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Bonnefantenmuseum
Maastricht

Oude meesters vinden samen met moderne en hedendaagse kunst hun oplek in het iconische, door de
Italiaanse architect Aldo Rossi ontworpen gebouw. Het Bonnefantenmuseum vertelt verhalen met
afwisselende tentoonstellingen, rondleidingen, bijzondere lezingen en kinderactiviteiten. De museumshop
biedt een bijzonder assortiment kunstcadeaus en in Museumcafé Ipanema kun je heerlijk lunchen.

Maak een museumbezoek nog leuker met onze
activiteiten voor jong en oud Tot en met 18 jaar is een
bezoekje aan het Bonnefanten altijd gratis!
Voor jonge kunstfana atjes
Bonnefantje Kunst Kijk Doe Boekje (4 – 7 jaar)

Voor De Hele faMIlIe
Versla je vrienden en familie tijdens een potje Museumdobbelspel
tussen de kunst. Daag iedereen uit met originele antwoorden op
de vragen in dit kunstige spel! (€ 3,- per spel)
Voor VolWassenen

Het Bonnefanten op een leuke, speelse manier ontdekken? Dat

Audiotour

kan met het kunst kijk Doe Boekje. een boekje vol leuke opdracht-

Voor onze vaste collectie is er een audiotour beschikbaar. Verkrijg-

jes voor kelurters over kunstwerken uit onze eigen collecti, met in

baar bij de ticketbalie (€ 2,-) of gratis te downloaden voor android

het midden een leuk stickervel. (€ 2,50 per boekje)

en ios.

Klopjacht Kids Audiotour (vanaf 7 jaar)

Weekend rondleidingen

Met het Wetenschappelijk Instituut voor kloppende Zaken (WIkZ)

ontdek het museum onder begeleiding van een van onze ervaren

zoek je precies uit of alle kunstwerken in het museum kloppen. ga

museumgidsen. Iedere zaterdag en zondag om 11.30 uur (gratis op

met een BsI (Bonnefanten scene Investigation) pakket op jacht,

vertoon van geldig entreebewijs)

Het Wellness Paradijs in Aken.
• Origineel mineraal warm water van Bad Aachen
uit de geneeskrachtige ‚Rozenbron‘
• 12 verschillende binnen- en buitenbaden
• 15 saunaʼs en stoombaden – met damessauna
• Luxueus spa-domein
• Gratis aanbiedingen zoals aquagymnastiek,
meditatie, opgietingen en nog veel meer
• Drie culinaire bereiken
• Eigen parkeergarage

DEUTSCHER SAUNA-BUND

steek je neus in de kunst en help Chef en Watson bij de controle op
‘kloppendheid’. (€2,- per tour- incl. BsI pakket)

Regelmatig worden er extra rondleidingen, workshops,

Pelgrimage speurtochtboekje (vanaf 10 jaar)

lezingen en andere activiteiten georganiseerd. Ook

ontdek de verborgen boodschappen in de collectie oude kunst

tijdens vakantieperiodes. Kijk voor meer informatie en

met het speciale bedevaartsspeurtochtboekje. (€ 1,- per boekje)

tickets op www.bonnefanten.nl

thermalbaad | sauna | spa | gastronomie
2

www.bonnefanten.nL / open: dinsdag t/m zondag van 11.00 - 17.00 uur

Dagelijks van 9:00 tot 23:00 uur, Passstraße 79, D-52070 Aken www.carolus-thermen.de
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Facts & Figures
Landal Hoog Vaals
is in het bezit van het
gouden Green Key certificaat.

Landal Hoog Vaals is 31
hectare groot
en heeft maar liefst 35
5 bungalows ingericht
voor 2 tot en met 24 pe
rsonen.

WELKOM in het vijfsterrenlandschap!
Het is o zo gemakkelijk om verliefd te
worden op Zuid Limburg. Het eindeloze,
bloedmooie, glooiende Heuvelland vergezelt je bij het binnenrijden van deze
zinnenprikkelende streek.
In deze streek vind je naast het hoogst
gelegen boscafé in Nederland een omgeving die naast Herten zelfs de Das onderdak geeft. Wandelen doe je met een
ongekend onthaastend gevoel in een
stukje ongerepte natuur, nét dat ietsje

anders. Hier kan je midden in de natuur
zomaar onder de Maretak heen lopen!
Wanneer je in Vaals bent, bezoek je natuurlijk het Drielandenpunt met z’n Labyrint, wist je trouwens dat dit ooit het
Vierlandenpunt was? Vaals en omgeving
bieden je naast dit geheim nog zoveel
meer, van wandelen tot culinair bourgondisch genot, van diepgewortelde cultuur tot spannende historische Bokkenrijders verhalen. De taal is erg bijzonder,

een overblijfseltje van het Middeleeuwse
Duits klinkt als een gezang van z’n gastvrije en zeemzacht sprekende bewoners.
Onze Regio Hosts vertellen je er wekelijks over. Dat is dan ook mijn uitgesproken aanrader, er is zoveel te doen in en
om het park voor jong, jonger en jongst.
Wedden dat ook jij verliefd wordt op
deze streek!
Tot snel!

Met hartelijke groet,
Bart Everaert
General Manager Landal Hoog Vaals
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De glijbaan in ons zwembad is de hoogst
gelegen waterglijbaan van Nederland.
Voor het hoofdgebouw vind je onze minigolfbaan.
Hole 4 is de langste baan van Nederland!

Mascotte Bollo de beer heeft zijn
eigen huisje op Landal Hoog Vaals.
Bollo is 8 jaar en is jarig op 31 juli.

Landal Hoog Vaals is gestart als Bo
hemen Resort
Hoog Vaals in 1988, werd in 1993 aa
ngekocht door Aegon
en werd in 1996 overgenomen door
Landal GreenParks.

-Waar zitten we ongeveer?
· Aken 6 km
· Heerlen 18 km
· Maastricht 28 km
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De landsgrenzen van Nede
rland, België en
Duitsland kruisen elkaar op
het nabijgelegen drielanden
punt.
Wie lenig is, kan met hand
en en voeten in
drie landen tegelijk staan!
zoeken
Vanaf half november tot eind december be
in de
duizenden mensen een van de kerstmarkten
Valkenburg zijn
omgeving van het park. De kerstmarkten in
ergronds in
wel heel bijzonder: deze bevinden zich ond
de mergelgrotten onder het stadje.
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Martine Adegeest - www.ontwerpzandvoort.nl

9. Rederij Stiphout
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18. Shimano
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1. Bonnefantenmuseum Maastricht 2

10. Short Golf Margraten
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19. Kinderstad Heerlen
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2. Carolus Thermen
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11. Miljoenenlijn

19

20. Makado

24
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21. Mergelrijk Valkenburg
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4. Labyrint Drielandenppunt
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21
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15, 40
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36
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17. Continium Discovery Center
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FOTOGRAFIE
Bob Luijks, VVV Zuid Limburg,
archief gemeente Vaals,
ACQUISITIE
Maikel Moelker, Kasper Bodde
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Caroline Stienen
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OPLAGE
16.000
CONTACTINFO
info@hubmedia.nl

7

WELKOM IN VAALS!
Als burgemeester van de gemeente Vaals
heet ik u van harte welkom!
In onze gemeente wordt de geschiedenis
nog steeds gekoesterd. Dat is te zien aan
ons centrum waar u veel monumentale
panden zult ontdekken. Deze herinneren
ons aan de rijke textielindustrie die de lakenfabrikant Johann von Clermont naar
Vaals bracht. Veel van onze mooiste panden, zoals het gemeentehuis en kasteel
Bloemendal, zijn in opdracht van hem
gebouwd. Ik raad u aan hier zeker een bezoek aan te brengen.
Stichting Natuur en Milieu heeft ons landschap met recht vijf sterren toegekend.

Dit vanwege het unieke karakter en de
rijke natuur. Als natuurminnaar komt u
daarom bij ons zeker aan uw trekken. In
de natuur in en om Vaals vindt u ontelbare plekken om te genieten van rust en
ruimte en schitterende glooiende vergezichten, die tot ver over de landsgrenzen
heen reiken.
Van oudsher zijn wij verbonden met de
Duitse stad Aken. Grensoverschrijdend
wonen, werken en recreëren is voor ons
de gewoonste zaak van de wereld. Het
is dan ook letterlijk een kattensprong tot
in ons buurland. Dit ervaart u niet enkel
bij het Drielandenpunt maar ook bijvoorbeeld bij de ‘Kleng Wach’ dat nog aan

het verleden herinnert waarin er nog een
grenspost bestond.
Vaals heeft in 2011 het keurmerk Citta
slow ontvangen, omdat wij de kwaliteit
van leven voor inwoners en bezoekers
waarborgen. Zo is ons stadje rijk aan
pleinen, cafés, restaurants en bezinningsplekken, met een ongerept landschap en
mensen, die de langzame tred van de
seizoenen nog herkennen en authentieke producten eerbiedigen. Ik ben ervan
overtuigd dat u dat tijdens uw verblijf hier
zelf gaat ervaren.
Veel plezier bij het ontdekken van al het
moois dat ons Vols te bieden heeft!

Reg van Loo
Burgemeester Vaals
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ZUID LIMBURG,

EEN STUKJE BUITENLAND IN NEDERLAND
Zuid-Limburg staat niet alleen bekend vanwege het prachtige

FAMILIE-UITJES

landschap en de Bourgondische gastvrijheid, maar ook van-

Samen actief er op uit!
Op vakantie, een weekendje weg of
een gezellig dagje erop uit. Samen is
dat nog altijd leuker dan alleen. VVV
Zuid-Limburg begrijpt dat heel goed en
presenteert met veel plezier een uiteenlopend aanbod aan activiteiten en
evenementen. Als familie iets te vieren?
Op zoek naar een restaurant waar ook
kids kunnen spelen en smullen? In voor
een beetje actie en avontuur voor het
hele gezin of als opa en oma de kleinkinderen een onvergetelijke dag uit bezorgen? Dan zit je hier goed! Welkom
in Zuid-Limburg, de plek waar families,
groot en klein, buitengewoon welkom
zijn. Bekijk alle tips op vvvzuidlimburg.
nl/familie-uitjes

wege al zijn topattracties. Er valt heel veel te beleven… Ontdek
zowel de historische als ook hedendaagse bezienswaardigheden die Zuid-Limburg rijk is! Alles is mogelijk! Bekijk alles op
vvvzuidlimburg.nl
EVENEMENTEN & FESTIVALS
Zuid-Limburg bruist van de activiteiten
en evenementen!
Tijdens wervelende, jaarlijks terugkerende evenementen wordt Zuid-
Limburg
omgetoverd in een wereld van muziek,
theater, zang en dans.
Bekijk de actuele evenementenagenda
op vvvzuidlimburg.nl/agenda

WANDELEN IN ZUID-LIMBURG
Stap voor stap de regio verkennen
Het landschap van Zuid-Limburg is
uniek voor Nederland. Eeuwenoude
holle wegen, open plateaus en bosrijke
gebieden wisselen elkaar af met pittoreske dorpen en authentieke steden.
VVV Zuid-Limburg biedt een uitgebreid
aanbod wandelroutes van diverse afstanden en thema’s. Van Euregionale,
culinaire wandelingen, tot de leukste
stadswandelingen; het kan allemaal in
het gezellige en unieke Zuid-Limburg.
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Kijk voor de mooiste routes op vvvzuidlimburg.nl/wandelen

FIETSEN IN ZUID-LIMBURG
Ontdek de mooiste plekjes
Wie denkt aan fietsen in Zuid-Limburg
denkt in eerste instantie aan het beklimmen van de vele heuvels die de
regio rijk is. Maar de meest zuidelijke
provincie van Nederland is ook voor
recreatieve fietsers de ideale fietsregio
bij uitstek. Zuid-Limburg heeft namelijk
veel meer te bieden dan alleen deze
heuvels. Ontdek het op vvvzuidlimburg.
nl/fietsen
Tip:
Ben je nieuwsgierig naar alle bewegwijzerde routes in Zuid-Limburg?
VVV Zuid-Limburg heeft ze allemaal
voor je verzameld in een route-overzicht.
Bekijk en download ze via
vvvzuidlimburg.nl/routes.

spiritualiteit. Zonder religieus te hoeven
zijn, kun je op zoek naar de zingeving
van je leven. Een cadeautje voor jezelf in
een wereld waarin je veel ballen hooghoudt en van alles ‘moet’. Als herboren
kun je daarna weer het leven van alledag oppakken. Kom helemaal tot rust op
vvvzuidlimburg.nl/wellness-onthaasten

BOURGONDISCH GENIETEN
Beleef het ‘dolce vita’ van Nederland
Denk je bij Zuid-Limburg al snel aan
vlaai, asperges en zuurvlees? Wist je
dat er nog veel meer verfijnde ingrediënten en typische streekgerechten zijn
die deze regio op smaak maken? En dat
deze rechtstreeks vanaf het land, uit het
weiland, en uit de wijngaard te proeven
zijn? Wat dacht je bijvoorbeeld van het
fruit van fruittelers in Bemelen en omstreken, het Livar kloostervarken dat met
liefde wordt verzorgd of een heerlijk zelf

gebrouwen biertje uit een van de vele
brouwerijen? Wordt het niet eens hoog
tijd om ook die te ontdekken? Er is zóveel
lekkers in Zuid-Limburg! Kom proeven op
vvvzuidlimburg.nl/etenendrinken

BRENG EEN BEZOEK
AAN DE LIMBURG WINKEL
In de VVV-vestigingen begint je reis
pas echt goed. Voor betrouwbaar
advies en toeristische informatie ben
je aan het goede adres.

HET HEUVELLAND
Een stukje buitenland in eigen land
In dit met vijf sterren bekroonde landschap liggen nostalgische dorpjes en
authentieke stadjes verscholen tussen
groene weides en kleurrijke hoogstamboomgaarden. De Geul en Gulp, die
eeuwen geleden het landschap vormden, kabbelen nu rustig voort. Geniet van
de prachtige panorama’s, zie de Geuldal-lammeren grazen en rust uit op één
van de vele terrasjes. Wil je liever wandelend of fietsend het gebied verkennen?
Dan biedt het uitgebreide netwerk van
fiets- en wandelroutes uitkomst. Bekijk
meer op vvvzuidlimburg.nl/heuvelland

Op zoek naar een wandelkaart of
souvenir? Laat je in de Limburg
Winkels verrassen en verleiden door
het uitgebreide assortiment Limburgse
streekproducten en cadeau-artikelen.
Regel er eenvoudig tickets voor
attracties, rondleidingen en evenementen en VVV Cadeaukaarten.
De adressen vind je op
vvvzuidlimburg.nl/limburgwinkel

ONTHAASTEN & WELLNESS
Even weg van alle drukte
Als je ergens écht de tijd voor jezelf kunt
nemen, dan is dat in Zuid-Limburg. Door
de indrukwekkende natuur, inwoners
die tijd en aandacht hebben voor anderen, en de vele faciliteiten, is dit de ideale
plek om te onthaasten. En dat betekent
zeker niet stilzitten en niks doen, maar
juist bewust genieten en rust toelaten
waardoor je intenser gaat leven. Het rijke
religieuze erfgoed biedt ook ruimte voor
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VERRAS UZELF ÉN UW GEZELSCHAP
MET EEN DAGJE BIJ LABYRINT DRIELANDENPUNT

lente

Letterlijk onbegrensde mogelijkheden en dat allemaal op één locatie!

Lentekriebels... wie heeft daar stiekem nou geen last van? De zon laat zich wat vaker zien, de bomen
krijgen knoppen en de schapen mogen weer naar buiten. Dit seizoen vraagt gewoon om een lekkere
wandeling! Ga naar buiten en zie hoe Heuvelland ontwaakt uit zijn winterse slaap.

Een lijstje om niet te vergeten
30 november 2018
t/m 28 april 2019
Someone is in my House
van de Amerikaanse kunstenaar David Lynch
Locatie: Maastricht
www.bonnefanten.nl		

Espositie 2019
Expositie ‘CSI Continium’
Locatie: Kerkrade

Vanaf 25 januari
Beating Time - Collectiepresentatie
hedendaagse kunst
Locatie: Maastricht
www.bonnefanten.nl

2 februari t/m 2 juni
Basquiat komt naar Heerlen!
SCHUNCK*, Bongerd 18, Heerlen
www.schunck.nl

Vanaf 22 februari

28 april

‘Meester van Elsloo’
Locatie: Maastricht
www.bonnefanten.nl

Kunstroute Rondje
Watertoren
Diverse locaties, Schimmert
www.rondjewatertoren.nl

28 februari t/m 5 maart
Carnaval in Zuid-Limburg
Diverse locaties in heel Zuid-Limburg
www.vvvzuidlimburg.nl

16 t/m 24 maart
TEFAF Maastricht
MECC Maastricht, Forum 100,
Maastricht
www.tefaf.com

17 maart
Rabobank Heuvelland Marathon
Start: Drielandenpunt Vaals,
Finish: Maastricht
www.bearsports.nl

Begin mei verwacht:
Europa’s grootste flamingo
kolonie in GaiaZOO
Locatie: Kerkrade
Gaiazoo.nl

Het Drielandenpunt is natuurlijk bekend
om de drie landen die op één plek bij
elkaar komen, én om het hoogste punt
van Nederland. Maar dat is niet alles!
Naast deze twee hoogtepunten bevindt
zich hier ook nog het grootste labyrint
van Europa!
Plezier voor jong én oud gegarandeerd.
Bij de ingang van het labyrint is er een
souvenirwinkel die allerlei hebbedingetjes, maar ook streekproducten verkoopt.
Voor de jongsten is er daarnaast ook nog
een waterspeelplein met tientallen onvoorspelbare fonteinen en de 24 uur per
dag geopende en gratis toegankelijke
grote speeltuin.

Wie hongerig wordt van al dat avontuur kan terecht bij het poffertjeshuis,
de friture, het terras van de Herberg, de
ijssalon of bij Taverne de Grenssteen.
Daar kunt u heerlijk genieten van een
stuk Limburgse speltvlaai of een (Limburgs) gerecht van de menukaart.
Probeert u ook eens het eigen bier, ’t
Paolke, dat sinds 2018 exclusief hier
verkrijgbaar is. Er zijn bij de Taverne
ontelbaar veel opties. Zo kunt u met
een gezelschap lekker bourgondisch
genieten van een buffet, barbecue of
grote pan gourmet. Daarnaast is het
ook mogelijk om een feest te houden
in onze bijzondere ambiance. De Taverne is hele jaar geopend.

Tot slot biedt Labyrint Drielandenpunt
ook diverse groepsmogelijkheden in
de vorm van schietcompetities, puzzelwandeltochten waarbij u op zoek gaat
naar de code om de cryptex te openen
en andere, steeds weer vernieuwende,
programma’s.
De openingstijden van het Labyrint
zijn als volgt:
1 april tot en met 1 november
van 10.00 tot 18.00 uur
(ingang sluit om 17.00 uur).
Buiten deze periode gaat het labyrint open
bij redelijk weer in weekenden en vakanties.

26 mei
Memorial Day Margraten
Locatie: Amerikaanse begraafplaats,
Margraten
www.abmc.gov

Drielandenpunt
Viergrenzenweg 97, 6291 BM Vaals | T. 043-3065200 | E. labyrint@drielandenpunt.nl | www.drielandenpunt.nl
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Vaals: Fiets- en
wandelparadijs in een
historisch decor
Vaals staat bekend om zijn prachtige natuur en het Drielandenpunt. Maar ook het stadje zelf is
het ontdekken meer dan waard. Met de Duitse stad Aken op loopafstand en een verscheidenheid
aan winkels, cafés en restaurants is Vaals een grensplaats met stadse allure. Het centrum van
Vaals vormt een decor van monumentale gebouwen. Gezellige terrasjes nodigen uit tot
heerlijk relaxen. Sfeervolle restaurants staan garant voor kwaliteit, betaalbaar voor iedereen.

Stadscentrum

Met zijn monumentale panden en grote variëteit aan
winkels maakt het centrum van Vaals een stadse indruk.
Tijdens de historische stadswandeling beleeft u de rijke
geschiedenis van het stadje met eigen ogen. Veel bebouwing herinnert nog aan het rijke textielverleden, dat grote
economische voorspoed bracht. Ontdek bijvoorbeeld de
nalatenschap van de Duitse lakenfabrikant Von Clermont; het statige gemeentehuis en Kasteel Bloemendal.
Het kleurrijke Koningin Julianaplein en het Centrum voor
Kunst en Cultuur in de Kopermolen zijn een bezoek meer
dan waard. Maar ook de ‘Kleng wach’, het kleinste
museum van Limburg en vroeger de grenspost, is een bijzonder artefact dat u niet mag missen.

Drielandenpunt

Het Drielandenpunt is het hoogste punt van het Nederlandse vasteland (322,5 meter) en de plek waar de grenzen tussen Nederland, België en Duitsland samenkomen.
Vanaf de uitzichttorens heeft u een schitterend uitzicht
over het omringende buitenland. Rondom het Drielandenpunt kunt u eindeloos wandelen door de uitgestrekte
Duitse, Belgische en Nederlandse bossen. U vindt hier ook
het uitdagende Labyrint Drielandenpunt.

PANNENKOEKENPARADIJS CAUBERG
Nieuw in Valkenburg! Lekker centraal, aan de voet van de Cauberg.
Onze kaart biedt keus uit ruim 250 verschillende pannenkoeken,
heerlijke salades, pasteitjes en huisgemaakte soepen.
Glutenvrij of lactose-intolerantie? - Geen probleem!
Voor de kinderen is er een leuke speelruimte en bij hun
eten krijgen ze Kleuro’s waarmee ze in ons
“speelgoedwinkeltje” leuke verrassingen kunnen kopen.

Vijlen (Viele): het bergdorpje van Nederland

U komt in Vijlen vele karakteristieke (eet)cafés tegen waar
u kunt genieten van de bourgondische uitbundigheid van
de streek. Wijnliefhebbers moeten zeker eens de bekroonde Vijlener wijnen proeven bij Wijndomein St. Martinus of
Domein Holset. De statige toren van de St. Martinuskerk
van Vijlen torent hoog boven het landschap uit. Deze kerk
is van verre zichtbaar en dient daardoor vaak als oriëntatiepunt bij wandelaars. Het is de hoogst gelegen kerk van
Nederland.

Lemiers (Lemieësj)

Lemiers is een klein kerkdorpje, dat voor het grootste deel
in Nederland gelegen is. Een klein gedeelte van Lemiers
behoort echter tot de stad Aken. U komt in het Nederlandse deel een bijzonder kapelletje tegen; de middeleeuwse
Sint-Catharinakapel met moderne muurschildering van
Hans Truijen.
Veel plezier tijdens het ontdekken van Vaals!
Meer info: www.vvvzuidlimburg.nl

Grendelplein 12 | 6301 BS Valkenburg aan de Geul | T.: 043-6015333

www.pannenkoekenparadijs.com

GaiaZOO
In GaiaZOO ervaar je hoe bijzonder onze aarde is.
Sta oog in oog met ’s werelds mooiste dieren en
maak een complete wereldreis in één dag.
Bezoek op de Afrikaanse Savanna de imposante neushoorns, de statige
giraffen en natuurlijk de koning der dieren, de indrukwekkende leeuw.
Een bijzondere ervaring wacht in Rainforest waar in het apenbos de doodshoofd- en brulapen zelfs boven je hoofd door de takken klauteren!

Idyllische omgeving

Via idyllische weggetjes en pittige slingerbochten kunt u
de dorpskernen van Vijlen en Lemiers verkennen, waar de
landelijke omgeving en markante vakwerkhuizen het
decor bepalen. In de kleine gehuchten Holset, Cottessen,
Mamelis, Raren, Rott en Wolfhaag lijkt de tijd stil te
hebben gestaan.

Nieuw in 2019: 400 flamingo’s, de grootste flamingokolonie binnen een Europese dierentuin!

Voor de kids biedt GaiaZOO een waar speel- en klimparadijs met de reus
achtige DinoDome: Europa’s grootste indoor Dino speelpark en de spannende touwbruggen en spectaculaire nieuwe speeltorens van de SavannaTour.

Dentgenbachweg 105 • 6468 PG Kerkrade • Tel. 045-5676070 • info@GaiaZOO.nl

www.GaiaZOO.nl
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REDERIJ STIPHOUT
De 5 passagiersschepen van Rederij Stiphout
bevaren dagelijks de Maas en het Albertkanaal en
tonen u de mooiste plekjes van onze streek. Er is
een ruime keuze uit diverse boottochten, van een
ca. 1 uur durende Rondvaart op de Maas tot een
complete dagtocht naar Luik.
Het schutten door de sluizen tijdens de
historische vaarroute door de binnenhaven ’t
Bassin of de 4-sluizentocht is een ware
belevenis. Of laat u eens verwennen aan boord
tijdens een brunchboottocht of een sfeervolle
Saturday Night Dinner Cruise.
Het verkennen van de binnenstad doet u
natuurlijk met onze stoere Amerikaanse schoolbussen tijdens een 45 minuten durende rondrit
door het oude en nieuwe Maastricht.

WELKOM AAN BOORD!

www.stiphout.nl
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SHORT GOLF MARGRATEN
• Golfervaring heb je niet nodig
• Golfmateriaal mag je lenen
• Leuk om alleen te doen of met een
groep familie, vrienden of collega’s
• Ook bij ons te combineren met koffie en vlaai,
een gezellige borrel, lunch of barbecue

EN NU 4
VOOR DE PRIJS
VAN 3!

SHORT GOLF IS
VOOR IEDEREEN!
Je bent van harte welkom!
Reserveren? Bel 043-3569999
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MILJOENENLIJN
DE MILJOENENL
IJN,
EEN IJZERSTER
KE BELEVING!

De Miljoenenlijn is een prachtige spoorlijn dwars door
het Zuid-Limburgse Heuvelland. Stap in en beleef een
onvergetelijke rit met de stoom- of dieseltrein.
Laat je meevoeren door het betoverende
landschap, de bijzondere evenementen en
maak een nostalgische reis terug in de tijd.
Beleef de romantiek van het reizen uit lang
vervlogen tijden en droom weg in het luxe
pluche van onze 1e klasse rijtuigen...
Breng ook een bezoekje aan de werkplaats in
Simpelveld, waar al het rijdend materieel door
onze vrijwilligers wordt onderhouden. Of geniet
van een heerlijke kop koffie met Limburgse vlaai
in de gezellige stationsrestauratie.

Koop je tickets online via www.miljoenenlijn.nl en krijg korting!

zomer

KASTEEL HOENSBROEK

Een lijstje om niet te vergeten
4 t/m 7 juni

23 juni

13 en 14 juli

Heuvelland Fiets4daagse
Locatie: Café-Feestzaal Cascade,
Nachtegaalstraat 25, Vilt
www.heuvellandfiets4daagse.nl

Buurman en Buurmandag
(kinderevenement)
Locatie: Simpelveld
www.zlsm.nl

Weekend at War
Locatie: Simpelveld
www.zlsm.nl

8 t/m 10 juni

23/ 25/ 28/ 30 juni

Pinkpop Landgraaf
Locatie: Festivalterrein Megaland, Landgraaf
www.pinkpop.nl

Muziekdagen Eys
Diverse locatie, Eys
www.muziekdageneys.nl

14 t/m 16 juni
Hago Limburgs Mooiste Heerlen
B Locatie: urgemeester van Grunsvenplein
145 (Schouwburgplein), Heerlen
www.limburgsmooiste.nl

Miljoenenlijn | Stationstraat 22 | 6369 VJ Simpelveld (Zuid-Limburg)
www.miljoenenlijn.nl | info@miljoenenlijn.nl | T. +31 (0)45 544 0018

4 t/m 7 juli, 11 t/m 14 juli
19 t/m 21 juli
Concerten André Rieu
Locatie: Vrijthof, Maastricht
www.andrerieu.nl

22 juni

7 juli

Cavemanrun Valkenburg
Locatie: Cavepit, Plenkertstraat, Valkenburg
www.caveman-run.nl

OLS 2019 Sevenum
Locatie: Festivalterrein, Sevenum
www.olsfederatie.com

8 t/m 11 augustus
Heuvelland Wandel 4-daagse
Locatie: Feestpaviljoen naast
café-zaal ’t Vöske – Berg en Terblijt

8 t/m 18 augustus
Orlando festival Kerkrade
Locatie: Abdij Rolduc,
Heyendallaan 82
www.orlandofestival.nl

23 augustus t/m 1 september
Cultura nova
Locatie: Binnenstad Heerlen
www.cultura-nova.nl

Eén van de mooiste en best bewaarde kastelen van Europa
In dit sprookjesachtige kasteel ga je terug in de tijd en
komen avonturen uit verre verledens tot leven.
Dankzij de meer dan veertig authentiek ingerichte
kamers verveel je je hier geen seconde. Ontdek de
prachtige balzaal. Beklim de Middeleeuwse toren.
Zoek de geheime kamer en bibber in de eeuwenoude
kerker. Dwaal rond met ons rondleidingsboekje,
speel de spellen of kies voor nog meer fun met een
van onze Kasteeltochten.
Een belevenis voor jong en oud! En weer of geen weer:
een bezoek aan een van de mooiste, best bewaarde
en best toegankelijke kastelen van Europa valt bij
iedereen in de smaak. Zeker als je je bezoek afsluit in
onze sfeervolle kelderkeuken voor een kop koffie met
Limburgse vlaai, een overheerlijke pannenkoek of
een knapperig broodje.

Kasteel Hoensbroek • Klinkertstraat 118, Hoensbroek • www.kasteelhoensbroek.nl
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THERMENMUSEUM HEERLEN

Open:

Di – Vr: 10 - 17
uur
Za/Zo en fees
tdagen: 12 - 17
uur.
Gesloten op 1
jan, carnaval,
24,25,31 dec.

Alle wegen leiden naar….Heerlen!
Naar het Thermenmuseum; hier vind je de indrukwekkende restanten
van het best bewaarde Romeins (publieke) badhuis van Nederland.
Met 500 meter Romeins muurwerk en 2.500 m2 oppervlak aan
historie. En er is nog veel meer: het museum biedt onder meer een
vaste expositie met een gevarieerde collectie gebruiksvoorwerpen uit
de Romeinse tijd en allerlei wisselende exposities. Hier ontdek je hoe
het leven in Zuid-Limburg compleet veranderde door de komst
van de Romeinen 2.000 jaar geleden. Veranderingen die anno 2019
nog steeds zichtbaar zijn in onze omgeving en in onze tradities.
Een stuk cultuur, overgedragen van de Romeinen aan Heerlen en
omgeving. Dompel je onder in de wereld van de Romeinen en bezoek
de Nachtwacht van de Nederlandse archeologie!

WELLNESS SALON DE ZONNEHOEVE

Coriovallumstraat 9 | 6411 CA Heerlen | Tel. 045-5605100

www.thermenmuseum.nl

10% KORTIN

bij uw eerste

G

bezoek!

Geniet tijdens uw verblijf in Zuid-Limburg van professionele wellness behandelingen
in een gezellige en ontspannen sfeer bij Wellness Salon De Zonnehoeve in Nuth.
U kunt bij ons terecht voor:
gezichtsbehandelingen – massages - pedicure - manicure.

Wellness Salon De Zonnehoeve
Hellebroek 61 | 6361 AB Nuth | 06-51538650 | www.de-zonnehoeve.nl
(inpandig bij Hair & Body Care) | Behandeling alleen op afspraak.

BAKKERIJ VERMEEREN
Authentieke bakkerij annex mini-supermarkt,
gevestigd in het voormalige gemeentehuis
van Slenaken.
De winkel is in de wijde omtrek vooral bekend om zijn
Limburgse vlaaien. Naast heerlijk gebak en brood vind je
er ook zelfgebakken peperkoek, vers gesneden vleeswaren,
zuivelproducten, kruidenierswaren, streekproducten,
leuke cadeautjes en zelfs (wandel)kaarten en tijdschriften.
Een winkel zoals deze vind je bijna nergens meer.
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Dorpsstraat 22 | 6277NE Slenaken | Tel. 043 - 457 3200

www.bakkerijvermeeren.nl
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EEN DAG VOL SPANNENDE ONTDEKKINGEN IN

CONTINIUM
DISCOVERY CENTER

gesubsidieerd door de Provincie Limburg

Continium is een interactief doe- en
ontdekmuseum waar je handen en ogen
tekort komt voor alle leuke doe-stations,
waarmee je zelf uitvindt hoe de wereld werkt.

CSI:
Continium
Nu te zien!*

CONTINIUM.NL
Museumplein 2,
6461 MA Kerkrade

Familiepark Mondo Verde in Landgraaf
heeft sinds de komst van familie van der
Honing een ding goed voor ogen gehouden. Het park moest er zijn voor jong
en oud. En deze gedachte hebben ze nu
al 10 jaar weten te realiseren. Je kan er
schitterend wandelen en genieten van
de zeer mooie aangelegde tuinen met
bijbehorende gebouwen, waterlopen en
beelden. De vele verschillende themawerelden waar u zich in begeeft zoals:
Italië, Japan, China, Australie, Oosterijk,
Rusland, Portugal, Marokko, de Woestijn, Spanje, Afrika, en Engeland. En vergeet niet de geweldige grote tropenhal

met alle flora en fauna uit de tropen.
Niet alleen het wandelgebied, ook de attracties zijn zeker een groot plezier voor
kinderen: de achtbaan, Kontiki, botsauto’s
en kabelbaan. Er is ook een super grote
wildwaterbaan die iedereen een duikvlucht laat maken het water in. Ook hebben wij een geweldige mooie dierentuin
waar u genieten kunt van onze leeuwen,
tijgers, apen, kamelen en nog veel meer.
We hebben de grootste vogelvluchthal van
Europa met 6000 m2 ruimte voor vogels
in hun eigen biotoop. Een maki-eiland
waar u de apen kunt aaien en voeren.

Vanaf 2018 hebben wij een geheel nieuw
concept.: “All You Can Eat”. U hoeft zich geen
zorgen meer te maken over eten en zeker
niks mee te nemen, want er zijn in het park
verschillende horecagelegenheden waar u
kosteloos kunt eten. U krijgt: friet, frikandel,
kroket, kipkorn, verrassingssnack, verschillende belegde broodjes, pasta bolognaise,
warme dranken, slush-ijs, en ranja. Ook
kunnen er verschillende feesten en evenementen gehouden worden. Feesten tot
2000 mensen zijn bespreekbaar.

* T/m najaar 2019

Mondo Verde is dagelijks geopend vanaf 10.00 uur.
Voor openingstijden & informatie kunt u het beste kijken op www.familieparkmondoverde.nl
Groene wereld 10 l Landgraaf l Tel: 045-5350161

OPEN FROM APRIL 2019 VALKENBURG

ELKE DA
G

OPEN!

KINDERSTAD HEERLEN
Familie Van der Honing, eigenaar van Mondo Verde en Kinderstad, is van oorsprong
bouwer van grote kermisattracties. Het
vele opbouwen, afbreken en reizen moe,
besloot zij een permanente attractielocatie
neer te zetten: Kinderstad in het centrum
van Heerlen. Hier vindt u tal van attracties
op een oppervlakte van 10.200 m2. Geniet

WWW.SHIMANO-EC.COM
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hier van achtbanen, een wildwaterbaan,
een free-fall, glijbanen, een klauterkasteel,
luchtkussens, trampolines, een klimvulkaan, een simulator en nog veel meer.
Een kinderfeestje?
Dit is mogelijk voor groepen vanaf 6 kinderen. Hiervoor gelden aangepaste prijzen.

Vraag gerust naar de mogelijkheden.
Kinderstad is volledig overdekt, ligt vlakbij
NS- en busstation Heerlen Centrum en beschikt over voldoende eigen parkeerplaatsen. U betaalt eenmaal entree, waarna alle
attracties gratis zijn. Consumptiebonnen
voor eten en drinken kosten € 1,50.

Kinderstad is elke dag open van 10.00 tot 18.00 uur.
Parallelweg 4 | Heerlen | Tel.: 045 - 571 72 52 | www.kinderstad.nl
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Een lijstje om niet te vergeten
5 t/m 8 september

15 september

28, 29 september

Parkstad Culinair
Locatie: Pancratiusplein, Heerlen
www.parkstadculinair.nl

Liberation Concert
Margraten
Locatie: Amerikaanse Begraafplaats,
Margraten
www.margrateneerbetoon.nl

Wahlwiller Wijnfeesten
Diverse locaties, Wahlwiller
www.wahlwillerwijnfeest.nl

6 t/m 29 september
Kunstdagen Wittem
Locatie: Kloosterbibliotheek Wittem,
Wittemer Allee 32, Wittem
www.kunstdagenwittem.nl

7, 8 september
Limburgs Landmarkt Mesch
Locatie: Mesch, Eijsden
www.landmarktmesch.nl

8 september

herfst
De zomer heeft zijn best gedaan en maakt plaats voor de herfst. Toch wel één van de mooiste
seizoenen voor Heuvelland met zijn bijzondere kleurenpallet. De wilgen laten hun bladeren vallen en
er hangt een sluier van dauw over de velden. Een herfstwandeling is dan ook zeker een aanrader,
het is net alsof u door een levend schilderij loopt.

Hop Oogstfeest Gulpener
Bierbrouwerij
Locatie: Reijmerstokkerdorpstraat, Rijmerstok
www.gulpener.nl

15 september
Paw Patrol
(kinderevenement)
Locatie: Simpelveld
www.zlsm.nl

21 t/m 22 september
Mergelland Heuvelland 2-daags
St. Geertruid
Locatie: Nabij camping ‘De Kersengaard’,
Libeek (St. Geertruid)
www.mh2d.nl

28 september t/m 2 oktober
De 1 na grootste Kermis
van Nederland
Locatie: Weert

1 t/m 31 oktober
Valkenburgse Bokkenweken
Diverse locaties, Valkenburg aan de Geul
www.vvvzuidlimburg.nl

22 t/m 31 december
Kerst Expres
Locatie: Simpelveld
www.zlsm.nl

WANDELROUTE NB2 - LANDAL DE WAUFSBERG
AFSTAND: KM 7,5
AANDUIDING: BRUINE PAALTJES
De typisch Zuid-Limburgse wandelroute Nb2 brengt je
van Landal de Waufsberg via Noorbeek naar Terlinden,
een verborgen juweel van een dorp in de beschutting
van de glooiende heuvels. Deze route volg je via de
bruine paaltjes die net buiten het park starten. Op deze
schitterende weg beklim je top na top en geniet je van
het weidse uitzicht op dit landelijke vijfsterrenlandschap.
Noorbeek is een pittoresk Zuid-Limburgs kerkdorpje dat
centraal ligt tussen het heuvelland van Zuid-Limburg
en de aangrenzende Belgische Voerstreek. Door de
hoogteverschillen kun je genieten van ontelbaar mooie
panorama’s. Zuidelijk van Noorbeek in het grensoverschrijdende weidegebied kan kennis gemaakt worden
met het glanrund. Een zeldzaam runderras, dat dank
zijn de inspanningen van Natuurmonumenten in het
Noordal is teruggekeerd. Achteraf kun je op het aangename terras van Landal de Waufsberg heerlijk in het
zonnetje genieten van een kopje koffie en een goede
punt Limburgse vlaai.
www.vvvzuidlimburg.nl/LandaldeWaufsbergRouteNB2
www.vvvzuidlimburg.nl/LandaldeWaufsberg
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Het
vernieuwde
Makado Bee
k
heeft het
allemaal!

Grot met Dino’s,
Mergel- en Zandsculpturen!

7 dagen
per week
geopend!

Gratis
Makado tas?
Ga naar
beleefmakad
obeek.nl
voor de
voorwaarden
!

De leukste grot van Valkenburg voor jong en oud!

MYSTERY HOUSE ESCAPE ROOMS
Escape Room is een spannend, uitdagend en onvoor
spelbaar spel dat je speelt met 3-6 personen, perfect voor
vriendengroepen, families en gezinnen met pubers.
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Kom 7 dagen per week kijken wat Makado Beek jou te
bieden heeft! Het grootste overdekte winkelcentrum van
Limburg met meer dan 70 winkels.

Aan de kleintjes is ook gedacht: Een grote knutseltafel,
glijbaan, tv met kinderfilms en een ballenbak. Onze gratis
kinderopvang Maki is een paradijs voor de kids!

Je vindt in Makado Beek alles op het gebied van mode,
lifestyle en beauty tot en met levensmiddelen, elektro,
bloemen, speelgoed en de kapper. Bovendien kun je
er heerlijk eten en drinken. Allemaal onder één dak!

Bezoekadres:

Ruim 70 winkels onder 1 dak

Wethouder Sangersstraat 314
6191 NA Beek
Nederland

Gratis kinderopvang

altijd gratis parkeren

We hebben ook een escape room voor 1-2 personen,
en da’s uniek!

De Escape Rooms van Mystery House zijn gevestigd in de oude
bioscoop van Valkenburg. Ze zijn gebaseerd op oude films, die
als vloek in het gebouw achtergebleven zijn. Elke kamer heeft
een eigen thema, een eigen verhaal, en ... een eigen oplossing.
Lukt het jullie om de raadsels op te lossen en de geheime
uitgang te vinden voor de 60 minuten weggetikt zijn?

Bekijk onze kamers, check de beschikbaarheid en boek jouw escape via www.mysteryhouse.nl
Mystery House Valkenburg | Guascostraat 6, Valkenburg centrum | T: +31 (0)43 737 01 89 | info@mysteryhouse.nl
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winter
cals laten je zien wat de stad nu zo speciaal maakt. Denk maar aan de (maar liefst
2!) basilieken, de oude vesting, eeuwen
aan geschiedenis en traditie achter elke
deur, maar ook de ontwikkeling van oude
industriële gebouwen naar culinaire
hotspots of broedplaatsen voor cultuur,
duurzaamheid en design/maakindustrie. In de zomervakantie zijn er elke dag
verschillende tours en tochten. Ook op
cultureel gebied is de Maastrichtse kalender gevuld met spraakmakende events, traditionele festivals, veelbelovende
voorstellingen en unieke exposities. Kijk
hiervoor op www.maastrichtagenda.nl
en op www.uitagendamaastricht.nl

Stad Maastricht

Elke wijk zijn eigen karakter

Een plek waar Noord en Zuid elkaar ontmoeten, waar de drie landen die samen de Euregio
vormen, samenkomen en waar je denkt Nederland te hebben verlaten, terwijl je je wel nog op
Nederlandse bodem bevindt. Precies daar ligt Maastricht…

Maastricht is de meest
Europese stad van Nederland
Dat voel je, dat zie je en dat proef je! Het
is een plek met een geheel eigen en
authentieke energie en dynamiek, zoals je die nergens in Nederland ervaart.
Waren het ooit de grote Germaanse en
Latijnse culturen die hier tegen elkaar
schuurden, de huidige mix van culturen, talen en smaken maakt dat de stad
barst van creativiteit, van onderzoekers,
ondernemers en (smaak)makers. Maastricht anno nu is een stad met het beste van beide. Van Noord en Zuid. Van
verleden en heden. Je vindt er historische panden en hippe designwinkels.
Statige kerken en avontuurlijke grotten.
Menukaarten vol smaaksensaties en
terrassen vol gezelligheid. Bruisende
festivals en spraakmakende exposities.
Weidse pleinen en uitgestrekte wijngaarden. Dat alles én meer maakt van
Maastricht een geliefde bestemming
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voor een dagje shoppen, een weekendje samen of wereldse vakantie (dicht bij
huis).

Winkelstad bij uitstek
Kleine boetiekjes en grote merken
worden afgewisseld met authentieke
speciaalzaken die unieke musthaves
presenteren op het gebied van mode,
lifestyle, accessoires en design. Dat alles tegen het sfeervolle decor van de
historische binnenstad. Het winkelhart
van de stad is met recht het walhalla
voor modeliefhebbers en shopaholics
die hier maar liefst 7 dagen per week
hun hart kunnen ophalen.

Beleef Maastricht élk seizoen!
Verleden en heden wisselen zich af, in
architectuur, maar zeker ook in het aanbod aan cultuur. Kleurrijk, traditioneel

en typisch Maastrichts, maar ook mysterieus, onontdekt, uitdagend en werelds.
Van ondergrondse cultuurschatten en
karakteristieke torens, tot levendige en
bruisende festivals, exposities én adembenemende voorstellingen. Maastricht
staat het hele jaar door bol van activiteiten en kent een vier seizoenen kalender
waarbij elk seizoen eruit springt met een
eigen cultureel karakter. Ontdek nu, tijdens Zomer in Maastricht, de kleurrijke
activiteiten voor jong en oud. Maar je
kunt in Maastricht ook het voorjaar beleven met het kunstzinnige hoogtepunt
DURING TEFAF, het gastronomische najaar proeven met La Saison Culinaire en
van kerstsfeer en winterpret genieten
tijdens Magisch Maastricht.

• Trendy authentiek Wyck
Wyck vormt met recht een warm welkom
voor de rest van de stad. De vele eigentijdse en exclusieve winkels, hippe hotels, trendy horecagelegenheden en creatieve ondernemers die er zich de laatste
jaren gevestigd hebben, gaan perfect
samen met de bestaande authentieke
speciaalzaakjes, kleinschalige delicates-

senwinkels en lokale Wyckenaren.
• Céramique: Architectuurwijk
van Maastricht
Laat de smalle authentieke straatjes
met mooie monumentale panden even
achter je en ontdek dat spannende, dynamische en andere Maastricht. Nergens in Maastricht is er een plek waar
heden en verleden op zo’n bijzondere
manier samenkomen als in de wijk
Céramique, waar het industriële verleden nog voelbaar is.
• Shopwalhalla in de sfeervolle Binnenstad
‘Shop till you drop’. Dat motto gaat voor
de binnenstad van Maastricht wel op.
Maastricht staat bekend als winkelstad
en aan een kloppend winkelhart ontbreekt het niet. Gelukkig wordt het riante winkelaanbod in de binnenstad
ruimschoots afgewisseld met tal van
gezellige kroegjes, eetcafés en restaurantjes waar je heerlijk kunt nagenieten
van je shopavontuur.
• Onthaasten in het Jekerkwartier
In het ‘Quartier Latin van Maastricht’
wandelen Maastrichtenaren op hun ge-

mak door de straten, liggen studenten te
lezen in het park en hier kun je de hele
zondag op een terrasje zitten zonder je
te vervelen, terwijl je geniet van live jazz
klanken op de achtergrond. Het Jekerkwartier ligt verscholen tussen eeuwenoude monumenten en de stadsmuren
en grenst aan het groene stadspark.
• Stylish shoppen & sfeer proeven in
het Stokstraatkwartier
De straatjes zijn er smal, de kroegjes
klein. De boetiekjes stijlvol, het aanbod
verfijnd. De historie rijk en de sfeer intiem. Het Stokstraatkwartier is die niet te
missen shop-, slenter- en flaneerbuurt
in het hart van Maastricht, dat deel waar
het heerlijk exclusief kopen, kijken en
culinair genieten is.
• Sphinxkwartier: wijk in wording
Een stadsdeel zoals je dat in Maastricht
nog nergens vindt. Dit stadsdeel zal zich
straks voornamelijk richten op creatievelingen, op jonge inwoners en bezoekers
van de stad, (internationale) studenten
en expats. Maar niet alles is er nieuw: de
sfeer in de historische binnenhaven ’t
Bassin is romantisch, intiem en een tikje
Mediterraan.

Go local
Een tour door Maastricht is een echte
ontdekkingstocht. Gepassioneerde lo-
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MAASTRICHT UNDERGROUND

Maastricht

De culturele erfenis van Maastricht gaat verder dan het oog reikt. Onder de grond bevinden zich minstens evenveel historische schatten.
Ga terug in de tijd, treed het donker tegemoet en laat je fantasie de vrije loop met de verhalen die Maastricht Underground je te vertellen
heeft. Maastricht Underground is de verzamelnaam voor alles wat er te zien en te beleven is in Fort Sint Pieter, de grotten en de Kazematten.

Ga terug in de tijd en herbeleef de geschiedenis tijdens een
rondleiding door Fort Sint Pieter. De enthousiaste gidsen leiden
je rond langs onder andere de waterput, de schietgaten en de
kanonnengalerij en ondertussen kun je genieten van prachtige
verhalen vol anekdotes en weetjes.

FORT SINT PIETER

GROTTEN VAN SINT PIETER
Durf je helemaal ondergronds te gaan en ben je
niet bang in het donker? Ga dan op avontuur in de
grotten van de Sint Pietersberg; Grotten Noord en Grotten Zonneberg! Door de winning van mergel, is in de
loop der eeuwen een labyrint ontstaan met meer dan
20.000 gangen.

• Urban en artistieke
Vrijthofstraatjes
De Vrijthofstraatjes roepen, in tegenstelling tot de meer idyllische straatjes
in het overgrote deel van de stad, meer
een urban, artistiek en onontdekt gevoel
op. Hier is het een komen en gaan van
studenten en locals. Van kunstenaars,
ontwerpers en ondernemers. Tegelijker-

tijd barst het er van monumentale erfstukken en is het nog steeds een geliefd
thuis voor veel Maastrichtenaren.
• Sint Pieter voelt als
buitenland in eigen land
Een van de unieke dingen aan Maastricht als stad is dat je vanuit het centrum in ‘no time’ het buitengebied en

www.visitmaastricht.nl
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daarmee de heuvels bereikt. Als je niet
beter weet, zou je denken dat je in het
buitenland zit. Met de Sint Pietersberg,
de grotten, wijngaarden, Fort Sint Pieter
en Château Neercanne, heeft deze wijk
alle ingrediënten in zich om je een ultiem vakantiegevoel te bezorgen.
Meer info: visitmaastricht.nl

KAZE MATTEN
Tussen 1575 en 1825 is aan de Westkant van Maastricht een
netwerk van 14 km aan gangen of mijngalerijen ontstaan. Deze
werden gebruikt om tijdens een belegering van de stad de vijand ondergronds te benaderen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
hebben Maastrichtenaren hier angstige uren doorstaan terwijl zij
schuilden voor de bombardementen.
Kijk voor meer informatie en tijdstippen & tickets van
rondleidingen op www.maastrichtunderground.nl
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Marion: Ik breng met mijn gezin graag een bezoek aan het labyrint bij het drielandenpunt

COLUMBUS

in Vaals. Het is voor jong en oud een uitdaging om het groene hart in het middelpunt te bereiken. In de
zomermaanden is het labyrint extra spannend door de spontaan spuitende watermuren, maar ook in de
winter is de begroeiing dicht genoeg om plezier te beleven. Op de receptie van ons park is een mooie
rondwandeling naar het drielandenpunt verkrijgbaar. Deze route is in totaal 10 km en leidt je door de
bossen helemaal naar het hoogste punt van Nederland. Is 10 km te ver voor jullie? Met de auto is het
drielandenpunt maar tien minuten verwijderd van het park. In de souvenirwinkel van het labyrint bevindt
zich een VVV servicepunt, waar je terecht kunt voor enkele (korte) wandelroutes. Tijd over? Behalve het
labyrint, vind je op het drielandenpunt een taverne, een buitenspeeltuin en natuurlijk de grenssteen.
Hier kruisen de landsgrenzen van Nederland, België en Duitsland elkaar. Vergeet niet een foto te maken
waarop je met handen en voeten in drie landen tegelijk staat!

EARTH CENTER

Bram (Fun & Entertainment): Een bezoek aan Keizerstad Aken mag niet ontbreken tijdens

STEENKOLENMIJN VALKENBURG
Koempels vertellen ‘sterke verhalen’
Daal af in een “echte” kolenmijn,
op zoek naar het zwarte goud.
In de steenkolenmijn van Valkenburg,
de laatst overgebleven bezoekersmijn
van Nederland, daal je onder leiding
van een oud-mijnwerker af in de mijn.
Ontdek alles over het zware leven
van mijnwerkers.

Op avontuur onder de grond
Tijdens een rondleiding van 75 minuten
wordt duidelijk dat het geen pretje was
om in een steenkolenmijn te werken.
De mijnwerkers gingen kruipend door
het zwarte stof in een bloedhete mijn vol
herrie. De gidsen die bezoekers rond
leiden, hebben als mijnwerker in de
kolenmijn gewerkt , komen uit mijnwerkers families of hebben een andere
bijzondere band met de mijnwerkers

wereld en vertellen dus uit eigen ervaring.
Voor welke gevaren kwamen ze te staan?
En hoe gingen ze om met de zware
werkomstandigheden, zoals het mijngas?
Hun rondleidingen zijn niet alleen heel
interessant, maar ook erg humoristisch en
hartverwarmend.
Ontmoet alvast de gidsen van de steen
kolenmijn op Steenkolenmijn.nl en lees
wat ze het mooist vonden aan werken
in de mijnen.

Kijk voor de openingstijden op www.steenkolenmijn.nl
Steenkolenmijn Valkenburg | Daalhemerweg 31 Valkenburg aan de Geul | Tel.: 043-6012491 | www.steenkolenmijn.nl
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een vakantie op Landal Hoog Vaals! Bezoek het grafmonument van Karel de Grote in de Dom, het
eerste Duitse monument op de UNESCO werelderfgoedlijst. Ook het stadhuis tegenover de Dom is
met zijn prachtig versierde voorgevel een bezoekje waard. Van eind april tot eind oktober laat
stadsgids Riet Vermeeren (Euregio Promotion) je iedere woensdag de stad zien. Liever zelf op pad?
Aken is vanaf ons park goed bereikbaar per auto (denk aan een milieuvignet!) of met de bus.
Bij bushalte ‘Elisenbrunnen’ in het centrum van Aken, borrelt zwavelhoudend warm water naar boven.
Dit water zit boordevol mineralen die goed zijn tegen veel kwalen. Neem een bekertje mee en tap
gratis wat water af! Winkelliefhebbers kunnen hun hart ophalen in het overdekte Aquis Plaza met
ruim 130 winkels op drie verdiepingen. Ook ’s avonds is er voldoende te doen in de universiteitsstad.
Aan de Pontstrasse vind je veel leuke eettentjes en cocktailbarretjes.

Manon: Maak een reis door de tijd met de stoomtrein van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij. Dit ‘Miljoenenlijntje’ is het langste museum ter wereld en vertrekt
vanaf het hoofdstation in Simpelveld. Er zijn drie verschillende dienstregelingen, waarvan de rit
naar Schin op Geul mijn favoriet is. Neem plaats in de ouderwetse coupe en geniet dertig minuten
lang van een toer door glooiend heuvelland. In Schin op Geul stap je over op een reguliere trein
naar het stadje Valkenburg aan de Geul (een rit van slechts 5 minuten). Sportievelingen nemen
de benenwagen in plaats van de trein. Met NS-wandeltocht Gerendal (10 km) wandel je vanaf
station Schin op Geul door een natuurreservaat en een befaamde orchideeëntuin naar Valkenburg.
Daar nuttig je een stuk Limburgse vlaai (mét slagroom!) op een van de verwarmde terrassen,
breng je een bezoek aan de mergelgrotten of doe je inkopen in een van de Valkenburgse boetiekjes.
Na afloop brengt het Miljoenenlijntje je weer terug naar Simpelveld. Een nostalgisch uitje dat
zowel jong als oud nog lang bij zal blijven!
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Een lijstje om niet te vergeten
3 t/m 6 oktober
Oktoberfeest Heerlen
Locatie: Pancratiusplein, Heerlen
www.oktoberfeestheerlen.nl

6 oktober
Maastrek
Diverse locaties
www.maastrek.eu

11 t/m 3 november
Lichtkunst festival
Locatie: Kasteeltuinen arcen
www.kasteeltuinen.nl

11 t/m 16 oktober

25 oktober
t/m 10 november
Festival Vocallis
Diverse locaties
www.festivalvocallis.nl

2 november
Hubertusmarkt Gulpen
Locatie: Centrum, Gulpen
www.gulpen-wittem.nl

10 november
Aod òp Nuj i Heële
Locatie: Burgemeester van
Grunsvenplein, Heerlen
www.aodopnuj.nl

11 november
De11devande11de
Locatie: Vrijthof, Maastricht
www.sjengkraftkompenei.nl

15 november
t/m 5 januari 2020
Kerststad Valkenburg
aan de Geul
Diverse locaties, Valkenburg aan de Geul
www.kerststadvalkenburg.nl

22 t/m 31 december
Kerst Expres
Locatie: Simpelveld
www.zlsm.nl

Oktoberfest Sittard
Locatie: Centrum, Sittard
www.oktoberfeestsittard.nl

WANDELROUTE V12 - LANDAL HOOG VAALS
AFSTAND: KM 6,5
AANDUIDING: GROENE PAALTJES

winter
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Deze route start aan de achterzijde van het park
net tegenover de golfbaan en is te volgen via
de groene paaltjes. Het is een veelzijdige route,
waarbij je onderweg Museum Vaals, het Kasteel
Vaalsbroek en natuurlijk prachtige uitzichten zult
tegenkomen. Het 15e-eeuwse Kasteel Vaalsbroek
heeft een groot landgoed, een park met vijvers
en eeuwenoude kastanjebomen. De route voert
je vervolgens door het prachtige gebied gelegen
achter het Kasteel. Dit gebied zal je verrassen door
zijn schoonheid en gevarieerdheid. Je hebt er onder andere een prachtig uitzicht over de Zuid-Limburgse heuvels. Museum Vaals is uniek in zijn
soort. Het is een spraakmakend museum in een
voormalige kloosterkapel, waar bezoekers overweldigend omringd worden door ruim 200 kerkbeelden die van 1 tot wel 3,5 meter groot zijn. Op
het terras van de kloostertuin kun je ook heerlijk
genieten van een lekker kopje koffie.
www.vvvzuidlimburg.nl/LandalHoogVaalsRouteV12
www.vvvzuidlimburg.nl/LandalHoogVaals
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Welkom bij
in Gulpen

BruisendWijnHuis Domein Holset
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Domein Holset ligt op loopafstand van Landal Hoog Vaals en omvat
drie percelen met 6,4 hectare wijngaarden in Holset en Vijlen.
Van de verbouwde druiven wordt ‘bruusj’ gemaakt: een mousserende wijn
die te vergelijken is met champagne of cava.
Van april tot november kun je deelnemen aan een rondleiding
met aansluitend natuurlijk een proeverij.
www.domeinholset.nl

De Pannekoekenmolen
Bij de Pannekoekenmolen in Gulpen kun je kiezen uit meer dan 60 soorten
pannekoeken. Het vier-granen-beslag wordt bereid met ambachtelijk gemalen
molenmeel in de historische watermolen. Deze dateert uit 1712 en beschikt
over het grootste middenslag waterrad van Nederland. De waterkracht van het riviertje
de Gulp zorgt voor de aandrijving van de molenstenen. De watermolen is tijdens
openingstijden tot ca. 16.30 uur te bezichtigen.
www.depannekoekenmolen.nl

IJskraam Wingbergerhoeve
De IJskraam bij de Wingbergerhoeve tussen Epen en Vaals is beroemd in de regio.
De kraam is gelegen in het prachtige heuvelland van Epen aan rivier De Geul. Je geniet hier
van medio maart tot november van enorme ijsporties. Behalve ijs is er ook een ruim aanbod
aan vers fruit uit de regio. Dit fruit wordt daarnaast verwerkt in lekkere streekproducten
zoals jam en stroop. Deze producten zijn natuurlijk ook verkrijgbaar bij de ijskraam!
Lekker voor op de boterham of leuk om als souvenir mee te nemen naar huis.

M

Max. 1 bon per klant.
Deze bon is alleen inwiselbaar
bij PLUS Kleijnen Gulpen of Margraten.
Geldig t/m zaterdag 29 februari 2020.

Waardebon

Bij besteding van € 10,aan boodschappen.

710624 100575

GRATIS

Tegen inlevering
van deze
waardebon
ontvangt u voor
€ 1,49 een literfles
PLUS Vers geperst
sinaasappelsap

8

710624 100568

Tegen inlevering van deze
waardebon ontvangt u
4 PLUS Appelflappen

8

Waardebon

www.wingbergerhoeve.net

2.99
per fles

1 .49

Een ambachtelijk Limburgs biertje drink je 361 dagen per jaar in het Gulpener Brouwlokaal
van de Gulpener bierbrouwerij in Gulpen. Neem deel aan een rondleiding, daal af naar de
eeuwenoude kelders van de brouwerij, brouw je eigen bier of boek de tegenhanger van de
bekende high tea: de high beer! In het eetcafé geniet je dagelijks tussen 11.00 en 22.00 uur
van 16 Gulpener bieren van de tap en smaakvolle gerechten. De grondstoffen voor deze
gerechten zijn allemaal binnen 40 kilometer van de brouwerij geproduceerd. Frisdranken vind
je dus niet op de kaart, maar wel heerlijke vruchtensappen en een kopje lokale koffie.
www.gulpener.nl

Max. 1 bon per klant.
Deze bon is alleen inwiselbaar
bij PLUS Kleijnen Gulpen of Margraten.
Geldig t/m zaterdag 29 februari 2020.

Openingstijden: ma-do 8.00-20.00 // vr 8.00-21.00 // za 8.00-20.00 // zo 9.00-18.00

Kleijnen Gulpen/Passage 1 // Gulpen
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Gulpener bierbrouwerij

Plaatselijke Verleidingen
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Waan je in een andere wereld!
Leuke arrangementen voor een
spannend en gevarieerd uitje.

Mondo Verde
Laat je betoveren in de schitterende wereld van Mondo Verde. Er is plezier, pracht en praal
voor jong en oud! Maak een unieke wereldreis in de wereldtuinen.
Sta oog in oog met de wel 130 verschillende diersoorten in het dierenpark zoals tijgers, leeuwen,
apen, kamelen en nog veel meer. Ga los op het springkussen, in de botsauto’s, de achtbaan
of één van de andere attracties. Mondo Verde biedt een onvergetelijke dag voor iedereen.
Groene Wereld 10 | Landgraaf | Tel.: 045 - 535 01 61 | www.familieparkmondoverde.nl

A GoGo Valkenburg

De meest unieke attractie heuvel van Zuid Limburg!
Kom en geniet van onze attracties en van een fantastisch uitzicht over Valkenburg
en Zuid-Limburg. Per stoeltjeslift naar onze spannende rodelbanen en naar de nieuwe
Adventure Golfbaan! Super-midget-golf plezier voor het hele gezin.
Beklim onze uitkijktoren voor schitterende vergezichten waarna het heerlijk genieten is van een
hapje en een drankje op ons Panoramaterras. Of….een spelletje LASERGAMEN in onze grotten?
Neerhem 44, Valkenburg | www.agogovalkenburg.nl

Glowgolf

Genieten in een andere wereld!
Hoe gezellig kan het zijn, een borreltje en een hapje doen met vrienden. Even lekker de
boel de boel laten en je in een nieuwe wereld begeven. In een bijzondere setting speel
je Lasergame of Glowgolf en geniet je van de lekkerste tapas, de gezelligste indoor BBQ
en de verfrissendste drankjes. Ideaal voor een familiedag, vrijgezellenfeest of bedrijfsuitje.

Vanaf medio december kun je ook in Maastricht terecht voor Glowgolf.
www.glowgolf.nl/maastricht/ • www.glowgolf.nl/kerkrade/

Glowgolf binnenkort ook in Maastricht!

GaiaZOO

In GaiaZOO ervaar je hoe bijzonder onze aarde is.
In 2018 opnieuw verkozen tot ANWB’s Leukste uitje van Nederland!
Bezoek op de Afrikaanse Savanna de imposante neushoorns, de statige giraffen en natuurlijk de
koning der dieren, de indrukwekkende leeuw. Een bijzondere ervaring wacht in Rainforest waar
in het apenbos de doodshoofd- en brulapen zelfs boven je hoofd door de takken klauteren!

Nieuw in 2019: 400 flamingo’s! De grootste flamingokolonie binnen een Europese dierentuin.
GaiaZOO | Dentgenbachweg 105 | 6468 PG Kerkrade | 045-5676070
www.GaiaZOO.nl | info@GaiaZOO.nl | Iedere dag geopend vanaf 10.00 uur
Glowgolf Kerkrade

De leukste glow in the dark
minigolf, een nieuwe ervaring
voor jong en oud.
Roda JC Ring 2F
6466 NH Kerkrade
+31 (0)45 - 740 00 10
www.glowgolf.nl/kerkrade/

Lasergame Kerkrade

De grootste lasergame arena
van de Euregio.

Roda JC Ring 2H
6466 NH Kerkrade
+31 (0)45 - 740 00 10
www.lasergamekerkrade.nl

Glowgolf Maastricht

n!
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Roda JC Ring 2F
Porseleinstraat 1A
6216 BP Maastricht
www.glowgolf.nl/maastricht/

Flavours

Gezellige bar en eetcafé in het
Leisure Dome in Kerkrade.

Roda JC Ring 2H
6466 NH Kerkrade
+31 (0)45 - 740 00 10
www.flavourskerkrade.nl

Escape Room Leisure Dome

Ontrafel de levensles van de
tovenaar voordat de avond valt. Een
escape from reality.
Roda JC Ring 2H
6466 NH Kerkrade
+31 (0)45 - 740 00 10
www.escaperoomleisuredome.nl

Sprookjesbos
Ontdekkend spelen en genieten
Tegen een bosrijke heuvel in Valkenburg aan de Geul ligt sinds 1951 het Sprookjesbos.
Herbeleef de oeroude volksverhalen terwijl de kinderen spelen bij Robin Hood en Klein
Duimpje. Ze raken niet uitgekeken! Ontmoet Roodkapje, ga op avontuur in de groeve
of misschien durven jullie in het schommelschip? Voor een gezellig dagje uit met de
kinderen ga je naar het Sprookjesbos in Valkenburg.

Kijk voor actuele openingstijden en (parkeer)routes op sprookjesbos.nl
Sprookjesbos | Sibbergrubbe 2a, Valkenburg aan de Geul | 043 601 2985 | sprookjesbos.nl
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IN GaiaZOO ERVAAR JE
HOE BIJZONDER ONZE AARDE IS

GaiaZOO TICKETS
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NEDERLANDS MOOISTE ZOO
DER SCHÖNSTE ZOO DER NIEDERLANDE
MOST BEAUTIFUL ZOO IN THE NETHERLANDS
Elke dag geopend vanaf 10.00 uur
Dentgenbachweg 105 Kerkrade

Volg ons via:

