielverleden van Vaals, dat
Vaals grote economische voorspoed
heeft gebracht. In het ontwerp voor
het vernieuwde Koningin Julianaplein is de textielindustrie symbolisch
tot uitdrukking gebracht. Ook op toeristisch gebied heeft Vaals voor ieder
wat wils: musea, streekproducten
(onder meer de Vijlener wijnen) en
attracties voor jong en oud. En wilt
u genieten van de omgeving, dan
kunt u het schitterende buitengebied
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van Vaals al wandelend of fietsend
verkennen en genieten van rust en
ruimte. In de pittoreske buurtschappen vindt u tal van typisch Limburgse
vakwerkhuizen.
En wilt u gewoon wat winkelen of
een gezellig dagje uit? Ook dan bent
u in Vaals aan het juiste adres. De
dinsdagochtendmarkt staat tot in de
verre omgeving bekend om zijn uitgebreide aanbod aan groente, fruit
en vis. Het winkelaanbod in Vaals is
bijzonder gevarieerd. Voor uw dagelijkse boodschappen kunt u terecht
in diverse supermarkten.
Daarnaast zijn er kleinere winkels met kleding,
culinaire specialiteiten en
non food. En voor een lekker hapje kunt u terecht
in één van de vele restaurants: van Hollandse,
Franse, Duitse, Griekse,
Spaans/Mexicaanse tot
zelfs de Cubaanse keuken. U vindt er altijd iets

van uw gading.
Vanuit Vaals bent u in een oogwenk
in het buitenland, met de grote stad
Aken als directe buur. En ook Luik
ligt op korte afstand. Dus een verblijf in Vaals is de ideale uitvalsbasis
voor een uitstapje naar de Euregio. In
Vaals proeft u waarachtig de sfeer van
buitenland in eigen land!
Vaals mag zich sinds 2011 Cittaslow
noemen. Een erkenning voor kwaliteit van leven, die hier met hoofdletters wordt geschreven. Cittaslow
Vaals maakt zijn motto: verrassend,
veelzijdig, veelkleurig meer dan waar!
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17 APRIL

Kunstinkijk Atelierroute
Weert

2017

29 JANUARI

Veentocht door Nationaal
Park de Groote Peel
Ospel, 13-15.30 uur

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

29 JANUARI

Winkelzondag

Centrum Weert, 13-17 uur

FEBRUARI
12 FEBRUARI

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

17 FEBRUARI

Koninklijke Harmonie Euterpe
Carnavalsconcert
Schouwburg Venray

18 FEBRUARI

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

Roermond, 15 uur

Winterkermis

Herkenbosch, Schutterslokaal, 11-16 uur

28 EN 29 JANUARI

41e Vlakwatercross

Reacreatiegebied Vlakwater
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Hoge Kei, Weert, hele dag

18 MAART

Open Toren Dag,
St. Martinuskerk

Markt Weert, 10-16 uur

Winterconcert Roermond’s Orkest 24 - 01
De Symphonie
Carnaval
22 JANUARI

Weerter Fokpaardendag
& Jaarmarkt

MAART

23-29 APRIL

21 MEI

18 JUNI

Roermond

Muziek, workshops, theater,
Kop van Hatenboer,
Roermond 12-20 uur

Tal van evenementen
rondom St. Jorisdag

Muziek, kunst, workshops,
wandelingen - Beesel

26-30 APRIL

Oranjeweek

Met tal van activiteiten, Weert

26-27 APRIL

Oranjevrijmarkt in centrum

Markt Weert, 14 uur

VVV Balkonconcerten
25 MEI

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

28 MEI

Winkelzondag

Weert centrum, 13-17 uur

Weert

27 APRIL

Open Toren Dag,
St. Martinuskerk

Markt Weert, 10-16 uur

JUNI
3 JUNI

Dagje stappen in de
Groote Peel

29 APRIL

Wandeling door historisch
Overloon

Modeshows - Roermond 11-16 uur

4-5 JUNI

26 MAART

30 APRIL

19 MAART

Ospel 11-15 uur

Winkelzondag

Weert centrum, 13-17 uur

Fashion Event in de binnenstad
Winkelzondag

Weert centrum, 13-17 uur

APRIL

MEI

3-9 APRIL

5 MEI

5 APRIL

Diverse bevrijdingsfestivals en
evenementen rondom Bevrijding
Weert en Roermond

Nationale Museumweek
Theehuis Concert “DoelenKwartet”
Theehuis Venray

8 APRIL

Workshop Natuurfotografie
in NP de Groote Peel

Bevrijdingsdag

5-6 MEI

Moulin Blues

Festival in Ospel

7 MEI

12 MAART

9 APRIL

Kunst, Buggenum

Biest, start St. Martinuskerk,
Markt Weert, 14 uur

Geurtsvenweg Weert

Open Dag Recreatiegebied
De IJzeren Man

Boxmeer

City Run

Ospel, 10-14 uur

Open wandeling Stadsgidsen

14 MEI

Avondvierdaagse
17 JUNI

Binnenstad Roermond

18 MAART

Nationale Molendag

13 – 16 JUNI

Open wandeling Stadsgidsen:
Maria, start St. Marinuskerk

23 APRIL

TE BELEVEN?

13-14 MEI

Open Poortendag

PinksterCuliance,
culinaire happening

Op Dreef Festival

Roermond, Kop Hatenboer

De Familietuin,

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

Nieuwe Markt Weert

30 JUNI

9 JUNI

Binnenstad Roermond

Singelloop

Roermond swingt!

Weert centrum, vanaf 18.00 uur

30 JUNI

9-11 JUNI

,
Foodtruckfestival in Roermond

Stadstriathlon

Meerdaags evenement voor
alle leeftijden in Weert

Rrrrollend Roermond

Data en wijzigingen onder voorbehoud.

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

KIJK VOOR EEN VOLLEDIG
OVERZICHT OP
www.vvvmiddenlimburg.nl

EN
www.liefdevoorlimburg.nl
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LASERGAMES • COSMIC BOWLING • ADVENTURE GOLF
ARCADE GAMES • POOL BILLIARD • STEAKHOUSE • BARBECUES • FUNCOOKING
Rijksweg 181 • 5941 AD Venlo-Velden • +31 (0)77 472 2274 • www.taurusworld.nl
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