..VAN Horst aan de Maas op z’n best
OOST
NAAR
WEST..

Vraag aan een inwoner van de gemeente Horst aan de Maas ‘Wat is er bijzonder aan uw
gemeente’ en menigeen antwoordt ‘Het is zo veelzijdig...’ En dat is het! Maar dat kan

iedere regio wel beweren! Daarom doen we de proef op de som: in het oosten van de
gemeente ligt de wispelturige Maas, de natuurlijke oostgrens van Horst aan de Maas.

In het westen van de gemeente: de mysterieuze Peel. En ook alles wat er tussenin ligt,
het uitgestrekte rivier- en beekdallandschap, is bijzonder!
Bezoek Broekhuizen! Het dorp heeft een van de mooiste liggingen aan de Maas, met een echte oude veerweg en volop terrassen met uitzicht op de het water.

De Maas is de levensader van Limburg; zij
stroomt al duizenden jaren door het landschap. Ze bracht in het verleden handel naar
Limburg maar ook overstromingen. In 1993
en 1995 nog trad de Maas behoorlijk buiten

Onderbreek uw fietstocht met een pauze op fietspendelboot de
Maashopper. Die neemt op gezette tijden fietsers mee stroom opof afwaarts. Zie: www.maashopper.nl voor de actuele vaartijden.

Even inzoomen; de Maas
haar oevers en bracht ze veel schade toe. Om
die reden is er de laatste jaren flink gewerkt
om de Maasoevers veiliger te maken. De Maas
heeft meer ruimte gekregen door geulen en
uiterwaarden. Daardoor levert hoog water

minder problemen op. In de uiterwaarden
zijn de laatste 15 jaar veel natuurgebieden
ontstaan waar vogels graag broeden. Langs
de Maasoevers liggen wandelpaden en sommige dorpen liggen aan de rivier. In Grubben-

Welkom in toeristisch Horst aan de Maas!
vorst, Lottum en Broekhuizen kunt u de Maas
oversteken met een veerpont. Tussen Lottum
en Broekhuizen ligt een bijzonder extra veer
dat alleen fietsers en wandelaars overzet van
en naar het centrum van Arcen.

Een gemeente waar de thuisblijvers graag vertoeven. En waar u als bezoeker van buiten de gemeente zeker ook graag zult verblijven. Het liefst neem ik u mee en verras ik u met enkele van onze
vele bijzondere plekken. Maar misschien is het nog wel mooier om die plekken zelf te ontdekken en
het zelf te beleven.

Liefhebbers van de Limburgse band Rowwen Hèze gaan
natuurlijk naar het monument van ‘de Rowwen Hèze’, de
naamgever van de dialectband. Locatie: Slengweg in America.

Nóg een landschapstype in Horst aan de Maas
dat je bijblijft: de ruige Peel in het westen
van de gemeente. In Horst aan de Maas ligt
de Mariapeel. Een eeuwenoud landschap
dat op veel plekken nog onaangeroerd is.

Ontdek aan de hand van de indrukwekkende fiets- of autoroute
‘Sporen van de oorlog in de Peel’ de rol van de Peel in de 2e Wereldoorlog. De route is gratis te downloaden op www.liefdevoorlimburg.nl.

De mystieke Peel
Alsof de tijd is stil blijven staan. Dichtbij de
Schatberg vindt u ook de Heere Peel, een
gebied waar de Peel weer zichtbaar is en
beleefd kan worden. Behalve de prachtige
natuur is er veel cultuurhistorie te ontdek-

ken in het dorpje Griendtsveen. Ontdek de
geschiedenis van de firma Van de Griendt en
de turfstekers; een bloeiende industrie uit
het begin van de 20e eeuw die volledig
verdwenen is. De wandelroutes in en om het

Fiets de prachtige Oude Maasarmroute. Een route van
32 kilometer door het bijzondere rivierdallandschap. De
route staat garant voor indrukwekkende vergezichten.

dorp onthullen de mooiste plekken. Middenin
het dorp ligt de herberg ‘De Morgenstond’.
Net als toen dé ontmoetingsplek van het
dorp.

Bezoek de Rozenhof in Lottum; een kenniscentrum voor rozen en een rozentuin waarin
alleen de beste rassen mogen pronken.

Mensen uit alle windstreken komen naar Horst aan de Maas. Jaarlijks ongeveer anderhalf miljoen overnachtingen! En
een meervoud daarvan aan dagbezoeken. Want Horst aan de Maas is veelzijdig en heeft heel veel te bieden. Aan de
oostkant stroomt de Maas. Het rivier- en beekdallandschap loopt, hoe westelijker u komt, glooiend over in het Peelgebied. Vanuit alle windstreken is Horst aan de Maas voorzien van een indrukwekkend toeristische netwerk.
We zijn trots dat bijvoorbeeld Attractiepark Toverland - in 2014 nog winnaar
van een landelijke publieksprijs - in Horst aan de Maas te vinden is. Maar
ik denk ook aan Aardbeienland, aan Blue Berrie Hill en besef tegelijk dat
elke opsomming afbreuk doet aan de grote toeristische variatie die onze gemeente kenmerkt.
In die variatie blijven we overigens ook investeren. Het project ‘Maasgaard’
maakt het robuuste natuurgebied van Horst aan de Maas nog aantrekkelijker en geeft de recreatiemogelijkheden positieve impulsen. Ook in dat opzicht houden we de wind in de zeilen.
U moet maar eens komen genieten. Of u nu uit oost, west, noord of zuid
komt; in Horst aan de Maas heten we u van harte welkom. Voor een onvergetelijk verblijf in een gastvrije en gevarieerde omgeving met een veelzijdig
aanbod.

Ik wens u alvast een hele fijne vakantie.
De Maas heeft van oudsher het landschap
gevormd. Oude rivierarmen, stuifduinen; ze
waren er niet geweest zonder de Maas. Het
Schuitwater bijvoorbeeld. Dit natuurgebied
tussen Broekhuizen en Horst is een (deels)

Het rivier- en beekdallandschap
verdroogde Maasarm. Het is erg in trek bij
wandelaars. Middenin ligt Theetuin de Roode
Vennen; een ideale plek voor een lunch of
high tea! De Schadijker bossen, tussen America en Meterik, bestaan voor een groot deel uit

stuifduinen en is dankzij de natuurlijke hoogteverschillen geliefd bij o.a. mountainbikers.
De Groote Molenbeek voert onder andere
door Sevenum, Horst en Meerlo. Nu de beek
weer een natuurlijke loop en omgeving heeft

wordt de beek zelfs bewoond door bevers. Het
landschap tussen de Peel en de Maas is van
oudsher erg geschikt voor de landbouw. Denk
aan onze prachtige rozen en de heerlijke blauwe bessen en asperges.

Paul Driessen
Wethouder Toerisme
Horst aan de Maas

3

Ouddorp

Hellevoetsluis

Goedereede

Spijkenisse

Zuidland

Nieuw-Beijerland

Stellendam

OudBeijerland

Mijnsheerenland

Melissant
Middelharnis

Heinenoord

ZuidBeijerland

A29

Klaaswaal

Oude Tonge

's-Gravendeel

Geertruidenberg

Moerdijk

Raamsdonksveer

Made
A59

Zevenbergen

Fijnaart

Steenbergen

Oud-Gastel

Sint-Maartensdijk
Halsteren

A16

Ulvenhout

DAGJE UIT

Hoogstraten

Ossendrecht
Kalmthout

Kloosterzande

Reusel

Turnhout

Zaamslag

A21

R2

Sint Jansteen

Koewacht

Antwerpen

A11

A14

Sint-Niklaas

Temse
Lokeren

A13

Berchem

Boom

A14

Mol

Herentals

12.

Valkenswaard

Bakel

14
15

1
Liessel

B elgië/la B elgique

mooi!

Va n we l k e k a n t j e h e t o o k b e k i j k t . . .

A13

5

A67

Someren

Blerick

Venlo

Maasbree

Tegelen 2

Meijel

16-17

Belfeld

18

Roggel
Heythuysen

Weert

20-21
22-23

52

Roermond

Thorn Wessem

Melick

Linne

Herckenbosch

Maasbracht

Peer

Vlodrop
Posterholt

Montfort
Echt

Maaseik

COLOFON

Erk
Heinsberg

Susteren
Papenhoven
Born

Copyright: 2016 Hub Media
De Noord 3, 6001 DA Weert - www.hubmedia.nl

46

Nieuwstadt

Limbricht

Maasmechelen

Urmond
Stein

A2

Elsloo

Ontwerp/Vormgeving: Martine Adegeest

Sittard

Geleen

Munstergeleen

Geilenkirchen

Schinveld

A76
Oirsbeek
Beek Spaubeek Schinnen

11

Brunnsum

Hoensbroek
A2

Sales: Maikel Moelker, Kasper Bodde
Met dank aan: Liefde voor Limburg, Nationaal Park de
groote Peel, Paul Driessen Wethouder Toerisme Horst aan
de Maas, VVV Midden-Limburg

Swalmen

Heel

Bree

Eindredactie: Peter Paul Mulkens

Neer

Horn

A2

Stramproy

Reuver

Beesel

Haelen

Baexem

18

Fotografie: Liefde voor Limburg, Jeske van Gerven

61

A73

Kessel

Nederweert

Redactie: Hub Media

8

Baarlo

Panningen

17Maarheeze

Zoo Veldhoven

Grubbenvorst
Velden

Sevenum

A2

Vrije Markt

4

Horst

Leende

Budel

Arcen

10

Deurne

12

6

Tienray

Ysselstein

Asten

Bergeijk
Aardbeienland

G

A67

Geldrop
Heeze

Wanssum

Venray

Geel
Lier

Kevelaer

A73

Overloon

Beek en Donk

Thorn, Weert
en Roermond
Lommel
Neerpelt
Evenementenkalender

A21

Zó

Nieuw Bergen
Vierlingsbeek

Gemert

Veldhoven

Eersel

Weeze

A50

A2

Aalst

11.

Schoten

Beveren

Venhorst

Boekel

Luyksgestel
MARKTEN

A1

Afferden

6

Waalre
8.
Keramiekcentrum Tienschuur
Tegelen
Bladel9. Hapert Afrika Museum

10.

Kapellen

Axel

SintOedenrode

NATUUR
EN STREEKPRODUCTEN
A67

A12

Vogelwaarde

Hulst

2 t/mErp4

Lieshout
Fun Forest
9
Aarle-Rixtel
Oirschot
Molenheide10
3.
Rederij
StiphoutBest
4.
Kasteeltuinen Arcen
10
5.
Taurus
World
of
Adventure
11 Helmond
Nuenen
Middelbeers
6.
Hertog Jan
12
Mierlo
7.
Kasteelruïne en Fluweelengrot
13
Eindhoven

MUSEA

57

Boxmeer
Sint Anthonis

Veghel

Goch

Heijen

Son en
Breugel

Vessem

Lage Mierde

Gennep

Haps
Wanroij



Baarle-Nassau

A1

Hoogerheide

Hilvarenbeek
Diessen

Alphen

Esch

Uden

Horst aan de Maas
Boxtel

A58
2.

Chaam

Zundert

A58

Moergestel

Goirle

Nispen

Zeeland

Heeswijk Dinther

Schijndel

D eutsc

Mook

Cuijk

Mill

INDEX

Gemonde

Liefde voor LimburgLiempde

Tilburg
Gilze

Hansweert
Kruiningen
Krabbendijke

Oisterwijk

Rijsbergen

A58

1.
Haaren

Berkel-Enschot

A58

Rucphen

Wouw

Bergen op
Zoom

Yerseke

ravenpolder

Roosendaal

Udenhout

Overasselt

Grave

Berlicum

Sint-Michielsgestel

Helvoirt

Loon op Zand

7

Emmerich

Kleve

Groesbeek

Molenhoek
Heumen

Heesch
Nistelrode

's-Hertogenbosch
Vught

Dongen

A2

Bavel

Sint-Willebrord

Vlijmen
Drunen Nieuwkuijk

Geffen
Nuland

A50

Malden

Herpen

Schaijk

Den Dungen

Rijen

Etten-Leur

A17

Rosmalen

Engelen

Oosterhout

Breda

Hoeven

Waalwijk

Oss

A2

Kaatsheuvel

Terheijden

Sint-Annaland
Oudenbosch

A59

Waspik

AmmerzodenHedel

Spijk

9

Wijchen

Ravenstein

Kerkdriel

Heusden

Dussen

Lith

Rossum

Aalst

Wijk en Aalburg

3

Tolkamer

Beek
Beek en Dal

Zaltbommel

Veen

a/d Rijn

Ooij

Nijmegen

Waardenburg
Haaften

Herwijnen

Gameren

Almkerk

Hank

Teteringen

Kapelle

Brakel

Andel

Nieuwendijk

Sint-Philipsland

oes

Vuren

A16

Willemstad

Ooltgensplaat

Dinteloord

Tholen

Sleeuwijk
Woudrichem

A15

Giessen

Klundert

Wemeldingen

Gorinchem

Horst aan de Maas

Bruinisse

Zierikzee

HardinxveldGiessendam
Boven-Hardinxveld
Werkendam

Sliedrecht

Lent

Beuningen

Bergharen

Dreumel

A59

Den Bommel

Giessenburg

Dordrecht

Strijen

Numansdorp

Brouwershaven

Maasdam

Arkel

Oud-Alblas

Hendrik-Ido-Ambacht
Heerjansdam
Papendrecht
Zwijndrecht
Puttershoek

Piershil

Dirksland

Barendrecht

Poortugaal Rhoon

A7
3

Abbenbroek

Bunde
Borgharen

Nuth
Schimmert

Meerssen

Voerendaal
Valkenburg

3

Simpelveld

Cadier en Keer
Margraten
Gronsveld

Kerkrade

Spekholzerheide

7

Maastricht

Landgraaf

Heerlen

Gulpen

Würselen

Bocholtz
4

Eschweiler

De Peel als inspiratiebron

DE PEEL
Woest, onherbergzaam, onvoorspelbaar. Het zijn zomaar drie willekeurige kreten die
passen bij het gevoel dat de Peel oproept. Maar ook ‘oorverdovende rust’, ‘ontelbare watervogels’ en ‘onwaarschijnlijke natuurschoon’ passen bij de Peel. En juist die tegenstellingen maken het gebied, dat op de grens ligt van Brabant en Limburg ligt, een interessante plek om te ontdekken.
Vroeger was de Peel een wat onplezierig gebied. Het was
zo uitgestrekt dat de kans om te verdwalen levensgroot
aanwezig was. Een herkenningspunt bood houvast om
de weg naar huis te vinden. Een van die herkenningspunten was ‘De Kamiel van de Piël’; een boom in de vorm
van een kameel op een grote kale vlakte. De boom is nu
niet meer goed herkenbaar en daarom iets verderop als
kunstwerk in diezelfde vorm verrezen.

Veldslagen in de Peel
De Peel was het toneel van vele veldslagen, want het
was een perfecte plek om de vijand in de val te lokken.
Zo zijn er sporen van de Romeinen gevonden en de Duitsers moesten de Peel (ook wel bekend als de Peel-raamstelling) overwinnen in de Tweede Wereldoorlog om de

De Peel inspireert vele fotografen, poëten, schrijvers
én muzikanten. De Peel was bijvoorbeeld het thuis van
de Nederlandse schrijver Toon Kortooms. De markante
schrijver van onder andere ‘Beekman en Beekman’ zou
dit jaar 100 zijn geworden en 2016 is dan ook het Toon
Kortooms-jaar. Hij legt lezers haarfijn uit hoe de Peel
eruit zag in zijn tijd en welke avonturen er te beleven
waren. Hij wordt herdacht tijdens de vele vrolijke activiteiten die plaatsvinden rondom zijn geboortegrond,
waar nu het Toon Kortoomspark gevestigd is. In het
Toon Kortoomspark, aan de rand van Griendtsveen, is
behalve een museum dat aan de schrijver gewijd is ook
een blotevoetenpad en een fijne horecagelegenheid te
vinden.
Rowwen Hèze bezingt de Peel nogal eens. De dialectband Rowwen Hèze uit het dorpje America zingt over

de ondergaande zon in het nummer ‘De Piël in brand’
maar eigenlijk komt in bijna elk nummer van de razend
populaire band De Peel minimaal één keer voor. In
America worden jaarlijks in november een reeks concerten gegeven, bekend onder de naam ‘Het Slotconcert’,
oftewel het einde van het festivalseizoen voor de band.
In America is sinds kort, voor de echte fans, een monument van Rowwen Hèze te bezoeken.

bezetting van Nederland te realiseren. Er zijn nog veel
sporen van de Tweede Wereldoorlog te herkennen in het
landschap en de Peelraamstelling wordt uitgebeeld in het
Oorlogsmuseum in Overloon.

De Peelkoloniën Griendtsveen en Helenaveen
Een meer recente historie is die van de Peelontginning.
Rond 1900 werden grote delen van de Peel ontgonnen
ten behoeve van de turfindustrie. Van de Limburgse turf
hebben rond die tijd vele schoorstenen kunnen roken. In
Het Peelmuseum in America is een permanente tentoonstelling over de turfstekers te bezoeken.
De dorpen Griendtsveen en Helenaveen werden in de tijd
van de ontginning gesticht als ‘Peelkoloniën’ waar de arbeiders gehuisvest werden. Griendtsveen is uitgeroepen
tot ‘beschermd dorpsgezicht’ vanwege onder andere de
typische arbeiderswoningen, de riante villa van de directeur en de Apostelwoningen; de luxe woningen waarin de
opzichters woonden. Dankzij de bijzondere sfeer die het
dorp uitademt en de ligging aan de Peel is het dorp een
fantastische uitvalsbasis voor een (gegidste) wandeling
door de Peel.

Liefde voor Limburg
De Peel nodigt uit om te wandelen en fietsen. Het ruige landschap wordt doorkruist door diverse routes, waaronder bijvoorbeeld de route ‘Door Peel en Griendtsveen’. Tijdens de 6 kilometer lange wandelroute maakt u kennis
met de natuur van De Peel en de historie van de voormalige peelkolonie Griendtsveen.
Deze en 250 andere routes zijn gratis te bekijken op www.liefdevoorlimburg.nl en de Liefde voor Limburg
route-app die gratis te downloaden is.
Met meer dan honderden dagjes uit adresjes om u culinair te laten verwennen komt u deze vakantie tijd te kort.
Kom daarom vooral nog eens terug. Welkom in Noord-Limburg: Bourgondisch en gastvrij.

Nationaal Park de Groote Peel
Voor wandelaars is Buitencentrum De Pelen in Ospel een
niet te missen bestemming. Je loopt er zó Nationaal Park
de Groote Peel in. Verschillende routes voeren over de
leuke knuppelbruggetjes, die ervoor zorgen dat de voeten
droog blijven. Maar ook het dorp Meijel is een goede plek
om een wandeling of fietsroute door de Peel te starten.
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VAALS

DAGJE UIT
Voor een leuk dagje uit heeft u veel mogelijkheden voor klein en groot of het gehele gezin:

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.

• Fun Forest (Venlo)

• Taurus World of Adventure (Velden)

• Rederij Stiphout (Maastricht)

• Hertog Jan Brouwerij (Arcen)

• Kasteeltuinen Arcen (Arcen)

• Kasteelruine Fluweelengrot (Valkenburg)

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.

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

Vaals:
verrassend,
veelzijdig,
veelkleurig
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Fun Forest
Bij klimpark Fun Forest in het Venlose Tegelen (naast Speelpark Klein Zwitserland) kun je de boom
in: letterlijk. Klim als een echte aap in de 9 parcoursen met ruim 120 uitdagende klimonderdelen:
een slee, bungee, skateboard, swing of quickjump, je kunt het zo gek niet bedenken of het is er. Door het verschil in hoogte
en moeilijkheidsgraad is klimmen een geschikte activiteit voor jong en oud. Kinderen kunnen al vanaf 5 jaar klauteren in
het kidsparcours. Vanaf 7 jaar en 1.20m kunnen de kids terecht in het Zaza-Fun parcours, waar zij zelfstandig in mogen
klimmen. En ben je 8 jaar (en 1.30m) of ouder? Dan kun je gaan klimmen in de overige 7 reguliere klimparcoursen van het
klimpark. Tot 12 jaar dient er één volwassene mee te klimmen per 4 kinderen. Papa en/of mama kunnen dus gewoon mee!
Meer weten? Kijk dan op www.funforest.nl.
Tip: als je verblijft op één van de Landal vakantieparken in de omgeving, dan kun je met 10% korting jouw klimkaart
reserveren.
Je vindt klimpark Fun Forest aan de Verlengde Trappistenweg 35, 5932 ND in Tegelen.
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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

Kasteeltuinen Arcen
Het leukste uitje van Limburg! Kom genieten in een van de meest veelzijdige bloemen- en plantenparken
van Europa. 32 hectare park vol geur en kleur met meer dan 15 unieke tuinen en een historische buitenplaats met 17de
eeuws kasteel. Kasteeltuinen Arcen is gelegen in het pittoreske Maasdorpje Arcen, op 10 autominuten van Venlo.
In de zomer vinden er tal van activiteiten plaats voor jong en oud zoals gratis rondleidingen, bezoeken van de kunstexpositie,
midgetgolfen, roofvogeldemonstraties, knutselen en schminken, kindertheater en nog veel meer.
In juli en augustus hebben kinderen t/m 17 jaar gratis toegang (één kind per betalende volwassene) en bij de receptie
van uw verblijfsaccommodatie zijn tickets met korting te krijgen voor volwassenen.
Kasteeltuinen Arcen | Lingsforterweg 26, Arcen | T. 077-4736010
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Volg de gids,
laat je fantasie leiden,
leef mee en verwonder je!

Bezoek de Hertog Jan
brouwerij in Arcen
Reserveer direct op www.hertogjan.nl/brouwerij
Van authentieke koperen brouwketels tot een sfeervolle kelder met flessen
Grand Prestige van diverse jaargangen. Tijdens een brouwerijbezoek volg je
onder begeleiding van een ervaren gids het complete brouwproces.
Je ruikt de hop, proeft de mout en natuurlijk... het bier. Na afloop breng je
een bezoek aan de brouwerijwinkel en in Café de Hertog Jan Proeverij wordt
je een heerlijk glas Hertog Jan Pilsener aangeboden. Je bent van harte
welkom.*

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

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

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

* Nu ook op zondag geopend.
Kasteelruïne en Fluweelengrot
Daalhemerweg 27
6301 BJ Valkenburg a/d Geul
043 820 00 40

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.
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www.kasteelruinevalkenburg.nl
info@kasteelruinevalkenburg.nl
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AFRIKA MUSEUM

MUSEA
Van hedendaagse kunst tot geschiedenis van de Peel. Een galerie of museum bezoeken in
De Peel? In Brabant en Limburg vind je voor elk wat wils! In de galeries tref je hedendaagse kunst, een modern schilderij, maar ook klassieke beelden. Eigenlijk is het Peelgebied
één groot Openlucht museum. Bent u geïnteresseerd in geschiedenis of kunst dan zijn er
diverse mogelijkheden:

• Keramiek Tiendschuur Tegelen (Tegelen) Pottenbak-

• Kasteel De Keverberg (Kessel)

Het Afrika Museum is gevestigd in de bosrijke en heuvelachtige omgeving van Berg
en Dal, bij Nijmegen. Naast regelmatig wisselende exposities toont het museum
traditionele Afrikaanse objecten en een grote collectie hedendaagse Afrikaanse
kunst. Voorwerpen die vertellen over de gebruiken en gewoonten van verschillende
Afrikaanse volkeren. Ze maken nieuwsgierig naar de enorme culturele diversiteit
die de wereld rijk is. In het Afrika Museum ontdek je dat we ondanks de verschillen,
allemaal hetzelfde zijn.

kersmuseum en centrum voor hedendaagse keramiek

• Het Afrika museum (berg en Dal)
met kunst en cultuur uit Afrika

• Streekmuseum ‘t Land van Peel & Maas (Helden)

• Museum M’n Hökske (Deurne)
• Het Industrieel Atrium (Helmond)
• Gemeentemuseum Helmond (Helmond)

Buitenmuseum
Wat het Afrika Museum bijzonder maakt is het buiten
museum. Hier maak je kennis met de traditionele
architectuur van volkeren uit Ghana, Lesotho, Mali,
Kameroen en Benin. De ingerichte woonerven geven
een beeld hoe het dagelijks leven er in de verschillende landen uit kan zien.

Kinderbeeldenbos
Speciaal voor kinderen is er het kinderbeeldenbos. Een
bos vol dieren uit Afrikaanse mythen waar je heerlijk kan
klimmen en klauteren.

Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen

Kijk voor een actueel overzicht van tentoonstellingen en
activiteiten op www.afrikamuseum.nl

Afrika Museum | Postweg 6 | 6571 CS Berg en Dal
Geopend van di t/m zondag van 10.00 – 17.00 uur.
In schoolvakanties ook op maandag geopend

Een unieke verzameling historische keramiek en toonaangevende exposities met hedendaagse kunst op een prachtige locatie! Beleef de
keramische geschiedenis van de regio, van de prehistorie tot en met
grootmoeders tijd.
Ontdek in de wisselexposities de talenten van gerenommeerde kunstenaars uit heel Europa. Laat je verrassen door knappe staaltjes vakmanschap en de adembenemende schoonheid van kunst uitgevoerd
in klei en porselein.

www.tiendschuur.net
Open: di t/m za 14-17 uur, zo 11-17 uur
Kasteellaan 8, 5932 AG Tegelen
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STREEKPRODUCT UITGELICHT:
DE BLAUWE BES

NATUUR
Nationaal Park De Groote Peel en de, iets verderop gelegen, Mariapeel en Deurnese Peel zijn
kostbare natuurgebieden, vooral vermaard om hun vogelrijkdom. De weidsheid herinnert
aan het vroegere landschap. Turfstekers hebben overal hun sporen achtergelaten: de plassen en putten die achterbleven waar turf is gestoken, de ‘banen’ waarover de karren met
turf reden, de vaartjes waarover turf per schip werd afgevoerd. Natuur en cultuurerfgoed zijn
onlosmakelijk verbonden in dit bijzondere hoogveengebied waar je heerlijk kunt wandelen.
Het Buitencentrum De Pelen is het bezoekerscentrum
van De Groote Peel. Hier starten georganiseerde activiteiten en verschillende wandel- en fietsroutes. Staatsbosbeheer organiseert vanuit De Pelen speelse ontdektochten
voor gezinnen, themaexcursies met diepgang en belevingstochten waar je al je zintuigen gebruikt. Doe mee
en ontdek de planten en dieren, het verschil tussen veen
en turf, waarom het water zo donker is en nog veel meer.
Bij de informatiebalie van het Buitencentrum krijg je tips
voor een mooie wandeling, informatie over het gebied
en kun je een Doe- en Ontdektocht huren. In de uitgebreide winkel van het Buitencentrum is een ruim assortiment aan kaarten, boeken, souvenirs en streekproducten
te koop. Bij de inpandige horeca en op het grote terras
kun je genieten van een hapje en een drankje. Achter het
gebouw is een grote speel- en picknickweide.
De Groote Peel is bij uitstek een wandelgebied. Bij de
ingang van het Buitencentrum beginnen drie, met ge-

kleurde paaltjes gemarkeerde wandelroutes: geel is
twee, rood is drie en blauw is zes kilometer. De routes
gaan deels over knuppelbruggen en voeren langs een
uitzichtvlonder, een vogelkijkhut en een uitkijktoren
van waaruit je een weids uitzicht hebt over het gebied.
De gele route en het Kabouterpad zijn verharde paden.
Daardoor zijn ze het hele jaar toegankelijk voor rolstoelen, scootmobiels en buggy’s. Buiten het broedseizoen
zijn ook langere wandelingen in het gebied mogelijk.
Het Buitencentrum De Pelen ligt aan de Moostdijk 15
te Ospeldijk en is van 1 april tot 1 november dagelijks
geopend van 10.00 tot 18.00 uur. In de winter gelden
andere openingstijden.
Voor meer informatie: www.staatsbosbeheer.nl/depelen
of neem contact op met de medewerkers van Staatsbosbe
heer via: 0495 - 641 497.
Of per mail: depelen@staatsbosbeheer.nl

Wist je dat blauwe bessen een van de superfoods zijn? En dat ze groeien in Nederland? De
wilde blauwe bes gedijt het beste op zure grond zoals bijvoorbeeld in De Peel. Het plantje
kom je geregeld tegen als je bijvoorbeeld de Mariapeel bewandeld nabij Helenaveen.
In de Peel vind je daarom een concentratie van blauwe
bessenkwekerijen. De grootste concentratie van Nederland zelfs. De combinatie van de goede grond en het
juiste klimaat (de meeste zonuren van Nederland) maken dat de struik goed gedijd. En behalve dat je ze dus in
de Peel kunt zien kun je ze ook écht beleven. Er zijn een
wandel- en fietsroute uitgezet langs de plantages en je
kunt op verschillende plantages, bij Blauwe Bessenland
en Blue Berrie Hill, zelf je bessen plukken van ongeveer
half juli tot eind augustus.
Natuurlijk smaken de blauwe bessen ook het aller lekkerste als je ze vlakbij de oorsprong eet. Bij Blue Berrie
Hill wordt de lekkerste Limburgse blauwe bessenvlaai
geserveerd en bij Blauwe Bessenland geniet je van een
vers sapje. De koks uit de regio (en de ijsbereiders) laten

zich ook uitgebreid inspireren door de superfood.
In Melderslo, bij Museum de Locht, starten een fiets- en
een wandelroute. De Blauwe bessenroute voert fietsers
zo’n 35 kilometer mee langs de velden met struiken. De
wandeling, het blauwe bessenpad is 7 kilometer lang.
En anders dan bijvoorbeeld de asperges, zijn de blauwe bessen goed herkenbaar in het landschap. Ze fleuren daadwerkelijk het landschap op in elk seizoen. In de
zomer zie je de dieppaarse bessen hangen, in de herfst
verkleuren de bladeren rood en oranje. In de winter
wordt het hout rood van kleur en in de lente bloesemen
de struiken weelderig.
Kijk op www.liefdevoorlimburg.nl voor alle informatie
over de blauwe bessen.

Voor jong en oud, het gezondste land ter wereld!

g
n
i
t
r
o
k
€ 1,- ngsprijs

op de toegaemapark op
van het th deze bon*
vertoon van

Een sprookjesachtig land vol zoete aardbeien, kom allemaal plukken en proeven!
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Het allerlekkerste dagje uit...

*= geldig t/m 9 oktober 2016,
4 personen per bon.
Niet geldig i.c.m. andere acties.

Kreuzelweg 3, 5961 NM Horst | tel. 077 397 02 16
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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.

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.

G
ZON- 17D.00Auu
ELKE
r
d van 10.00
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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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.

20

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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EVENEMENTEN
JULI
06, 13 & 20 juli
Peel Ontdektocht Zin in Zomer
(Ospel)

17 juli
Segwaytour met struintocht 		
(Ospel)

23 juli
Nachtzwaluwwandeling			
(Ospel)

24 juli
Historische Wasdemonstratie 		
(Baarlo)

26 juli
Zomerfeest op het Kabouterpad
(Ospel)

27 juli
Vleermuizentocht (Ospel)

27 juli
Jumping Peel & Maas (Baarlo)

28 juli
Openluchtbisoscoop Kepella Cultura
(Panningen)

29 juli

AUGUSTUS

11 september

27 oktober

Rundje Koeberg (Helden)

Peel Ontdektocht Herfst (Ospel)

03,17, 24 & 31 augustus

16 september

28 oktober

Vollemaanwandeling (Ospel)

Halloween!! (Ospel)

18 september

30 oktober

Segwaytour met struintocht (Ospel)

Verrassende Veentocht (Ospel)

Peel Ontdektocht Zin in Zomer
(Ospel)

03 augustus
Natuurwandeling de Kesselse Bergenroute
(Baarlo)

21 september

04 augustus

Excursieworkshop fotografie 50+
(Ospel)

NOVEMBER

25 september

13 november

Peel Ontdektocht Herfst (Ospel)

Snertwandeling (Ospel)

25 september

13 november

Verrassende Veentocht (Ospel)

Rundje Koeberg (Helden)

Openluchtbisoscoop Kepella Cultura
(Panningen)

05,12,19 & 26 augustus
Weekmarkt Heythuysen
(Heythuysen)

10 augustus

OKTOBER

11 augustus

01 oktober

Openluchtbisoscoop Kepella Cultura
(Panningen)

14 augustus
Rundje Koeberg (Helden)

18 augustus
Vollemaanwandeling (Ospel)

24 augustus
Rondleiding PS Aero (Baarlo)

28 augustus
Verrassende Veentocht

Weekmarkt Heythuysen
(Heythuysen)

09 oktober
Rundje Koeberg (Helden)

15 oktober

Verrassende Veentocht (Ospel)

DECEMBER
11 december

Kermis Beringe (Beringe)

16 oktober

11 december

Herfstfeest op Kabouterpad
(Ospel)

Rundje Koeberg (Helden)

17 oktober
18, 20, 25 & 27 oktober
Peel ontdektocht herfst (Ospel)

02 september

27 november

Vroege vogels Wintergasten
(Ospel)

19

Nachtzwaluwwandeling (Ospel)

Weekmarkt Heythuysen
(Heythuysen)

oktober
Peel Ontdektocht Spinnen
(Ospel)

31 juli

04 september

Streekfestival!
(Ospel)

sPEELse Expeditie
(Ospel)

26 oktober

30 juli
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SEPTEMBER

Vollemaanwandeling (Ospel)

Grootouder Kleinkind Natuurmiddag
(Ospel)

Vollemaanwandeling
(Ospel)

Boswachteracademie (Ospel)

29 juli

14 november

Rondleiding PS Aero
(Baarlo)

Rondleiding PS Aero
(Baarlo)

15 december
Vollemaanwandeling (Ospel)

18 december
Winterstiltewandeling (Ospel)

27, 28 & 29 december
Snertwandeling (Ospel)

27,28 & 29 december
Peel Ontdektocht Winterpret
(Ospel)

31 december
Eindejaarswandeling (Ospel)
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