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Beste Lommerbergengast,
l De Lommerbergen, hartelijk welkom in het
Graag heet ik u, namens het gehele team van Landa
er en op dit heerlijk (kind)vriendelijke park.
mooie Limburg, de gemeente Beesel, het dorp Reuv
rd. Het was een jaar waarin veel is gebeurd,
In 2018 hebben we ons 50-jarig jubileum gevie
nde 50 jaar. We hopen daar in 2019 een mooie
en waar we de basis hebben gelegd voor de volge
invulling aan te geven.
Limburgse gastvrijheid. Hierbij speelt de regio
Al een geruime tijd staat ons park symbool voor
prachtige plekken. Serene rust, mooie uitzichten
een belangrijke rol. De streek kenmerkt zich door
goud in handen. En dan bedoel ik niet alleen
en veel te beleven voor jong en oud. We hebben
ijke streekproducten en gastvrijheid waar menig
de heerlijke asperges. Cultuur, geschiedenis, heerl
rijden, van Noord- naar Zuid-Limburg, is alles
andere regio jaloers op zou zijn. Binnen een uurtje
n
getelijke vakantie: attracties, musea, producente
aanwezig om te kunnen genieten van een onver
natuur en gastvrij eten.
van regioproducten zoals heerlijke lokale wijnen,
ichtelijk park. Het onderscheidt zich van
Landal De Lommerbergen is een groot, maar overz
met een overzichtelijk Subtropisch
het gemiddelde Landalpark door de grote Park Plaza
altijd een levendige drukte, maar elders op het
Waterparadijs. Er heerst in en rond de Park Plaza
park is het heerlijk rustig.
de kleine gast tot en met 10 jaar, en met
Voor onze parkgasten is er veel te doen, zeker voor
jaar. Het Subtropisch Waterparadijs heeft
een knipoog naar de iets ouderen tot en met 14
et niet onze acht bowlingbanen, thematische
uiteraard de grootste aantrekkingskracht, maar verge
automatenspeelhal, avontureneiland,
midgetgolfbaan, twee tennisbanen, kinderboerderij,
rants, snackbar, pizza-delivery bij uw
Bollo Club, grand café met buitenterras, drie restau
visvijver. Alles wordt nog aangevuld met allerlei
bungalow, indoor speelpaleis, Bikes & More en de
in samenwerking met regionale activiteiten.
Fun & Entertainment activiteiten. Dit alles doen we
Kortom: u hoeft zich geen moment te vervelen.
Geniet van een heerlijk verblijf in een omgeving

waar we met z’n allen trots op zijn.

Marcel Glaser
General Manager
Landal De Lommerbergen
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Facts & Figures

WIJ ZIJN

LANDAL DE LOMMERBERGEN

Ons park bestaat uit 502
accomodaties en is hiermee
één van de grotere parken
van Landal GreenParks.

Wij hebben gemiddeld
op jaarbasis zo’n
500.000 gastnachten.

Bij de receptie kunt u met korting toegangskaarten
kopen van diverse parken in de streek.
Wat dacht u bijvoorbeeld van een dagje GaiaZoo?

365 dagen per jaar zijn wij geopend,
niet alleen voor parkgasten, maar ook
voor de regio. En dat betekent dat ons
front-officeteam, onder enthousiaste leiding van Lia, dagelijks een hoop gezichten mag verwelkomen aan de balie. Elke
dag proberen wij de verwachtingen van
onze gasten te overtreffen.
Ons Fun en Entertainment Team, onder
deskundige leiding van Daniëlle, staat
te popelen om er samen met de kids,
onze Bollo de Beer en Puk & Pelle een
onvergetelijk verblijf van te maken. Samen beleven ze spannende avonturen
en activiteiten.
Om de accommodaties in goede staat
te houden staan onze technische mannen, onder dagelijkse leiding van Dré,
elke dag paraat voor storingen en mankementen. Elke wissel verzorgen onze
schoonmaakmedewerkers van CSU het
interieur van al onze accommodaties.
Tijdens uw verblijf kunt u volop gebruik
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maken van al onze faciliteiten. U kunt
uitstekend eten en drinken in onze restaurants. Zeker de moeite waard is restaurant Steaks & Burgers waar u kunt
genieten van heerlijke burgers en gerechten van de grill. Het gastvrije team
van Lex staat al voor u klaar!
Waterpret voor jong en oud, in het
Subtropisch Waterparadijs is voor ieder wat wils. Het team van Ruud houdt
een oogje in het zeil. De allerkleinsten
vermaken zich opperbest in het Kids
Junglebad. Samen dobberen in het golfslagbad en nog eens van de glijbaan,
samen genieten in het water. De kids
roetsjen van de glijbaan en deinen op
de golven in het golfslagbad. Geen golf
gaat ze te hoog.
Terwijl de kids zich uitleven in het Subtropisch Waterparadijs trekt u zich even terug voor wat ontspanning in de Exotic
Garden. Kom tot rust in de whirlpool,
neem een kruidenbad of werk aan uw
kleurtje onder de snelbruiner. In de infra-

roodcabine doet u uw ogen even dicht
en geniet u van het moment.
Nog snel even de laatste boodschapjes
doen? In onze shop kunt u terecht voor
een groot assortiment aan producten,
dagelijks verse broodjes, en verse groenten en fruit. Voor een mooi cadeau of een
nieuwe outfit zien we u graag bij onze Gifts
& Fashion winkel. Hier vindt u de laatste
mode, badkleding, woonaccessoires en
ook speelgoed voor de kinderen. Het team
onder leiding van Roel ziet u graag!
Onze Sales-afdeling onder leiding van
Susan houdt zich elke dag bezig met advertenties voor de regio, promotie van ons
park, en het bedenken van leuke acties en
aantrekkelijke aanbiedingen.
Met zijn allen verwelkomen wij u graag bij
Landal De Lommerbergen.
Wij zijn De Lommerbergen. In onze bruisende werkomgeving, met gasten die zich
in de vakantiesferen wanen vervelen wij
ons nooit!

Het “Brachter Wald” is de
oostelijke entree
van de gemeente Beesel
vanuit Duitsland.
Dit prachtige gebied lig
t op nog geen 2 kilomet
er
van ons park, en is idea
al voor een heerlijke
wandeling of ontspannen
de fietstocht.
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Kom genieten in ons restaurant
Ook op zondag geo
‘Steaks & Burgers’
van (h)eerlijke gerechten
van de grill!
Ons Fun & Entertainment te
am is altijd aanwezig voor
de
leukste activiteiten. Wat da
cht u bijvoorbeeld van een
gezel
lige bingomiddag, of een hu
ifkartocht in de mooie natu
ur.
Ook voor de kinderen is er
veel te doen! Voor alle ac
tiviteiten
kunt u onze Landal-app do
w nloaden via de app store.

Wij hebben al 4 jaar
op rij het gouden
Green Key certificaat

Er is in de omgeving
ontzettend veel te beleven
en te doen. Vraag naar
tips en mogelijkheden
bij onze receptie
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Noord-Limburg met het natuurrijke
Land van Peel en Maas, de vennen en
stuifduinen van de Maasduinen, het
grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen in Midden Limburg en het groene
Heuvelland van Zuid-Limburg. Van uitgestrekte bos- en heidearealen, moerassige hoogveengebieden tot hoogen-droog-gelegen zandverstuivingen

LIMBURG

en mergelplateaus. Een unieke combinatie van grote landschappelijke afwisseling, die Limburg bij uitstek geschikt
maakt voor tal van ontspanningsmogelijkheden.

wandelaar heeft Limburg veel in petto;
naast de natuurreservaten en stiltegebieden zijn er tal van bewegwijzerde
routes die u de mooiste plekjes van
Limburg laten zien.

Fietsen, wandelen en lekker genieten
van de Limburgse gastronomie. Het
uitgebreide fietsroutenetwerk, diverse (fiets)veerpontjes over de Maas en
schitterende,
grensoverschrijdende
moun
tainbikeroutes, maken Limburg
tot een echt fietsparadijs! Ook voor de

De toeristische attracties, uitstekende
accommodaties, gezellige winkelcentra, uitgebreide gastronomie en de
typerende gastvrijheid van haar inwoners, met hun liefde voor het goede
leven, maken Limburg tot een onvergetelijke belevenis voor jong en oud!

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!
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GENIET MET ELKAAR IN BOURGONDISCH LIMBURG!
Smullen op de Park Plaza van Landal De Lommerbergen!
Een kopje koffie met vlaai, een ijsje voor de kids, een gezonde lunch of uitgebreid diner. Hier kunt u van ’s ochtends
vroeg tot in de late uurtjes terecht om de Bourgondische levensstijl van Limburg te ervaren. Bon appétit!

RESTAURANT DE STEEDS

Smul van een uitgebreid en gevarieerd dinerbuffet.
De kids kunnen zelf hun bordje opscheppen bij het speciale kinderbuffet.

RESTAURANT IL PIAZZA

Voor pizza’s, pasta’s of pannenkoeken. Kinderen kiezen van de
speciale kinderkaart. Afhalen of bezorgen is ook mogelijk!

RESTAURANT STEAKS & BURGERS

GENIETEN OP HET TERRAS

Geniet met elkaar in restaurant Steaks & Burgers van heerlijke gerechten van de grill.
En vergeet niet een van de lekkere toetjes te proberen.

Bij mooi weer kunt u heerlijk buiten op het terras zitten. Maar ook bij slecht weer
kunt u op het terras in de Park Plaza terecht voor de typische Limburgse gastvrijheid.

Voelt het al als vakantie?
Een tafel reserveren? Dan kan via de Landal app, de info of de receptie. Graag tot ziens!
10
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BELEEF HET
IN BEESEL
Wandelen of fietsen
Beesel biedt u als bezoeker een fraai wandelnetwerk van circa 95 kilometer, aan de
hand van knooppunten uitgerold over de
hele gemeente. De mooiste wandelingen
zijn op basis van van thema’s voor u uitgezet. Deze themawandelingen 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 fietsknooppuntensyteem nodigt u uit
om de groene omgeving tussen Maas en

de Duitse grens te verkennen. Niet voor
niets behaalde Beesel in 2014 de titel
‘Groenste dorp van Nederland’ en zilver
in de Europese groencompetitie in 2015.
In Beesel is het mogelijk om een digitale
wandeling te maken. Dat is een gemakkelijke en informatieve manier om met
je smartphone het drakendorp te ontdekken. De route is te downloaden via
izi travel. Ook is er een nieuwe route met
leuke opdrachten speciaal voor de kids
verkrijgbaar bij de plaatselijke horeca of
de receptie van De Lommerbergen.

Voor elk wat wils
ln de gemeente Beesel vindt u voldoende activiteiten voor volwassenen en voor
kinderen. ln de zomermaanden kunt u
heerlijk zwemmen in het grote openlucht
zwembad. BillyBird Park Drakenrijk biedt
zijn 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
Kinderland, een speelgebied dat afgeschermd is van het water.

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 rotonde …
Kortom het kerkdorp Beesel en de draak
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op bezoek in Beesel merkt u waarom Beesel het Drakendorp wordt genoemd. Straatmeubilair en plaatselijke
keramiek met het Drakenthema is volop
zichtbaar.

Waarom de draak? Al sinds 1736 wordt
in Beesel het verhaal van Sint Joris en de
draak uitgebeeld. Eeuwen geleden gebeurde dit door leden van de schutterij tijdens de kermis. Vanaf de 20e eeuw wordt
het spel niet meer jaarlijks maar eens in
de zeven jaar opgevoerd. Vrijwel het hele
dorp werkt dan mee aan de opvoering van
een aantal imposante theatervoorstellingen. In 2016 vonden deze voorstellingen
voor het laatst plaats. Zo is generatie op

generatie 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 het aan de vereisten
van UNESCO. Hierdoor is het Draaksteken
op de Nationale Inventaris Immaterieel
Cultureel Erfgoed in Nederland geplaatst.
Een rondwandeling langs de belangrijkste plekken uit de geschiedenis van het
Draaksteken maakt het verhaal levendig.

Even lekker relaxen? Bij de Indoor visrivier 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 ligt aan de rijksgrens met
Duitsland. De groene grensovergang
Witte Stein (géén auto’s) vormt een
ideaal uitgangspunt om te wandelen of
te fietsen door een van de aangrenzende natuurgebieden, zoals 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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Erik
‘’Het Brachter Wald’’
Ware rust en ruimte. Waan je even helemaal alleen op de wereld in een wonderlijk stukje
natuur tussen grens en maas. Dit voormalige munitiedepot van 1400 hectare groot
kent nog veel verborgen plekjes. U vindt hier een unieke mix van planten en dieren in het wild.
Ga er lekker tussen uit. Ideaal voor zowel fietsers als wandelaars.

Henny
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Wereldpaviljoen Steyl
Zin in een werelds avontuur in Nicaraqua? Vertrek met de Fokker50 en in 8 minuten
vliegen ben je in een andere wereld. Je wordt ondergedompeld in een culturele attractie
met games, wereldmuziek, dans, avontuur.
Wie weet kom je mij daar ook nog tegen, ik doe er vrijwilligerswerk.

Anouk 								
Landal De Lommerbergen betekent oneindig genieten op één van de mooiste plekjes in hartje
Limburg. Het is heerlijk vertoeven bij Moeder Maas, kijkend naar het veerpontje en alle boten
die voorbij varen. Een bezoekje brengen aan bijvoorbeeld de Luxor Service Bioscoop is zeker de
moeite waard. Of wat te denken van de Indoor visrivier waar de forellen al op je liggen te wachten?
Hou je meer van snelheid, dan is Euro indoorkarting in Swalmen wellicht iets voor jou!
En zoek je het liever net even wat dichter bij je bungalow, dan bieden wij als Landal De
Lommerbergen je méér dan genoeg speelplezier met een indoorspeelplaats, het avontureneiland
of het Subtropisch Waterparadijs.
Keuze genoeg, dus kom je binnenkort gezellig op bezoek?
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Klim maar
op als je
durft!

Voor een unieke, fun,
actieve en , vooral ook , veilige
beleving van de natuur
Je vindt ons in het bos van Venlo

lente

Verlengde Trappistenweg 35, 5932 ND Tegelen

T
E

Vanaf 22 februari

20 t/m 22 april (Pasen)

Expositie ‘CSI Continium’
Locatie: Kerkrade

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

Ridderspektakel Historisch
evenement
Locatie: Arcen
www.kasteeltuinen.nl

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
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korting *

www.funforest.nl

*zie Minicards display bij de receptie

Expositie 2019

Someone is in my House van de
Amerikaanse kunstenaar David Lynch
Locatie: Maastricht
www.bonnefanten.nl

20%

088 369 70 00
klantenservice@funforest.nl

Een lijstje om niet te vergeten
30 november 2018
t/m 28 april 2019

Nu

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

BRÜGGEN
Brüggen, de gastvrije gemeente midden in
het 435 vierkante kilometer grote natuurterrein
Schwalm-Nette, ligt vlak over de grens.
De middeleeuwse stad verwelkomt zijn gasten
in een uitnodigende sfeer: smalle straatjes,
schilderachtige molens en traditionele gebouwen
geven Brüggen zijn speciale charme. In Burg
Brüggen zijn het Museum „Mensch & Jagd“,
de VVV en een fietsverhuur te vinden.
In Augustus nodigen het „Altstadtfest“ en
„Brüggen Klassik“ de bezoekers uit.

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

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

12 mei
Moederdag, Hoedendag
Modeshow met hoeden en een hoedenmarkt
voor het Kasteel. Locatie: Arcen
www.kasteeltuinen.nl

Wandelen en fietsen

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

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.
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DE SMAAK VAN LIMBURG
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 aanwezig. Bij de VVV-vestigingen en -agentschappen in Reuver, Roermond, Roerdalen, Thorn, Stevensweert en Weert zijn deze

Reserveer direct op www.hertogjan.nl/brouwerij

streekproducten te koop. Ook is het mogelijk om de bedrijven die de
streekproducten aanbieden te bezoeken of de lokale lekkernijen te
proeven tijdens een leuke Hap & Stap route.

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.

Bij Bourgondisch Limburg in Swalmen
kun je terecht voor originele geschenken
recht uit het Limburgse Hart, zoals Sjuumke trekke, Sjtekwors, Knapkook, Boere
Laeverspastei, moffelkook, verschillende
biersoorten en Limburgse wijn. “Veur eder
budget ein sjoon pakket.”
Beesel staat bekend als drakendorp en
heeft daarom specifieke eigen streekproducten zoals Drakenbier, Drakenthee 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 om zelf je blauwe bessen te plukken.
Maar je kunt ook buiten het plukseizoen
genieten van de heerlijkste bessensappen

en bessenjams.
Maar er is meer ... In de regio wordt veel
aandacht besteed aan speciale bieren en
wijnen. Door de gunstige weersomstandigheden zijn in Midden-Limburg de beste
ingrediënten aanwezig om heerlijke bieren en wijnen te maken.
Tijdens een rondleiding door Bierbrouwerij Lindeboom word je verteld hoe het
bier wordt gebrouwen en hoe de geschiedenis ertoe heeft geleid dat ze nu diverse
bieren brouwen. Voor een goede fles biologische 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 sfeerproeven én
bierproeven tegelijk bij de Weerter Stads-

brouwerij waar een keur aan heerlijke
brouwsels wordt geserveerd. Terwijl je in
de sfeervolle zaak een biertje proeft, heb
je direct zicht op het brouwproces (rondleidingen mogelijk).
Het Kaashuys in Reuver biedt mooie kaasen tapas-arrangementen en helpt je graag
met het samenstellen van een heerlijk
streekproductenpakket..

Op www.vvvmiddenlimburg.nl vind je alles terug over streekproducten
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Wat zullen we

gaan doen?
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
als 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 thema
werelden 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

SPEELPARK KLEIN ZWITSERLAND
Speelpark Klein Zwitserland is in 2017 uitgeroepen tot Beste Uitje van
Limburg in de categorie Speeltuinen in- en outdoor. Ook bij de ANWB
is het park vijf jaar op rij uitgeroepen tot één van de leukste uitjes van
Limburg. Vooral de prijs-kwaliteitverhouding scoorde hoog.
Tijdens de vakantiedagen is er bij Speelpark Klein Zwitserland veel
te beleven. Zo kunnen de kinderen naast de bekende familie
schommels, 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.
Voor meer info www.klein-zwitserland.nl.

Voor meer info www.klein-zwitserland.nl

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 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.
Zo hebben de grootste vogelvluchthal
van Europa met 6000m2 aan voor vogels
in hun eigen biotoop. Een maki eiland
waar u de apen kan 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 meenemen, want er zijn in het park
verschillende horeca gelegenheden 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 is bespreekbaar.

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

GaiaZOO

ELKE DA
G

OPEN!

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!

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.

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

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.

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

www.GaiaZOO.nl

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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HOEVE SAMSAM
Hoeve SamSam biedt tochten aan waardoor je het Peelgebied,
de Kempen-Broek en/of het Weerterland echt leert kennen!
Je kunt de tocht afleggen met één van onze unieke voertuigen:
• Cabrio Tuktuk
• Retro Snorscooters
• E-Loop(band)fietsen
• Fun-Movers
• Luxe Groepsfietsen
• E-Choppers
Het is een unieke belevenis. De wind in de haren, zonnetje op de bol,
met de tuktuk in cabriostand of een ander vervoersmiddel door het
unieke Weerterland, Kempen-Broek of Peelgebied.

S.v.p. vooraf reserveren via:
www.hoeve-samsam.nl
Tel.: 06 28944044

Kies voor de Molentocht, de Kanalentocht, de Groote-Peeltocht
of één van onze andere routes door het mooie Limburgse land.

Mail: hoeve.samsam@gmail.com

RESTAURANT CORSICA!
Op nog geen 2km van het vakantiepark vind je,
op de markt in het dorp Kessel, ons mediterraan
specialiteitenrestaurant Corsica!

Mediterraan lekker!
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
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Markt 31 | Kessel | Tel. 077-7370163

www.restaurantcorsica.nl
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zomer

Een lijstje om niet te vergeten
30 mei t/m 2 juni

22 juni

6 juli

Proef de Lente!
Locatie: Arcen
www.kasteeltuinen.nl

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

Theaterfestival Cirque de la Lune
Locatie: Arcen
www.kasteeltuinen.nl

4 t/m 7 juni
Heuvelland Fiets4daagse
Locatie: Café-Feestzaal Cascade,
Nachtegaalstraat 25, Vilt
www.heuvellandfiets4daagse.nl

8 t/m 10 juni
Pinkpop Landgraaf
Locatie: Festivalterrein Megaland,
Landgraaf
www.pinkpop.nl

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

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

23/ 25/ 28/ 30 juni
Muziekdagen Eys
Diverse locatie, Eys
www.muziekdageneys.nl

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

13 en 14 juli
Weekend at War
Locatie: Simpelveld - www.zlsm.nl

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

4 t/m 7 juli, 11 t/m 14 juli
19 t/m 21 juli

8 t/m 18 augustus

Concerten André Rieu
Locatie: Vrijthof, Maastricht
www.andrerieu.nl

Orlando festival Kerkrade
Locatie: Abdij Rolduc, Heyendallaan 82
www.orlandofestival.nl

AFRIKA MUSEUM
Een museum over mensen
Het Afrika Museum, gevestigd in de bosrijke en heuvelachtige
omgeving van Berg en Dal (bij Nijmegen), heeft een binnen- en
een buitenmuseum. Het binnenmuseum toont naast de vaste
collectie, de tentoonstelling SIERADEN. Vele sieraden uit de
museumverzameling, aangevuld met hedendaagse sieraden van
toonaangevende ontwerpers uit de hele wereld, staan garant voor
volop kijkplezier, verbazing en bewondering. Kijk voor een actueel
overzicht en activiteiten op www.afrikamuseum.nl
Afrika is Global & Present!
Medio oktober 2019 opent het museum de vaste interactieve tentoonstelling waarin hedendaags Afrika een prominente rol heeft.
Met o.a. culturele diversiteit en dynamiek, beeldvorming, diaspora,
iconische personen, moderne kunst, populaire cultuur, huidige
handelsrelaties en nog veel meer.

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
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NOG ZOVEEL TE ONTDEKKEN...
Happy Together
Geniet van een heerlijk dagje uit bij BillyBird Park Drakenrijk. Kom pootjebaden,
zandkastelen bouwen, dobberen op een luchtbed of een verkoelende duik
nemen! Buiten het grote strandbad staan verschillende springkussens en ligt
er een voetbalveld en een volleybalveld. Neem een lekker kopje koﬃe, ijsje of
biertje op het terras dat over het park uitkijkt,
of geniet van een heerlijke barbecue.
Discgolf en Drakenbos
In het park vind je ook een Discgolparcours met 9 holes. Deze uitdagende sport
werkt net als golf, maar dan met Frisbees.
Werp in zo min mogelijk worpen in de basket terwijl je door het Drakenbos loopt. Dit
gedeelte van het park staat vol met draken
en is ook perfect om een mooie wandeling
te maken.
Nieuw in 2019
In 2019 krijgt het park een mega uitbreiding! Hou de website in de gaten om te
zien wat er allemaal gaat veranderen.
Beleef een
heerlijk dagje
strand!

Ontdek de
bewone rs van
het Draken bos!

THERMENMUSEUM HEERLEN
Alle wegen leiden naar….Heerlen!

Open:

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

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!

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

www.thermenmuseum.nl

NATUR- UND TIERPARK BRÜGGEN
Aaien, voeren en knuffelen, laat je verwonderen door de dieren of ga ravotten
in de enorme speeltuin midden in het bos. Natur-und Tierpark Bruggen is een
ideaal familie-uitje!
In geen enkele andere dierentuin is er zoveel contact tussen mens en dier.
Apen, zebra’s, kangaroes, antilopes, stokstaartjes, kamelen en nog veel meer.
Soms zijn er zelfs pasgeboren dieren te bewonderen! Maar het park heeft
nog meer te bieden: de heerlijke speelweide van maar liefst 1,5 hectare heeft
o.a. een glijbaan, springkussen, trampoline en een verzonken schip !

Een ideaal familie-uitje!
Speel de
uitdage nde
nieuwe sport
Discgo lf!
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Drakenrijkstraat 1 5953 TP, Reuver | www.drakenrijk.nl
Binnen 10 minuten ﬁets je van de Lommerbergen naar Drakenrijk

Eén kind GRATIS onder begeleiding
van een betalende volwassene.

Brachter Str. 98
41379 Brüggen, Duitsland
Tel. +49 2163 5447
www.natur-und-tierpark-brueggen.de
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Kom naar

Arcen!

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

ten plaats zoals bijvoorbeeld de Aspergemarkt in het voorjaar, de Sfeermarkten
in de zomer en het beroemde Scrooge
festival in december.

het nooit voltooide kanaal ‘de Fossa Eugenia’ op de grens met het
Duitse Straelen herinneren 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 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 centrum genieten van tongstrelende gastronomie. Verschillende streekproducten

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!

worden op traditionele en vernieuwende wijze bereid. Of liever slenteren door de straatjes
en langs de Maas met een ijsje
in de hand?
In Arcen vinden gedurende het
hele jaar gezellige evenemen-

KASTEELTUINEN ARCEN
Natuurlijk genieten bij het Leukste Uitje van Limburg:
Kasteeltuinen Arcen!
In het pittoreske dorpje Arcen, gelegen in de prachtige Maasduinen
van Noord-Limburg, ligt Kasteeltuinen Arcen. Kasteeltuinen Arcen is
een van de meest veelzijdige bloemen- en plantenparken van
Europa. Het park heeft meer dan 15 unieke tuinen, die zijn aangelegd
rondom een historische buitenplaats met een 17e-eeuws kasteel.
Naast de prachtige flora en fauna is er volop plezier voor de hele
familie! Ga met de kids op speurtocht, bezoek een van de magische
evenementen, wandel op de begaande paden óf net erbuiten en
kom tot rust in een van de restaurants.
Kasteeltuinen Arcen is in 2016, 2017 én 2018 door Land
van ANWB uitgeroepen tot het Leukste uitje van Limburg!
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Kasteeltuinen Arcen | Lingsforterweg 26, Arcen
www.kasteeltuinen.nl
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KASTEEL HOENSBROEK
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

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.

WANDEL MEE MET JORIS EN CATHELIJNE
Deze wandeling is een wandeling rondom het dorp Beesel voor het
hele gezin met leuke en speelse opdrachten voor de kinderen. De
wandeling kan direct vanaf het park gestart worden.
Lang geleden wandelden en speelden er
ook al kinderen in de buurt van de Lommerbergen. In 1883 woonden hier Joris en Cathelijne. De vader van Joris was

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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vroeger lid van de schutterij Sint Joris en
de vader van Cathelijne van schutterij Sint
Sebastianus. De twee schutterijen gingen
samen en organiseerden in 1883 voor het

eerst sinds 20 jaar weer het draaksteken.
Joris en Cathelijne hebben al veel gehoord
over het draaksteken en ze zijn dan ook
heel nieuwsgierig hoe het spel van Joris
en de draak eruit zal zien. Lees tijdens
deze tocht wat Joris en Cathelijne jullie te
vertellen hebben. Speel de spelletjes die
zij twee weken voor het draaksteken van
1883 speelden.

DEZE LEUKE EN LEERZAME TOCHT IS VERKRIJGBAAR BIJ DE RECEPTIE.
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Een lijstje om niet te vergeten
5/6/7/8 september

15 september

28 september t/m 2 oktober

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

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

De 1 na grootste Kermis
van Nederland
Locatie: Weert

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

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

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

herfst

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

1 t/m 31 oktober

21 & 22 september

Valkenburgse Bokkenweken
Diverse locaties,
Valkenburg aan de Geul
www.vvvzuidlimburg.nl

Elfia Groots fantasy evenement
Locatie: Arcen - www.kasteeltuinen.nl

3 t/m 6 oktober

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

28 t/m 29 september

Oktoberfeest Heerlen
Locatie: Pancratiusplein, Heerlen
www.oktoberfeestheerlen.nl

6 oktober
Maastrek
Diverse locaties
www.maastrek.eu

Wahlwiller Wijnfeesten
Diverse locaties, Wahlwiller
www.wahlwillerwijnfeest.nl

MUSEUM KLOK & PEEL
In de grensstreek tussen Brabant en
Limburg biedt Museum Klok & Peel in
Asten een interessant dagje uit voor
jong en oud.
Het museum herbergt de grootste c
ollectie luidklokken en klokkenspellen
ter wereld. Indrukwekkend is de bij
zondere expositie over de Klokkenroof
in oorlogstijd.
Ook laat het op aanschouwelijke wijze
zien hoe De Peel, het unieke natuurgebied op de grens van Brabant en Limburg,
zich in de afgelopen tienduizend jaar
heeft ontwikkeld. In 2017 & 2018 werd
het museum door de ANWB uitgeroepen
tot het ‘Leukste uitje van Noord-Brabant’.

Ostaderstraat 23 | Asten | www.museumklokenpeel.nl
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Er gaat niks boven

KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN

de natuur!

Beleef de natuur midden in Limburg: twee Nationale Parken,
grote grensoverschrijdende natuurgebieden en tientallen grote
en kleine bosgebieden.
Het natuurschoon in Midden-Limburg is
wijdvertakt en uiterst divers van karakter.
Qua omvang variëren de gebieden van
lieflijke, compacte strookjes tussen twee
dorpskernen tot fraaie stiltegebieden en
uitgestrekte natuurparken met een rijke
flora en fauna. Allemaal hebben ze dezelfde overeenkomst: je kunt er heerlijk
tot je zelf komen.

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

De Groote Peel: de ideale manier om De
Groote Peel te verkennen, is te voet. Op
eigen houtje, met een van de vele routes
of een excursie kun je het prachtige en
vogelrijke natuurgebied beleven.

GRENSOVERSCHRIJDENDE
NATUURGEBIEDEN
Natuur kent geen grenzen. Verken dan ook
onze grensoverschrijdende natuurgebieden Kempen-Broek, waar je bij Weert België binnen gaat, en het Maas-Swalm-Nette-natuurgebied waar je bij Roermond en
Beesel Duitsland binnen gaat.

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.
Maas-Swalm-Nette: In het park ligt aan
weerszijden van de grens bijna 10.000
ha natuurgebieden en vogelbeschermingsgebieden. De gebieden variëren
van extreem vochtig en voedselrijk in het
Maasdal en in de beekdalen tot extreem
droog, zandig en voedselarm op de hoger gelegen terrassen

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

GENIETEN VAN DE NATUUR
In nagenoeg alle natuurgebieden in
Midden-Limburg kun je uitgebreid fietsen en wandelen en in veel natuurgebieden zijn ook ruiterpaden aangelegd.
In de grotere natuurgebieden vind je bovendien bezoekerscentra, waar je meer
informatie over het betreffende natuurgebied kunt krijgen.

Kempen-Broek: GrensPark Kempen-
Broek is een uitgestrekt, goed ontsloten
gebied op de grens van beide provincies Limburg, ter hoogte van Weert.
Hier kan je genieten van de open ruimte en de stilte

HISTORIEHUIS ROERMOND





 VERBAZENDE VERZAMELINGEN
28|2|2019 – 19|5|2019
Indonesische krissen, Oud-Egyptische
grafbeeldjes, sigarenbandjes, cartes de
visite – allemaal oud, veel en gek.

 EEN SCHAT AAN SCHERVEN
Roermondse glazenierskunst tot 1600
7|6|2019 – 5|1|2020
De mooiste stukken uit de grootste
archeologische glasvondst ooit van de Benelux,
aangetroffen in een Roermondse kelder
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Neerstraat 11 Roermond (in de bibliotheek)

www.historiehuisroermond.nl
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NAAR BINNEN!
XBAZE
XBAZE “het trampoline park” te Reuver is
voor jong én oud, van beginnende jumper
tot professionele free-runner. XBAZE heeft
verschillende vette area’s, waar je de uit
daging met zwaartekracht aangaat.
Bij XBAZE vind je niet alleen trampolines,
maar alles om te springen, battlen en toffe
tricks uit te voeren. Enter the XBAZE.
Wil je jouw jump-uur reserveren, contact
met ons opnemen of meer weten over
onze Jump Arena? Check dan onze website

www.xbaze.nl

Pater Claretstraat 2, 5953 LC Reuver | Tel.: 077 - 820 0400

winter
Een lijstje om niet te vergeten
11 t/m 16 oktober

25 oktober t/m 10 november

11 november

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

Festival Vocallis
Diverse locaties
www.festivalvocallis.nl

De11devande11de
Locatie: Vrijthof, Maastricht
www.sjengkraftkompenei.nl

11 t/m 20 oktober

2 november

Internationaal Lichtkunst Festival
~ Enchanted Gardens
Locatie: Arcen
www.kasteeltuinen.nl

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

15 november
t/m 5 januari 2020

11 t/m 3 november
Lichtkunst festival
Locatie: Kasteeltuinen arcen
www.kasteeltuinen.nl
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10 november
Aod òp Nuj i Heële
Locatie: Burgemeester van Grunsvenplein,
Heerlen
www.aodopnuj.nl

Grot met Dino’s,
Mergel- en Zandsculpturen!

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

De leukste grot van Valkenburg voor jong en oud!
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ERVAAR DE SPANNING
VAN HET SPEL

ONTSPANNING
DELUXE

IN HOLLAND CASINO VENLO

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

Kom langs en speel Amerikaanse Roulette, Poker,
Black Jack, Punto Banco of Speelautomaten.
In ons restaurant geniet u van de heerlijkste gerechten.

DEUTSCHER SAUNA-BUND

Op vertoon van deze advertentie of een foto daarvan krijgt u gratis entree.
BRS Code: 61.651

thermalbaad | sauna | spa | gastronomie
38

Dagelijks van 9:00 tot 23:00 uur, Passstraße 79, D-52070 Aken www.carolus-thermen.de
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THORN, HET WITTE STADJE
Het door vele toeristen bezochte witte stadje Thorn heeft
een rijke geschiedenis, die teruggaat 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.

VERVELEN LUKT GEWOON NIET...
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 en verken het
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!
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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.

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 waterlief
hebber. De Maasplassen, die om en in Roermond liggen,
zijn met hun 3000 hectare. het grootste aaneengesloten
watersportgebied van Nederland. Bovendien vormt de
gemeente Roermond een zeer goed uitgangspunt voor een
wandeling, fietstocht of paardrijtocht door het Nationaal Park
De Meinweg, het Swalmdal, het Leudal en het Roerdal.
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Biergeheimen ontmantelen
Bij brouwerij Brand, Gulpener, De Keyzer, De Leeuw,
Alfa, Lindeboom of Hertog Jan. Limburg kent van oudsher
een aantal echte Limburgse bierbrouwerijen. Bezoek ze
en ontdek de authentieke Limburgse biersmaken.
Bezoek de Lindeboom brouwerij!
Vanaf februari 2018 zullen we starten met rondleidingen
door de brouwerij. Hou de website in de gaten voor meer
informatie en boekingen. Proost! Tot bij Lindeboom.
Lindeboom Bierbrouwerij
Engelmanstraat 54, 6086 BD Neer

Het witte goud van Limburg

Limburgse vlaai

‘Het witte goud’, ‘koningin van de groente’, ‘parel van het land’
en ‘points d’amour’ ... met zulke bijnamen moet de asperge
wel een bijzonder smaakvolle groente zijn. En elk voorjaar,
traditioneel vanaf de tweede donderdag in april, worden ze in
ons Limburg een korte periode geoogst en volop gegeten.

Vlaai is gebak dat vooral geassocieerd wordt met Belgisch en
Nederlands-Limburg. Het gebak wordt als typisch Limburgs beschouwd.
Vlaai bestaat uit een bodem van deeg (meestal met een diameter van
27 tot 30 centimeter), die plat is, met opstaande randen. De vlaai wordt
vervolgens meestal gevuld met vruchten, zoals kruisbessen (krosjelevlaai
mit sjoem), kersen, pruimen, appel, abrikozen, linzen of rijst.
Oorspronkelijk wordt er geen slagroom gebruikt, ook al komt dit tegenwoordig toch vaak voor. Vlaaien zijn wezenlijk verschillend van taart
omdat de bodem van een ander soort deeg is gemaakt. Vlaaideeg is
een stuk luchtiger en lijkt op brooddeeg. Een onderneemster uit Weert
heeft een belangrijk aandeel gehad in de verspreiding van de vlaai buiten
Limburg. Maria Hubertina Hendrix, ook bekend als ‘Antje van de Stasie’
verkocht in het begin van de 20e eeuw met verve haar ‘Weerter vlaaitjes’
aan treinreizigers op het station van Weert. Zo werd de vlaai een bekend
gebak voor reizigers uit heel Nederland. Later waren de Weerter vlaaien
zelfs in Nijmegen verkrijgbaar. Van de legendarische vlaaienverkoopster
staat sinds 1988 een standbeeld in Weert

Proef in deze periode de heerlijke asperges in ons restaurant
en ga zelf op culinaire ontdekkingsreis en zie hoe ze groeien in de
volle grond. Bij de boeren zijn heerlijke verse asperges verkrijgbaar.
Informeer bij de receptie naar de aspergeboerderijen in
de omgeving van het park.

Limburgse wijnen
Hoeve Roozendael produceert een drietal wijnen op het gelijknamige
landgoed op een oud maasterras aan de zuidwestkant van het
Limburgse Reuver. Dit drietal wijnen is nu verkrijgbaar in onze Parkshop.
Voor ieder wat wils en vooral leuk voor het thuisfront.
Hoeve Roozendael
Roozendaelseweg 2, 5953 TN Reuver (gem. Beesel)
T. 077-4741823

Sjroap/zeem, appelstroop
Stroop wordt van oudsher veel geconsumeerd
in Limburg; het wordt niet alleen op de
pannenkoek maar ook op Limburgs zwartbrood
of roggebrood gesmeerd. Stroop wordt geroemd om
zijn hoog ijzergehalte. Een bekende Limburgse
producent van stroop is Frumarco in Beesel.
Dit familiebedrijf maakt onder meer rinse appelstroop,
appel-perenstroop en Maestrichter fruitstroop van
de merken Frutesse, Timson, Sicof, en Henquet.
De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot 1852.
Frumarco is nog één van de twee stroopfabrikanten
in Nederland en heeft in 2009 ca 10.000.000
consumentenproducten verkocht.
Frumarco Beesel
Sint Jorisstraat 42, 5954 AP Beesel

Zoervleisj (zuurvlees)
Is een Limburgs streekgerecht, dat wordt bereid met paardenvlees, rundvlees, varkensvlees
of konijn. Zuurvlees lijkt op stoofvlees en hachee. De naam komt van het vooraf marineren van
het vlees in azijn. Maar de smaak is, in tegenstelling tot hachee, zoet. Het zuur van de azijn
wordt namelijk ruimschoots gecompenseerd door de toevoeging van peperkoek en
stroop. Zuurvlees wordt in zowel Nederlands als Belgisch Limburg en in
het Duitse Rijnland gegeten, veelal bij friet of aardappelpuree.
Bij de frituur in Limburg kan men meestal een frietje met zuurvlees
krijgen, maar ook in veel restaurants en eetcafés, snackbars
en eethuizen is zuurvlees te krijgen.

Lekkers uit Limburg
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HANDIG!

De handigste apps die uw vakantie veel eenvoudiger maken

Trots Op Eigen Streek
Download de ‘Trots op eigen Streek App’ voor alle informatie over de streek.
Ook vind je hier de leukste uitjes om te ondernemen tijdens uw verblijf.

Landa
De Lo l
mmerb
ergen

bergen

e Lommer

Landal D

Landal
Haal alles uit uw verblijf, met de Landal GreenParks app! Kies Landal De Lommerbergen en kijk meteen welke activiteiten er plaats vinden tijdens uw verblijf. Maak
alvast een reservering voor de restaurants of de bowlingbanen en ontdek de mooie
omgeving. Download nu de app en maak van uw bezoek een droomverblijf. Mocht
u vragen hebben, dan staan onze medewerkers graag voor u klaar.

Liefde voor Limburg
Noord-Limburg in de palm van uw hand! Op zoek naar een leuk dagje uit, in de omgeving
van Landal De Lommerbergen? Liefde voor Limburg is dé reis-applicatie als u Noord-Limburg
bezoekt. In deze App vindt u een ruime keuze uit routes met o.a. GPS functionaliteit en tips
voor leuke uitjes en evenementen in de buurt van het park.

Bollo
De grote kindervriend van Landal GreenParks, Bollo de Beer, heeft nu zijn eigen app. Kinderen kunnen nu niet alleen tijdens hun vakantie, maar ook thuis
met Bollo spelen en avonturen beleven. Ontdek Bollo’s wereld door filmpjes,
muziek, spelletjes en voorleesverhaaltjes!

NOORBE

EK

WeatherPro Lite
Iedereen heeft zijn eigen favoriete weerapp, maar wij zijn gek op WeatherPro Lite. Hij
is uiterst gedetailleerd. Als je wilt weten of je zon hebt of regen, of als je een dag of
zelfs een week vooruit wilt plannen: met deze app heeft u de weersinformatie altijd
binnen handbereik.
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Taurus World of Adventure - Venlo
Family-Entertainment op “Disney”-niveau!
Verschillende avonturen voor het hele gezin! Zoals het unieke Adventure Golf in vervallen tempels en
geheimzinnige grotten. Maak een tijdreis door twee van de spectaculairste lasergame-arena’s van
Europa: “Space Flight” of “Stargate” met beide 3 etages! Gooi een strike op een van de 10 bowlingbanen
met blacklights, lichteffecten en swingende muziek. De lounge-atmosfeer maakt Taurus onbetwist tot
de meest trendy bowling van Zuid-Nederland. In de Game Arcade vind je de coolste Arcade Games,
zoals Mario Kart en Jurassic Park! Of beleef een avontuur in onze unieke achtbaansimulators Max-Flight
360° Thrill Ride of “Taurus Adventure Flight”, geschikt voor het hele gezin! Sluit je dag af met een Tafel
BBQ of Hotstone arrangement, een hapje in ons Steakhouse of onze Lounge Bar.

Taurus World of Adventure, absoluut een omweg waard! - www.taurusworld.nl

In GaiaZOO ervaar je hoe bijzonder onze aarde is.
In 2018 opnieuw verkozen tot ANWB’s Leukste uitje van Nederland!

GaiaZOO

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.

ER OP UIT!

GaiaZOO | Dentgenbachweg 105 | 6468 PG Kerkrade | 045-5676070
www.GaiaZOO.nl | info@GaiaZOO.nl
Iedere dag geopend vanaf 10.00 uur

Retailpark Roermond

Kom shoppen in Retailpark Roermond! Door de XL-formules zijn de winkels groter dan
je gewend bent.
Naast een supermarkt is er een divers aanbod aan woon- en electronicaspeciaalzaken,
maar ook een dierenspeciaalzaak en de grootste Intersport van Nederland zijn hier te vinden!
Voor een kopje koffie kun je terecht bij een van de horecagelegenheden.
Wij zijn 363 dagen per jaar geopend en bieden ruim 400 gratis parkeerplaatsen!
Schaarbroekerweg 58 | Roermond | www.retailparkroermond.nl

Afrika Museum
Mondo Verde
Familiepark Mondo Verde staat voor lekker onbezorgd genieten voor het hele gezin.
Waan je tijdens je wandeling in andere werelden door de verschillende thema’s ,
schitterend aangelegde tuinen met bijbehorende gebouwen, waterpartijen en beelden.
Of durf jij per ‘Sky Dive’ naar de ringstaartmaki’s te gaan kijken?
Familiepark Mondo Verde heeft voor ieder wat wils en aan alles is gedacht.
Exclusief concept - All You Can Eat - zit in de entree inbegrepen.
Groene Wereld 10 | Landgraaf | Tel.: 045 - 535 01 61 | www.familieparkmondoverde.nl
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Wat het Afrika Museum bijzonder maakt is het buitenmuseum. 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.

Festivals in het buitenmuseum:
30 mei Africa Now 2019
22 juni Keti Koti Festival 2019
Kijk voor een actueel overzicht en activiteiten op www.afrikamuseum.nl

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
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IN GaiaZOO ERVAAR JE
HOE BIJZONDER ONZE AARDE IS

GaiaZOO TICKETS

G!
KORjTdeIN
METform
receptie
atie bi
Meer in

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:

