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VALKENBURG
MERGELSTAD MET VELE GEZICHTEN
In het hart van het beschermde natuurgebied Heuvelland
flonkert het mergelstadje met haar rijke toeristische traditie.
Het vijf-sterren landschap met Valkenburg als het
Toscane aan de Geul is al meer dan 125 jaar
een grote trekpleister voor binnenlandse en buitenlandse gasten.
Door de centrale ligging in de Euregio
voelt u hier bijna letterlijk de hartslag van Europa!

WELKOM!
Welkom voor een mooi verblijf in het
hart van het aards paradijs. Want zo
voelt het voor mij ook nog elke dag.
Ik kwam hier 12 jaar geleden uit
Amersfoort, bij de oprichting van dit
park. En nog elke dag geniet ik van de
entourage binnen en buiten het park.
Het mooie hier is dat het voor mij
nooit voorbij gaat. Elke dag, elke
week, elk seizoen heeft hier zijn eigen
bijzonderheden. Denk u dit park eens
in, bedekt met een witte sneeuwlaag,
net als de omgeving. Uw verblijfplek is
aangenaam warm, buiten kunt u slee-

ën, wat verder weg langlaufen en skiën. Oneindig mooi. Probeer het zelf
eens!
Kom zeker terug in de kerstperiode, die
hier gelukkig lang duurt: van half november tot na nieuwjaar. Het hele park
is feeëriek verlicht, maar dat geldt ook
voor heel Valkenburg en omgeving.
Bezoek de kerstmarkten in de grotten
of loop de Route d’Amuse langs de betere restaurants. De Christmas Parade,
de Christmas Cave, Santa’s Village op
het Theodoor Dorrenplein, kerstmis is
hier werelds. Wie niet beter weet, zou

denken dat de kerstman uit Valkenburg komt!
In het voorjaar en de zomer treffen we
hier veel fietsers, uiteraard op de kop
van de bekendste klim van Nederland: de Cauberg. Maar altijd hebben
we hier die prachtige omgeving, met
steden als Aken, Luik, Hasselt, Heerlen
en Maastricht in de nabijheid en een
prachtige natuur die uitdaagt en verdere verkenning. Vergeet ook plaatsjes niet als Noorbeek, Slenaken en de
Voerstreek, het bedevaartplaatsje Wittem en veel meer.

Wielerstad
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www.valkenburg.nl
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ACCOMMODATIES

Een
GLIMLACH
PAST

Zullen wij ons even voorstellen?
Met ons kleine Landal team van 7 vaste medewerkers Gert, Tanya, Desiree,
Roger, Evelien, Cheryl, Vince en onze
4 stagiaires staan wij elke dag weer
klaar om top service te verlenen aan
onze gasten. Wij zorgen ervoor dat
ons park voldoet aan de huidige wensen en zelfs de verwachtingen kan
overtreffen van onze gasten. Dat geeft
ons wel eens wat kopzorgen maar ons
motto is dan ook problemen bestaan
niet, alleen uitdagingen.
Buiten ons kleine team mogen Jan,
Chantal en hun team van Restaurant
De Zoete Zoen niet ontbreken, elke
avond verzorgen zij onze gasten van
heerlijke gerechten.

AWARDS/ RECOMMENDATIONS



2005
2007
2008
2011
2012



2013: Zoover award zilver
2014: green key goud

De schoonmaaksters van CSU onder
leiding van Joyce werken door weer
en wind om alle accommodaties op
tijd schoon te krijgen. Er wordt dan
ook wel wat afgerend op ons park.
Samen werken we hard om te zorgen
dat iedereen tevreden kan zijn over het
eindresultaat.

Reviews: Zoover 8,7 - Facebook: 4,5/5 sterren
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Ons doel is dan ook dat elke gast het
park met een glimlach verlaat.
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The wifi password is
Cauberg29

GREENKEY

Certificaat

VALKENBURG
Neem de berg naar onder en u bevindt
zich het hartje van Valkenburg.
Het kleine stadje heeft veel te bieden.
Buiten de leuke winkels en restaurants
heeft het een rijke geschiedenis
met veel bezienswaardigheden.
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Dankzij ons hele team kunnen wij de
gasten met succes blijven ontvangen
op ons park.

2015: bungalowspecials.nl: meeste luxe vakantiepark van NL
2016: Oranje Zoover Award: top 10 beste vakantieparken van NL

MAASTRICHT
Met een steenworp afstand van
het park komt u terecht in het
bourgondische Maastricht.
Bij uitstek de leukste stad om in
Zuid-Limburg een heerlijk dagje te
vertoeven.

Wilt u
ook als een
echte fietsfanaat de
Cauberg beklimmen?
Wij verhuren verschillende fietsen,
zo hebben wij voor de echte sportievelingen Mountainbikes. Heeft u toch iets meer hulp
nodig bij de ons heuvelachtige landschap dan hebben
wij ook elektrisch fietsen. Vraag ons naar de vele mooie
route die Zuid-Limburg te bieden heeft.
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65.000
gasten mogen wij
per jaar ontvangen

55%
VASTE GASTEN



Nespresso
recycling

WWW.INSTRAGRAM.COM/
LANDALCAUBERG
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Geniet vandaag  herhaal het morgen 
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Door de vruchtbare grond was Zuid-Limburg altijd al een aantrekkelijk leefgebied. De strategische ligging zorgde
ervoor dat ook de grootmachten uit de
Middeleeuwen veel interesse hadden
in dit gebied. Hierdoor is er eeuwenlang af en aan gestreden om heerschappij over deze regio. Na de Romeinen is Zuid-Limburg ingenomen door
Spanjaarden, Duitsers, Oostenrijkers,
Fransen en uiteindelijk de Hollanders.
Sporen uit de Middeleeuwen zijn vooral
te vinden in forten, kastelen en kerken.
Zuid-Limburg heeft een lange tijd deel
uitgemaakt van het Heilige Romeinse

Rijk. Het Rooms-katholicisme is tot op
de dag van vandaag de meest prominente religie. Dit is de zien
in de vele Roomse bouwwerken, zoals kerken, basilieken en abdijen. Vele van
deze bijzondere bouwwerken zijn bewaard gebleven
en geven een kijkje in het
Middeleeuwse leven in
Zuid-Limburg.
Sinds de jaren 50 was het
winnen van steenkool zo’n

lucratieve bezigheid dat bijna iedereen in oostelijk Zuid- Limburg in de
‘koel’ werkte. Via een smalle liftschacht gingen de koempels 700 meter
diep in de grond om het zwarte goud
naar boven te halen. In de steenkolenmijn en het Limburgs mijnmuseum
leert u over het zware leven van de
mijnwerkers.
Dus geniet van de rijke historie en
bezoek de vele historische en hedendaagse bezienswaardigheden die
Limburg rijk is. Alles is mogelijk!

Hoe klinkt het Valkenburgs dialect?

ZUID LIMBURG
Er was eens... een prachtige, vruchtbare regio vol heuvels, rivieren en ondergrondse schatten.
Prehistorische boeren, bandkeramiekers, vestigden zich zo’n 7000 jaar geleden in dit gebied en
kondigde hiermee het begin aan van de rijke geschiedenis van Zuid-Limburg. Eeuwenoude sporen van beschaving, religie, overheersing, oorlog en welvaart vind je tot op de dag van vandaag
terug in zeldzame opgravingen, cultureel erfgoed, steenkolenmijnen en interessante musea.
Maak tijdens uw bezoek aan Zuid- Limburg een spannende reis door de tijd langs oerboeren,
Romeinen, ridders en mijnwerkers.
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Limburgs is een dialect met sterke Duitse en Franse
invloeden. Het dialect is niet overal in Limburg hetzelfde,
de dialecten verschillen van plaats tot plaats. Grofweg is
er een verschil in Noord-, Midden- en Zuid-Limburgs.
Probeert u eens een woordje Valkenburgs te spreken.
U zult merken dat het gewaardeerd wordt en dat u zich
snel thuis zult voelen.

Go ed em idd ag / -av ond :
Go jem ied ig/ Go jen ao ven d

A l s t u b l ie f t : E
s te b le e f

To t z ie n s :
To t z e e n s

Ik/ Jij/ Wij / Jul lie :
Ich / Dic h/ Vee r/ Ge er

Hier/ Daar: Hie/ Dao

k e n ?:
in
r
d
u
t
il
w
Wa t
Ik b e g r ij p / ve r s ta
d r in k e ?
r
e
e
g
h et n iet:
t
il
w
Wa t
Ic h b e g r ie p ‘t n e
et
Bedankt: Danke

:
M o o i m e is je
s je
S jo a n m a e d
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Leeuw Bier

Bierbrouwerij De Leeuw is thuis in Valkenburg, van oudsher.

adv
gemeente
Valkenburg

All
cycling routes
lead to
the Cauberg
in Valkenburg.

Het Leeuw pils wordt weliswaar in België gebrouwen, echter
nog steeds naar authentiek Valkenburgs recept.
Léon Crutzen van Bierbrouwerij De
Leeuw: “We werken al vele jaren samen
met ons Belgische zusterbedrijf brouwerij Haacht, wat ons een stuk krachtiger
heeft gemaakt. Hierdoor hebben we een
aantal Belgische speciaalbieren van superieure klasse kunnen toevoegen. Daar
is niet alleen iedereen in Valkenburg,
maar in heel Nederland blij mee.”

Zo zijn er de bovengistende abdijbieren
van Tongerlo: Tongerlo Bruin (6,5%),
Tongerlo Blond (6%), Prior Tongerlo
(9%) en Tongerlo Christmas (7%). De
bieren dragen het label Erkend Belgisch Abdijbier. Prior Tongerlo sleepte
de afgelopen jaren heel wat prijzen in
de wacht bij toonaangevende wedstrijden. Het laatste restje uit de fles wordt
gepresenteerd in een apart gistglaasje
en bevat “de geest van het bier.” Tongerlo Blond werd uitgeroepen tot “Beste Bier van de Wereld” door de internationale jury van de World Beer Awards.
Ook de bovengistende fruitbieren van
Mystic slaan aan: Mystic White (5,1%),
Mystic Krieken (3,5%), Mystic Radler
citroen (2,5%) en Mystic Perzik (3,7%).
En dan zijn er de Keizer Karelbieren, opgedragen aan de in Vlaanderen residerende Karel V, die ook over Nederland
regeerde en een groot bierliefhebber
was. De bieren zijn bovengistend: Keizer Karel Robijn Rood (8,5%), Keizer Karel Goud Blond (8,5%) en Ommegang
Keizer Karel (8%). Ommegang dateert
van 2011 en wordt geschonken in een

info@leeuwbier.nl
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speciaal kelkglas. In 2011 behaalden
zowel de Keizer Karel Goud Blond als de
Robijn Rood drie sterren op de Superior
Taste Awards. In 2012 behaalde Ommegang ook drie sterren. Dit bier wordt
sinds kort gebrouwen met uitsluitend
Belgische hop en beschikt over een
complexe bitterheid en een verfijnd
hoparoma. De Leeuw/Haacht voert
ook een eigen, geliefd merk water en
frisdranken: Val, op basis van natuurlijk
zacht water. Dat water wordt van 150
meter diepte opgepompt en is door
het Ministerie van Volksgezondheid in
1989 erkend als natuurlijk mineraalwater.

Leeuw & De Zoete Zoen
De Zoete Zoen werkt nauw samen met
de plaatselijke huisbrouwer, Leeuw.
Jan Peters: “De lijnen zijn kort en hartelijk.” Dat blijkt onder andere uit het
eigen Zoete Zoenglas dat Bierbrouwerij
De Leeuw samen met De Zoete Zoen
ontwikkelde en uit het gezamenlijk
creëren van een nieuw voorterras voor
passanten van buiten het park: wandelaars, fietsers en alle anderen die de
Cauberg beklimmen. Tip: geniet van de
Leeuw speciaalbieren tijdens de LekkerLeeuwBierTocht door Valkenburg.
Deze kunt u individueel boeken bij VVV
Zuid-Limburg en via www.tickli.nl.

www.leeuwbier.nl
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Wandelen, sightseeing, avontuur en genieten

Valkenburg aan de Geul is al meer dan 125 jaar een grote trekpleister. Verscholen tussen de mosgroene heuvels, in het hart
van het beschermde natuurgebied Heuvelland, flonkert het
mergelstadje met haar rijke toeristische traditie. Ontdek wat
er allemaal in Valkenburg te doen is. Welkom in Valkenburg!
Centraal gelegen in Zuid-Limburg,
geldt Valkenburg aan de Geul al sinds
1852 als toeristenplaats. Hier werd
ook de eerste VVV van Nederland
opgericht. Valkenburg wordt ook wel
‘Bad’ Valkenburg of ‘Mergelstad’ genoemd.

Het glooiende land van Valkenburg
kent schitterende vergezichten, holle
wegen, imposante kastelen, authentieke vakwerkboerderijen en pittoreske dorpjes te midden van uitgestrekte
bossen en grazige weiden, doorsneden door een immer voortkabbelende, meanderende Geul.

City of History
De warme, gouden gloed van de mergelstad is een weer
spiegeling van
de gastvrijheid waar Valkenburg om
wordt geroemd. Het is de enige voormalige vestingstad in Nederland met
hoogteburcht. De laatste jaren is hard
gewerkt om de historische gebouwen
elementen nog beter tot hun recht te
doen komen, zoals de Middeleeuwse
Stadspoorten, de stadswallen en de
sfeervolle Geulkades.

City of Leisure & Wellness
Musea, een top casino, mergelgrotten, attracties, gezellige terrasjes en

City of Natural Beauty
Valkenburg ligt in het Geuldal, een zee
van rust en ruimte met rijke flora en
fauna. Het is een gebied dat het predicaat ‘vijf sterren landschap’ is toegekend voor de ecologische, cultuurhistorische en belevingswaarde, de
mogelijkheden tot recreatie en de uniciteit. Het is de ideale omgeving om
te wandelen en fietsen, een internationale trekpleister voor wielerliefhebbers, met de beruchte Valkenburgse
Cauberg als fysieke en mentale uitdaging. Dankzij een uitgebreid netwerk
van fiets- en wandelroutes kan ieder
zijn eigen route en afstand bepalen.
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winkeltjes, prachtige kastelen en
tuinen, top accommodaties en fijne
familiehotels. Valkenburg heeft het
allemaal en meer.
Voor sfeervol genieten in een hoogwaardig saunalandschap kan men
terecht bij Thermae 2OOO, het eerste
kuuroord van Nederland, gesitueerd
op de top van de Valkenburgse Cauberg. Het is één van de weinige plekken in Nederland waar het warme,
oergezonde thermaal water rechtstreeks wordt opgepompt.

City of Cycling
Valkenburg geniet wereldwijd faam
als Wereld Wielerstad. Zo is er vijf keer
het WK Wielrennen op de weg verreden (in 1938, 1948, 1979, 1998) en
zijn twee keer etappes van de Tour de
France aangekomen (in 1992 en in
2006). Op het nationale vlak is Valkenburg herhaaldelijk het toneel van
landskampioenschappen en aankomsten in meerdaagse koersen.
Sinds 2003 ligt de finish van de Amstel
Gold Race op de top van de Cauberg.

13
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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

STEENKOLENMIJN VALKENBURG
En nu 4
voor de prijs
van 3!

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

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

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

Kijk voor de openingstijden op www.steenkolenmijn.nl

Short Golf is voor iedereen!

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

Je bent van harte welkom!
Reserveren? Bel 043-3569999

www.golfenophetrijk.nl/margraten/short-golf

MERGELRIJK

MYSTERY HOUSE

De leukste grot voor de hele familie!

Mystery House is gevestigd in de
oude bioscoop van Valkenburg.
De Escape Rooms zijn gebaseerd
op oude films, die als vloek in de
bioscoop 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?
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In MergelRijk wandel je zelfstandig
door een sfeervol verlicht gangenstelsel. Je ziet er prachtige mergelbeelden en zandsculpturen, levensgroot en in miniatuur. Met behulp
van films, interactieve tablets en een
speurtocht voor kinderen, beleef je
Teambuilding spel | 3 tot 6 personen per escape room | spelduur 1 uur
Valkenburg centrum | www.mysteryhouse.nl

talloze interessante verhalen en wetenswaardigheden over mergel en
grotten.
In MergelRijk is veel te beleven voor
de hele familie en als hoogtepunt
mag jong en oud in het grottenatelier

zelf een mergelsouvenir maken. Met
een hapje en drankje in de brasserie
maak je deze ondergrondse beleving
compleet!
MergelRijk is vrijwel dagelijks geopend tussen: 11.00 en 17.00 uur.

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





Wilt u ze zelf klaarmaken? Bij Roger
Pinckers, op 500 meter afstand van
ons park haalt u kraak verse asperges,
met de aspergepan in uw woning bereidt u ze eenvoudig. De fietskaart ‘Asperges naar Zuid- Limburg’ van VVV

Zuid- Limburg met 3
fietsroutes staat boordevol leuke aspergetips en
bezienswaardigheden
die u beslist gezien moet
hebben.

Middeleeuwse traditie: het schuttersfeest
Vanaf de 14e eeuw is er sprake van
schietverenigingen, de zogenaamde
‘schutterijen’. In de Middeleeuwen beschermden ze de stad, vandaag de dag
vormt de schutterij een uniek stukje
Limburgse cultuur waarin de religieuze sporen nog goed te herkennen zijn.

Ben je fan van historische kostuums,
parades en drumbands en wil je een
dagje genieten van het schuttersgeweld? Kom dan naar het Oud Limburgs
Schuttersfeest op 2 juli in Merkelbeek,
waar zo’n 160 schuttersgildes bij elkaar komen.



The Dutch Mountains beklimmen



Lekker Leeuw Bier tocht



door deze prachtige ondergrondse omgeving en verwonder je over de verhalen
over de blokbrekers, de schuilplekken,
schilderingen en sculpturen .Met name
Valkenburg is bekend vanwege het lange ondergrondse gangenstelstel.

Tijdens Carnaval vier je Limburg op haar
best: de hele regio viert feest! De aftrap is
op donderdagavond met het Auw Wieverbal in Valkenburg waarna er overal
in Zuid- Limburg wat te doen valt, zoals

Toppers, zoals je die in
de Alpen en in de Pyreneeën hebt,
kom je natuurlijk niet tegen in Nederland. Toch kun je met een beetje

Bierbrouwerij De Leeuw
BV en VVV Zuid-Limburg hebben
een wandeling ontwikkeld in en

ambtenarencarnaval op vrijdag, kinderoptochten op zaterdag, de grote optochten op zondag en maandag, klone trekken in Kerkrade op dinsdag en hieringe
biete in Maastricht op woensdag.



planning de longen uit je lijf fietsen
op de heuvels in Zuid Limburg, want
dat is de ‘place to be’ als het om Nederlandse bergen gaat, waaronder

rondom het centrum van Valkenburg. De wandeling combineert het
wandelen in het gezellige centrum

meer dan 40 ingerichte kasteelvertrekken en organiseert regelmatig
leuke evenementen.

geschikte mergelbodem en de warme
zomers van de laatste jaren. Breng
een bezoek aan een van de wijngaarden zoals Fromberg of St.
Martinus.

de Cauberg, de
Ke ut e nb e r g
en de Eyser
bosweg.

van Valkenburg met het proeven van
LEEUW Bieren in geselecteerde horecazaken.

Maastricht, ster onder de steden

De stad Maastricht heeft
een rijke geschiedenis, waar nog een
hoop van terug te vinden is. In het Jekerkwartier staan nog delen van de eerste
en tweede stadsmuur overeind en zijn

Vier carnaval met de locals

kastelen zijn te bezoeken, zoals het
bekende en grootste kasteel van
Zuid-Limburg: Kasteel Hoensbroek
in Heerlen. Dit kasteelmuseum heeft

Limburg brengt uitstekende (witte)
wijnen voort. Op de glooiende hellingen staan bekende druivensoorten als
Riesling, Müller Thurgau en Pinot Noir.
Wijnbouw is hier mogelijk dankzij de



Bezoek de Mergelgrotten

De Limburgse mergelgroeven zijn een 250-tal grote en kleine gangenstelsels die in de afgelopen eeuwen
in Zuid-Limburg zijn ontstaan ten gevolge van de ondergrondse winning van
krijtgesteente en kalksteen. Laat je leiden
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Limburgse wijngaarden & wijnen

Zuid-Limburg heeft, door
de centrale ligging in Europa, de
grootste kastelendichtheid van Nederland. Veel van deze historische

Limburgse asperges proeven

Van april tot en met juni
kunt u proeven van het ‘witte goud’ dat
in deze streek zo van het land wordt
verkocht: lekker en vooral vers! Bij ons
restaurant De Zoete Zoen staan dan
ook regelmatig asperges op het menu.



ZUID
LIMBURG



Bezoek de Kastelen

veel monumentale kerken en basilieken te vinden. Loop zeker ook even door
Wyck aan de oostkant van de Maas. Deze
wijk barst van de gezelligheid met leuke
winkels, restaurantjes en barretjes.

Rij de Mergellandroute

De route voert dwars
door het Zuid-Limburgse
5-sterrenlandschap. U komt langs
het Drielandenpunt in Vaals, ziet
de unieke krijtwanden en gaat door

verschillende echte Zuid-Limburgse
dorpjes zoals Epen, Slenaken en Eijsden. Ook Maastricht wordt natuurlijk
aangedaan. U zult versteld staan van
de prachtige natuur, de attracties, de

mooie vergezichten en natuurlijk de
vele terrasjes om even te pauzeren.
De complete routekaart is eenvoudig te bestellen via www.limburgwinkel.nl
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De lekkerste pannenkoeken eet je in Valkenburg
PANNENKOEKENPARADIJS CAUBERG
Nieuw in Valkenburg lekker centraal, aan de voet van de Cauberg!

MONDO VERDE LANDGRAAF

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.

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

Tot Ziens!

Een feest voor het hele gezin!!!

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

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

land. Tot de attracties behoren een achtbaan, autoscooter, kontiki, klimvulkaan,
nautic jet en diverse speeltoestellen.
Mondo Verde is 25 hectare groot en is
ook geschikt voor rolstoelgebruikers.
Geniet van de veelzijdige en prijsvriendelijke horeca. Ook als het weer minder
zonnig is, kunt u hier uitstekend vertoeven. Themafeesten tot 2.000 gasten zijn
bespreekbaar. Tip: Mondo Verde biedt
vrijwel zeker te veel vertier voor één dag.
Een jaarkaart is nauwelijks duurder dan
de dagentree.

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

www.pannenkoekenparadijs.com

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

PANNENKOEKEN HUIS VALKENBURG
Enkele highlights:
• Meer dan 250 verschillende pannenkoeken
• Diverse lunchgerechten
• Ook afhalen
• Allergie en dieet vriendelijk
• Kinderspeelhoek + “pannies” bij de kinderpannenkoek
• Kinder-, familiefeestjes, bedrijfsuitstapjes
• Tegenover kabelbaan
• Vlakbij sprookjesbos
• Ruime privé parkeerplaats

KINDERSTAD HEERLEN
De 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 tot het neerzetten van een vaste attractielocatie:
Kinderstad in het centrum van Heerlen. Hier vindt u tal van attracties op

een oppervlakte van 10.200 m2. Geniet hier van een achtbaan, wildwaterbaan, botsauto’s, draaimolens, glijbanen, een klauterkasteel, luchtkussens,
trampolines, een klimvulklaan, waterfietsen en meer. U betaalt eenmaal
entree (€ 9,-), waarna alle attracties
gratis zijn. Consumptiebonnen voor

eten en drinken kosten € 1,25.
Een kinderfeestje? Voor groepen geldt
€ 10,- voor entree + 3 consumptiebonnen. Kinderstad is volledig overdekt,
ligt vlakbij NS- en busstation Heerlen
Centrum en beschikt over voldoende
eigen parkeerplaatsen.

Neerhem 61, 6301 CE Valkenburg | T. 06 14 61 63 33

Kinderstad is elke dag open van 10.00 tot 18.00 uur.

www.pannenkoekenhuisvalkenburg.nl
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Parallelweg 4 | Heerlen | Tel.: 045 - 571 72 52 | www.kinderstad.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.

Volg de gids,
laat je fantasie leiden,
leef mee en verwonder je!

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!

Roofvogelshows
Ruïne speurtocht
Avondrondleidingen
Kijk op onze site voor het
actuele aanbod!

www.stiphout.nl

Fluweelengrot
Laat je leiden door één van de oudste ondergrondse
gangenstelsels van Zuid-Limburg.
Hoor de verhalen over de blokbrekers en over de mensen
die zich in oorlogen schuil hielden.
Bewonder de prachtige schilderingen en sculpturen.

Kasteelruïne
De vluchtgangen van de Fluweelengrot leiden naar
de Kasteelruïne. Ga hier terug naar de tijd van ridders
en jonkvrouwen. Ontdek de resten van Nederlands enige
hoogteburcht; sinds 1050 het baken van Valkenburg
en haar omgeving.

Kasteelruïne en Fluweelengrot
Daalhemerweg 27
6301 BJ Valkenburg a/d Geul
043 820 00 40
www.kasteelruinevalkenburg.nl
info@kasteelruinevalkenburg.nl
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Hallo zon en hallo dag,
zullen wij samen stralen, beginnen met een lach.
Zullen we beleven verwonderen, gewoon dankbaar zijn
Genieten van momenten groot of best wel klein.

Sla een hole in one op de mooiste golfbanen van Nederland!
De heuvels van Zuid-Limburg bieden een prachtig decor voor
professionele golfbanen met verschillende moeilijkheids
graden, middenin de natuur.

Hier in Zuid-Limburg hebben we genoeg tips
om heerlijk buiten te zijn.

NAAR BUITEN!
Ontdek elegante winkels en trendy zaakjes, slenter door
gezellig drukke voetgangersgebieden en passages.
Maastricht
• Aachen (DU)
• Hasselt (BE)
• Maasmechelen Village (BE)
• Roermond outlet Village

• Golf&Country club Wittem
• Golfbaan Het Rijk van Margraten
• International golf Maastricht
• Golf & Countryclub Hoenshuis Voerendaal
• De Eyserhof

GOLF

KIDS

Verrassend erop uit met de kids.
• Sprookjesbos
• Steinerbos
• Kasteelpark Born
• Pretpark Valkenier
• Mondo Verde
• Gaia Zoo

EXPLORE

SHOPPIN

Verken Zuid-Limburg op vele manieren met de auto,
scooter, fiets of te voet is. Geniet van het mooie
Heuvelland.

G

Wilt u liever actief Zuid-Limburg verkennen dan
hebben wij hier de leukste tips.
• Klimpark snowworld Landgraaf
• AGOGO Valkenburg
• Kajak en Rafting tour Limburg
• Tokkelen Wilhelminatoren
• FunValley Eijsden
• Survival Limburg

• Roverbikes scooter verhuur
• Cycle center tweewielers verhuur
• Il dolce Maastricht verhuur
• Blotevoetenpark Brunssum
• Mergellandroute

ACTIVE
Het rijke verleden van Zuid-Limburg leeft voort in de
vele kastelen, kerken, molens, natuurgebieden en
andere sporen van vroeger.

C U LT U R E
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• Kasteelruïne Valkenburg
• Kasteel Hoensbroek
• Kasteel Schaloen
• Basiliek O.L.V. van het H. Hart te Sittard
• St. Martinuskerk in Vijlen
• Amerikaanse Begraafplaats te Margraten
• Kasteeltuin Oud Valkenburg
• Pannekoekenmolen Gulpen

GO OUT
Amuseer u tijdens het uitgaan of ga uit terwijl
u zich amuseert.
• Wij zijn Valkenburg groepsactiviteiten
• Bisschopsmolen Maastricht
• Brand Bierbrouwerij
• Kroegentocht Valkenburg
• Wijngoed Fromberg
• Openlucht theater Valkenburg
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Het hoog(s)tepunt in Valkenburg
We hebben dan ook in de jaren al
heel wat uitgebreid en aangepast. We
zijn nog altijd blij dat we hier zitten en
blij met de uitstekende samenwerking met parkmananager Gert en de
Landal-organisatie.”

ZOETE ZOEN
Op de kop van de Valkenburgse Cauberg ligt het schitterende
Landal Kasteelpark Cauberg met bij de entree een al even
prachtige horeca-uitspanning. Wie denkt dat deze er alleen is
voor de parkbezoekers heeft het grondig mis: iedereen is welkom en u parkeert gratis, aan de rand van het park.
De top van de Cauberg is natuurlijk erg
populair bij wielrenners en -rijders. In
de drukke kerstperiode haken park en
restaurant aan, ook qua sfeer, bij Kers
tstad Valkenburg. Maar ook als de rust
even is weergekeerd is het uitstekend
vertoeven in het restaurant.

Het is winter als we dit schrijven. De
kaart is aangepast aan het seizoen,
maar blijft in de regio. Befaamd zijn
de planken vol lekkernijen. De Wintergenietplank bevat onder andere een
stoverij van wild, hervekaas (ook wel
Limburger of Rommedoe genoemd)
met stroop, bitterballen, kaas, worst,
gedroogde ham, kipkluifjes en boerenbrood.
Wie uitgewandeld is door de prachtige regio kan opwar
men met een
heerlijke winterkoffie met slagroom
en kaneel, chocolade, hazelnoot,
toffee en meer. Uiteraard zijn er ook
spirituele koffies, met een zoen uit Ierland, Spanje, Frankrijk, Italië, Limburg
en meer.
De Zoete Zoen heeft een heel bijzonder concept, dat resulteert in een goed
en trouw publiek, ook uit de regio. Met
name het nieuwe voorterras spreekt
veel gasten aan.
Eigenaren zijn Chantal Benen en Jan
Peters.
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VEEL MOGELIJKHEDEN
“De Zoete Zoen is vanaf 09.00 uur open
voor ontbijt, lunch en diner. We kunnen
in overleg aan ieders wensen voldoen,
omdat we ook grote gezelschappen
aan kunnen. Ons restaurant biedt
90 zitplaatsen, het terras liefst 100.
Daarnaast hebben wij ruimte voor bedrijven die op een informele manier
willen vergaderingen en cursussen
willen geven, bieden we ook gratis
parkeergelegenheid en wifi. We maken voor alle groepen een offerte “op
maat”. Door de afwisseling, blijft dit
bedrijf spannend en verveel je je nooit.
We hebben zelfs voor de gasten complete gourmet- en BBQ-arrangementen, voor in hun bungalow of appartement. Daarnaast mochten we in de
afgelopen jaren al heel wat bekende
Nederlanders ontvangen. Alle handtekeningen kun je zien op de deuren van
onze Schenkerij.”

“Onze laatste uitbreiding is het terras aan de voorzijde van de weg,
waar we vooral ook passanten
willen verwelkomen. Mensen uit
de omgeving, wandelaars en fietsers kunnen hier terecht voor diverse speciaalbieren, borrelplanken,
ijscoupes, koffie en dagverse vlaai,
maar ook de lunch of diner kan
buiten worden geserveerd Aangezien
we zelf twee dochters hebben, willen
wij de kinderen ook niet vergeten. Het
souterrain biedt kinderen de mogelijkheid om lekker te spelen, terwijl de
ouders genieten van hun maaltijd. En
wil je lekker op het terras zitten, dan is

er sinds kort een speelhuisje voor de kinderen. Handig
toch? Het mooiste aan dit
vak blijft de samenwerking
met mensen en de tevredenheid van iedere gast. Dit
blijft ons motiveren en zo
kunnen we er nog heel wat
jaren plezier van hebben.”

CHEFKOK: ROLAND VINCKEN
Roland Vincken uit Voerendaal is
de creatieve chef-kok van De Zoete
Zoen. Hij volgde de Middelbare Horecaschool in Heerlen en werkte vervolgens bij Kasteel Erenstein en Hotel
Winselerhof, voordat hij zes jaar geleden overstapte naar De Zoete Zoen.
“Het was voor mij een mooie uitdaging. Men streeft hier naar een hoog
niveau en ik krijg ik alle kansen om
dat te realiseren. Ik werk zelfstandig,
maar in nauw overleg met de colle-

ga’s en de directie. Ook de sauzen en
fonds komen hier uit de keuken en we
werken zo veel mogelijk met producten uit de streek, met biologische kazen en bijvoorbeeld grotchampignons
uit Kanne.”
Twee voorbeelden van streekgerechten die u zelf thuis kunt bereiden treft
u aan in dit magazine. “Dit is een
mooie plek, die veel bezoekers trekt,
ook vanwege de omgeving, het wielrennen de kerststad.”

Levenspartner Chantal Benen begon
bij Brand Bierbrouwerij. “Ik was achtereenvolgens relatiebeheerder bij Brand,
werkte op de verkoop binnendienst
voor Heineken en daarna bij zusterbedrijf Vrumona als vertegenwoordigster
in Zuid Limburg.

chef kok Roland Vincken en gastvrouw Nadine Drielsma

Toen we deze locatie konden overnemen vonden Jan en ik dat een unieke
kans: een eigen bedrijf met potentieel.

Schenkerij-restaurant De Zoete Zoen
Cauberg 29, Valkenburg | Tel. 043 - 601 01 70 | www.dezoetezoen.nl | info@dezoetezoen.nl
Elke dag geopend vanaf 10.00 uur (ontbijt vanaf 09.30 mogelijk)
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Goodies
Chocoholic, keuze uit 30
verschillende bonbons die u intens
gelukkig zullen maken. We houden
allemaal wel van chocolade.

Valkenburg is trots op alles wat van
eigen herkomst is, zo ook Gringelbier.
Deze speciaalbier smaakt naar honing
met een bittere afdronk om het biertje
net wat ronder te maken.

Visser Chocolade,

Café de Grendelpoort,
Muntstraat 17,
6301 BW Valkenburg

Walramplein 16,
6301 DD Valkenburg

Wijn drinken is lekker en leuk,
wijn drinken is een keuze.
Maar, welke wijn is lekker? De duurste wijn,
de mooiste fles of de wijn met de meeste
alcohol? Ontdek uw eigen smaak.
Dit doet u, heel simpel,
door eerst de wijnen te proeven.

Vino Vidi Vici,

Daalhemerweg 6,
6301 BK Valkenburg
Geniet u ook van zo´n
heerlijke verse kop koffie of het nu
in de ochtend is of in de middag,
koffie kan altijd.

Cup&Vino,

Theodoor Dorrenplein 10-12,
6301 DV Valkenburg aan de Geul

Limburgse vlaai een belangrijk begrip voor alle
Limburgers. Deze mag dan ook niet ontbreken.
Bij ons is het dan ook niet ongewoon om meer
dan 1 stukje vlaai te eten.

Bakkerij Geurten,
Passage 13, 6301 DW Valkenburg
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Aardbeien zijn lekker en
wie houdt er niet van?
De Zeute Aardbei maakt alles van
hun eigen geoogste aardbeien.
In de winkel verkopen ze verse aardbeien
en allerlei aardbeiproducten zoals jam,
stroop, bonbons, sap en natuurlijk de
overheerlijke aardbeienprosecco.

De Zeute Aardbei,

Provinciale weg 5a,
6255 NVTerlinden-Noorbeek

De vele lekkernijen van
Limburgse bodem, leuk als
geschenk maar ook zeker
de moeite waard om
zelf van te genieten.

VVV Limburg

Winkel Valkenburg,
Theo Dorrenplein 5,
6301 BX Valkenburg
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JOY FLOWERS
Wat heerlijk dat jullie op vakantie zijn in ons prachtige ZuidLimburg, welkom! In Valkenburg kunnen jullie naar hartenlust
wandelen, bourgondisch genieten én… shoppen!
Bij Joy Flowers slaag je altijd. In onze gezellige winkel in hartje
Valkenburg vind je een verrassend groot assortiment van verse
snijbloemen in alle geuren en kleuren. Onze enthousiaste en
vakbekwame bloembinders maken hiermee de mooiste boeketten
en geven je graag advies over onze andere woonaccessoires.

PEARL iZUMi Factory Store
Het hele jaar door VOORDELIGE PRIJZEN
in onze outlet store..
RIDE, RUN & TRIATHLON!

Naast alle bloemenpracht verkopen wij in onze 400m² grote
winkel namelijk ook prachtige woonaccessoires en cadeautjes
voor thuis, zoals het rustieke merk Brynxz en meer dan
40 verschillende soorten Lampe Berger branders en parfums:
de grootste collectie in Nederland!

Bij de PEARL iZUMi Factory Store vindt u een
breed assortiment aan overjarige fiets- en
hardloopkleding, schoenen en accessoires
van PEARL iZUMi & Shimano.
Met kortingen variërend van 30 tot 70%!

Pluk de dag en kom snuffelen bij Joy Flowers

We zijn 7 dagen per week geopend!

Plenkertstraat 44 Valkenburg | Tel. 043-6014141
www.pearlizumi-eu.nl

JUWELIER HAESEN

www.joyflowers.n

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

Juwelier Haesen in de Passage van het bruisende
Valkenburg is een eigentijdse juwelierszaak
met prachtige sieraden voor jong en oud.
U kunt bij ons terecht voor sieraden en horloges
voor een leuk feestje of dagelijks gebruik,
maar ook voor betekenisvolle sieraden voor
speciale momenten.

Sieraden voor elke herinnering

Juwelier Haesen biedt sieraden voor elke gelegenheid.
Van de geboorte en communie tot het huwelijk en bij overlijden;
wij bieden sieraden voor alle bijzondere, gedenkwaardige
momenten in het leven. Wij zijn specialist op het gebied
van trouwringen en helpen u graag bij het vinden van de trouwring
die bij u past, de rest van uw leven! Zo vindt u bij Juwelier Haesen
een sieraad voor elke herinnering.
Passage 9a | 6301 DW Valkenburg | Tel: 043-601 22 30

www.juwelierhaesen.nl
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Walravenstraat 10-12 | Tel.: 043 609 0440 | bestellen@joyflowers.nl | 7 dagen per week geopend

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

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

ELKE ZONDAG Geopend
van 10.00 - 17.00 uur
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Shoppen doe je in de Lindenlaan
Welkom bij hair@Resi,

Zoekt u tijdens uw verblijf in Valkenburg
een origineel en “zingevend” cadeau, bezoek dan de
Wereldwinkel in de Lindenlaan.

Een haarboutique met een landelijke en ontspannen sfeer.
Wij werken met ecologische producten van het merk I.C.O.N.
U kunt hier terecht voor alle haarkleuringen en kapsels,
bruidskapsels en make-up.
En een echte aanrader voor de vakantieganger als u op
stap gaat, kunt u zich ook de haren laten stylen!

In onze knusse winkel vindt u een uitgebreid en origineel
assortiment. Van inspirerende kunstnijverheid tot heerlijke
chocolade en dat alles onder de vlag van Eerlijke Handel.

Bij ons wordt er op afspraak gewerkt. tel: 043-3111221
Openingstijden:
Ma,Wo,Do,Vr van 9:00/17:30 en Za 9:00/14:00
Lindenlaan 26 | www.hairresi.nl/info@hairresi.nl

Culitalia

Naast een keur aan bijzondere meubels en woon
accessoires vind je bij Aqi sieraden , orginele kado’s en
een stijlvolle kledinglijn van By-Bar en Denim Hunter.
Stijlvol en hip, maar vooral heel erg leuk! De winkel staat vol
met produkten met een ziel, uniek en eerlijk, dingen waar
je vrolijk van wordt. Voor jezelf, je huis en elkaar!

Culitalia in de Lindenlaan in Valkenburg is
de Italiaanse delicatessen winkel van Zuid-Limburg. Olijfolie,
aceto Balsamico, olijven, pesto, vleeswaren, kazen, pasta, risotto rijst,
echt Italiaanse koffie, koekjes, wijnen: meer dan 1000 producten.
Veel is eigen import. Geschenkenmanden op maat met bv. mooie
keramiek. Het is ook mogelijk te lunchen met Italiaanse producten.
Logeren in het centrum?
Kijk op: WelkomInValkenburg.nl

AQI HOME

Lindenlaan 9a | 6301 HA Valkenburg
www.aqihome.nl | info@aqihome.nl

www.culitalia.nl | Tel.: +31 (0)43 601 0020

Bij La Bonne Vie vindt u mooie brocante meubels welke
met zorg op de brocante markten voor u worden ingekocht.
Ook unieke woonaccessoires om het geheel mooi te
stylen en franse delicatessen vindt u bij ons in de
mooie Lindenlaan.
Komt u eens een kijkje nemen? en laat u verrassen!!

La Bonne Vie

Lindenlaan 10, 6301 HB Valkenburg
Tel 043-6012171 | www.la-bonne-vie.nl
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“Door bij ons te kopen kunnen anderen weer hopen”

La Tilia

La Tilia is een gezellige modezaak, speciaal voor u dames.
U kunt hier casual, sportieve,chique, moderne, elegante en klassieke
kleding vinden. Wij hebben een ruime collectie voor de jonge tot de
rijpe dame. La Tilia heeft ook een speciale collectie voor de moeder,
oma, én zus van de aanstaande bruid en tevens een prachtige collectie
voor communiemoeders. Daarnaast verkopen we bijpassende
accessoires als riemen en tassen voor de stijlvolle en modebewuste vrouw!
Mogen wij u welkom heten en onder het genot van een héérlijk kopje koffie
u de collectie showen ? U bent van harte welkom in de gezelligste
en mooiste damesmodezaak in Valkenburg.
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PLUS RALPH EN VERONIQUE KAUMANNS
U vindt bij ons onder andere een uitgebreid vers
assortiment, ambachtelijk gebakken brood en een
bijzondere selectie van geweldige wijnen.
Wij hebben een ruim aanbod PLUS Huismerk producten.
Deze producten zijn met de grootste zorg voor u
samengesteld en van uitstekende kwaliteit. Wij werken
continu aan de verbetering en uitbreiding van ons
gehele assortiment. En dat alles tegen een goede prijs.
Met de vier merkwaarden ‘Aandacht’, ‘Kwaliteit’, ‘Lokaal’
en ‘Verantwoord’ onderscheiden wij ons in supermarktland.
Aandacht
Aandacht is bij PLUS iets natuurlijks. Dat zit gewoon is onze
aard. Dit betekent dat wij even met u meelopen als u een product niet kunt vinden, écht luisteren en helpen waar nodig.
Kwaliteit
Bij PLUS is goed altijd met een plus. Kwaliteit zit bij ons in
de basis, de winkel is op orde, de producten zien er goed
uit en de dienstverlening is de beste die er is. Bij PLUS staat
u altijd centraal.

BAKKERIJ GEURTEN
Uit de oven op uw tafel
Huub Geurten bakt dat het een lieve
lust is. Elke ochtend vroeg zorgt hij
voor verse broodjes, u bestelt bij de
receptie en bakker Huub gaat aan
de slag: harde en zachte broodjes,
witte en bruine broden, croissants,
fruitvlaaien, feesttaarten.
Het graan hiervoor wordt gemalen in
de Commandeursmolen, aangedreven
door het water van de Geul.
Het fruit voor de vlaaien wordt geoogst
door boeren in de omtrek.

Ook thuis genieten van de bakkunsten van Geurten?
Bestel via de receptie of bezoek de bakkerswinkel aan de:
Passage 13 Valkenburg | Tel. 043 - 601 45 84.

KEURSLAGER
Als lezer van Toes Valkenburg bieden
wij u een exclusieve korting van
10% op het bestede bedrag in onze
ambachtelijke slagerij.
U kunt kiezen uit een groot
assortiment lekkere vlees en
vleeswaren, salades en kant en klare
maaltijden uit eigen keuken, als ook
belegde broodjes. Tevens zijn we
barbequespecialist met eigen
barbecues ter uitleen. We verheugen
ons op uw bezoek.
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Louis van de Maesenstraat 1, 6301 EA Valkenburg
T. 043-6012413 | www.frederiks.keurslager.nl

Lokaal
PLUS staat middenin de maatschappij en is daarmee een
belangrijke centrale plek in de buurt. Wij geven om de mensen
om ons heen en zijn betrokken bij tal van activiteiten in onze
omgeving. Daarnaast halen wij onze producten , voor zover
mogelijk, uit de omgeving. Dit doen wij omdat wij overtuigd
zijn van de smaak en kracht van Nederlandse producten.
Verantwoord
Verantwoord betekent voor PLUS dat we stil staan bij alles
wat we doen, dus nemen we het voortouw als verantwoorde
supermarkt. Gezondheid is één van onze speerpunten.
We streven naar een kwalitatief goed en veilig assortiment
met, waar mogelijk, toege
voegde waarde op het gebied
van eerlijke handel, duurzame
productie en dierenwelzijn.
We hopen u snel in onze
winkel te mogen begroeten.
Plus Ralph en Veronique Kaumanns
Valkenburgerstaat 25B | 6325 BK Berg en Terblijt
T: 043 60 89 000

ROGER PINCKERS
Vlakbij Kasteeldomein De Cauberg ligt de bijzondere
winkel van Roger Pinckers, in Sibbe. Het is een waar
trefpunt van aangename streekproducten. Een bezoek
aan deze boeiende locatie hoort gewoon bij uw
verkenning van het heuvelland.
Roger Pinckers startte zijn bedrijf in 1996 in de voormalige
schuur van het loonbedrijf van zijn vader. U ontmoet er de
regio in lekkernijen: Limburgse wijnen / verse fruitsappen
(appels, peren, kersen, blauwe bessen) / confituren,
chutneys, geleien uit de streek/ Limburgse bieren
Ingendael streeklikeuren / Limburgse stroop
Limburgse stoofpotten / verse eieren/ honing uit ZuidLimburg / Livar varkensvlees uit Abdissenbosch en meer.

En niet te vergeten: in het seizoen zijn er dagverse
asperges uit Hingen en mooie zoete kersen uit Vilt.”

Een bijzonder cadeau nodig? Pinckers beschikt over een
cadeautafel vol verrassingen. Ingepakt en wel. Handig
en altijd bijzonder! U vindt er altijd veel van uw gading.
Vanwege de centrale ligging is er ook een postagentschap.

Pinckers is bovenregionaal befaamd als leverancier van
het betere terras- en tuinmeubilair van 4 Seasons outdoor.
U kunt er uiteraard thuis ook van genieten. Stap binnen
en geniet!

Dorpstraat 73 (hoek Bemelerweg, aan de rotonde), Sibbe-Valkenburg | Tel.: 043 - 601 55 95 | www.rogerpinckers.nl
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ZOETE ZOEN

‘t Gulper Hart
Gulpen, waar de riviertjes de Gulp en de Geul zich samenvoegen,
is het centrum van het Zuid-Limburgs heuvellandschap.
Vele duizenden bezoekers komen jaarlijks naar Gulpen tijdens een van de vele
evenementen dan wel gewoon voor de gezelligheid en de bijzondere sfeer.
Door te fietsen of te wandelen, in Gulpen-Wittem valt van alles te ontdekken.
De schitterende natuur, bijzondere attracties en veel spiritueel erfgoed.
Gulpen heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkelt tot een veelzijdig en attractief koopcentrum.
Een groot scala aan speciaalzaken, sfeervolle winkeltjes, het overdekte winkelcentrum alsmede
de vele gezellige terrasjes met een bourgondische uitstraling zorgen voor een complete en
verrassende kennismaking met Gulpen.

Champignons à l’escargots
Recept van Roland Vincken, chef-kok van De Zoete Zoen

Limburg heeft veel champignonkwekerijen, onder andere in
de Mergelgrotten. Iemand kwam op het idee om
champignons te bereiden op de wijze waarop ze in Frankrijk wel escargots (slakken) klaar maken. Vandaar de naam
“Champignons à l’escargots”.

Ingrediënten (voor 6 personen):
• 1 kg champignons
• 1 gesnipperde sjalot
• 2 geperste knoflookteentjes
• 8 dl room
• 2 dl crème fraîche
• 20 gram gesneden bieslook
• 20 gram gesneden peterselie
• 20 gram boter
• peper, zout
• 100 gram oude kaas

De onderstaande winkeliers van
winkelcentrum ‘t Gulper Hart heten u van harte welkom!

34

Plus Kleijnen

Passage 1		 6271HA Gulpen

La Luna

Passage 7		 6271HA Gulpen

Harlekino Crafts, Gifts & Cards

Passage 15		 6271HA Gulpen

Westland Bloemenhuis

Passage 2		 6271HB Gulpen

Blokker

Passage 4		 6271HB Gulpen

Vliegen Woninginrichting

Passage 6		 6271HB Gulpen

Kruidvat

Looierstraat 17

6271BA Gulpen

Lunchroom de Looier

Looierstraat 25

6271BA Gulpen

Lingerie Mystique

Looierstraat 29

6271BA Gulpen

Primera Gulpen

Looierstraat 35-37

6271BA Gulpen

Bereiding:
• Smelt de boter in een pan en fruit
de uitjes aan. Voeg de champignons
toe en de knoflook. Laat de champignons goudbruin aanbakken, voeg
dan de room en de crème fraîche toe

en laat dit rustig inkoken tot de saus
lekker om de champignons gaat zitten. Voeg dan de verse kruiden toe en
breng het geheel op smaak met peper en zout.

• Doe de champignons in hittebestendige bakjes en strooi de oude
kaas er overheen. Gratineer het resultaat in de oven of de salamander.
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Het is even doorzetten: soms kom je, ondanks het raadplegen van een buienradar, niet helemaal
kurkdroog op de bestemming aan. Maar een storm, regen- of onweersbui betekent nog niet dat
je bent veroordeeld tot een dagje binnen blijven. Wie bereid is het slechte weer héél even te trotseren, kan in Zuid-Limburg namelijk kiezen uit de leukste overdekte uitstapjes.

Verken Valkenburg ondergronds, door de vele attracties is uw
dag vol gepland met de leukste activiteiten.
• Steenkolenmijn
• Cave experience
• Mergelrijk
• Fluweelengrot en kasteelruïne
• Spookgrot
• AGOGO

Op loopafstand van ons park ligt The world of wellness
Thermae 2000. Een heerlijke plek om op juist de koude
regenachtige dagen de warmte op te zoeken in de vele
sauna´s en thermaal baden. Voor de echte genieter is er
ook nog keuze uit vele behandelingen en massages.

T IM E 2 R E L A X

CINEMA
Altijd leuk bij slecht weer, een flim kijken.
• Pathé Maastricht
• Euroscoop Maastricht
• Euroscoop Maasmechelen
• Vue Cinemas Kerkrade
• Foroxcity Sittard

HISTORY
Leer de geschiedenis kennen van Zuid-limburg
op de meest indrukwekkende plekken.
• Romeinse katakomben
• Bonnefanten museum
• Oorslogsmuseum eyewitness

UNDERGROUND
Weer of geen weer bij deze overdekte shopping centrums
kunt u volop genieten van de leukste winkels onder één dak.
• Aquisplaza Aachen
• Mediacité Luik
• M2 shoppingcenter Maasmechelen

KIDS

INDOOR SHOPPING
Al eerder een fenomeen in wereldsteden als New York, Hong
Kong en Londen, maar nu ook hier; de populaire escape rooms.
• Mystery House Valkenburg
• Room escape Maastricht
• Best Escape Maastricht
• Escape room Leisure Dome Kerkrade
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Als uw kinderen genieten dan geniet u ook.
• Funvalley indoor Maastricht
• Darteldome Kerkrade
• Kinderstad Heerlen
• Plopsa indoor Hasselt
• ZLSM miljoenenlijn
• Mosaqua Gulpen

ESCAPE ROOM
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COLUMBUS EARTH CENTER
Onze aarde is een eindeloze en fascinerende aaneenschakeling van ongerepte
natuur en menselijke interventies. In
Columbus ervaar je hoe mooi en hoe
kwetsbaar de aarde is en hoe wij met de
aarde samenleven, hoe we haar benutten, welke gevolgen ons handelen heeft
voor de aarde, en hoe we pogen haar te
beschermen.
Het Columbus earth theater neemt je
mee op spectaculaire reizen naar onontdekte oorden. Tijdens de film EARTH
– our planet, our home in ervaar je hoe
het is om als astronaut vanuit de ruimte

CUBE DESIGN MUSEUM
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naar onze wereld te kijken. Volgens astronauten een bijzondere ervaring die een diepe impact
heeft. De film ZWART: een ondergrondse reis door de mijnen geeft
een beeld van hoe het was om
vroeger ondergronds te gaan.

NATIONAL GEOGRAPHIC THEATER

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

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

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

DESIGN VOLGENS CUBE

Eeuwenlang richt de mens zijn wereld in;
ontwikkelt hij objecten, toepassingen en
diensten die hem droog, doorvoed, gezond, veilig en tevreden houden. Innovatie
- gedreven door grote en kleine behoeften
en de wil het leven zoveel mogelijk naar
zijn hand te zetten - brengt steeds weer
nieuwe producten, diensten en toepassingen voort. Juist díe producten, die ontwikkeld zijn vanuit een human need, een
behoefte, een drang, maken volgens Cube
het verschil in de wereld.
Info en tickets: cubedesignmuseum.nl

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

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

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

NU IN CONTINIUM: WORLD OF BRICKS

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

COLUMBUS | CUBE | CONTINIUM
Museumplein 2 | 6461 MA KERKRADE | Tel. +31 45 567 08 09 | www.continium.nl
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Beleef boeiend Valkenburg
en omgeving
In Valkenburg en Zuid-Limburg is zoveel te zien en te beleven dat je zonder
moeite elke dag opnieuw iets leuks vindt om te doen. Het is de streek van en voor
de Bourgondiërs, de levensgenieters, de wandelaars en de natuurliefhebbers.
Of je de regio bezoekt om meer te weten te komen over haar bewogen
geschiedenis, om te genieten van het culinaire aanbod, om het natuurschoon
te bewonderen of om actief bezig zijn: Zuid-Limburg is de perfecte plek voor
bijzondere stadsbezoeken, rondleidingen en excursies. Dankzij het diverse
aanbod is een bezoek aan de regio een waar plezier voor alle leeftijden.
Laat je verrassen door Zuid-Limburg: een streek vol verhalen van trots, plezier
en passie.
Openluchttheater Valkenburg
Het monumentale Openluchttheater, dat in 2016 zijn 100ste verjaardag vierde,
biedt het hele jaar door genieten van (inter)nationale artiesten klassiek,
wereldmuziek, opera, pop, jazz, theater en familievoorstellingen in een unieke
sfeer.
Ontdek de Brand Bierbrouwerij
Beleef de oudste brouwerij van Nederland op één van de mooiste plekken
van het Zuid-Limburgse heuvelland. Maak kennis met de eeuwenoude
geschiedenis van het bier waar Limburg trots op is. Voel, ruik en proef de
bijzondere bieren van Brand.
Bezoek het Sprookjesbos in Valkenburg
Sprookjesbos Valkenburg is een nostalgisch kinderpark op een bosrijke
heuvel. Ontmoet Roodkapje, zoek Klein Duimpje en speel met Robin Hood
en vele anderen. Er is volop speelplezier aanwezig! Van Dolle Draaimolen
en speeltoestellen tot Sinbads schommelschip. Ga op avontuur in de groeve
van Doeps de Draak, klim en klauter in het bos en smikkel in Luilekkerland.
Fantasie en werkelijkheid ontmoeten elkaar in het Sprookjesbos in Valkenburg
aan de Geul.
Kaarten voor deze activiteiten en andere evenementen in Valkenburg en
Zuid-Limburg zijn online via Tickli.nl te bestellen of verkrijgbaar via de
VVV Limburg Winkel in Valkenburg, Th. Dorrenplein 5.
Kijk voor een overzicht van de evenementen op:
www.vvvzuidlimburg.nl/agenda
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Maastricht

Inmiddels is het een begrip in Maastricht en ver daarbuiten; de Vrijfhofconcerten van
André Rieu. De ‘Koning van de Wals’ brengt jaarlijks zijn geroemde repertoire ten
gehore op het meest romantische plein van Nederland: het Vrijthof in Maastricht.
Dit jaar vinden de concerten plaats op 6,7,8,9 juli en 13,14,15,16 juli.
Rieu groeide op in een muzikale familie. Zijn vader, André Rieu sr., was dirigent en liet
hem reeds vanaf zijn vijfde vioolspelen. Na het conservatorium te hebben afgerond
richtte hij in 1978 het Maastrichts Salonorkest op en later in 1987 breidde hij zijn ensemble
uit tot het Johann Strauß Orchestra. Hij begon zijn orkest met 12 leden, naarmate de jaren
vorderden groeide het gezelschap, dat nu met 80 tot 150 muzikanten speelt.
Met zijn orkest speelt Rieu over hele wereld: in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en in Australië.
De shows zijn zo groot dat ze kunnen wedijveren met rockoptredens: in 2008 had de tournee
van Rieu een replica van het kasteel van Sissi, op dat moment de grootste tourset ooit. In 2009
stond hij op de 6e plaats van best verkopende artiesten ter wereld.
Wil je ook genieten van de unieke optredens van Andre Rieu? Bestel dan je tickets
via andrerieu.nl. Tevens zijn er terrasarrangementen beschikbaar waarbij je de muzikale
avond combineert met een diner op één van de terrassen aan het Vrijthof.
Reserveren kan via VVV Maastricht of rechtstreeks bij de restaurants aan het Vrijthof.
Wees er gauw bij, want de kaarten zijn meestal snel uitverkocht.
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Snoer van Maasdorpjes
Fietsend en wandelend door het RivierPark Maavallei doorkruis je een
snoer van historische Maasdorpjes
met ieder hun eigen bijzondere verhaal. Zo stak stadhouder Willem van
Oranje in 1568 de Maas over in Obbicht om de strijd aan te gaan met het
Spaanse leger. In Meers staat de mysterieuze bomencirkel Woodhenge. In
Elsloo zijn sporen gevonden van bandkeramiekers. In Borgharen vind je een
uniek paardengraf en in Stevensweert
bezoek je een eiland in de Maas. Dit
en nog veel meer kom je onderweg tegen in RivierPark Maasvallei. En altijd
voldoende gezellige plekjes voor een
hapje en een drankje.

Bewegend landschap
Ook de ondergrond van het RivierPark
Maasvallei herbergt een bijzondere
rijkdom: grind. Sinds 1920 wordt er
hier grind ontgonnen, en die afgravingen zijn nu nog zichtbaar in het landschap. Ook de natuur profiteert van de
menselijke bedrijvigheid. Zo zijn er enkele grote, bijzondere natuurkernen in
het RivierPark ontstaan. Het RivierPark
is inmiddels bekend als hotspot voor
watervogels, maar ook libellen, bevers
en tal van mooie kruiden vinden er
een goed thuis.

RIVIERPARK MAASVALLEI
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Grote grazers
Om al die ruige natuur goed te beheren
worden er zogenaamde ‘grote grazers’
ingezet. Deze herkauwers vervullen een
sleutelrol in de ontwikkeling van deze
nieuwe, wilde natuurgebieden. Gal
loway-runderen snoeien in de winter
bomen en struiken. Het zijn robuuste
grazers die een halflange grasmat achterlaten. Voor het beheer van deze grasmat zorgen dan weer de Konik-paarden.
Zij eten van het kortere gras en snoepen
van de lekkerste kruiden.

Veerpontjes

charmante veerpontjes naar de overzijde van de Maas brengt je onmiddellijk
in vakantiestemming. Zo kun je leuke
verbindingen maken tussen de verschillende Maasdorpjes en natuurgebieden.
Er zijn in totaal vier veerpontjes in het
RivierPark Maasvallei: drie fiets- en voetveren en één groot veer dat ook toegankelijk is voor autoverkeer.
• April en oktober:
enkel weekends van 10 uur tot 18 uur
• Juni, juli en augustus:
van 10 uur tot 20 uur
• Mei en september:
van 10 uur tot 19 uur.

Om het RivierPark Maasvallei echt
grensoverschrijdend te verkennen,
kun je gebruik maken van de fiets- en
voetveren. Een tripje met een van de

Pak je fiets, trek je wandelschoenen aan en ontdek het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei zelf.
Of haal een gratis ontdekkingskaart bij een VVV-vestiging.
Meer info en wandel- en fietsroutes vind je via: WWW.RIVIERPARKMAASVALLEI.EU

RivierPark Maasvallei, in het Zuiden begrensd door de gemeente Maastricht en doorlopend
tot de gemeente Maasgouw, vormt een unieke combinatie van grensoverschrijdende
riviernatuur en cultuurlandschap. Een wandel - en fietstocht meer dan waard.
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ZOETE ZOEN

ZET IN OP
LIMBURGSE
GASTVRIJHEID

Limburgs zuurvlees
Recept van Roland Vincken, chef-kok van De Zoete Zoen

Zuurvlees is een typisch Limburgs gerecht, dat echter in elke plaats anders
smaakt. In Maastricht is het bijvoorbeeld veel zoeter dan in Heerlen, door toevoeging van meer appelstroop. Van oorsprong werd hier paardenvlees voor gebruikt,
later werd dot steeds vaker vervangen door het duurdere rundvlees.

Ingrediënten (voor 5 personen):
• 2 kg rundvlees sukade
• 100 gram boter
• 2 uien, gesneden in halve ringen
• 2 tenen gesnipperde knoflook
• 3 kruidnagels
• 3 laurierbladeren
• 5 jeneverbessen
• 1 liter azijn
• 3 liter water
• 100 gram Limburgse appelstroop
• 100 gram ontbijtkoek
• peper, zout

GENIET VAN EEN GEVARIEERD EN UITDAGEND
SPELAANBOD, ONZE UITGEBREIDE KEUKEN EN
BIJZONDER ENTERTAINMENT
HOLLAND CASINO VALKENBURG
KUURPARK CAUBERG 28
Entreevoorwaarden:
minimumleeftijd 18 jaar en geldige legitimatie.
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Bereiding:
• Snijd het sukade stuk in blokjes en
doe deze met de uien, knoflook en de
specerijen in een kom. Voeg de azijn
en het water toe, dek het geheel af en
laat dit 24 uur staan in de koelkast.

• Haal daarna het vlees uit de marinade en bak het mooi goudbruin aan in
de boter, blus het af met de marinade en laat dit 2 uur rustig op het vuur
sudderen of in de oven garen, tot het
lekker mals is en uit elkaar valt. Voeg

dan de stroop en de ontbijtkoek toe
en laat dit nog even 10 minuten rustig op het vuur staan. Breng het geheel op smaak met peper en zout en
bind het zuurvlees eventueel af met
nog wat bloem.
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monsdal
Kasteeldomein De Cauberg ligt in een prachtig groen park. De specialisten van Monsdal Limburg Zuid verzorgen hier de groenvoorziening en dat doen ze met toewijding en kennis van
zaken. Mogen we hen even aan u voorstellen? Kasteeldomein De Cauberg ligt in een prachtig
groen park. De specialisten van Monsdal Limburg Zuid verzorgen hier de groenvoorziening en
dat doen ze met toewijding en kennis van zaken. Mogen we hen even aan u voorstellen?
Monsdal Limburg Zuid is opgericht
op 1 januari 2012 als een samenwerkingsverband van de Dolmans
Landscaping Group in Bunde en de
Maastrichtse ToeleveringsBedrijven
(MTB). MTB helpt mensen met een
wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk.
Erwin Janssen, algemeen directeur van de Dolmans Landscaping
Group: “Onderhoud van buitenruimte is zeer geschikt om hen een gewaardeerde arbeidsplaats te bieden.
Daarbij biedt dit werk mogelijkheden tot zelfontplooiing, ontwikkeling
en groei.” Hij is blij met de samenwerking. “MTB heeft gemotiveerde
mensen, wij voegen vakkennis en
professionele begeleiding toe. Deze
medewerkers hebben beslist ambitie om te leren en verder te komen.
Wij leiden op met vakmanschap, dat
ze thuis ook kunnen demonstreren
en toepassen. Denk aan het snoeien
van bomen. Ze dwingen respect af
met hun kennis en kunde.”
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Monsdal Limburg Zuid geeft werk
aan 110 medewerkers, 15 begeleiders en 25 reguliere medewerkers.
Voor een aantal Zuid en Midden-Limburgse gemeenten maar ook voor
veel bedrijven en instellingen onderhoudt Monsdal Limburg Zuid de
buitenruimten. Ook in het ontwerp
en aanleg van buitenruimten voor
verschillende opdrachtgevers heeft
Monsdal Limburg Zuid een mooie
referentielijst opgebouwd.

van de bedrijfsvoering. De Monsdal
bedrijven gaan nog een stap verder.
Directeur Erwin Janssen: “wij geloven dat ondernemen met een speciaal oog voor de medewerkers en
de omgeving de enige toekomstige
manier van werken is. Dat doen we
graag met onze opdrachtgevers. Via
Monsdal leveren zij een positieve
bijdrage aan de samenwerking en
verzekeren zichzelf van een perfect
beheer van de buitenruimten.”

Monsdal Limburg Zuid heeft inmiddels zusterbedrijven in Noord Limburg en Gelderland. Bij de Monsdal
bedrijven werken ruim 450 medewerkers met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.

Dolmans
Landscaping Group

Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MCO) is voor steeds meer
bedrijven een structureel onderdeel

Dolmans Landscaping Group is een
allround multidisciplinair groenvoorzieningsbedrijf, actief in aanleg,
renovatie en onderhoud van alle
vormen van groen en bijbehorende
civieltechnische projecten. Echter, bij
Dolmans Landscaping Group gaat
het om meer dan groenvoorziening
alleen. Het is liefdevol omgaan met
landschappen; met passie vormge-

ven in groen. Dit uit zich in verschillende divisies zoals bedrijfsgroen,
openbaar groen, boomverzorging,
sports en buitenruimtearchitectuur.
De groep staat in de top 3 van Nederlandse groenbedrijven. Het bedrijf komt voor uit een rijke Limburgse hovenierstraditie en werd in 1961
opgericht in Bunde door Huub Dolmans. Schoonzoon Erwin Janssen
nam het over en breidde het verder
uit, met behoud van de familiaire
status.
Inmiddels werkt de Dolmans Landscaping Group landelijk en in een
deel van België, met vestigingen in
Limburg, Noord Brabant, Zeeland,
Noord Holland, Gelderland, Drente
en België en ruim 900 medewerkers, exclusief de Monsdal-krachten.
Dolmans Landscaping Group is actief
in ontwerp, aanleg, renovatie, onderhoud en beheer van landschappelijk groen. Dat gebeurt in opdracht

van overheden en semioverheden,
bedrijven, instellingen, coöperaties
en particulieren.

Tot het bedrijf behoren ook:
• L&P Group, specialisten in groenarchitectuur onder leiding van Jacques
van Leuken, vooraanstaand tuinarchitect
• Pius Floris, specialisten in boomverzorging inclusief onderzoek naar
boomziekten en bodem, snoeien,
uitdunnen, verplanten, kappen en
ziektenbestrijding

Dolmans Landscaping Group
Pasweg 25 | Postbus 24
6240 AA Bunde
T +31 (0)43 364 60 60
www.dolmanslandscaping.com

Monsdal Limburg Zuid
Watermolen 26
6229 PM Maastricht
T +31 (0)43 303 00 63
www.monsdal.com

• Dolmans Sports, aanleg en onderhoud van sportterreinen voor diverse
sporten.
• Dolmans Private Gardens, voor
aanleg en onderhoud van privétuinen.

Monsdal houdt
Kasteeldomein De Cauberg groen
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TE BELEVEN?

JANUARI
T/M 8 JANUARI

• Kerststad

Valkenburg (kerst)

Locatie: Valkenburg
KERSTSTAD.NL

3 JANUARI- 2 FEBRUARI
POËZIEPARCOURS (cultuur)
Locatie: Centre Céramique, Maastricht
CENTRECERAMIQUE.NL

FEBRUARI
23 FEBRUARI

Auw Wieverbal (carnaval)

Locatie: Binnenstad Valkenburg
AUW WIEVERBAL.NL

25 FEBRUARI

Inhalen prins carnaval,
sleuteloverdracht (carnaval)

10- 19 MAART

During TEFAF

HALVERWEGE MEI

Food Truck Festival TREK
Locatie: stadspark, Maastricht
FESTIVAL-TREK.NL

9 T/M 11 JUNI

Maastrichts Mooiste

Locatie, binnenstad Valkenburg
NKLIVINGSTATUES.NL

Living statues
24 JUNI

Cavemanrun (obstacle run)
Locatie: Valkenburg
CAVEMANRUN.NL

26 EN 27 MEI

Pop on Top

26 T/M 28 FEBRUARI

Locatie: Kuurpark, Valkenburg
POPONTOP.NL

Carnaval

Locatie: MECC, Maastricht
TEFAF.COM

Vertrek: Valkenburg
HEUVELLANDFIETS4DAAGSE.NL

Locatie: Theater aan het Vrijthof,
Maastricht
JAZZMAASTRICHT.COM

Locatie: MECC, Maastricht
IC-TM.nl

TEFAF Maastricht (kunstbeurs)

Heuvellandfiets4daagse (fietsen)

MEDIO JUNI, DATUM N.T.B.

JAZZ Maastricht Festival (muziek)

29 JUNI T/M 2 JULI

Fashionclash

Locatie: Maastricht
FASHIONCLASH.NL

30 JUNI T/M 2 JULI

Eroica Limburg

(wielerevenement/ familie evenement)

Locatie: Valkenburg
EROICALIMBURG.NL

16 EN 17 APRIL

Amstel Gold Race (wielrennen)
Locatie: Maastricht- Valkenburg
AMSTELGOLDRACE.NL

17 APRIL

Sacrementsprocessie (religie)
Locatie: Maastricht- binnenstad

Corvette fame

Locatie: Kuurpark, Valkenburg
CORVETTE-FAME.COM

14 JULI

Quatorze Juillet q Maastricht
Locatie, Jekerkwartier Maastricht
LE14JUILLET.NL

28- 30 JULI

Kadefeesten (muziek)

Locatie: Maaspromenade, Maastricht
KADEFEESTEN.NL

28 JULI

Raboronde Heerlen (wielervenement)
Locatie: Heerlen
RABORONDEHEERLEN.NL

Maastricht en Pause

JUNI

(familie evenement)

Locatie: centrum Maastricht
MAASTRICHT-EN-PAUSE.NL

2 T/M 4 JUNI 2017

Titelstrijd ‘beste wielerploeg
ter wereld

22 EN 23 APRIL

2 T/M 5 JUNI

(wandelen)

Locatie, binnenstad & Jekerkwartier,
Maastricht
KUNSTTOUR.COM

Locatie: Margraten
WANDELVERENIGINGVILT.NL

7 T/M 9 JULI 2017

30 JULI

Locatie: Cauberg, Valkenburg

Bloesem2daagse

WMC (Wereld Muziek Concours)

6 T/M 9 JUNI 2017

18 MAART

WMC (Wereld Muziek Concours)

10 T/M 19 MAART

Locatie: Kerkrade
WMC.NL

Locatie, binnenstad Maastricht
MAASTRICHTSMOOISTE.NL

Locatie: Kerkrade
WMC.NL

MAART

Locatie: Landgraaf
PINKPOP.NL

Pinkpop (muziek)

(hardlopen, wandelen)

6- 30 JULI

Locatie: diversen
OPTOCHTENKALENDER.NL

6 T/M 30 JULI 2017

Locatie: Maastricht
DURINGTEFAF.NL

Interclassics Maastricht (beurs)
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Locatie: Maastricht- Visé
MAASMARATHON.COM

3 T/M 5 JUNI

(exposities, dans, muziek)

12 T/M 14 JANUARI

Locatie: Abdij Rolduc, Kerkrade
ABDIJCROSS.NL

Maasmarathon (hardlopen)

APRIL

Maastricht aan Tafel (culinair)

Locatie: Maastricht
VVVMAASTRICHT.NL

AbdijCross (hardlopen)

7 MEI

Locatie: CS, Maastricht
TEMPELEERS.NL

8 - 22 JANUARI

13 T/M 15 JANUARI

MEI

KunstTour (kunst)

JULI
6 T/M 16 JULI

Andre Rieu Concerten
(muziekevenement)

AUGUSTUS
2 AUGUSTUS

Ridderronde (wielerevenement)

Locatie: binnenstad, Maastricht
RIDDERRONDE.NL

Locatie: Vrijthof, Maastricht
ANDRERIEU.NL
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5-8 OKTOBER

Nederlandse Dansdagen
(muziek, dans)

Locatie, Maastricht
NEDERLANDSEDANSDAGEN.NL

NOVEMBER

6 AUGUSTUS

Iron Man (sportevenement)
Locatie: Maastricht
IRONMAN.NL

6- 20 AUGUSTUS

Maastricht aan Tafel

25 AUGUSTUS T/M 3 SEPTEMBER

11 NOVEMBER

Locatie: Parktstad Limburg
CULTURA-NOVA.NL

(opening carnavalsseizoen)

Cultura nova (theatre, muziek)

Locatie: Maastricht
MAASTRICHTCULINAIR.COM

7- 13 AUGUSTUS

Eneco Tour

Locatie: Lanaken
TOURETAPPE.NL

10- 13 AUGUSTUS

Heuvelland Wandelvierdaagse
(wandelevenement)

Locatie: Valkenburg aan de Geul
HEUVELLAND4DAAGSE.NL

SEPTEMBER
1-3 SEPTEMBER

Festival Bruis (familie evenement)
Locatie: Maastricht
BRUISMAASTRICHT.NL

8-9 SEPTEMBER

Parcours (kunstfestival)
Locatie: Maastricht
HETPARCOURS.NL

15- 17 SEPTEMBER

Musica Sacra (muziek)

De 11e van de 11e
Locatie: Maastricht
SJENGKRAFTCOMPENEI.NL

10 T/M 12 NOVEMBER

JIM Jumping Indoor Maastricht
(paardensport)

Locatie: MECC, Maastricht
JUMPINGINDOORMAASTRICHT.COM

17 NOVEMBER T/M 7 JANUARI

Kerststad Valkenburg

Locatie: diverse locaties Valkenburg
KERSTSTAD.NL

DECEMBER

Locatie: Maastricht
MUSICASACRAMAASTRICHT.NL

16 EN 17 SEPTEMBER

Mergelheuvelland 2 daagse
19 EN 20 AUGUSTUS

Top Cauberg Challenge

Preuevenemint (culinair)

Locatie: Vrijthof, Maastricht
PREUVENEMINT.NL

Locatie: St. Geertruid
MH2D.NL

OKTOBER
1 T/M 31 OKTOBER

Valkenburgse Bokkeweken

17 NOVEMBER T/M 7 JANUARI

Kerststad Valkenburg

Locatie: Valkenburg

Locatie: diverse locaties valkenburg
KERSTSTAD.NL

BEGIN/ HALF OKTOBER

1 T/M 31 DECEMBER

Locatie: Jekerkwartier, Maastricht)
JEKERJAZZ.COM

Locatie: Binnenstad, Maastricht
MAGISCHMAASTRICHT.NL

Jeker Jazz Festival (muziek)
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Met veel plezier presenteren wij het magazine ‘Trots op eigen
Streek’. De mooie natuur, gezellige steden, prachtige panorama’s, vele historische en hedendaagse bezienswaardigheden en het groot aantal evenementen maken deze regio tot
een veelzijdige vakantiebestemming.

(wielerevenement)

Locatie: Valkenburg aan de Geul
TOPCAUBERGCHALLENGE.NL

24- 27 AUGUSTUS

dankwoord

Magisch Maastricht

Dank aan de vele trouwe gasten die
steeds weer bij ons terugkomen, aan
alle medewerkers die elke dag zorgen
voor onvergetelijke vakanties voor
onze gasten, aan onze leveranciers die
zorgen voor kwalitatieve en ambachtelijke producten en de vele bedrijven
waarmee wij een unieke en plezierige
samenwerking hebben.

In de afgelopen jaren is er zowel op
Landal Kasteeldomein De Cauberg
als in de omgeving veel geïnvesteerd
in ontwikkeling en vernieuwing. Zo
hebben wij op ons park146 woningen en 41 appartementen volledig
gemoderniseerd. De woningen zijn
gerenoveerd met behoud van de authentieke sfeer die het park uitstraalt.

Bij een aantal woningen zijn veranda’s aangebouwd, compleet met
houtkachel, loungebank en green
egg barbecue, zodat gasten het hele
jaar door kunnen genieten van het
buitenleven. Bij ons parkrestaurant
De Zoete Zoen is een mooi voorterras
aangelegd. In het centrum van Valkenburg is een flinke kwaliteitsslag gemaakt door de renovatie van o.a. het
Halderpark en de reconstructie van de
Geulpoort.
Er zijn uiteraard nog veel meer toekomstplannen want stilstaan doen we
hier niet. We zullen blijven verrassen!

Tot ziens op Landal Kasteeldomein De Cauberg!
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