Reevallis

Verras uzelf én uw gezelschap met
een dagje Drielandenpunt!

Welkom in Cittaslow Vaals!
Als burgemeester van deze mooie gemeente doet het me veel genoegen u kennis te laten maken met
Cittaslow Vaals. Cittaslow is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied van landschap,
streekproducten, gastvrijheid, cultuurhistorie en behoud van identiteit tot de top behoren. Cittaslow is een
levenswijze, die ons bewust pas op de plaats laat maken om ons te bezinnen op de werkelijke waardes van
ons leven. Het vraagt aandacht voor welvaart en welbevinden, voor respect en vooral voor tevreden zijn met
wat we hebben.
Vaals ís Cittaslow. Het herbergt tal van kwaliteiten. Het is een gemeente met een identiteit, bepaald door
historie en ligging. Ingebed tussen de grote stad Aken en de beschermde natuurgebieden als uitlopers van
de Belgische Ardennen, de Duitse Eifel en het Limburgse heuvelland. De bekoorlijke landschappelijkheid,
cultuurhistorie en het rijke gemeenschapsleven maken Vaals tot een parel van de Euregio Maas-Rijn.
De dynamiek van het leven in een grensstreek is hier dagelijks voelbaar. Als “kleine Schwester von Aachen”
beschikt Vaals op slechts een steenworp afstand over voorzieningen van hoog niveau: de toptechnologische universiteit RWTH, het gevarieerde cultuuraanbod in Aken en het hoog aangeschreven “Klinikum”.
Cittaslow staat ook voor gastvrijheid, voor gastvriendelijkheid. Vaals is door zijn ligging in het hart van de
Euregio van oudsher een toevluchtsoord geweest voor mensen van over de hele wereld. In het verleden
vonden mensen hier een plaats waar ze, ongehinderd door beperkingen van culturele of godsdienstige
aard, zichzelf konden zijn.

www.drielandenpunt.nl
spannendste en grootste Labyrint van Europa!
• Gratis toegankelijke grote speeltuin
• Pannenkoeken, poffertjes, wafels en meer!

• Parkeren naast de deur
schietcompetities, sterrenslag, highlandgames
• Lekker uitwaaien in het vijfsterrenlandschap

PRIJZEN LABYRINT:
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Festina lente! Haast u langzaam! Ik wens u toe dat u geheel in de geest van Cittaslow ruim de tijd zult nemen om in rust te genieten van deze geweldige streek.

• Groepsactiviteiten:

voucher

✁

• Ga op zoek naar het middelpunt van het

Ook nu nog telt onze gemeenschap, van net geen 10.000 inwoners, meer dan 70 nationaliteiten van over
de hele wereld. Al deze mensen leven in goede harmonie met en voor elkaar. Zo vinden ook steeds meer
studenten die in Aken studeren woonruimte in Vaals en zij voelen zich hier bijzonder welkom. Gastvriendelijkheid zit als het ware in het DNA van de Vaalsenaar.

Reg van Loo
Burgemeester Vaals
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IN ONSEN LANDE
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
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Hoe klinkt het Vaals 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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Het dialect van Vaals, het zogenaamde
Völser plat, behoort tot de dialecten die het
sterkst van het standaard-Nederlands afwijken. Het Völser plat wordt, samen met
onder meer het Keuls, door taalkundigen
ingedeeld bij de Ripuarische streektalen.
Andere dialecten in Nederlands-Limburg
die tot deze taalvariant behoren zijn het
Simpelvelds, het Bocholts, het Lemiers en
het Kerkraads. Deze dialecten zijn allen
nauw verwant aan het Duits.

Vaalsenaar

Tot ziens

Völser

Adieje

Vlaai

Veters

Snoepje

Vlaam

Sjongsreeme

Klömsje

Groente

Dommerik

Krant

Jemuss

Eazel

Tsiedoonk

Lucifer
Zjwëijel

Tafel
Dusj

Straat
Sjtroas

7

VAALS

Vaals is een bijzondere gemeente, op het snijpunt van Nederland, Duitsland en België.
Op het Drielandenpunt kunt u in drie landen tegelijk zijn. De Vaalserberg is met zijn 322,5
meter het hoogste punt van het Nederlandse vasteland.
Maar er is verrassend veel meer: monumentaliteit, een schitterend buitengebied en de sfeer van buitenland in
eigen land. Ook op toeristisch gebied heeft Vaals voor ieder wat wils: musea, monumenten en attracties voor
jong en oud. En wilt u genieten van de omgeving, dan kunt u de bosrijke omgeving van Vaals al wandelend of
fietsend verkennen en genieten van rust en ruimte.
Ook om te winkelen of voor een gezellig dagje uit bent u in Vaals aan het juiste adres. De dinsdagmarkt staat tot
in de verre omtrek bekend om zijn uitgebreide aanbod aan groente, fruit en vis. Lekker eten en drinken kunt u in
restaurants voor ieders smaak en portemonnee.
Vaals is de ideale uitvalsbasis voor uitstapjes in het omringende buitenland, met steden als Aken of Luik letterlijk om de hoek. Niet voor niets kreeg Vaals in 2011 het predicaat Cittaslow. Kwaliteit van leven wordt hier met
hoofdletters geschreven.

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

En nu 4
voor de prijs
van 3!

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

www.golfenophetrijk.nl/margraten/short-golf

Cittaslow Vaals maakt zijn motto: verrassend, veelzijdig, veelkleurig meer dan waar!

Thermenmuseum

Vaals:
verrassend,
veelzijdig,
veelkleurig

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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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

MONDO VERDE

Mondo Verde Landgraaf:
een “wereldreis” in één dag

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.
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

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
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.

KINDERSTAD HEERLEN

Klinkertstraat 118 | 6433 PB Hoensbroek | Tel. 045-5227272 | www.kasteelhoensbroek.nl
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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DISCOUNT
STEENKOLENMIJN VALKENBURG

Kasteel Hoensbroek

COMBITICKET

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 | Tel.: 043-6012491 | www.steenkolenmijn.nl

i.c.m. Steenkolenmijn

€2,50 KASSAKORTING

20% KORTING
OP ENTREEKAART

Daalhemerweg 31, 6301 BJ Valkenburg
T. 043-6013186 - www.mergelrijk.nl

Alleen geldig bij inlevering van deze kortingsbon
Geldig in 2016

Pannenkoeken Huis
Valkenburg

Short Golf Margraten

€1,50 KORTING

4 VOOR DE
PRIJS VAN 3

op een pannenkoek
naar keuze
Niet geldig in combinatie met andere acties
Geldig tot 31 december 2016

Thermenmuseum Heerlen

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

Rederij Stiphout

10% KORTING op de
20% KORTING
OP ENTREEKAART

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

De leukste grot voor de hele familie!

Alleen geldig bij inlevering van deze kortingsbon
Geldig in 2016

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

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.

Landal Bowling

Landal Hoog Vaals
BEAUTY CENTER

1 UUR BOWLEN
VOOR €17,50

15 MIN. HYDROJET
VOOR €5,-

Tegen inlevering van deze bon aan de
centrale balie. Geldig t/m 31 december 2016

Tegen inlevering van deze bon bij ons beauty center.
Geldig t/m 31 december 2016

MERGELRIJK

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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DISCOUNT

Klinkertstraat 118, 6433 PB Hoensbroek
Tel. 045-5227272
www.kasteelhoensbroek.nl
*Max. 4 personen, niet icm andere acties.
Bij evenementen kan een toeslag gelden.
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COMBITICKET
i.c.m. Mergelrijk

€2,50 KASSAKORTING
Daalhemerweg 31 Valkenburg aan de Geul
Tel.: 043-6012491 - www.steenkolenmijn.nl

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

Maaspromenade 58, 6211 HS Maastricht

Boschstraat 23, 6442PB Brunssum

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

Tel. 06-45459010
www.vrijemarkt.nl

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

*Max. 4 personen, niet icm andere acties.
Bij evenementen kan een toeslag gelden.

Deze waardebon is alleen geldig tijdens uw verblijf op Landal Hoog Vaals.
Niet tegen geld inwisselbaar.
Niet geldig i.c.m. andere acties kortingen en arrangementen.

Deze waardebon is alleen geldig tijdens uw verblijf op Landal Hoog Vaals.
Niet tegen geld inwisselbaar.
Niet geldig i.c.m. andere acties kortingen en arrangementen.

Actiecode: MHVS15HY
Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.

Actiecode: MHVS15BO
Zetfouten & prijswijzigingen voorbehouden.

T. 06 14 61 63 33/ 06 53 33 46 83
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ETEN & DRINKEN

MARKTEN

Je lunch of diner smaakt ongeëvenaard met uitzicht over het afwisselende Zuid-Limburgse landschap. Bossen, beekjes, heuvels en plateaus bepalen het schilderachtige uitzicht
dat te bewonderen is vanuit enkele exclusieve Zuid-Limburgse terrassen.

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.

Dit landschap verbergt ook andere unieke locaties om je culinair te laten verwennen. Midden in een wijngaard,
onder in een mergelgrot of in een Luikse bistro: zoveel mensen, zoveel smaken. Onder het genot van een wijntje of
ambachtelijke streekgerechten verandert je bijzondere ervaring in een onvergetelijke herinnering.
Top 7 unieke locaties voor lunch of diner:  La Caverne in Geulhem,  Restaurant Château St. Gerlach en Bistrot
de Liège in Sint Gerlach,  Restaurant Pirandello,  Brasserie Mijn Streek,  Restaurant Buitenlust,  Kasteel Elsloo,
 Restaurant Le Jardin. Kijk voor uitgebreide informatie op www.vvvzuidlimburg.nl

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.

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
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Vrije Markt
Valkenburg

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.

G
DAuu
ZON
ELKE
d van 10.00 - 17.00 r
Geopen

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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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

18

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

19
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