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Heuvelland

Oude meesters vinden samen met moderne en hedendaagse kunst hun plek in het iconische, door de
Italiaanse architect Aldo Rossi ontworpen gebouw. Het Bonnefantenmuseum vertelt verhalen met afwisselende
tentoonstellingen, rondleidingen, bijzondere lezingen en kinderactiviteiten. De museumshop biedt
(ook online!) een bijzonder assortiment kunstcadeaus en in Museumcafé Ipanema kun je heerlijk lunchen.

ACTIVITEITEN
KINDEREN
Kleine kunstliefhebbers zijn bij ons van harte welkom! Tot en met 18 jaar bezoek je gratis het museum.
KLOPJACHT KIDS AUDIOTOUR
Voor kinderen is er een speciale Klopjacht Kids Audiotour beschikbaar. Met het Wetenschappelijk Instituut voor Kloppende
Zaken (WIKZ) zoek je precies uit of alle kunstwerken in het museum kloppen. Ga met een BSI (Bonnefanten Scene Investi
gation) pakket op jacht, steek je neus in de kunst en help Chef en Watson bij hun controle op ‘kloppendheid’. Na afloop kun
je genieten van een broodje Speurneus en een zeer kloppend drankje bij Museumcafé Ipanema. (€2, per tour)
BONNEFANTJE KUNST KIJK DOE BOEKJE
Wil jij het Bonnefantenmuseum op een leuke, speelse manier ontdekken? Dit kan met het Bonnefanten Kunst Kijk
Doe Boekje. Een boekje vol leuke opdrachtjes voor kleuters over kunstwerken uit onze eigen collectie, met in het
midden een leuk stickervel. (€ 2,50 per boekje)
VOOR DE HELE FAMILIE...
Vraag bij de ticketbalie naar het Museumdobbelspel en versla je familieleden met originele antwoorden! (€ 3, per spel)
RONDLEIDINGEN
Ontdek het museum onder begeleiding van een van onze ervaren museumgidsen. Ieder weekend zijn er gratis
rondleidingen door de highlights van onze collectie en tentoonstellingen. Iedere zaterdag en zondag om 11:30 uur,
gratis op vertoon van een geldig entreebewijs.
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WWW.BONNEFANTEN.NL • OPEN: DI - ZON, 11.00 - 17.00 UUR

WELKOM IN VAALS!
Als burgemeester van deze mooie gemeente kan ik uit de grond van mijn hart
zeggen dat u geen beter vakantiedoel had
kunnen kiezen dan de gemeente Vaals.
Niet voor niets is onze slogan: Verrassend, veelzijdig en veelkleurig Vaals.
Ons vijfsterrenlandschap is de plek bij uitstek om te genieten van rust en ruimte en
schitterende vergezichten, tot ver over de
landsgrenzen heen. Het centrum van ons
stadje ademt de sfeer van buitenland in
eigen land. Monumentale panden in classicistische bouwstijl herinneren er aan de

textielindustrie die door de Duitse lakenfabrikant von Clermont naar Vaals werd
gebracht.
De nabijheid van de grote stad Aken is altijd van grote invloed geweest op de ontwikkelingen in Vaals en drukt ook tegenwoordig nog steeds een duidelijk stempel
op het dagelijks leven van onze inwoners.
Grensoverschrijdend wonen, werken en
recreëren is voor onze inwoners de gewoonste zaak van de wereld. Toch slaagt
de gemeenschap erin haar eigen identiteit te behouden. Het Vaalser dialect is

daarvan het duidelijkste voorbeeld.
De naam van dit magazine is Trots op eigen streek. Oprecht kan ik zeggen dat ik
het een voorrecht vind burgemeester van
de gemeenschap Vaals te mogen zijn.
Een gemeenschap die trots is op deze
mooie gemeente, en waar de geest van
Cittaslow bijdraagt aan de kwaliteit van leven van onze inwoners. Ik hoop dat u dat
tijdens uw verblijf hier zelf mag ervaren,
zodat wij u ook in de toekomst nog eens
mogen verwelkomen. Wij zien u graag
nog eens terug in Cittaslow Vaals.

Reg van Loo
Burgemeester Vaals
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ZUID LIMBURG
Er was eens... een prachtige, vruchtbare regio vol heuvels, rivieren en ondergrondse schatten.
Prehistorische boeren, bandkeramiekers, vestigden zich zo’n 7000 jaar geleden in dit gebied en
kondigde hiermee het begin aan van de rijke geschiedenis van Zuid-Limburg. Eeuwenoude sporen van beschaving, religie, overheersing, oorlog en welvaart vind je tot op de dag van vandaag
terug in zeldzame opgravingen, cultureel erfgoed, steenkolenmijnen en interessante musea.
Maak tijdens uw bezoek aan Zuid- Limburg een spannende reis door de tijd langs oerboeren,
Romeinen, ridders en mijnwerkers.
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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.

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!

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.
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IN CITTASLOW VAALS
IS HET LEVEN GOED
Sinds 2011 heeft Vaals het keurmerk Cittaslow: een erkenning voor
kwaliteit van leven, die hier met hoofdletters wordt geschreven. U
zult dat merken als u op verkenning gaat door de gemeente Vaals,
al wandelend, winkelend, fietsend of gewoon genietend op een gezellig terrasje.
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De gemeente Vaals ligt midden in het
hart van de Euregio en op het Drielandenpunt, waar Nederland, Duitsland en
België elkaar ontmoeten, kunt u letterlijk
in drie landen tegelijk staan. Probeer het
maar eens! De Vaalserberg is met zijn
322,5 meter het hoogste punt van het
Nederlandse vasteland. Vanaf één van
de uitzichttorens heeft u een schitterend
uitzicht over het omringende buitenland.

komt het verleden tot leven.

Vaals heeft echter verrassend veel meer
te bieden. In de kern Vaals herinneren
veel monumentale panden aan het textielverleden van Vaals, dat het stadje
eind 18e eeuw grote economische voorspoed bracht. In de omgeving van het
Koningin Julianaplein is de textielindustrie symbolisch tot uitdrukking gebracht,
bijvoorbeeld op het doekterras en in de
Clermonttuin.Wilt u meer over de historie van het stadje te weten komen? Dan
is de historische stadswandeling door
het centrum een goede tip. Met behulp
van QR-codes op de informatieborden

Wilt u liever een wat actievere vakantie?
Dan is een bezoekje aan een museum
of een attractie (bijvoorbeeld de kartingbaan) zeker een aanrader.

De natuurliefhebber vindt in het schitterende buitengebied van de gemeente
meer dan voldoende mogelijkheden om
te recreëren of gewoon lekker te genieten van rust, ruimte en prachtige vergezichten. In de pittoreske buurtschappen
vindt u tal van typisch Limburgse vakwerkhuizen.

Ook voor winkelen of een gezellig dagje
uit bent u in Vaals aan het juiste adres.
De dinsdagochtendmarkt in de omgeving
van het historische gemeentehuis staat tot
ver in de regio bekend om zijn uitgebreide aanbod aan groente, fruit en vis. Het
winkelaanbod in Vaals is bijzonder gevarieerd. Voor uw dagelijkse boodschappen
kunt u terecht in diverse supermarkten.

Daarnaast zijn er kleinere winkels met kleding, culinaire specialiteiten en non food.
Voor een lekker hapje kunt u terecht in
één van de vele restaurants: van Hollandse, Franse, Duitse, Griekse, Spaans/Mexicaanse tot zelfs de Cubaanse keuken. U
vindt er altijd iets van uw gading. Wijnliefhebbers moeten zeker eens proeven van
de bekroonde Vijlener wijnen.
Vaals ademt de sfeer van buitenland in
eigen land! Een verblijf in Vaals is de ideale uitvalsbasis voor een uitstapje naar de
Euregio. In de Duitse buurstad Aken kunt
u genieten van het uitgebreide culturele
aanbod of de tijd van Karel de Grote herbeleven. En ook Luik (België) ligt op korte afstand en is een bezoekje meer dan waard.
Cittaslow staat ook voor gastvriendelijkheid. Dat uit zich onder meer in een gemeenschap met meer dan 70 nationaliteiten, die in goede harmonie met en voor
elkaar leven. 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.
Kortom: Cittaslow Vaals maakt zijn motto:
verrassend, veelzijdig, veelkleurig meer
dan waar!

Download GRATIS de
Trots Op Eigen Streek app
Boordevol informatie over dagjes uit,
evenementen, omgeving en natuur.

www.trotsopeigenstreek.nl
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Een lijstje om niet te vergeten
3 en 4 februari

10 t/m 18 maart

14 en 15 april

WK Cyclo Cross
Locatie: kuurpark Cauberg
LIMBURG2018.NL

During TEFAF
(exposities, dans, muziek)
Locatie: Maastricht
DURINGTEFAF.NL

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

8 februari

HEUVELLAND EN ZIJN SEIZOENEN;

Lente

Auw Wieverbal
(carnaval)
Locatie: Binnenstad Valkenburg
AUWWIEVERBAL.NL

19 maart

11 t/m 13 februari

2 april

Carnaval
Locatie: diversen
OPTOCHTENKALENDER.NL

Volta Limburg Classic
(wielrennen)
Locatie: Heuvelland
VOLTALIMBURGCLASSIC.NL

10 t/m 18 maart
TEFAF Maastricht
(kunstbeurs)
Locatie: MECC, Maastricht
TEFAF.COM

Sint Joepmarkt (markt)
Locatie: sittard
INSITTARDGELEEN.NL

13 april
Museumnacht
Locatie: Maastricht
MUSEUMNACHTMAASTRICHT.NL

21 en 22 april
Bloesem2daagse (wandelen)
Locatie: Margraten
WANDELVERENIGINGVILT.NL

27 april
Vrijmarkt Koningsdag (markt)
Locatie: stadspark Maastricht

CHECK

!

“ Trots de app:
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Lentekriebels... wie heeft daar stiekem nou geen last van? De zon laat zich wat vaker zien, de bomen
krijgen knoppen en de schapen mogen weer naar buiten. Dit seizoen vraagt gewoon om een lekkere
wandeling! Ga naar buiten en zie hoe Heuvelland ontwaakt uit zijn winterse slaap.

GaiaZOO
In GaiaZOO ervaar je hoe bijzonder onze aarde is.
Sta oog in oog met ’s werelds mooiste dieren en maak
een complete wereldreis in één dag!
Bezoek op de Afrikaanse savanne de imposante neushoorns, de
statige giraffen, de razendsnelle cheeta’s en natuurlijk de koning
der dieren, de indrukwekkende leeuw. Een bijzondere ervaring
wacht in het regenwoud, waar doodshoofd- en brulapen zelfs
boven je hoofd door de takken klauteren! In Taiga speur je vanaf
grote hoogte via het nieuwe 360° panorama uitkijkterras naar
berberapen, lynxen en gieren.
GaiaZOO biedt voor de kids een waar speel- en klimparadijs met de
reusachtige DinoDome: Europa’s grootste indoor Dino speelpark
en de spannende touwbruggen en klimtorens van de JungleTour.
Iedere dag geopend vanaf 10.00 uur

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

www.GaiaZOO.nl
10

11

PANNENKOEKENPARADIJS CAUBERG
Nieuw in Valkenburg lekker centraal, aan de voet van de Cauberg!
Onze kaart biedt keus uit ruim 250 verschillende pannenkoeken,
heerlijke salades, pasteitjes en huisgemaakte soepen.
Glutenvrij of lactose-intolerantie? - Geen probleem!
Voor de kinderen is er een leuke speelruimte en bij hun
eten krijgen ze Kleuro’s waarmee ze in ons
“speelgoedwinkeltje” leuke verrassingen kunnen kopen.

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

www.pannenkoekenparadijs.com
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SHORT GOLF MARGRATEN
• Golfervaring heb je niet nodig
• Golfmateriaal mag je lenen
• Leuk om alleen te doen of met een
groep familie, vrienden of collega’s
• Ook bij ons te combineren met koffie en vlaai,
een gezellige borrel, lunch of barbecue

EN NU 4
VOOR DE PRIJS
VAN 3!

SHORT GOLF IS
VOOR IEDEREEN!
Je bent van harte welkom!
Reserveren? Bel 043-3569999
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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.
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ONTSPANNING
DELUXE

REDERIJ STIPHOUT

Het schutten door de sluizen tijdens de
historische vaarroute door de binnenhaven ’t
Bassin of de 4-sluizentocht is een ware
belevenis. Of laat u eens verwennen aan boord
tijdens een brunchboottocht of een sfeervolle
Saturday Night Dinner Cruise.
Het verkennen van de binnenstad doet u
natuurlijk met onze stoere Amerikaanse schoolbussen tijdens een 45 minuten durende rondrit
door het oude en nieuwe Maastricht.

WELKOM AAN BOORD!

www.stiphout.nl

Rust beleven.
De dagelijkse rompslomp vergeten.

CONTINIUM

• Origineel mineraal warm water van Bad Aachen
uit de geneeskrachtige ‚Rozenbron‘

Kom naar Continium discovery center voor
een dag vol spannende ontdekkingen!

• 12 verschillende binnen- en buitenbaden
• 15 saunaʼs en stoombaden – met damessauna

Continium is een interactief doe- en ontdekmuseum waar
je handen en ogen tekort komt voor alle leuke doestations,
waarmee je zelf uitvindt hoe de wereld werkt. Naast de vaste
tentoonstellingen, waarin je van alles leert over wetenschap
en techniek, is er regelmatig een nieuwe wisselexpo.
In de speciaal ingerichte Science Labs maak je zelf een stoere
technische gadget die je mee naar huis mag nemen.

CSI: CONTINIUM
Bergbeklimmers stuiten op een lichaam half begraven in
sneeuw en ijs. Gaat het over een moord? Kruip in de huid van
een forensisch wetenschapper en ga aan de slag met
verzamelen van bewijsmateriaal op plaats delict en analyseer
je bevindingen in de interactieve labs.

• Luxueus spa-domein
• Gratis aanbiedingen zoals aquagymnastiek,
meditatie, opgietingen en nog veel meer
• Drie culinaire bereiken
• Eigen parkeergarage

AR 2018
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CSI: CONTINIUM

VAN ÖTZI
OUDE MYSTERIE
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Meer info & tickets: continium.nl
Continium discovery center • Museumplein 2 • 6461 MA KERKRADE • 045 - 567 08 09
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thermalbaad | sauna | spa | gastronomie
Dagelijks van 9:00 tot 23:00 uur, Passstraße 79, D-52070 Aken www.carolus-thermen.de
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HEUVELLAND EN ZIJN SEIZOENEN
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Een lijstje om niet te vergeten
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13 mei

10 juni

Maasmarathon (hardlopen)
Locatie: Maastricht- Visé
MAASMARATHON.COM

Living statues
Locatie, binnenstad Valkenburg
NKLIVINGSTATUES.NL

24 mei

23 juni

6,7,8,13,14,15, 20,21,22 juli

Festival TREK
Locatie: stadspark Maastricht
FESTIVAL-TREK.NL

Cavemanrun (obstacle run)
Locatie: Valkenburg
CAVEMANRUN.NL

Andre Rieu Concerten
(muziekevenement)
Locatie: Vrijthof, Maastricht
ANDRERIEU.NL

2 en 3 Juni

29 juni t/m 1 juli

Pop on Top
Locatie: Kuurpark, Valkenburg
POPONTOP.NL
KUNSTTOUR.COM

Eroica Limburg (wielerevenement/ familie evenement)
Locatie: Valkenburg
EROICALIMBURG.NL

13 t/m 15 juli

5 t/m 8 juni

30 juni

21 en 22 Juli

Heuvellandfiets4daagse (fietsen)
Vertrek: Valkenburg
HEUVELLANDFIETS4DAAGSE.NL

Parkcity Live (muziek)
Locatie: Heerlen
PARKCITYLIFE.NL

WW2 Camp Cauberg
(WOII living history)
Locatie: Landal Kasteeldomein de Cauberg

de omg

eving!

Corvette fame (auto’s)
Locatie: Kuurpark, Valkenburg
CORVETTE-FAME.COM

KASTEEL HOENSBROEK
Eén van de mooiste en best bewaarde kastelen van Europa
Een bezoek aan Kasteel Hoensbroek
is een belevenis voor jong en oud. In
dit enorme slot met meer dan veertig
ruimtes komen avonturen uit verre verledens tot leven. Ontdek de prachtige
balzaal. Beklim de Middeleeuwse toren.
Zoek de geheime kamer en bibber in
de eeuwenoude kerker.

Ontdek het kasteel
Volg de vaste route aan de hand van het
rondleidingsboekje. Hierin vind je ook
allerlei leuke weetjes over de kasteel
historie en de vroegere bewoners. Of kies
voor de (stempel)speurtocht en loop je
eigen route. Ga op zoek naar de 10 meest
bijzondere plekjes van het kasteel!

NIEUW

vanaf voor

jaar 2018
:
Ridder Ho
ens
KaSpeelTo
cht

Kasteel Hoensbroek • Klinkertstraat 118, Hoensbroek • www.kasteelhoensbroek.nl
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Familiepark Mondo Verde in Landgraaf
heeft sinds de komst van familie van der
Honing een ding goed voor ogen gehouden. Het park moest er zijn voor jong
en oud. En deze gedachte hebben ze nu
als 10 jaar weten te realiseren. Je kan er
schitterend wandelen en genieten van
de zeer mooie aangelegde tuinen met
bijbehorende gebouwen, waterlopen en
beelden. De vele verschillende thema
werelden waar u zich in begeeft zoals:
Italië, Japan, China, Australie, Oosterijk,
Rusland, Portugal, Marokko, de Woestijn, Spanje, Afrika, en Engeland. En vergeet niet de geweldige grote tropenhal

met alle flora en fauna uit de tropen.
Niet alleen het wandelgebied ook de attracties zijn zeker een groot plezier voor
kinderen. De achtbaan, Kontiki, botsauto’s kabelbaan er is ook een super grote
wildwaterbaan die iedereen een duikvlucht laat maken het water in. Ook hebben wij een geweldige mooie dierentuin
waar u genieten kunt van onze Leeuwen,
Tijgers, apen, kamelen en nog veel meer.
Zo hebben de grootste vogelvluchthal
van Europa met 6000m2 aan voor vogels
in hun eigen biotoop. Een maki eiland
waar u de apen kan aaien en voeren.

Vanaf 2018 hebben wij een geheel nieuw
concept.: “All You Can Eat”. U hoeft zich geen
zorgen meer te maken over eten en zeker
niks meenemen, want er zijn in het park
verschillende horeca gelegenheden waar u
kosteloos kunt eten. U krijgt: friet, frikandel,
kroket, kipkorn, verrassingssnack, verschillende belegde broodjes, pasta bolognese,
warme dranken, slush-ijs, ranja en fruit.
Ook kunnen er verschillende feesten en
evenementen gehouden worden, feesten
tot 2000 mensen is bespreekbaar.

Mondo Verde is dagelijks geopend vanaf 10.00 uur.
Voor openingstijden & informatie kunt u het beste kijken op www.familieparkmondoverde.nl
Groene wereld 10 l Landgraaf l Tel: 045-5350161

ELKE DA
G

OPEN!

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, een simulator 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 (vanaf 6 kinderen of 20 personen).
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.
Parallelweg 4 | Heerlen | Tel.: 045 - 571 72 52 | www.kinderstad.nl
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BUITENGOED
GEUL & MAAS
Buitengoed Geul & Maas reikt van Schin op Geul tot aan Borgharen. Het is een langgerekt natuurgebied in de gemeenten Valkenburg aan de Geul, Maastricht en Meerssen. Wat je vooral gaat
opvallen in het gebied zijn de prachtige rivierdalen van de Geul, de Watervalderbeek. de Kanjel
& Gelei en de Maas. Daaromheen liggen tientallen bloeiende landgoederen, statige molens en
ouderwetse hoeves en kastelen. Een lust voor het oog en een genot voor de kalmerende geest.

DE HIGHLIGHTS VAN
BUITENGOED GEUL & MAAS
1. Een buitengoed vol kastelen
en monumenten
Kastelen en monumenten zijn onherroepelijk verbonden met het beeld van
Zuid-Limburg en het Buitengoed Geul &
Maas. Robuust en opvallend, dan weer
verscholen tussen het groen. Stuk voor
stuk juweeltjes met de sfeer en mystiek
van lang vervlogen tijden.
De ambiance van historie en cultuur zijn
zonder meer uniek en lenen zich uitstekend voor een historische ontdekkingstocht. Het verleden wordt tastbaar!
2. Ingendael
Tussen Berg, Vilt en Houthem ligt een
185 ha groot gebied, waarin plateaubos via hellingbos overgaat in vochtig
grasland. De Geul slingert zich er dwars
doorheen. De open Meertensgroeve in
het plateau geeft het landschap extra
charme.
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3. Mergelsteilwanden
De mergelsteilwanden liggen ten zuiden en zuidwesten van Valkenburg
aan de Geul. Hier en daar schittert het
mergel bij de steile hellingen. In deze
wanden zijn diverse menselijke ingrepen zichtbaar in de vorm van groeves,
kalkovens en het prachtige openluchttheater.
4. De Kanjelzone en Villa Kanjel
Het stroomgebied van de Kanjel ligt iets
ten noorden van Maastricht. De Kanjel is
in dit gebied de leidende factor. Hierdoor
kan het gebied functioneren als opstapen uitloopgebied naar de landgoederenzone van Maastricht. Hier bevinden
zich enkele markante gebouwen, zoals
Villa Kanjel en La Grande Suisse.
5. De Kluis en De Drie Beeldjes
De Kluis is een religieus monument,
prachtig gelegen in het hellingbos op
de Schaelsberg. De kluis stamt uit 1688
en was een voormalige jachthut van de
graaf van Kasteel Schaloen. Het huisje

werd in de 17e eeuw overgedragen aan
kluizenaars die hier gedurende twee en
een halve eeuw verbleven.
Bezoek ook eens de nabijgelegen De
Drie Beeldjes, aan het einde van de
fraaie laan Schaloens Voetpad. Het is
een calvarie-groep bij het Schaelsbergerbos. De legende vertelt dat De Drie
Beeldjes geplaatst zijn in opdracht van
de heer van Kasteel Schaloen.
6. Langs de Maas
De Maas boetseerde in Limburg door de
eeuwen heen een veelzijdig en boeiend
landschap. Er onstond een wirwar van
oude stroomgeulen, afgesneden meanders, dijken en uiterwaarden en een
typische flora en fauna. Historische steden en markante dorpen getuigen van
een verleden vervlochten met de Maas.
Pak jouw fiets, trek je wandelschoenen
aan en ontdek het nieuwe grensoverschrijdend natuurgebied RivierPark
Maasvallei zelf. Meer informatie op
www.rivierparkmaasvallei.nl.

7. Joodse begraafplaats
De Joodse begraafplaats van Meerssen is
gelegen langs de Geul. Ze werd in 1715
in gebruik genomen. het is hiermee één
van de oudste Joodse begraafplaatsen
van Nederland, maar helaas als rijksmonument niet toegankelijk voor publiek.
8. Geuldal
Wie het Geuldal betreedt, kan nog werkelijk genieten van een adembenemend
stukje ongerepte natuur. De al dan niet
beboste dalwand van de 58 kilometer
lange rivier is een waar wandelparadijs,
gesierd door de typische vakwerkhuisjes
in het omliggende landschap.
9. Watervalderbeek en
De Pletsmolen
De Watervalderbeek ontspringt in het bos
van Waterval in gemeente Meerssen. Door
allerlei bronnen in datzelfde bos groeit, ze
uit tot een leuke kabbelende beek. Daarna wringt zij zich tussen de weiden van
Waterval door, richting Meerssen, waar de
beek bij de Pletsmolen (een voormalige
watermolen) onder de grond verdwijnt in
het overkluizing onder de weg.
10. Papierfabriek Meerssen
De basis van deze fabriek gaat terug naar
de 19e eeuw, toen de aan de Geul ge-

MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten over Buitengoed
Geul & Maas? Bekijk dan de website
www.buitengoedgeulmaas.nl.
Voor meer informatie over Zuid-Limburg ga naar www.vvvzuidlimburg.nl.

legen watermolen werd omgebouwd
tot een papiermolen. Inmiddels is deze
papiermolen uitgegroeid tot de fabriek
‘Meerssen Papier’.

FIETSEN DOOR
BUITENGOED GEUL & MAAS
Het routenetwerk Buitengoed Geul &
Maas is opgenomen in het regionale
fietsknooppunten netwerk. Dit (inter)
nationale netwerk bestaat uit fietspaden
door heel Limburg en ver daarbuiten en
wordt gebruikt door recreatieve fietsers
die het gebied verkennen en in alle rust
van de omgeving willen genieten. Het
netwerk door Buitengoed Geul & Maas
volgt de Geul als gids en verbindt de
dorpen en steden in het Geuldal tussen
Schin op Geul en Maastricht. Fietsers
kunnen genieten van de prachtige natuur in het Gerendal en Ingendael. De
route leidt langs bijzondere plekken in
Schin op Geul, Kasteel Schaloen, de Drie
Beeldjes, Kasteel Oost, het Mergelstadje
Valkenburg en Chateau St. Gerlach.
Brug ‘Heerlijkheid’ in
Schin op Geul
Sinds december 2017 is de brug over
de Geul bij Schin op Geul feestelijk in

Vooraf een fietskaart of andere
producten bestellen, bezoek dan
www.limburgwinkel.nl.
Of bezoek een van onze VVV Limburg
Winkels in Gulpen, Heerlen, Sittard,

gebruik genomen. De brug vormt de
laatste ontbrekende schakel in het nieuwe stukje routenetwerk van Buitengoed
Geul & Maas. Door deze nieuwe verbinding over de Geul zijn er ook verschillende nieuwe fietsknooppunten geplaatst
in en rondom Valkenburg en Meerssen.
Fietsknooppuntenkaart
Zuid-Limburg
De nieuwe ontwikkelingen in het Buitengoed Geul & Maas vroegen om een
nieuwe druk van de Zuid-Limburgse
fietskaart. Deze is vanaf heden via de
vestigingen van VVV Zuid-Limburg te
verkrijgen. De wijzigingen zijn ook verwerkt in de Zuid-Limburgse fietsrouteplanner die bereikbaar is via www.opdefietsinzuidlimburg.nl.
Fietsroute Buitengoed
Geul & Maas
Al fietsend langs Borgharen, de Maastrichtse landgoederen, Meerssen richting Valkenburg aan de Geul - met haar
mergelsteilwanden, de Geul en oude
kastelen? Dat kan met de nieuwe fietsroute ontwikkeld langs de prachtige pareltjes in het Buitengoed Geul & Maas.
De kaart is voor € 2,- verkrijgbaar bij de
VVV Limburg Winkel in Valkenburg of
via onze webshop.

Vaals en Valkenburg. Bellen kan natuurlijk ook via 0900-555 9798 (€1 p.g.)
Vooraf bijvoorbeeld een stadswandeling boeken of tickets van attracties en
evenementen ga naar www.tickli.nl
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HEUVELLAND EN ZIJN SEIZOENEN;

Herfst

Een lijstje om niet te vergeten
3 augustus

9 t/m 12 augustus

10 september

Raboronde Heerlen
(wielervenement)
Locatie: Heerlen
RABORONDEHEERLEN.NL

Heuvelland Wandelvierdaagse
(wandelevenement)
Locatie: Valkenburg aan de Geul
HEUVELLAND4DAAGSE.NL

Parcours (kunstfestival)
Locatie: Maastricht
HETPARCOURS.NL

8 augustus

18 en 19 augustus

Ridderronde (wielerevenement)
Locatie: binnenstad, Maastricht
RIDDERRONDE.NL

Top Cauberg Challenge
Locatie: Valkenburg aan de Geul
TOPCAUBERGCHALLENGE.NL

5 augustus

23 t/m 26 augustus

Iron Man (sportevenement)
Locatie: Maastricht
IRONMAN.NL

Preuevenemint (culinair)
Locatie: Vrijthof, Maastricht
PREUVENEMINT.NL

13 t/m 19 augustus

24 augustus t/m 2 september

BinkBank Tour (wielrennen)
Locatie: Lanaken
TOURETAPPE.NL

Cultura nova (theatre, muziek)
Locatie: Parktstad Limburg
CULTURA-NOVA.NL

20-23 september
Musica Sacra (muziek)
Locatie: Maastricht
MUSICASACRAMAASTRICHT.NL

15 en 16 september
Mergelheuvelland 2 daagse
(wielerevenement)
Locatie: St. Geertruid
MH2D.NL

CHECK

!

“ Trots de app:
Op E
voor ee igen Streek”
nc
overzic ompleet
ht van a
lle
evenem
enten in
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mgevin

g!

De zomer heeft zijn best gedaan en maakt plaats voor de herfst. Toch wel één van de mooiste
seizoenen voor Heuvelland met zijn bijzondere kleurenpallet. De wilgen laten hun bladeren vallen en
er hangt een sluier van dauw over de velden. Een herfstwandeling is dan ook zeker een aanrader,

MYSTERY HOUSE ESCAPE ROOMS

het is net alsof u door een levend schilderij loopt.
De Escape Rooms van Mystery House
zijn gevestigd in de oude bioscoop van
Valkenburg. Ze zijn gebaseerd op oude
films, die als vloek in het gebouw
achtergebleven zijn. Elke kamer heeft
een eigen thema, een eigen verhaal,

en... een eigen oplossing. Aan jullie
de taak om te ontsnappen!
Lukt het jullie om de raadsels op
te lossen en de geheime uitgang te
vinden voor de 60 minuten
weggetikt zijn?

Escape Room is een spannend, uitdagend en onvoorspelbaar spel dat je
speelt met 3-6 personen, perfect voor
vriendengroepen, families en gezinnen
met pubers. We hebben ook een escape
room voor 1-2 personen, en da’s uniek!

Bekijk onze kamers, check de beschikbaarheid en boek jouw escape via www.mysteryhouse.nl
Mystery House Valkenburg | Guascostraat 6, Valkenburg centrum | T: +31 (0)43 737 01 89 | info@mysteryhouse.nl
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Valkenburg

Grot met
Miniaturen, Mergel- en
Zandsculpturen!

De leukste grot van Valkenburg!

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 mijn
werkers 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
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Een lijstje om niet te vergeten
1 t/m 31 oktober

11 november

Valkenburgse Bokkeweken
Locatie: Valkenburg

De 11e van de 11e (opening
carnavalsseizoen)
Locatie: Maastricht
SJENGKRAFTCOMPENEI.NL

6,7,8 oktober
Jeker Jazz Festival (muziek)
Locatie: Jekerkwartier, Maastricht)
JEKERJAZZ.COM

10 t/m 14 oktober
Nederlandse Dansdagen
(muziek, dans)
Locatie, Maastricht
NEDERLANDSEDANSDAGEN.NL

CHECK

!

“ Trots de app:
Op E
voor ee igen Streek”
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overzic ompleet
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16 november t/m 6 januari

9 december

Kerststad Valkenburg
Locatie: diverse locaties Valkenburg
KERSTSTAD.NL

Essestial indoor (muziek)
Locatie: MECC Maastricht
ESSENTIALFESTIVAL.NL

17 november

16 november t/m 6 januari

Sinterklaasintocht Maastricht
Locatie: maaspromenade

Kerststad Valkenburg
Locatie: diverse locaties valkenburg
KERSTSTAD.NL

19 t/m 21 oktober

23 t/m 25 november

Euro Cycling XP
(wielerbeurs)
Locatie: MECC Maastricht
EUROCYCLINGCP.COM

JIM Jumping Indoor Maastricht
(paardensport)
Locatie: MECC, Maastricht
JUMPINGINDOORMAASTRICHT.COM

1 t/m 31 december
Magisch Maastricht
Locatie: Binnenstad, Maastricht
MAGISCHMAASTRICHT.NL

COLUMBUS
EARTH CENTER

HEUVELLAND EN ZIJN SEIZOENEN;

Winter
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GRAVEND NAAR HISTORIE...
THERMENMUSEUM HEERLEN

EXTRA:

Je ontvangt na
je eerste bezo
ek een
pasje waarmee
je de rest van
20
18
gratis
toegang krijgt
tot het Thermen
museum!

Alle wegen leiden naar Heerlen
Ga je mee? 2000 jaar terug in de tijd! In Heerlen
vind je uniek Romeins erfgoed: de indrukwekkende
restanten van een Romeins badhuis (thermen).
Het is het best bewaarde Romeinse (publieke) badgebouw van Nederland: maar liefst 2500 m2 historie.
2500 m2 oppervlakte, waar je het verleden voelt!

Familiepark Mondo Verde in Landgraaf heeft sinds de komst van familie
van der Honing een ding goed voor ogen gehouden. Het park moest er
zijn voor jong en oud. En deze gedachte hebben ze nu als 10 jaar weten te realiseren.
Je kan er schitterend wandelen en genieten van de zeer mooie aangelegde tuinen met
bijbehorende gebouwen, waterlopen en beelden. De vele verschillende thema werelden
waar u zich in begeeft. Vanaf 2018 hebben wij een geheel nieuw concept.
“All You Can Eat” u hoeft zich geen zorgen meer te maken over eten en zeker niks
meenemen, want er zijn in het park verschillende horecagelegenheden waar u
All you can eat”kunt pakken. Eten en drinken zit dus als in de entree prijs inbegrepen.
Groene Wereld 10 | Landgraaf | Tel.: 045 - 535 01 61 | www.familieparkmondoverde.nl

MergelRijk

Grot met Miniaturen, Mergel- en Zandsculpturen
In MergelRijk wandel je zonder gids door een sfeervol verlicht gangenstelsel. Je ziet er een
prachtige miniaturen, mergel- en zandsculpturen. Met behulp van films, o.a. van de Mergeltovenaar, interactieve tablets en een speurtocht voor kinderen, beleef je talloze verhalen over
mergel en grotten.
In MergelRijk is veel te beleven voor de hele familie en als hoogtepunt mag jong en oud
in het grottenatelier een mergelsouvenir maken.

Ontdek Romeins Zuid-Limburg!
* Expositie Open & Bloot; tot medio oktober
* Tentoonstelling (doorlopend):
Romeins Zuid-Limburg; het hele verhaal

Mondo Verde

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

Daalhemerweg 31a | Tel. +31(0)436013186 | www.mergelrijk.nl

www.thermenmuseum.nl

Sprookjesbos
Ontdekkend spelen en genieten
Tegen een bosrijke heuvel in Valkenburg aan de Geul ligt sinds 1951 het Sprookjesbos.
Herbeleef de oeroude volksverhalen terwijl de kinderen spelen bij Robin Hood en
Klein Duimpje. Ze raken niet uitgekeken! Ontmoet Roodkapje, ga op avontuur in de groeve
of misschien durven jullie in het schommelschip? Voor een gezellig dagje uit met de
kinderen ga je naar het Sprookjesbos in Valkenburg.

!
Unieekk!
Uni

Kijk voor actuele openingstijden en (parkeer)routes op sprookjesbos.nl

Lunch
& Diner
Dinerininde
degrotten
grotten
Lunch &

Sprookjesbos | Sibbergrubbe 2a, Valkenburg aan de Geul | 043 601 2985 | sprookjesbos.nl

GaiaZOO

Casual

Casual

fine dining in een

fine dining in een

historische mergel-

historische mergel-

groeve!
groeve!

In GaiaZOO ervaar je hoe bijzonder onze aarde is.
In 2018 verkozen tot Leukste uitje van Nederland door de ANWB.
Bezoek op de Afrikaanse savanne de imposante neushoorns, de statige giraffen, de razendsnelle cheeta’s en natuurlijk de koning der dieren, de indrukwekkende leeuw. Een bijzondere
ervaring wacht in het regenwoud, waar doodshoofd- en brulapen zelfs boven je hoofd door de
takken klauteren! In het Taiga gebied kun je vanaf grote hoogte via het nieuwe 360° panorama
uitkijkterras naar berberapen, lynxen en gieren speuren.
Dentgenbachweg 105 | 6468 PG Kerkrade | 045- 5676070 | www.GaiaZOO.nl
Alle dagen van het jaar geopend vanaf 10.00 uur

043
6014738| |E:E:info@daelhemergroeve.nl
info@daelhemergroeve.nl | |W:
| FB:
facebook.com/daelhemergroeve
T: T:
043
6014738
W:www.daelhemergroeve.nl
www.daelhemergroeve.nl
| FB:
facebook.com/daelhemergroeve

U kunt
ons
vindennaast
naastde
desteenkolenmijn
steenkolenmijn en
31a
te Valkenburg,
metmet
ruime
parkeergelegenheid
U kunt
ons
vinden
enMergelRijk,
MergelRijk,Daalhemerweg
Daalhemerweg
31a
te Valkenburg,
ruime
parkeergelegenheid
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ER OP UIT!
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IN GaiaZOO
ERVAAR JE
HOE BIJZONDER
ONZE AARDE IS

NEDERLANDS MOOISTE ZOO
DER SCHÖNSTE ZOO DER NIEDERLANDE
MOST BEAUTIFUL ZOO IN THE NETHERLANDS
Elke dag geopend vanaf 10.00 uur
Dentgenbachweg 105 Kerkrade

Volg ons via

