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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.
100 jaar Openluchttheater Valkenburg Zomerprogramma - t/m 3 september
Het theater bestaat 100 jaar en viert dat komende zomer met spectaculaire
voorstellingen. In het monumentale amfitheater brengen (inter)
nationale artiesten klassiek, wereldmuziek, opera, pop, jazz, theater en
familievoorstellingen.
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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VVV Zuid-Limburg staat centraal in het Limburgse heuvelland als wegwijzer en aanjager van het
toerisme. Het is een van de grootste VVV’s van ons land, voortgekomen uit een fusie van plaatselijke

“Toerisme in Limburg
staat als een huis”
ERIC GEURTS
Gedeputeerde van toerisme

Welkom aan de rand van ‘s werelds beste toeristische
bestemming (Parkstad Limburg) volgens World Tourism
& Travel Council. De prijs is twee maanden oud als we
Eric Geurts, Limburgs gedeputeerde voor (onder andere)
toerisme spreken. En net in die regio is Geurts thuis.

Toerisme is een belangrijke economische motor voor Limburg. “Het toerisme in Limburg staat als een huis en ook
de internationale waardering groeit. Dat bouw je op gedurende vele jaren en met veel mensen. Het begon met
de imagoverandering. Oostelijke Mijnstreek werd Parkstad Limburg. Het is veel meer dan een naamsverandering.
Thijs Wöltgens, Jef Pleumeekers en Jos Zuidgeest waren de initiators. Er kwamen nieuwe trekkers: GaiaZOO, Snow
World, Mondo Verde, Winselerhof. Anya Niewierra van VVV Zuid-Limburg verkoopt Limburg. Zij wist precies wanneer
Parkstad Limburg op het juiste punt stond om die prijs binnen te halen. Het is een proces geweest van 15 jaar, zij
heeft dat voortreffelijk gedaan.”
Geurts krijgt wel eens het lichte verwijt dat zijn woonplaats Brunssum en Parkstad Limburg vaak aan bod komen in
zijn gesprekken. We complimenteren de gedeputeerde met de make-over van deze stad en bevelen het centrum aan
als geheimtip. Geurts voegt daar zelf het Brunssumse Blotevoetenpark aan toe, goed voor 45.000 bezoekers per jaar.

Bruisend
Geurts: “Parkstad Limburg bruist enorm. We investeren een half miljard euro in een nieuwe randweg (Buitenring
Parkstad Limburg) om de bereikbaarheid te verbeteren. Daar is 40 jaar over gesproken, nu gebeurt het. De inter
nationale bouwtentoonstelling IBA Parkstad brengt een volgende impuls. Dat leidt nu al tot 50 kansrijke, innovatieve
projecten. We gaan daarbij ook voor verduurzaming.”
Aardig detail: Heerlen heeft al veel grote architecten voortgebracht: Frits Peutz, Wiel Arets, Jo Coenen en zeker ook
Michel Huisman, eigenlijk kunstenaar maar ook de ontwerper van het Maankwartier.

Mooiste provincie
Alle lof voor Parkstad, maar Geurts wil Limburg vooral in zijn geheel promoten. “Limburg is de mooiste en meest
gevarieerde provincie van ons land en daarmee een waar vakantieparadijs. Jaarlijks verwelkomen we bijna drie
miljoen verblijfsbezoekers en worden tien miljoen overnachtingen geboekt. De toeristische sector in Limburg is
goed voor 37.000 banen en we zijn de populairste vakantieprovincie voor Nederlanders.”
Belangrijk bindmiddel van de provincie is de Maas, aangevuld met Maasplassen. “Maar er is meer. We hebben
mooie, luxe verblijfsaccommodaties, waarvan Landal Kasteeldomein de Cauberg er één is. We gaan voor kwaliteit.”
Limburg biedt veel en veelzijdige beleving. “Van een dag Toverland tot shoppen in steden als Venlo of Roermond, van
een boottocht over de Maas tot skiën midden in de zomer.
De provincie investeert in een aantal belangrijke projecten in Limburg met (grensoverschrijdende) partners. Inves
teringen in deze zogeheten “hefboomprojecten” lokken weer nieuwe investeringen uit. Een voorbeeld is de door
ontwikkeling van het nautisch programma van eisen voor de Maasplassen met het actieplan Waterrecreatie Midden
en Noord Limburg.
De geheimtip van Eric Geurts: “Kasteel Keverberg in Kessel aan de Maas, het modernste kasteel van Nederland.
En het Drakenfestival in Beesel, van 12 tot 20 augustus.”
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toeristenverenigingen. Bij de fusie zijn de statuten van de in 1885 in Valkenburg opgerichte VVV Het
Geuldal behouden gebleven. VVV Zuid-Limburg is daarmee de oudste VVV van Nederland en vrijwel
zeker van Europa.
Anya Niewierra nam in 1993 de leiding over van VVV Het Geuldal en stuwde de vereniging omhoog. Ze was niet
voor niets de eerste voorzitter van European Destinations of Excellence (EDEN), een samenwerkingsverband van 103
Europese toeristenverenigingen en tegenwoordig is ze ook bestuurslid van Necstour, het samenwerkingsverband van
de grote toeristische regio’s in Europa en een adviesorgaan van de Europese Commissie. Ze staat in de bres voor grote
en kleine zaken.
De VVV is ook promotioneel actief en voert allerlei marketingcampagnes om gasten naar Zuid-Limburg te trekken.
Daarnaast participeert de organisatie in evenementen. Anya is onder andere medeoprichter van de stichting Kerststad
Valkenburg, waar de VVV inmiddels al twintig jaar in de marketingwerkgroep zit. “Wij brengen partijen samen. Inmiddels profiteert heel Zuid Limburg mee en worden steeds meer seizoensverlengende evenementen georganiseerd in
de kersttijd, zoals Wentjerdruim in Sittard en de Kribkesroute in het Heuvelland.”

Europa
“Zuid-Limburg dankt zijn kracht aan de unieke schoonheid van het landschap met de vele voorzieningen op een
steenworp afstand van elkaar. Maar ook aan de ligging tussen veel buitenland. Veel internationale touroperators
bieden graag bezoeken aan meerdere landen aan. Dat kan vanuit Zuid-Limburg. Aken en Luik liggen om de hoek,
Luxemburg en Noord-Frankrijk zijn per dagtocht bereikbaar.”
“De Europese eenwording heeft ons bereikbaarder gemaakt. We vermarkten dit hart van Europa steeds meer
internationaal. We doen veel samen met onze buren. Recent hebben wij de eerste transnationale VVV van Europa
opgericht: Stichting Hart van Europa: www.hartvaneuropa.eu.”

Parkstad en meer
Zuid-Limburg is niet alleen het heuvelland, maar ook Valkenburg, Maastricht, Parkstad Limburg en de Grensmaasvallei waar inmiddels door de grindwinning Rivierpark Maasvallei ontstaat, een prachtig uitgestrekt natuurgebied aan
de Maas. “Parkstad Limburg is een erg belangrijke aanvulling voor het Heuvelland gebleken. Er zijn goede slechtweervoorzieningen. SnowWorld, GaiaZoo, Mondo Verde en het Museumplein
in Kerkrade zijn echte trekkers. Daarnaast heb je evenementen als Pinkpop,
Cultura Nova en Limburgs Mooiste. Parkstad maakt Zuid-Limburg aantrekkelijker
en daardoor blijven gasten langer. Verder zijn fietstochten erg populair in de
relatief vlakke Grensmaasvallei. Bij Echt-Susteren, op het Smalste Stukje van
Nederland, kun je zelfs van de Duitse Westzipfel, het monument dat het meest
westelijke punt van Duitsland markeert via Nederland naar België wandelen. En
uiteraard zij we trots op de Tourism for Tomorrow Award, de hoogste toeristische
onderscheiding ter wereld, die in april 2016 door de World Tourism & Travel
Council werd toegekend aan Parkstad Limburg voor de unieke transitie van een
zwarte mijnregio naar een succesvolle groene toeristische regio.
www.vvvzuidlimburg.nl.

VVV Zuid-Limburg:
Wegwijzer in de regio

ANYA NIEWIERRA

9

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 kondigden 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.
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!
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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.

Hier/ Daar

Goedemiddag/
-avond
Gojemiedig/
Gojenaovend

Ik/ Jij/
Wij/ Jullie

Hie/ Dao

Ich/ Dich/
Veer/ Geer

Wat wilt
u drinken?

Bier = Beer
Wijn = Wien
Kaas = Kiès
Vlees = Vleisj
Ham = Sjink

Wat wilt
geer drinke?

Mooi meisje
Sjoan maedsje

Bedankt
Danke

Tot ziens
Tot zeens

Alstublieft
Estebleef

Naar huis
Heijvesj,
nao heim

Ik begrijp/
versta het niet
Ich begriep
‘t neet
11

City of History
De warme, gouden gloed van de mergelstad is
een weerspiegeling 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

VALKENBURG
Midden in het mooiste landschap van Nederland ligt een bijzondere plaats, verscholen
tussen glooiende grasgroene weiden en kleurrijke boomgaarden. Valkenburg, de
pittoreske, historische stad van internationale allure is de belangrijkste trekpleister
van de regio.

Musea, een top casino, mergelgrotten, attracties, gezellige terrasjes en winkeltjes, prachtige
kastelen en tuinen, top accommodaties en fijne
familiehotels. Valkenburg heeft het allemaal en
meer. Voor sfeervol genieten in een hoogwaardig

Het glooiende land van Valkenburg
kent schitterende vergezichten

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.

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. 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.
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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.
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cyclocross plaats. En de Amstel Gold Race, Nederlands enige wielerklassieker, finisht hier elk jaar. Daarnaast is er vrijwel elk
weekeinde een toertocht die de Cauberg in zijn programma heeft opgenomen.”

Kerststad Valkenburg

INTERVIEW
Valkenburg vernieuwt met behoud van historie
Valkenburg aan de Geul is dé toeristenplaats bij uitstek. De functie van wethouder
toerisme is dan ook een belangrijke. Jan Vermeer, Valkenburger pur sang, vervult die rol
sinds voorjaar 2014.
Vermeers portefeuille omvat onder andere economie, kunst en cultuur en evenementen. Hij was twee jaar fractievoorzitter
voor de VVD in de gemeenteraad voordat hij wethouder werd. Vermeer kreeg zijn bestuursfunctie toen Valkenburg
behoorlijk op de schop lag. Er werd een nieuw winkelhart gebouwd, inclusief parkeergarage. De middenstand was deels
tijdelijk ondergebracht in een noodwinkelcentrum. Dat tijdperk loopt te einde. Op 24 september 2016 wordt het nieuwe
winkelcentrum officieel geopend, 5100 m2 groot. Erboven: 50 appartementen, eronder: 305 parkeerplaatsen.
Vermeer: “Het stadscentrum was daardoor tijdelijk minder toegankelijk, maar we krijgen er veel voor terug. Ook de winkels om het nieuwe centrum heen vernieuwen om aan te sluiten. We hebben als gemeente gezorgd voor een goede
mix van assortiment, in overleg met de branche-adviescommissie. Het zijn mooie winkels, echte publiekstrekkers.” Het
Berkelplein, waar enkele jaren de noodwinkels hebben gestaan is in december weer beschikbaar voor parkeerders.
“Valkenburg heeft veel authentieke familiezaken. De eigenaren zijn bereid hard te werken en veel uren te draaien. Dat is
belangrijk. We hebben veel evenementen die erg veel publiek trekken. De Amstel Gold Race is belangrijk voor de stad,
maar dat geldt ook voor Pop on Top en zeker ook voor Kerststad Valkenburg. De kern van Valkenburg telt 7.000 inwoners
en 130 winkels. We hebben nauwelijks leegstand in het centrum.”

Tegen het einde van het jaar verandert Valkenburg in dé kerststad van Nederland. Met sfeervolle evenementen en sprookjes
achtige verlichting. De twee ondergrondse kerstmarkten in de Fluweelengrot en de Gemeentegrot genieten internationale
bekendheid, samen met Europa’s grootste ondergrondse kerststal van Magisch Zand. Ook bovengronds is er genoeg te
beleven: de Christmas Parade, de Christmas Cave, Santa’s Village op het Theodoor Dorrenplein of de culinaire wandeling
Route d’Amuse langs de betere restaurants. En elk jaar komt er meer bij. Kerststad Valkenburg is goed voor ruim 350.000
unieke bezoekers. De gasten komen vooral uit België en Nederland, maar ook uit Duitsland en Groot Brittannië. “De helft
komt een keer extra vanwege de kerstsfeer, de andere helft bestaat uit ontdekkers. We investeren elk jaar in kwaliteits
verbetering. Dit jaar komt er nieuwe kerstverlichting in het centrum en een extra wagen bij de kerstparade.”

Valkenburgse Bokkenweken
In oktober start Valkenburg een nieuw evenement met activiteiten voor jong en oud: de Valkenburgse Bokkenweken.
De activiteiten sluiten aan bij de historie, cultuur en culinaire aspecten van de Geulstad. Hoogtepunten zijn het Bokken
rijderstreffen, een “Bok d’Amuse”-route en een ludieke muzikale invulling.
Op zaterdag 1 oktober wordt het eerste vaatje bokbier geopend, het Bok op je bord-menu geïntroduceerd en het
Bokkenrijdersspel. Dit spel speelt zich de hele maand af en is toegankelijk voor publiek.
Het tweede weekeinde van de maand is een culinair weekeinde met een wijnproeverij, op 15 en 16 oktober vindt de
jaarlijkse Bokkemert plaats. De Coupe du Monde Cyclocross staat op zondag 23 oktober gepland, met een muzikale
invulling op de voorafgaande zaterdag. Het laatste weekeinde komt de historie van Valkenburg tot leven met een treffen
van bokkenrijdersgenootschappen uit de Euregio Maas-Rijn. Het Bokkenrijdersspel wordt opgelost bij een vuurkorftreffen
en de carnavalsverenigingen zorgen voor een leuke invulling op zondagmiddag.

“Je mag er best trots op zijn als je hier woont”
Toerisme

Kwaliteitsslag
“Valkenburg heeft, vooral onder burgemeester Eurlings, een kwaliteitsslag gemaakt. Die burgemeester was een zegen
voor de stad. Kijk naar het Halderpark. Dat is gerenoveerd tot een prachtig recreatiepark met het accent op de historie
van Valkenburg. Daarnaast zijn de poorttorens terug: de Geulpoort, die ook bezocht kan worden en de Grendelpoort.
De horeca in de Grote Straat en de Berkelstraat zit daardoor op een A1-locatie en beseft dat. Je ziet dat aan de kwaliteitsconcurrentieslag. Ook de terrassen nodigen uit. Het totaalbeeld van Valkenburg is in opmars, mede door een krachtige
renovatie van de binnenstad.”
Valkenburg centrum is nog niet af: hotel Croix de Bourgogne komt terug. Het hotel op het eiland tussen de twee
Geularmen in het centrum werd in 1944 gebombardeerd en afgebroken. Het ****hotel krijgt straks ook twee in mergel
gebouwde dependances aan het Theodoor Dorrenplein, waardoor het weer een gesloten plein wordt.Op het terrein van
de voormalige Bierbrouwerij De Leeuw is een wielerhotel gepland en de Shimano Experience. Vermeer: “We mogen
Valkenburg naar waarheid de wielerhoofdstad van de wereld noemen. In geen enkele andere plaats wereldwijd heeft vijf
keer het wereldkampioenschap wielrennen op de weg plaatsgevonden. In 2018 vindt hier het wereldkampioenschap
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Toeristen zijn er altijd wel geweest in Valkenburg aan de Geul. Vroeger waren zij handelsreizigers, op weg tussen Tongeren
en Aken. In de 19de eeuw bezocht de bourgeoisie uit Luik en Aken er het luchtkuuroord, in het begin van 20ste eeuw de
Nederlandse jetset van die dagen. Vooral na de Tweede Wereldoorlog “deed” Nederland twee of drie weken Valkenburg,
totdat Spanje goedkoper werd. Maar anno nu is Valkenburg weer de verpoosplaats voor de mondaine toerist. Een kuuroord,
een casino en het luxe Kasteeldomein De Cauberg trokken Valkenburg over de streep, inmiddels is er een kerstmarkt aan
toegevoegd en veel meer. Vermeer: “Het zijn nu de Valkenburgers zelf die het nieuwe elan van de stad uitbouwen.”
Valkenburg heeft altijd voorop gelopen in toeristische service. In 1885 werd hier de eerste VVV opgericht (VVV Fauquemont),
door gastgevers die toen al beseften dat coöpereren beter werkt dan concurreren. De stad is al lang een centrumplaats voor
edellieden, getuige de zeven kastelen die het plaatsje rijk is. De opening van de spoorlijn Maastricht-Valkenburg-Aken op 20
oktober 1853 bracht meer toeristen uit België en Duitsland. Immers: een spoorverbinding met de rest van Nederland was er
niet, wel via Aken met Keulen en Antwerpen. Het Valkenburgse station is overigens het oudste van Nederland.
Vermeer: “De stad is gegroeid van een seizoensverblijfsplaats tot een plek waar het jaarrond goed toeven is. Valkenburg als
trekpleister. Daar mag je, als je hier woont, best heel erg trots op zijn.”
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MONDO VERDE

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.

DAGJE UIT

Short Golf Margraten
Short Golf is voor iedereen!
• 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

Mondo Verde Landgraaf:
een “wereldreis” in één dag

En nu 4
voor de prijs
van 3!

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 ervan 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 Nederland.
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.
Mondo Verde is dagelijks geopend vanaf 10.00 uur.
Mondo Verde: Groene Wereld 10, Landgraaf, telefoon: 045 - 535 01 61 www.365mondoverde.nl

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

www.golfenophetrijk.nl/margraten/short-golf

Mystery House
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?
Teambuilding spel | 3 tot 6 personen per escape room
spelduur 1 uur | Valkenburg centrum

www.mysteryhouse.nl

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. Kinderstad is elke dag open van 10.00 tot 18.00 uur.
Kinderstad: Parallelweg 4, Heerlen, telefoon: 045 - 571 72 52 www.kinderstad.nl
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A GoGo Valkenburg
Tijdens eens bezoek aan Valkenburg mag een rit met de kabelbaan niet ontbreken. De kabelbaan brengt je naar 70 meter
hoger gelegen top van de heuvel. Hier vind je vertier voor jong en oud. Geniet van het geweldige uitzicht over Valkenburg
en ver daarbuiten, stap in de rodelbaan en suis naar beneden of beklim de 35 meter hoge uitkijktoren voor een nog
indrukwekkender 360 graden uitzicht. Op het terras kun je genieten van de lekkerste vlaaien, lunchgerechten en hebben
we speciale barbecue dagen. Bekijk de website: www.wilhelminatoren.nl
Op zoek naar een unieke activiteit? Wat dacht je van een spannende sessie lasergame in het donkere gangenstelsel in de
grotten? www.agogovalkenburg.nl

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

A GoGo Valkenburg | Neerhem 44 | 6301 CJ Valkenburg | Tel.: 043 – 609 06 09

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.

Pannenkoeken Huis Valkenburg
DE LEKKERSTE PANNENKOEKEN eet je in Pannenkoeken Huis Valkenburg
Enkele highlights:
• meer dan 160 verschillende pannenkoeken
• diverse lunchgerechten
• kinderspeelhoek
• ruime eigen parkeerplaats

• tegenover de kabelbaan
• dieet- en allergievriendelijk
• kinder- en familiefeestjes
• vlakbij Sprookjesbos

Neerhem 61 | 6301 CE Valkenburg | T. 06 14 61 63 33 | www.pannenkoekenhuisvalkenburg.nl

Valkenburg

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

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.

Kerstmarkt
Bezoek in de periode 14 november t/m 23 december 2015 de sfeervolle en warme
kerstmarkt in de Fluweelengrot.

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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Wij zijn Valkenburg!
Wij zijn Valkenburg is dé aanbieder van groepsactiviteiten en zakelijke arrangementen in het Zuid-Limburgse Valkenburg.
Wij bieden je één overzichtelijk platform, waar jij terecht kunt voor het beste dat onze Geulstad te bieden heeft. Een enkele
activiteit, een dagvullend programma of zelfs meerdere volledig verzorgde dagen, Wij zijn Valkenburg staat voor je klaar!

Het beste van ons, voor jou
Eenvoudig de gewenste activiteiten boeken, persoonlijk contact en tips en advies op maat. De mooiste, leukste en
spannendste plekjes van Valkenburg zijn gebundeld, waardoor je altijd een goede keuze maakt. Naast advies voor een
optimale invulling van jullie wensen, fungeert Wij zijn Valkenburg tevens als de gastheer tijdens jullie verblijf. Wij nemen
jullie mee in het échte Valkenburg! Laat je verrassen door de locals en geniet van de veelzijdigheid die wij te bieden hebben.
Met extra gemak en service vanuit het stadje waar het toerisme geboren is.
Neem contact met ons op: Tel. 043 – 204 11 35 of bekijk de mogelijkheden op www.wijzijnvalkenburg.nl

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

Kasteel Hoensbroek
Kasteel Hoensbroek in Zuid-Limburg is een van de grootste en mooiste kastelen van het land.
Dit enorme slot is een ware belevenis. Dwaal door meer dan veertig ingerichte kasteelvertrekken,
bewonder de 18e eeuwse roemrijke zalen en betreed de middeleeuwse kerker en de uitkijktoren.

Ontdek het kasteel

MERGELRIJK

Voor jong en oud is er van alles te zien en beleven in Kasteel Hoensbroek. Via het uitgebreide documentatieboekje
leer je alles over het kasteel. Ook krijg je een tablet mee en ontdek je de geheimen van de beroemde Musketiers in een
speciale expositie. Voor kinderen zijn er spellen en speurtochten. Het uitgebreide programma is te vinden op de website.
Klinkertstraat 118 | 6433 PB Hoensbroek | Tel. 045-5227272 | www.kasteelhoensbroek.nl

De leukste grot voor de hele familie!
In MergelRijk wandel je zelfstandig door een sfeervol verlicht gangenstelsel. Je ziet er prachtige mergelbeelden en zand
sculpturen, levensgroot en in miniatuur. Met behulp van films, interactieve tablets en een speurtocht voor kinderen, beleef
je 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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Guido: “Ik kreeg een mooi aanbod van Warner Bros om de muziek bij een nieuwe film van formaat te arrangeren en
dirigeren. Daarvoor zou ik een tijd lang in Hollywood moeten bivakkeren. Ik heb dat niet gedaan. Geef mij maar de Rijnlandcultuur van hier. Hier gunt men elkaar succes en gaat voor samenwerking in tegenstelling tot de graaicultuur op veel andere
plekken. Het leefplezier is hier groot en het zelfbewustzijn keert terug, zeker nu de Mijnstreek - tegenwoordig Parkstad
Limburg - is uitgeroepen tot beste toeristische verblijfsbestemming ter wereld. Dat leidt tot veel mooie, nieuwe initiatieven.”

Guido’s Orchestra

WENDY EN GUIDO DIETEREN
Limburgse muziek van vandaag

Limburg bruist muzikaal. Fanfares, harmonieën, orkesten, ze tekenen deze provincie. Vaak
blijven de talenten lokaal of gaan redelijk anoniem op in grote orkesten. Zo niet Guido en
Wendy Dieteren.
Guido Dieteren, naamdrager en leider van Guido’s Orchestra, draagt Limburg zo veel mogelijk uit tijdens zijn
(internationale) optredens. Hij is die ándere violist en stehgeiger die ver over de grenzen reikt.
Als er weer eens een tv-special van zijn orkest wordt opgenomen gebeurt dat bij voorkeur in de regio. En als een zanger uit
de regio moet doorbreken - Martin Hurkens - ontfermt Guido zich met zijn orkest en in zijn studio over de plaatopnames.
Guido nam vioolles aan de Heerlense muziekschool. Zijn vader, grootvader en overgrootvader waren dirigenten, dat wilde
hij ook. 15 jaar oud volgde hij de gecombineerde opleiding voor voortgezet onderwijs en conservatorium in Maastricht.
Die opleiding sloot hij op 18-jarige leeftijd af met het VWO diploma.
Daarna wijdde Guido al zijn tijd aan zijn vioolstudie, gecombineerd met orkestdirectie. Hij werd concertmeester van het
jeugdsymfonieorkest en later bij het Jeugdorkest Nederland. Hij volgde in binnen- en buitenland vele masterclasses voor
zowel viool als directie. In augustus 2000 studeerde hij aan het Maastrichts conservatorium af als uitvoerend musicus.
Zijn echtgenote Wendy Dieteren-Kokkelkoren is de sopraansoliste van Guido’s Orchestra. Ze is geboren en getogen in
Heerlen. Guido groeide op in Nieuwenhagen-Landgraaf. Daar zijn ook het kantoor van hun bedrijf en de opnamestudio’s
gevestigd. Wendy studeerde zang aan het Maastrichts conservatorium en zong toen al regelmatig in kerkdiensten,
concerten en musicals. Haar meest memorabele rol uit die periode: “Maria” in de West Side Story. In 1999 sloot Wendy
de eerste fase solozang en opera succesvol af en ging verder met de tweede fase. Tegelijkertijd soleerde ze bij Opera
Zuid, wat leidde tot grote rollen in stukken als Le nozze di Figaro, Rigoletto en L’Orfeo.
In 2001 ontmoette ze Guido Dieteren en ze werd kort daarna de vaste zangsoliste van Guido’s Orchestra. Wendy studeerde
in januari 2002 cum laude af in de tweede fase solozang. In september 2005 verscheen haar soloalbum “Feelings”, maar
Wendy treedt vooral samen met Guido’s Orchestra op.

Limburg
Hun carrière voert Wendy en Guido over de wereld, maar Limburg blijft hun thuis. Guido: “In Limburg heb je kwaliteit van
leven: veel groen, weinig files, goede restaurants en terrassen en een internationale omgeving met Aken, Luik en Hasselt
in de nabijheid. We kunnen overal wortel schieten, maar blijven verankerd in de Limburgse grond, zeker met twee kleine kinderen. Het leven is hier betaalbaar en de bevolking is een mooie internationale melting pot, dankzij het mijnwerkersverleden
dat mensen uit heel Europa naar Zuid-Limburg bracht. Over internationaal gesproken: ik kocht mijn eerste viool in Aken.“
Wendy: “Limburg is een goede kweekvijver voor muzikaal talent. We hebben een onderlinge verbondenheid, voort
gekomen uit de mijnbouwtijd. En we hebben van nature een internationaal gevoel. Ik voel me thuis in Aken, Hasselt, Luik
en Maastricht. We verplaatsen ons heel gemakkelijk internationaal, maar gaan nooit definitief weg uit Limburg.”
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Guido’s Orchestra toerde onder meer de Verenigde Staten, Canada, China, Duitsland en België en begeleidde in de
Symphonica in Rossoconcerten grootheden als Lionel Richie, Diana Ross, Marco Borsato, Zucchero, Andrea Bocelli, Anouk,
Paul de Leeuw, Doe Maar, Nick en Simon en werkte daarnaast samen met DJ Afro Jack. Niet voor niets wordt het orkest
bestempeld als “The Worlds No 1 Poporchestra”.
Afgelopen jaar speelde Guido’s Orchestra, samen met initiator Marco Borsato, maar liefst 12 uitverkochte Symphonica
in Rossoconcerten voor 200.000 bezoekers in de Ziggo Dome te Amsterdam. In 2017 is een nieuwe Symphonica in
Rosso-reeks gepland met een nog geheime topartiest.
Guido: “Ik ben trots op wat we hebben bereikt, vanuit het voor Hilversum verre Limburg. Producers uit het westen vonden
Limburg aanvankelijk te ver weg om te komen luisteren. Jan Smeets van Pinkpop heeft ze overgehaald.”
Hij nam alles in eigen hand, maakt zelf zijn cd’s, dvd’s en tv-specials. “In Nederland zendt Omroep Max die specials uit, in
Duitsland onderhandelen we met RTL. We maken de tv-specials per land en passen ons programma aan aan de wensen
per land, zonder al te veel concessies te doen. Het gaat die zenders natuurlijk om de kijkcijfers. Wij werken met eigen, jonge
componisten en arrangeurs. We werken dit jaar onder andere samen met Candy Dulfer en Caro Emerald. Deze mensen
kiezen voor ons vanwege de kwaliteit. We zijn normale mensen die zich ten dienste stellen van de muziek. Daarom bellen
mensen als Diana Ross en Lionel Richie ons ook.”
Mocht het arrogant overkomen op papier, zo klonk het zeker niet. Met wie hij graag zou willen samenwerken? “Robbie
Williams en Tom Jones.” Wendy: “Ik zou graag een duet zingen met Josh Groban.”

Openluchtconcert in Kerkrade
Na eerdere spectaculaire openluchtconcerten in Heerlen, Vaals en Sittard geeft Guido’s Orchestra zaterdagavond 13
augustus een openluchtconcert op de Markt van Kerkrade. Het wordt een afwisselende mix van pop en klassiek. Guido:
“een eigentijdse pop-meets-classicversie van de bekende Engelse Night of the Proms. Er is veel ruimte zijn voor bekende,
swingende melodieën, afgewisseld met romantische ballads en een flinke dosis humor.”
Gastoptredens zijn er van de immens populaire Oostenrijkse zanger Hansi Hinterseer en de succesvolle Duitse boyband
VoXXclub. Uiteraard levert ook Wendy Kokkelkoren haar bijdrage er komen meer muzikale verrassingen.
Het concert wordt opgenomen voor tv, cd en dvd. Omroep Max zendt het concert in het najaar uit in drie delen van 45
minuten. Voorafgaand aan de nieuwe TV registratie, worden de drie eerdere openluchtconcerten van Guido’s Orchestra
uitgezonden.
Meer informatie over kaartverkoop: www.guidos.nl.

En meer concerten:
28.11.2016: Guido’s Orchestra en Ger Vos, Rotterdam
10.12.2016: Harmonie Laura, Guido, Wendy en band Guido’s Orchestra, Landgraaf
15.12.2016: Kerstconcert Chevremonts Mannenkoor 1912, Guido, Wendy en ensemble Guido’s Orchestra, Kerkrade
11.03.2017: Guido’s Orchestra theatershow, Schouwburg Venray
17.03.2017: Guido’s Orchestra theatershow, Schouwburg Heerlen
21.03.2017: Guido’s Orchestra theatershow, Schouwburg Eindhoven
31.03.2017: Guido’s Orchestra theatershow, Schouwburg Venlo
01.04.2017: Guido’s Orchestra theatershow, Schouwburg Roermond
15.06.2017: Guido’s Orchestra, Kampen
04.11.2017: Guido, Wendy, ensemble Guido’s Orchestra, Muziekcorps St. Barbara, schouwburg Sittard
Op de planning staan verder tournees door de Verenigde Staten en Canada, China, Duitsland en Oostenrijk.

Tip: de recente cd: “Favourites” en dvd “Back Home” zijn te koop bij de receptie van Landal Kasteeldomein De Cauberg.
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Gastvrouw: Patricia Wagenaar
Patricia Wagenaar uit Nuth werkt vijf jaar bij De Zoete Zoen. Ze doorliep de Hoge Hotelschool in Maastricht. “De horeca
heeft me altijd aangesproken, met name het gastencontact. Ik werkte eerder bij Landal in Vaals, De Zoete Zoen sprak
me meer aan, mede omdat de horeca hier zelfstandig wordt gerund door Jan Peters en Chantal Benen. Zij hebben een
heel bijzonder concept neergezet dat resulteert in een goed en trouw publiek.”
Patricia vindt het een erg mooi park. “Gastvriendelijkheid staat hier centraal. Het steeds wisselende publiek maakt dat
het boeiend blijft. Tijdens vakanties heb je hier veel kinderen, op andere tijden weer veel senioren. En er zijn hier veel
evenementen, zoals de Amstel Gold Race, Boogies Extreme, Pop on Top en de befaamde Kerststad.”
30% van de gasten van De zoete Zoen komt van buiten het park. “Dat is vooral te danken aan de evenementen en nu
aan het nieuwe voorterras. Daar komen gasten voor. Ik voel me hier zelf ook echt thuis, alsof het mijn eigen bedrijf is.
Daarom begin ik niet voor mezelf.”

ZOETE ZOEN
Jan Peters, eigenaar van De Zoete Zoen, werkte na de hotelschool vele jaren bij Heineken
Brouwerijen. Hij begon bij Brouwerij De Ridder, verhuisde naar Amsterdam en kwam terug
voor Brand Bierbrouwerij. Al enige tijd was hij op zoek naar een eigen horecagelegenheid.
Die vond hij in “de Zoete Zoen”.
“Je hebt dromen in je leven. Dit is zo’n droom. Dit pand heeft zó veel mogelijkheden. Chantal en ik hebben er twee weken
over nagedacht. Toen wisten we het zeker: we doen het! Omdat deze locatie zoveel te bieden heeft, konden en kunnen we
alle ideeën die wij hadden en hebben hierin kwijt.”

Veel mogelijkheden
“De Zoete Zoen is vanaf 09.30 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. 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.”
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.
Toen we deze locatie konden overnemen vonden Jan en ik dat een unieke kans: een eigen bedrijf met
potentieel. 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.”

De Zoete Zoen:
het hoog(s)tepunt in Valkenburg
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 collega’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.”

Chantal Benen en Jan Peters | 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)
De Zoete Zoen: toppunt in Valkenburg!

“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 kin
deren. 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.”
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cultureel gebied is de Maastrichtse kalender gevuld met
spraakmakende events, traditionele festivals, veelbelovende
voorstellingen en unieke exposities. Kijk hiervoor op www.
maastrichtagenda.nl en op www.uitagendamaastricht.nl

ELKE WIJK ZIJN EIGEN KARAKTER

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

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

Trendy authentiek Wyck
Wyck vormt met recht een warm welkom voor de rest van de
stad. De vele eigentijdse en exclusieve winkels, hippe hotels,
trendy horecagelegenheden en creatieve ondernemers die er
zich de laatste jaren gevestigd hebben, gaan perfect samen
met de bestaande authentieke speciaalzaakjes, kleinschalige
delicatessenwinkels en lokale Wyckenaren.
Céramique: Architectuurwijk van Maastricht
Laat de smalle authentieke straatjes met mooie monumentale panden even achter je en ontdek dat spannende,
dynamische en andere Maastricht. Nergens in Maastricht is er een plek waar heden en verleden op zo’n bijzondere
manier samenkomen als in de wijk Céramique, waar het industriële verleden nog voelbaar is.

Verleden en heden wisselen
zich af in cultuur en architectuur
Shopwalhalla in de sfeervolle Binnenstad
‘Shop till you drop’. Dat motto gaat voor de binnenstad van Maastricht wel op. Maastricht staat bekend als winkelstad en
aan een kloppend winkelhart ontbreekt het niet. Gelukkig wordt het riante winkelaanbod in de binnenstad ruimschoots afgewisseld met tal van gezellige kroegjes, eetcafés en restaurantjes waar je heerlijk kunt nagenieten van je shopavontuur.

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

Onthaasten in het Jekerkwartier
In het ‘Quartier Latin van Maastricht’ wandelen Maastrichtenaren op hun gemak door de straten, liggen studenten te
lezen in het park en hier kun je de hele zondag op een terrasje zitten zonder je te vervelen, terwijl je geniet van live jazz
klanken op de achtergrond. Het Jekerkwartier ligt verscholen tussen eeuwenoude monumenten en de stadsmuren en
grenst aan het groene stadspark.

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

GO LOCAL
Een tour door Maastricht is een echte ontdekkingstocht. Gepassioneerde locals laten je zien wat de stad nu zo speciaal
maakt. Denk maar aan de (maar liefst 2!) basilieken, de oude vesting, eeuwen aan geschiedenis en traditie achter elke
deur, maar ook de ontwikkeling van oude industriële gebouwen naar culinaire hotspots of broedplaatsen voor cultuur,
duurzaamheid en design/maakindustrie. In de zomervakantie zijn er elke dag verschillende tours en tochten. Ook op
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Stylish shoppen & sfeer proeven in het Stokstraatkwartier
De straatjes zijn er smal, de kroegjes klein. De boetiekjes stijlvol, het aanbod verfijnd. De historie rijk en de sfeer intiem.
Het Stokstraatkwartier is die niet te missen shop-, slenter- en
flaneerbuurt in het hart van Maastricht, dat deel waar het
heerlijk exclusief kopen, kijken en culinair genieten is.
Sphinxkwartier: wijk in wording
Een stadsdeel zoals je dat in Maastricht nog nergens vindt.
Dit stadsdeel zal zich straks voornamelijk richten op creatievelingen, op jonge inwoners en bezoekers van de stad,
(internationale) studenten en expats. Maar niet alles is er
nieuw: de sfeer in de historische binnenhaven ’t Bassin is
romantisch, intiem en een tikje Mediterraan.
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KAZE MATTEN

MAASTRICHT

Tussen 1575 en 1825 is aan de Westkant van Maastricht een
netwerk van 14 km aan gangen of mijngalerijen ontstaan.
Deze werden gebruikt om tijdens een belegering van de
stad de vijand ondergronds te benaderen. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog hebben Maastrichtenaren hier angstige uren
doorstaan terwijl zij schuilden voor de bombardementen.

Urban en artistieke Vrijthofstraatjes
De Vrijthofstraatjes roepen, in tegenstelling tot de meer idyllische straatjes in het overgrote deel van de stad, meer een
urban, artistiek en onontdekt gevoel op. Hier is het een komen en gaan van studenten en locals. Van kunstenaars,
ontwerpers en ondernemers. Tegelijkertijd barst het er van monumentale erfstukken en is het nog steeds een geliefd
thuis voor veel Maastrichtenaren.

Kijk voor meer informatie en tijdstippen & tickets van
rondleidingen op www.maastrichtunderground.nl

Sint Pieter voelt als buitenland in eigen land
Een van de unieke dingen aan Maastricht als stad is dat je vanuit het centrum in ‘no time’ het buitengebied en daarmee
de heuvels bereikt. Als je niet beter weet, zou je denken dat je in het buitenland zit. Met de Sint Pietersberg, de grotten,
wijngaarden, Fort Sint Pieter en Château Neercanne, heeft deze wijk alle ingrediënten in zich om je een ultiem vakantiegevoel te bezorgen.

UITGELICHT

Meer info: visitmaastricht.nl

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

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

GROTTEN VAN SINT PIETER

Kindergrottentocht
Speciaal voor kinderen tussen 3 en 8 jaar is er een kindergrottentocht. Tijdens deze tocht hoor je spannende verhalen
over dinosaurussen, leer je mergelzagen en vonken maken met vuursteen! En ondertussen doemen eeuwenoude
tekeningen op die in de wanden van de gangen zijn gekrast. Tip: neem je zaklamp mee!
> Grotten Noord, 11 juli t/m 2 september: maandag t/m vrijdag, 14:30 / volw € 6,40 / kind € 5,Steptocht
Ontdek op unieke wijze, per step, de diepste geheimen van de Sint Pietersberg samen met een enthousiaste gids. Omdat
je per step langere afstanden af kunt leggen in de grotten, kom je op plekken waar een reguliere rondleiding niet komt.
> Grotten Zonneberg, t/m 19 december: zaterdag 11:15, 13:15 en 15:15 & zondag 13:15 en 15:15 / volw € 15,95
(kinderen vanaf 11 jaar onder begeleiding van een volwassene)
Combinatie Fort & Grotten
Elke dag van het jaar zijn er rondleidingen in Fort Sint Pieter en Grotten Noord. Met deze combinatie beleef je de Sint
Pietersberg zowel bovengronds als ondergronds en kun je profiteren van voordeel op de entreeprijs.
> Fort Sint Pieter & Grotten Noord: t/m 8 juli maandag t/m vrijdag 12:30, za & zo 11:00, 12:30 en 14:00, 9 juli t/m 4
september dagelijks 11:00, 11:45, 12:30, 13:15, 14:00, 14:45 / volw € 9,95 / kind € 6,95
www.maastrichtunderground.nl

www.visitmaastricht.nl

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

MARKTEN
Wilt u de echte couleur locale van deze streek ontdekken? Bezoek dan een van de vele
markten die deze streek rijk is. Proef de lekkerste streekprodukten, ervaar de authentieke
sfeer en maak kennis met de locals die hier hun laatste nieuwtjes met elkaar uitwisselen.
De streekmarkt van Aubel is een must voor de fijnproevers want de streekproducten die er worden verkocht zijn tot
ver over de landsgrenzen vermaard om hun kwaliteit. De grootste antiek- en brocantemarkt van de Benelux vindt
plaats op zondagochtend in Tongeren en is dus the place to be voor iedereen die op zoek is naar een stukje antiek of
brocante. De ‘Bokkemert’ is er één om in de agenda te zetten. De Valkenburgse jaarmarkt met ruim 300 kramen
bieden een variëteit aan artikelen en trekken keer op keer vele tienduizenden bezoekers. En ook op de tweedaagse
Luikse jaarmarkt in Wahlwiller kun je lekker neuzen en genieten van antiek, curiosa en tweedehandspulletjes.

Joy Flowers
Wat heerlijk dat jullie op vakantie zijn in ons prachtige Zuid-Limburg, 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. 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!
Pluk de dag en kom snuffelen bij Joy Flowers. Onlangs verkozen tot mooiste winkel van Valkenburg!
Walravenstraat 10-12 | Tel.: 043 609 0440 | 7 dagen per week geopend | www.joyflowers.nl | bestellen@joyflowers.nl

Vrije Markt
GEZELLIG OVERDEKT SNUFFELEN
Naast de vele stands van zowel handelaren als particulieren, tweedehands én nieuwe waren, treft u een gezellig
sfeertje in Brunssum. Trakteert u zichzelf op echte Limburgse vlaai met lekkere koffie en/of allerlei andere hapjes en
drankjes. Dat wordt genieten! Meebieden op de veiling (1x per maand) of meedeinen op de muziek, het kan allemaal
op de markt.

Zie pagina 47 voor een kortingsbon!
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Boschstraat 23

• 6442 PB Brunssum

Curverhallen
Parkstad 2500 • Voormalige
6 45 45 90 10
Tel +31(0)45 564 13 69 / +31(0)
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SJIEKE SJEUN
In hartje Meerssen een mooie schoenenzaak voor alle dames die
graag hip, sjiek of sportief gekleed gaan, uiteraard volgens de laatste
modetrends.
Wij ontvangen u graag met gepaste Limburgse gezelligheid.

SHOPPEN IN MEERSSEN

Beekstraat 54 • Tel. 043 - 365 51 11
www.sjiekesjeun.nl

MICHELLE & MICHEL
Lekker shoppen kunt u het hele jaar door in het sfeervolle Meerssen

Michelle & Michel is een spraakmakende modezaak, een begrip in
Limburg en de grensstreek. Toonaangevend op het gebied van nationale
en internationale merken Tevens kunnen wij naar persoonlijke invulling
en smaak Heren-Maatwerk uit de mooiste kwaliteitsstoffen voor u laten
vervaardigen. Geregeld organiseren wij evenementen waaronder onze
alom bekende modeshows.
Beekstraat 48-50 • Tel. 043 - 364 47 99
www.gimbreremode.com • Facebook: Michelle en Michel Mode

Sfeervol Meerssen heeft alles in huis voor een heerlijk dagje winkelen. In het monumentale hart van Meerssen treft u
exclusieve winkels, speciaalzaken, trendy kleding- en schoenenzaken en charmante curiosawinkeltjes aan. En dan na
een paar uurtjes gezellig shoppen even heerlijk bourgondisch genieten op een van de gezellige terrasjes op de markt
met uitzicht op de schitterende Basiliek. Shopping Meerssen…..waar anders?

AUGUSTUS
20 & 21
Charlemagne festival
SEPTEMBER
04
Jaarmarkt
04
Koopzondag
11
Meerssen Marathon
25
Koopzondag
30 - 02 okt Belsje Daag

MAGAZIEN
Magazien is een trendy kledingzaak voor de casual/chique vrouw. Het
adres dat al meer dan 20 jaar bekend staat om de unieke service, sfeer en
klantvriendelijkheid. Onze mooie collecties bestaan uit merken zoals Kyra
en Ko, No Man’s Land, Maison Scotch, Mac, Expresso, Jeff... en sinds dit seizoen het merk Vila! Wij verwelkomen u op maandag van 13.00-18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00-18.00 uur en zaterdag van 10.00-17.00 uur.

NOVEMBER
27
Koopzondag
DECEMBER
11
Koopzondag
18
Koopzondag

Beekstraat 41 • T el. 043 - 364 00 83 • www .magazien.nl
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SMORES CHOCOLADE & PATISSERIE

‘T HUMMEKE

In 2012 werden de deuren van “Smores” geopend door het Franco-
Néerlandaise duo Sebastien Trudelle en Jennifer Heijnen. Zij besloten
hun passie te combineren na elkaar ontmoet te hebben als deelnemers
van de “World Chocolate Master” competitie. In hun winkel en atelier
kunt u genieten van echt Frans gebak, macarons, ijs en bonbons. Hier
kunt u ook terecht voor originele handgemaakte verjaardagstaarten en
persoonlijke chocolade cadeaus.
Beekstraat 27 • Tel. 06 - 23 90 72 78 • www.smores.nl • info@smores.nl

Hemden & Broekenshop ‘t Hummeke is voor mannen die er Chique &
sportief op willen staan absoluut the place to be! We hebben niet alleen
de grootste collectie Italiaanse overhemden, maar ook onze poloshirts,
colberts, de uitgebreide jeans/broekencollectie en schoenen zijn een
absolute aanrader! We zijn bovendien gespecialiseerd in bourgondische
pasvormen!
Beekstraat 40 • Tel. 043 - 365 66 00
www.hummeke.nl • info@hummeke.nl
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Ook in Nieuwegein heeft OT Design een eigen ontwerpstudio met 35 medewerkers. “We werken verder
ook hier met externe medewerkers, die zichzelf vaak
beschouwen als OT-ers. Dat is mooi. We mogen onszelf
de vaste partner noemen van Landal, maar werken ook
voor zorginstellingen en horeca. We hebben het nieuwe
restaurant van het Maasziekenhuis in Venlo ingericht,
het stijlvolle Merici hotel in Sittard en zeer recent het
hoofdrestaurant van Burgers Zoo in Arnhem.”

Kasteeldomein De Cauberg

OT DESIGN
Hebt u dat ook als u uw bungalow of appartement binnenstapt op Kasteeldomein De Cauberg?
Dat lekkere thuisgevoel. Alles is er, comfortabel, aangenaam, relaxed. Voor dat thuisgevoel
tekenen Lisette en Huub Bergervoet en hun team van OT Design.
De lampen, het meubilair, de wanddecoraties, de gordijnen... het is allemaal vorm gegeven en ingericht door
OT Design. Als we de oprichters bellen krijgen we ook al meteen dat familiegevoel. Dat blijft in stand bij de “live”
ontmoeting. Een echt familiebedrijf, maar wel met ruim 200 medewerkers, in Nieuwegein en Indonesië.
Lisette en Huub houden van reizen. Dat kwam goed uit, toen Huub voor een afstudeerproject naar Indonesië ging.
Hij deed HTS en vervolgens post HBO industrial sales management, Lisette studeerde Nederlands. Het echtpaar was
in Indonesië vooral onder de indruk van de ambachtelijke vakkennis en de bevlogenheid van de mensen.

In Kasteeldomein De Cauberg heeft OT Design tussen
januari en juni 2016 alle huizen en appartementen
volledig vernieuwd, dat wil zeggen voorzien van nieuwe
bedachterwanden, nieuw meubilair, kasten en overige
woonaccessoires.

Het thuisgevoel van OT Design
Huub Bergervoet: “We denken mee met de eigenaren, maken ontwerpen, richten een eerste woning in en evalueren.
Het project is nu klaar, maar dan leveren we natuurlijk ook alle nazorg. De afstand Nieuwegein-Valkenburg? We
komen zelf uit Doetinchem en we zijn wel vaker onderweg, wereldwijd. Maar, eerlijk is eerlijk, we komen erg graag
naar Zuid-Limburg, naar dit heerlijke park met zijn prachtige omgeving.”
OT Design | Parkerbaan 16, 3439 MC Nieuwegein | telefoon 030 - 605 35 73 | www.otdesign.nl

“Oudenteak”
Na wat activiteiten voor derden startten Lisette en Huub in 1996 hun eigen bedrijf, toen nog onder de naam
“Oudenteak”. Lisette: “We wilden gaan werken met oude materialen, die wij gingen verwerken tot nieuwe producten.
Daar konden we onze Indonesische relaties voor inschakelen.”
De bevlogenheid van het duo sprak velen aan en de aanvankelijk particuliere projecten werden steeds vaker
opgevolgd door grotere opdrachten. “Tien jaar geleden ging het roer om: we doen nu alleen nog projectinrichtingen,
maar wel op onze manier. We gaan nog steeds vaak uit van oude materialen, maar omdat we inmiddels inter
nationaal werken moesten we ook de naam aanpassen. Dat werd OT Design. Jij en ik weten waar dat voor staat, voor
buitenlanders staat het gewoon voor authentiek vakwerk.”
Huub heeft plezier in die opmerking en weet dat het klopt. Zijn opdrachtgevers behoren tot de wereldtop: vijfsterrenhotels en -resorts op de Maladiven, in Dubai en meer voor grote namen als Steigenberger, Jumeirah en Louis Vuitton.
En dan natuurlijk de Landal parken.

Indonesië
OT Design heeft in Yogyakarta een ontwerpstudio met 25 vaste medewerkers en een werkplaats met 160 mede
werkers. “Waar nodig schakelen we er ook externe bedrijven in. Alle producten worden ter plekke gecontroleerd
door onze eigen mensen. We belonen onze medewerkers fatsoenlijk en hebben een warme band met hen. We
spreken inmiddels ook hun taal: bahasa indonesia. Indonesië is ons tweede thuis en het land en onze medewerkers
daar inspireren ons. De Indonesische verfijning en de Europese kennis vullen elkaar prima aan.”
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NATUUR

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

www.stiphout.nl

Wielrennen
Valkenburg heeft een behoorlijke geschiedenis met wielrennen. In Valkenburg werden diverse WK’s en EK’s georganiseerd, het is de finishplaats van de Amstel Gold Race, aankomstplaats Tour de France (2x) en gastheer van de Cauberg
Cyclo Cross (3x). De omgeving van ons park is prima geschikt voor een uitdagende fietstocht voor de geoefende fietser.
Met onder andere de Cauberg, de Gulperberg, de Loorberg, de Keuteberg en de Eijserbosweg biedt Zuid Limburg volop
gelegenheid om je conditie op de racefiets of mountainbike aan te scherpen. Niet voor niets ontvangen wij al jaren veel
bekende profwielerploegen op ons park die komen trainen om het nieuwe seizoen voor te bereiden.

Glooiende groene hellingen
met karakteristieke dorpjes
Mountainbiken
In 1998 had Zuid-Limburg een van de eerste routenetwerken voor mountainbikers in Nederland. Inmiddels is het
mountainbiken verschoven van een activiteit in de winter voor racefietsers naar een volwaardige eigentijdse sport
die door vele tienduizenden wordt beoefend. Als enige locatie in Nederland bieden de Zuid-Limburgse routes alle
facetten van de mountainbike sport door de vele hoogtemeters die zijn opgenomen in de routes. Het is niet voor niets
dat er meerdere routes in Zuid-Limburg in de Top 10 van de mooiste routes van Nederland staan. Mountainbike
kaarten zijn te koop bij onze receptie en bij de VVV Zuid Limburg winkel in Valkenburg.
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Rover bikes
Beleef het heuvelland op een scooter!
Huur een scooter vanaf € 25,Reserveren kan via Tel.: 043 - 4589333

Rover Bikes
De Valkenberg 6 | 6301 PM Valkenburg

www.rover-bikes.com

39

150 JAAR TOERISME
Springlevend!
Vestingstad Valkenburg heeft veel te bieden: een historisch stadscentrum gebouwd met de natuursteen Mergel, in een
paradijselijke omgeving, thermale baden en een casino, resten van Nederlands enige Hoogteburcht en onderaardse
grotten. Je kunt er shoppen en genieten van o.m. de Bourgondische keuken. Musea, kunstgaleries en beeldentuinen
bezoeken. Actief bezig zijn: (Nordic) wandelen in bossen en natuurgebieden, sporten (adventure). Verbindend element
is de Geul met haar kastelen, molens, monumentale panden en parken. En dan is er nog de stoomtrein die Valkenburg
met het Heuvelland verbindt… De stad Valkenburg en haar toerisme is nog altijd springlevend!

Voormalig Vestingstadje
Vanaf 1850 verandert Valkenburg van een klein onbeduidend
stadje, sluimerend tussen de heuvels, tot een geliefd vakantie
oord voor gasten uit de gegoede middenklasse. Met hun
calèches en landauers arriveren zij in o.a. Hôtel de l’Empereur
en Hôtel Croix de Bourgogne, waar zij verpozen en zich te goed
doen aan een maaltijd. De gasten in die tijd zijn natuur- en
cultuur minnaars. De ruïne, overblijfsel van de eeuwenoude,
eens zo machtige burcht, de zetel van de befaamde heersers,
de Walrams, torent hoog boven het stadje uit.

‘Luft Kurort’
Het stadje wordt geliefd als woonplaats van de hogere burgerij uit de steden in de omgeving die rust en een schone
omgeving zoeken. Onder hen zijn nogal wat oud-officieren van het garnizoen van Maastricht. Het zijn die ‘vreemdelingen’
die via hun contacten de eerste gasten lokken en ook de eerste initiatieven nemen. Al halverwege de 19e eeuw staat
Valkenburg nationaal en internationaal bekend als ‘Luft Kurort’.

Aanleg spoorlijn
Het toerisme neemt fors toe na de aanleg van de spoorlijn Maastricht-Aken (1853). Het Station van Valkenburg uit
1853 is het oudste, nog in gebruik zijnde station van Nederland. Ir. Jacobus Enschede liet zich inspireren door het in
Tilburg gebouwde paleis van koning Willem II. De architectuur valt te beschouwen als ‘nieuwerwetse poort’ tot de stad.
Vanaf 1860 is Valkenburg per spoor verbonden met de rest van Nederland.

Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer (VVV)
Een aantal Valkenburgse ondernemers richt in 1885 de Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer (VVV) op om
gezamenlijk de belangen van het toerisme en de toeristische ondernemers te behartigen. Men maakt gezamenlijke
reclame, geeft reisgidsen uit, plaatst rustbanken, organiseert fakkeloptochten in de onderaardse groeven - door de
Valkenbergers ‘de Berg’ genoemd, er worden gidsen aangesteld, een houten uitzichttoren gebouwd en muziek
uitvoeringen georganiseerd. Overigens wordt 1905 een stenen toren gebouwd door het Kur-Comité ‘Falcobergia’,
een soort ‘tegen’ VVV, opgericht door de conservatieve (katholieke) factie. De VVV Het Geuldal is voornamelijk in
handen van de ‘liberalen’ en wordt bovendien gesteund door de ‘vreemdelingen’ (vaak protestant).
Bron: www.mergel.nu voor culturele wandelingen.
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‘T VITAMIENTJE
‘t Vitamientje:
niet van gisteren
‘t Vitamientje is de professionele groenten- en fruitleverancier bij onder andere De Zoete Zoen.
Versheid staat daarbij centraal. Zó geplukt of gestoken en meteen op uw bord, bijvoorbeeld via de
keuken van De zoete Zoen.
Limburg is een rijke regio, ook qua groenten en fruit. ‘t Vitamientje heeft uitstekend contact met telers in de omgeving,
maar ook met de veilingen in Margraten, Venlo en Hoogstraaten. In alle vroegte leveren deze hun dagverse producten af
in Gronsveld, waarna ‘t Vitamientje ze snel en gekoeld naar de horeca brengt.

Historie
In 2004 startten Raymond en Maaike Wintjens op 19-jarige leeftijd hun eigen groenten- en fruitwinkel, al snel tot grote
vreugde van de regionale horeca. Die plaatste echter zoveel bestellingen dat ‘t Vitamientje in 2009 verhuisde naar een up
to date nieuwe locatie aan de Veilingweg in Gronsveld. Helaas is leveringen aan particulieren daar niet mogelijk. Wel is
de ruimte inmiddels uitgebreid en verder geprofessionaliseerd. Raymond: “We werken met verse producten, die moeten
zo vers mogelijk bij de horecazaken aankomen. Elke ochtend om vier uur komen die binnen van diverse veilingen:
groenten, aardappelen, kruiden, exoten, paddenstoelen.... We selecteren en dezelfde morgen leveren we uit.”

Groentepassie
Op 10-jarige leeftijd ging Raymond voor schooltijd al aardbeien plukken bij een naburige groentehandelaar in Sint Geertruid. “Hij had een groentewinkel en eigen aardbeien- en frambozenvelden. Twee jaar later stond ik in zijn zaak groenten
te snijden voor de horeca en nog twee jaar later plantte ik aardbeien en frambozen voor hem.”
Hij vertelt enthousiast, op zijn 2.000 m² grote locatie in Gronsveld. Daar staan inmiddels 10 koelbussen, binnen is
onder andere een optimale snijruimte geïnstalleerd, voorzien van de allerlaatste apparatuur. “We leveren maatwerk in
gewassen, geschilde en gesneden groenten en fruit. We snijden in de gewenste groottes en verpakken in de gewenste
volumes. Daartoe is ‘s morgens vroeg een team aanwezig. We maken ook roerbakmixen op maat. Wie saladebuffetten
opstelt in zijn zaak krijgt hier de gewenste attributen.” Aardappelen worden desgewenst geschild, tomaten, appels en
peren worden gesneden. Er is een uitgebreid assortiment paddenstoelen en kruiden. U kiest zelf voor kant en klare
groenteschotels, vruchtensappen, rauwkost en soepgroenten. Over De Zoete Zoen zegt Raymond: “Een mooi bedrijf, dat
goed inspeelt op de seizoenen en veel waarde hecht aan verse producten.”

Toch voor particulieren
Inmiddels levert ‘t Vitamientje ook weer aan particulieren, maar dan via 12 Plus-supermarkten in de regio: in Berg,
Maastricht, Eijsden, Simpelveld, Bocholtz, Margraten en Eijsden. U vindt er een eigen koelrek van ‘t Vitamientje met
gesneden groenten en fruit, al dan niet gemengd, naast verse aardbeien, asperges en andere seizoensproducten uit de regio.
‘t Vitamientje | Veilingweg 31, Gronsveld | Telefoon 043 - 408 41 51 | www.hetvitamientje.nl
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ZOETE ZOEN

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

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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IN ONSEN LANDE

MUSEA

Cultureel Zuid-Limburg bruist van de grootse evenementen, bijzondere tentoonstellingen
en boeiende musea. Laat je inspireren in de galerieën en ateliers die verscholen liggen
door heel het Heuvelland en daarbuiten.
Ga op zoek naar een mooi kunststuk voor boven je bank of word zelf creatief tijdens een van vele kunstzinnige
workshops. Het hele jaar door kun je cultuur snuiven in de diverse musea of geniet je van een avondje op de rode
pluche in een van onze theaters. Ook tijdens jouw bezoek is er van alles te ontdekken.

De vuursteenmijntjes van Valkenburg
Valkenburg was nog niet zo lang geleden het centrum van de “Landen van Valkenburg”, die de helft van het huidige
Zuid Limburg besloegen en zich uitstrekten van Sittard tot Schin op Geul en van Brunssum tot Eijsden. Veel eerder, ruim
3.000 jaar voor Christus, was Valkenburg een centrum van vuursteenbouw. De vuursteen werd gedolven in dagbouw, via
schachten met een diepte tot 10 meter. De grove vuursteen werd bewerkt tot bijlen, die zijn teruggevonden tot in
Luxemburg en op de Veluwe. In de Plenkertstraat bij de Katacomben kunt u de gangetjes en schachten van enkele
vuursteenmijntjes bekijken. U mag deze echter niet betreden. In Museum Het Land van Valkenburg kunt u een
powerpointpresentatie bijwonen, gevolgd door meer informatie en een rondleiding.
Stichting
De stichting “In onsen Lande van Valckenborgh” houdt de historie van het voormalige land van Valkenburg levend.
Ze verricht lokaal en regionaal archeologisch onderzoek en beheert de vuursteenmijntjes aan de Plenkertstraat.
De brochure Valkenburgvuursteen vertelt er meer over. In de regio zijn veel werktuigen van Valkenburgvuursteen en
andere steensoorten uit de Oude, Midden- en Nieuwe Steentijd (Paleo-, Meso- en Neo-Lithicum) gevonden. De
Romeinse tijd en de Middeleeuwen hebben hier ook sporen achtergelaten.
Rondleidingen
Rondleidingen over vuursteenmijnen beginnen en eindigen bij Museum Land van Valkenburg, Grote Straat 31 in
Valkenburg. De entree tot het museum bedraagt € 6,-, inclusief een kopje koffie en de rondleiding. Er zijn rondleidingen
gepland op de donderdagen 14 en 28 juli, 11 en 25 augustus en 20 en 27 oktober 2016 om 14.00 uur. Groepen vanaf
12 personen kunnen een eigen rondleiding boeken op een eigen dag en tijdstip via telefoonnummer 043 - 601 64 94.

www.iolvv.nl

Limburgs Museum
Een heerlijk dagje uit met de hele familie!
Kom binnen in de schatkamer van Limburg in het Limburgs Museum in Venlo. De vaste presentaties zijn een soort
tijdscapsule waar je steeds een andere wereld instapt. Ontmoet Neanderthalers en Romeinen, verdedig het kasteel en
neem een kijkje in de keuken van vroeger. Voor kinderen valt overal iets te ontdekken. Kijk in alle hoeken en achter de
deurtje om alle geheimen van het museum te ontdekken. Kun jij de geheime uitgang van het kasteel vinden?
Naast de vaste presentaties zijn er altijd wisseltentoonstellingen. In de zomervakantie is het museum in de ban van
draken. Bestaan ze echt? En in het najaar komt Playmobil naar het museum. Kijk je ogen uit!

Kijk op www.limburgsmuseum.nl voor alle tentoonstellingen en activiteiten.

Thermenmuseum
In het Thermenmuseum in Heerlen vind je de indrukwekkende
restanten van een Romeins badhuis, de thermen. Het is het best
bewaarde Romeinse (publieke) badgebouw van Nederland.

Het Badhuis ontbloot
De expositie ‘Het Badhuis ontbloot’ neemt je mee in de wereld van de
archeologie. Wat is archeologie, hoe werkten archeologen vroeger en
op welke manier vindt tegenwoordig archeologisch onderzoek plaats?
De expo behoort bij het actuele archeologische onderzoek naar het
Romeins badhuis. Er zijn activiteiten voor jong en oud!
Coriovallumstraat 9 | 6411 CA Heerlen | Tel. 045-5605100
www.thermenmuseum.nl
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ZOETE ZOEN

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

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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PETER LEMMENS
Patisserie - Chocolaterie
Peter Lemmens kende het ambacht toen hij in 1978 in Gronsveld zijn eigen bakkerij
opende. Hij groeide op in het metier en wilde de beste worden in zijn vak. Verfijnde
patisserie en de heerlijkste vlaaien met het mooiste fruit, dat was zijn doelstelling.
We kunnen vandaag constateren dat dit is gelukt. De klanten komen van heinde en verre naar zijn vier winkels. Veel
horecazaken, tot aan Amsterdam aan toe, zijn trots op het assortiment van dé patisserie dat zij aanbieden aan hun
gasten. Die gasten herkennen vaak de merknaam “Peter Lemmens” als een meerwaarde. Hoe bereik je dit? Erik
Reintjens, de opvolger van Peter Lemmens: “We gebruiken uitsluitend de beste ingrediënten en bereiden alles zelf:
we koken de pudding en de rijst, kiezen voor 100% roomboter, verse eieren, dagvers fruit uit eigen streek en... we
bakken zeven dagen per week. Dus onze vlaaien en gebak zijn elke dag vers, ook op zon en feestdagen.”
Befaamd zijn ook de taarten, “gateau’s” genaamd, vaak op wens en op maat gemaakt voor bruiloften en feesten. Het zijn
ware kunstwerkjes uit eigen atelier, die net zo bijzonder smaken als ze ogen. In 2010 werd het bedrijf uitgebreid met de
chocolaterie. De chocolatiers van Peter Lemmens produceren nu bonbons met dezelfde ambachtelijke gedrevenheid die
we kennen van de meesterpatissiers.

Assortiment
Het assortiment van Peter Lemmens is groot. Er zijn eenpersoons vlaaitjes, kleine vlaaien (4 stukken), middelgrote
vlaaien (6 stukken) en grote vlaaien (10 stukken). U kunt ook nog kiezen voor een gemengde vlaai, schuimvlaai, harde
wenerbodem of feuilletébodem. Het assortiment taarten is al net zo uitgebreid en de collectie gebakjes zeker niet kleiner.
Naast de gebruikelijke rijste , appel , kersen , abrikozen en kruimelvlaai, worden nog veel andere verschillende vlaaien
gebakken. Kijk eens op www.peterlemmens.nl en laat u verrassen door het assortiment Limburgse vlaaien en het gebak.
Of loop eens in één van de winkels of lunchroom binnen.
Peter Lemmens heeft vier eigen winkels in Gronsveld, Maastricht en Valkenburg.
U kunt de vlaaien, gebak en bonbons ook bestellen bij De Zoete Zoen. De volgende
ochtend wacht u dan vers gebakken Limburgs gebak bij de brasserie.
De winkels van Peter Lemmens:
- Valkenburg: Dr. Erensstraat 4B
- Maastricht: Scharnerweg 64
- Maastricht: Glacisweg 30H (met lunchroom)
- Gronsveld: Rijksweg 50
In de winkel aan de Glacisweg met lunchroom, op loopafstand van de Sint
Pietersberg en Fort Sint Pieter, kunt u op uw gemak het gebak van Peter
Lemmens proeven, ook op zondag.
Kijk voor de openingstijden van alle winkels op www.peterlemmens.nl
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DISCOUNT
Mergelrijk Valkenburg

Vrije Markt Brussum
De gezelligste markthallen

KORTING OP
ENTREEKAART
Alleen verkrijgbaar bij de kassa
Geldig tot 31 december 2016

Tegen inlevering van deze kortingsbon aan de kassa
Geldig t/m 31 december 2017

Pannenkoeken Huis
Valkenburg

Short Golf Margraten

€1,50 KORTING

4 VOOR DE
PRIJS VAN 3

op een pannenkoek
naar keuze

ONTDEK EN BELEEF
HOLLAND CASINO VALKENBURG
VOOR MAAR 35 EURO
Het Casino Try Out pakket is onder andere verkrijgbaar bij de
receptie van Landal. Net als de gratis entreevouchers t.w.v. €5,-.
Kuurpark Cauberg 28,
6301 BT Valkenburg aan de Geul

2E BEZOEKER
GRATIS KAARTJE

Niet geldig in combinatie met andere acties
Geldig tot 31 december 2016

Tegen inlevering van deze kortingsbon aan de kassa
Geldig t/m 31 december 2016

Keurslager Frederiks

Rederij Stiphout

10% KORTING

10% KORTING op de

op uw gehele besteding
in onze slagerijg

rondvaart op de Maas,
Maastricht-Luik vv
of 4-sluizentocht

Alleen geldig bij inlevering van deze kortingsbon
Geldig t/m 31 december 2016

Alleen geldig bij inlevering van deze kortingsbon
Geldig t/m 31 december 2016

A GoGo Valkenburg

A GoGo Valkenburg

€1,50 KORTING

Kabelbaan +
Rodelen + Mingolf

op een tapasschotel
voor 2 personen

VOOR €7,50 P.P.

Alleen geldig bij inlevering van deze kortingsbon
Geldig t/m 31 december 2016

Alleen geldig bij inlevering van deze kortingsbon
Geldig t/m 31 december 2016

HET ENIGE ECHTE CASINO
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DISCOUNT

Boschstraat 23, 6442PB Brunssum

Daalhemerweg 31, 6301 BJ Valkenburg

Tel. 06-45459010
www.vrijemarkt.nl

T. 043-6013186
www.mergelrijk.nl

Deze bon is enkel geldig bij Vrije Markt
Brunssum t/m 31 december 2017.

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots op eigen Streek.

Valkenburg
Neerhem 61, 6301 CE Valkenburg
Bemelerweg 99, 6267 AL Cadier en Keer

300 mtr van Sprookjesbos, t.o. kabelbaan

T: +31 43 3569999
www.golfenophetrijk.nl/ margraten/short-golf

www.pannenkoekenhuisvalkenburg.nl
info@pannenkoekenhuisvalkenburg.nl

Geldig tot 31 december 2016

Geldig tot 31 december 2016

T. 06 14 61 63 33/ 06 53 33 46 83

Keurslager Frederiks
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Maaspromenade 58, 6211 HS Maastricht

Louis van de Maesenstraat 1, 6301 EA Valkenburg

T. +31 (0)43 3515305
www.stiphout.nl

T. 043-6012413
www.frederiks.keurslager.nl

Geldig voor maximaal 6 personen,
niet geldig i.c.m. andere kortingen of arrangementen

Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.
Trots op eigen Streek.

A GoGo Valkenburg

A GoGo Valkenburg

Tegen inlevering van deze bon krijgt u: Een kabelbaan retour +
2 ritten rodelen + 18 holes Minigolf voor € 7,50 p.p.

Heerlijk borrelen op het panoramaterras. Tegen inlevering van deze
bon krijgt u: € 1,50 korting op een tapasschotel voor 2 pers.

Neerhem 44, 6301 CJ Valkenburg

Neerhem 44, 6301 CJ Valkenburg

T. 043 – 609 06 09
www.agogovalkenburg.nl

T. 043 – 609 06 09
www.agogovalkenburg.nl

Geldig tot 31 december 2016

Geldig tot 31 december 2016
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LEEUW BIER

Bierbrouwerij De Leeuw is thuis in Valkenburg, van oudsher. 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 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, info@leeuwbier.nl

56

57

STREEKPRODUCTEN

Denk jij bij Zuid-Limburg al snel aan vlaai, asperges en zuurvlees? Wist je dat er nog
veel meer verfijnde ingrediënten, mooie producten en typische streekgerechten zijn die
deze regio op smaak maken? En dat deze rechtstreeks vanaf het land, uit het weiland,
de wijngaard en de producent te proeven zijn? Wat dacht je bijvoorbeeld van de mooie
wijnen van de wijngaarden in het Heuvelland, het fruit van fruittelers in Margraten en
omstreken. Het Livar kloostervarken dat met liefde wordt verzorgd, smeuïge kazen of
een heerlijk zelf gebrouwen biertje uit een van de grote of kleine brouwerijen. Tijdens
uw verblijf kunt u dat allemaal ontdekken!
Vers van het land op het bord
Een ritje door het Heuvelland voert je al snel langs glooiende fruitboomgaarden, akkers en boerderijen. Van die soms
zeldzame plekken waar verbouwd, geteeld en geplukt wordt. Maar al te graag openen de producenten hun deuren om
je hun domein te laten zien, producten te laten proeven en je de kans te bieden ze rechtstreeks vanaf het land in hun
(boerderij)winkel te kopen.

Vers van het land:
• In de Pluktuin in Sibbe kun je zelf een prachtig boeket plukken of lekkere bessen.
• Bij Boerderijwinkel Bemelerhof kun je iedere dag genieten van verschillende soorten fruiten zoals bramen, aardbeien,
frambozen, pruimen en veel meer!
• Winkel ‘De Oogstschuur’ in Noorbeek plukt letterlijk en figuurlijk de vruchten van Fruitbedrijf Wim Notermans. Ze
verkopen appels, peren, bramen, frambozen, een ruim assortiment eigen fruit en de lekkerste producten die ervan
gemaakt zijn. Maar je kunt er ook appels plukken, sap (laten) maken, een kijkje nemen in de boomgaarden en de
bijen bezoeken.
• Streekwinkel Roger Pinckers, op slechts 5 minuten rijden van ons park heeft een assortiment smaakvolle streekproducten, die met passie geproduceerd worden in onze regio. Vanaf april zijn hier weer heerlijke verse asperges
verkrijgbaar. En met de aspergepan in uw accommodatie is de bereiding van de asperges heel gemakkelijk.

• Limburgse bloedworst (poetes) in een siroop van
groene- en gekaramelliseerde appel of de grot
champignons uit de Kannergrotten
• Zuurvlees een stoofpotje dat zijn naam dankt aan het
vooraf marineren van het vlees in azijn. De smaak
is echter zoet, het zuur van de azijn wordt namelijk
ruimschoots gecompenseerd door de toevoeging van
peperkoeken stroop. Of konijn op Limburgse wijze
met rode kool en spekjes
• En als dessert een ‘Terrine van Belgische streekkaas
van de markt uit Aubel en stroop uit Schinnen.
bron: VVV Zuid- Limburg

ROGER PINCKERS
De smakelijke streekproductenwinkel van 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 Zuid-Limburg / Livar varkensvlees uit Abdissenbosch en meer.
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.
En niet te vergeten: in het seizoen zijn er dagverse asperges uit Hingen en mooie zoete kersen uit Vilt.”

Vers op het bord:
Bij ons parkrestaurant ‘De Zoete Zoen’kun je genieten van heerlijke gerechten bereid met lokale en regionale streekprodukten en ingrediënten. De met zorg geselecteerde producten vind je dan ook het hele jaar door wisselend terug
op de menukaart. Een aantal voorbeelden:
• Voor de lunch: Boeren landbrood met biologische geitenkaas en Limburgse appelstroop

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!

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

58

59

THORN
Thorn, Het witte stadje
Het door vele toeristen bezochte witte stadje Thorn heeft
een rijke geschiedenis, die terug gaat tot het einde van
de 10e eeuw. In de loop der tijd ontwikkelde zich een
miniatuurvorstendom onder leiding van een abdis en 20
adellijke kloosterdames. Het staatje had een eigen rechtspraak en sloeg een eigen munt. In 1794 kwam hieraan
met de komst van de Fransen een einde.
Toen kreeg Thorn zijn kenmerkende witte kleur. Nadat
de adellijke dames vluchtten, voerden de Fransen een
belasting in op basis van de omvang van de ramen. De
arme bevolking, vaak wonend in grote panden, voorheen
toebehorend aan rijke lieden, kon deze niet opbrengen.
Om de hoogte van de belastingaanslag te beperken,
metselde men de ramen dicht. Met het doel de bouw
sporen (“littekens van de armoede”) te verbergen,
werden de huizen wit gekalkt.

ROERMOND
Roermond

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, een leerzaam museum, leuke evenementen
en schitterende natuurgebieden. Weert is een centrumgemeente met een verzorgingsfunctie voor een gebied
met ruim 100.000 inwoners.
Het is de ideale uitvalsbasis voor uitstapjes verder Limburg
in. Het gezellige Brabant, het Bourgondische België en
zelfs Duitsland ligt op zeer korte afstand.
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WEERT

De gemeente is zeer rijk aan cultureel erfgoed. Het is
sinds 1559 bisschopsstad. In het centrum vind je dan
ook veel historische (kerk)gebouwen. Roermond is ook
de stad van Pierre Cuypers, de volgens velen belangrijkste Nederlandse architect uit de 19e eeuw. In het
centrum vind je ook veel sfeervolle pleinen, waar je op
de diverse terrassen kunt genieten van Bourgondisch
Limburg.
Roermond is bovendien een heerlijke winkelstad. Van
boetiekjes in monumentale panden in de binnenstad,
tot het Designer Outlet Roermond dat jaarlijks meer dan
vijf miljoen modebewuste koopjesjagers trekt. Verder
vind je er het Retail Park Roermond en de Huis- en
Tuinboulevard. En: iedere zondag open!
Roermond is ook een mekka voor de natuur en water
liefhebber. De Maasplassen, die om en in Roermond
liggen, zijn met haar 3000 ha. het grootste aaneen
gesloten 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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Dolmans Landscaping Group
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 vormgeven 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.

INTERVIEW

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 vak
manschap, dat ze thuis ook kunnen demonstreren en toepassen. Denk aan het snoeien van bomen. Ze dwingen respect
af met hun kennis en kunde.”

Monsdal houdt
Kasteeldomein De Cauberg groen
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 Sports, aanleg en onderhoud van sportterreinen voor diverse sporten.
• Dolmans Private Gardens, voor aanleg en onderhoud van privétuinen.
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

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.
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.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MCO) is voor steeds meer bedrijven een structureel onderdeel 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.”
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Onze gasten hebben het laatste woord:
DANKWOORD

Via sociale media, reissites en beoordelingssites delen onze gasten hun ervaringen en reisverhalen met de rest van
de wereld. Natuurlijk lezen wij deze berichten ook dagelijks met veel interesse en plezier. De leukste berichten delen
wij graag met u:

“Geweldig onderhouden park. Eindelijk een park die haar foto’s van de site weet waar te maken!”
(André Speelman)

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

“Wij hebben 3 avonden culinair mogen genieten van het uitstekend restaurant op het park,
de Zoete Zoen. Dit was genieten met een hoofdletter G.”
(Johan en Ria van het Goor)

“Mooie huisjes, van alle luxe voorzien, goed restaurant en fantastische locatie op de Cauberg
voor ons als fietsliefhebbers.”
(K.G. Ruijter)

“Zojuist aangekomen voor de vierde keer in drie jaar, als gewaardeerde gast onthaald en
wederom fantastisch mooi en schoon huisje.”
( Lianne de la Haye)

“Komen nu al 3 jaar achter elkaar op dit park. Schone en mooie huisjes. Rustig en mooi park
waar je nog lekker kan genieten. Vriendelijke en servicegerichte receptie. Restaurant op het
terrein met alle gemakken.”
(Mark Zwienenberg)

“Mooi rustig park, gratis wifi, luxe huisjes, heerlijk ontbijten in het restaurant, Valkenburg om
de hoek…”
(Annet Reijm)

“Wat een super opvang in jullie mooie park voor mijn ouders na een fikse woningbrand! Naast
een mooie accommodatie hebben jullie hulpvaardigheid en empathie ineen gebundeld…
Chapeau!”
(Marly Lux)

“Heel mooi park, uitstekende ligging voor wandeltochten,fietstochten, en shoppen naar
b.v. Aken, maastricht.”
(Fam. Knol)

Volg ons op facebook: www.facebook.com/LandalCauberg
of Instagram: www.instagram.com/landalcauberg/
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EVENEMENTEN

06 augustus

11 september

Hel van Voerendaal

Het Parcours Maastricht

07 t/m 21 augustus

15 t/m 18 september

Maastricht aan Tafel
& Aan de Bar

Musica Sacra Maastricht

11 t/m 14 augustus

JULI
01 t/m 03 juli
Eroica Limburg

08 t/m 10 juli
Concerten André Rieu

08 t/m 10 juli
Corvette Fame Valkenburg

09 en 10 juli
Stoomtreindagen ZLSM

15 t/m 17 juli
Sint Rosamarkt Sibbe

29 juli
RaboRonde Heerlen

31 juli
IRONMAN Maastricht-Limburg

17 en 18 september

Orlando Festival & Concours

Thomas dagen ZLSM

Kerstmarkt Aken

20 en 21 augustus

18 september

18 november t/m 08 januari 2017

Top Cauberg Challenge

Urban Race Heerlen

Kerststad Valkenburg

25 t/m 28 augustus

19 t/m 25 september

19 november t/m 08 januari 2017

Preuvenemint Maastricht

Eneco Tour

Winterland Hasselt

26 augustus t/m 04 september

24 en 25 september

26 november t/m 27 december

Cultura Nova

Wijnfeest Wahwiller

27 augustus

03 augustus
Ridder ronde Maastricht
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18 november t/m 23 december

Magisch Maastricht

27 november t/m 06 januari 2017

OKTOBER

Kribkeswandelingen Heuvelland en Voeren

SEPTEMBER

01 t/m 31 oktober

DECEMBER

03 september

07 t/m 09 oktober

Boogie’s Extreme

04 september
Liberation Concert Margraten

04 t/m 25 september
Kunstdagen Wittem

09 en 11 september
Open Monumentendag

Zuid-Limburgse Fietsvierdaagse

Jumping Indoor Maastricht

Catwalk Maastricht

Parkstad Culinair

01 t/m 05 augustus

11 t/m 13 november

11 t/m 21 augustus

09 t/m 11 september

AUGUSTUS

11e van de 11e

HeuvellandWandel4daagse

Concerten André Rieu

24 juli

11 november

Mergelland Heuvelland 2-daagse
St. Geertruid

14 juli
Quatorze Juillet Maastricht

17 en 18 september

NOVEMBER

11 september
Gulpener Hopoogstfeest
Reijmerstok

Valkenburgse bokkenweken

Jeker Jazz Festival Maastricht

09 oktober
Bart Brentjens Challenge

15 en 16 oktober

09 december t/m 08 januari 2017
Wèntjerdruim Sittard

10 december t/m 31december
Kerst Express ZLSM

23

Hasseltse jeneverfeesten

december
t/m
Kerstmarkt Aken

16 oktober

24 december t/m 07 januari 2017

Valkenburgse Bokkemert

22 oktober
Marathon Via Belgica

23 oktober
Wereldbekerwedstrijd Cauberg Cyclo Cross

28 t/m 30 oktober
Chateau Maestricht

Wintercircus Maastricht

27

t/m
december
Magisch Maastricht

08

t/m
januari
Kerststad Valkenburg

08

t/m
januari
Winterland Hasselt
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