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Noord- en Midden Limburg

Beste gast,
l De Lommerbergen, hartelijk welkom in het

Graag heet ik u, namens het gehele team van Landa
mooie Limburg.

Limburgse gastvrijheid. Hierbij speelt de regio
Al een geruime tijd staat ons park symbool voor
prachtige plekken van serene rust en mooie
een belangrijke rol. De streek kenmerkt zicht door
en goud, en dan bedoel ik niet de heerlijke
uitzichten. In Limburg is veel te beleven. We hebb
asperges, in handen.
cten en gastvrijheid waar menig andere regio
Cultuur, geschiedenis, aanbod van heerlijke produ
ee
- naar Zuid Limburg, is alles beschikbaar waarm
jaloers op zou zijn. Binnen 1 uur rijden, van Noord
jke vakantie; Attracties, musea, producenten van
we u kunnen laten genieten van een onvergeteli
r en gastvrij eten.
regioproducten zoals heerlijke lokale wijnen, natuu
Hoe trots kan je zijn op deze omgeving?
aal bieden. Voor onze parkgasten is er veel te
Uiteraard wil ik u ook graag vertellen wat wij allem
12 jaar en een knipoog naar de iets ouderen tot
doen en zeker gericht op de kleine gast tot en met
uiteraard de grootste aantrekkingskracht,
en met 16 jaar. Het Subtropisch Waterparadijs heeft
ratisch midgetgolfbaan, twee tennisbanen, kinde
maar vergeet niet onze acht bowlingbanen, them
rants,
Bollo club, Grand Café met buitenterras, 3 restau
boerderij, automatenspeelhal, avontureneiland,
nog
t
word
Alles
er.
speelpaleis, fietsverhuur en visvijv
snackbar, pizza delivery bij uw bungalow, indoor
len.
teiten. Kortom u hoeft zich geen moment te verve
aangevuld met allerlei Fun & Entertainment activi
activiteiten.
Dit alles doen we in samenwerking met regionale
n van onze faciliteiten of het vieren van

Gasten uit de streek mogen uiteraard gebruik make
speciale gelegenheden.

ik nu nog niet, omdat het echt nog een
In 2018 hoop ik u te mogen verrassen. Dat vertel
van uit te mogen maken.
verrassing moet zijn. Ik ben er trots op om daar deel
jf!

Laten we eerst zorgen dat u geniet van uw verbli

Met vriendelijke groet,

Marcel Glaser

General Manager
Landal De Lommerbergen

LASERGAMES • COSMIC BOWLING • ADVENTURE GOLF
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Rijksweg 181 • 5941 AD Venlo-Velden • +31 (0)77 472 2274 • www.taurusworld.nl
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WIJ ZIJN LANDAL DE LOMMERBERGEN

Facts

& Figures

Wij hebben gemiddeld
op jaarbasis zo’n
500.000 gastnachten.

Ons park bestaat uit 502
accomodaties en is hiermee
één van de grotere parken
van Landal Green Parks.

365 dagen per jaar zijn wij geopend,
niet alleen voor parkgasten, maar ook
voor de regio. En dat betekent dat ons
front-office team onder enthousiaste leiding van Lia dagelijks een hoop gezichten mogen verwelkomen aan de balie.
Elke dag proberen wij de verwachtingen
van onze gasten te overtreffen.
Ons Fun en Entertainment Team onder
deskundige leiding van Daniëlle staat te
popelen om samen met de kids, onze
Bollo de Beer en Puk & Pelle er een onvergetelijk verblijf van te maken. Samen
beleven ze spannende avonturen en activiteiten.
Om de accommodaties in top staat te
houden staan onze technische mannen onder dagelijkse leiding van Dré
elke dag paraat voor storingen en mankementen. Elke wissel verzorgen onze
schoonmaakmedewerkers van CSU, het
interieur van al onze accommodaties.
Tijdens uw verblijf kunt u volop gebruik
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maken van al onze faciliteiten. Genieten
van heerlijk eten en drinken in één van
onze restaurants. Zeker de moeite waard
is ons nieuwe restaurant Steaks & Burgers
waar u kunt genieten van heerlijke burgers en gerechten van de grill. Het gastvrije team van Lex staat al klaar voor u!
Waterpret voor jong en oud. In het
Subtropisch Waterparadijs is voor ieder wat wils. Het team van Ruud houdt
een oogje in het zeil. De allerkleinsten
vermaken zich opperbest in het Kids
Junglebad. Samen dobberen in het golfslagbad en nog eens van de glijbaan,
samen genieten in het water. De kids
roetsjen van de glijbaan en deinen op
de golven in het golfslagbad. Geen golf
gaat ze te hoog.
Terwijl de kids zich uitleven in het Subtropisch Waterparadijs trekt u zich even terug voor wat ontspanning in de Exotic
Garden. Kom tot rust in de whirlpool,
neem een kruidenbad of werk aan uw
kleurtje onder de snelbruiner. In de infraroodcabine doet u uw ogen even dicht

en geniet u van het moment.
Nog snel even de laatste boodschapjes
doen, in onze shop kunt u terecht voor
een groot assortiment aan producten,
dagelijks verse broodjes, en verse groenten en fruit. Voor een mooi cadeau of
een nieuwe outfit zien we u graag bij
onze Gifts & Fashion winkel. Hier kunt
u terecht voor de laatste mode, badkleding, woonaccessoires en ook speelgoed voor de kinderen. Het team onder
leiding van Roel ziet u graag!

50 jaar geleden verwelkomde
wij onze eerste gasten.
Tijd voor een feestje!
1968-2017

Het “Brachter Wald” is de
oostelijke entree van
de gemeente Beesel va
nuit Duitsland. Dit pracht
ige
gebied is op nog geeen
2 kilometer van ons
park gelegen en ideaal
voor een heerlijke
wandeling of ontspannen
de fiesttocht.
Kom genieten in ons geheel
nieuwe restaurant
‘Steaks & Burgers’ van (h)eerlijke
gerechten van de grill!
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Ons Fun & Entertainment team
is altijd aanwezig voor de
leukste activiteiten. Wat dach
t u bijvoorbeeld van een ge
zellige
bingo middag, of een huifkar
tocht in de mooie natuur.
Ook voor de kinderen is er
veel te doen! Voor alle activ
iteiten
kunt u onze Landal app do
w nloaden via de app store.

Onze Sales afdeling houdt zich elke dag
bezig met het plaatsen van advertenties
voor de regio, promotie van ons park, en
leuke acties en aantrekkelijke aanbiedingen te bedenken.
Met zijn allen verwelkomen wij u graag
bij Landal De Lommerbergen.
Wij zijn De Lommerbergen, in onze bruisende werkomgeving met gasten die
zich in de vakantiesferen wanen vervelen wij ons nooit!

Hoera!

Wij hebben al 3 jaar
op rij het gouden
Green Key certificaat

Er is in de omgeving
ontzettend veel te beleven
en te doen. Vraag naar
tips en mogelijkheden
bij onze receptie
7

LIMBURG

Noord-Limburg met het natuurrijke
Land van Peel en Maas en de vennen
en stuifduinen in de Maasduinen, het
grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland, de Maasplassen in Midden Limburg en het groene
Heuvelland in Zuid-Limburg.Van uitgestrekte bos- en heidearealen, moerassige hoogveengebieden tot hoog-endroog-gelegen zandverstuivingen en

mergelplateaus. Een unieke combinatie van grote landschappelijke afwisseling die Limburg bij uitstek geschikt
maakt voor tal van ontspanningsmogelijkheden.

wandelaar heeft Limburg veel in petto;
naast de natuurreservaten en stiltegebieden zijn er tal van bewegwijzerde
routes die u de mooiste plekjes van
Limburg laten zien.

Fietsen, wandelen en lekker genieten
van de Limburgse gastronomie. Het
uitgebreide fietsroutenetwerk, diverse (fiets)veerpontjes over de Maas en
schitterende
grensoverschrijdende
mountainbikeroutes, maken Limburg
tot een echt fietsparadijs! Ook voor de

De toeristische attracties, uitstekende
accommodaties, gezellige winkelcentra, uitgebreide gastronomie en de typerende gastvrijheid van haar inwoners
met hun liefde voor het goede leven,
maken Limburg tot een onvergetelijke
belevenis voor jong en oud!

Limburg: een stukje buitenland in Nederland. Hier hoeft u zich geen moment te
vervelen. Alleen te genieten van al het moois dat onze provincie te bieden heeft!
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GENIET MET ELKAAR IN BOURGONDISCH LIMBURG!
Smullen op de Park Plaza van Landal De Lommerbergen!
Een kopje koffie met vlaai, een ijsje voor de kids, een gezonde lunch of uitgebreid diner. Hier kunt u van ’s ochtends
vroeg tot in de late uurtjes terecht om de Bourgondische levensstijl van Limburg te ervaren. Bon appétit!

RESTAURANT DE STEEDS

Smul vaan een uitgebreid en gevarieerd dinerbuffet.
De kids kunnen zelf hun bordje opscheppen bij het speciale kinderbuffet.

RESTAURANT IL PIAZZA

Voor pizza’s pasta’s of pannenkoeken. Kinderen kiezen van de
speciale kinderkaart. Afhalen of bezorgen is ook mogelijk!

STEAKS & BURGERS: ONTDEK ONS NIEUWSTE RESTAURANT.
HEERLIJKE STEAKS & SAPPIGE BURGERS. WIE LUST DAT NU NIET?
GENIETEN OP HET TERRAS

Bij mooi weer kunt u heerlijk buiten op het terras zitten. Maar ook bij slecht weer
kunt u op het terras in de Park Plaza terecht voor de typische Limburgse gastvrijheid.

Voelt het al als vakantie?
Een tafel reserveren? Dat kan via de Info, Receptie of in het restaurant. Graag tot ziens!
10
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BELEEF HET IN
BEESEL
Voor elk wat wils

Wandelen of fietsen
Beesel biedt u als bezoeker een fraai wandelnetwerk van circa 95 kilometer aan de
hand van knooppunten uitgerold over de
hele gemeente. De mooiste wandelingen zijn aan de hand van thema’s voor
u uitgezet. Deze themawandelingen zijn
verkrijgbaar bij de VVV in Reuver. Natuurlijk kunt tijdens deze wandelingen volop
genieten van onze natuur en cultuur.
Neemt u liever de fiets? Ook dan bent u in
de gemeente Beesel aan het juiste adres!
Het fietsknooppuntensyteem nodigt u uit
om de groene omgeving tussen Maas en

de Duitse grens te verkennen. Niet voor
niets behaalde Beesel in 2014 de titel
‘Groenste dorp van Nederland’ en zilver
in de Europese groencompetitie in 2015.
In Beesel is vanaf het voorjaar 2018 ook
mogelijk om een digitale wandeling te
doen. Gemakkelijke en informatieve manier om door middel van je smartphone
het drakendorp te ontdekken. De route is
vanaf medio 2018 te downloaden via izi
travel. Tevens een nieuwe route speciaal
voor kids met leuke opdrachten (ook vanaf medio 2018 beschikbaar).

ln de gemeente Beesel vindt u voldoende activiteiten voor volwassenen en voor
kinderen. ln de zomermaanden kunt u
heerlijk zwemmen in het grote openlucht
zwembad. BillyBird Park Drakenrijk biedt
haar bezoekers een complete strandervaring. Het park bestaat uit een recreatieplas met daar omheen een zandstrand
en een gezellige ligweide. Speciaal
voor onze kleine gasten tot 12 jaar is er
Kinderland, een speelgebied dat afgeschermd is van het water.

BEESEL DRAKENDORP EN HET DRAAKSTEKEN
Het gemeentewapen heeft een draak,
de carnavalsvereniging heet CV de Drake, de keramiekfabriek St. Joris, er staat
een levensgrote draak op de rotonde…
kortom: het kerkdorp Beesel en de
draak zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op bezoek in Beesel merkt u
waarom Beesel het Drakendorp wordt
genoemd. Straatmeubilair en plaatselijke keramiek met het Drakenthema is
volop zichtbaar.

Waarom de draak? Al sinds 1736 wordt
het verhaal van Sint Joris en de draak uitgebeeld. Eeuwen geleden gebeurde dit
door leden van de schutterij tijdens de
kermis. Vanaf de 20e eeuw wordt het spel
niet meer jaarlijks maar een keer in de zeven jaar opgevoerd. Vrijwel het hele dorp
werkt dan mee bij de opvoering van een
aantal imposante theatervoorstellingen.
In 2016 zijn deze voorstellingen voor het
laatst opgevoerd. Zo is generatie op gene-

ratie opgegroeid met het verhaal over de
strijd tussen Sint Joris en de Draak. Omdat
het Draaksteken in Beesel een levende
traditie is, die gedragen wordt door het
hele dorp, voldoet deze aan de vereisten
van UNESCO. Hierdoor is het Draaksteken
op de Nationale Inventaris Immaterieel
Cultureel Erfgoed in Nederland geplaatst.
Een rondwandeling langs de belangrijkste plekken uit de geschiedenis van het
Draaksteken maakt het verhaal levendig.

Even lekker relaxen? Bij de Indoor visrivier in Reuver vist u op overheerlijke forellen. Voor de golfliefhebbers is er een
18-holes short golfbaan. Ervaar hier wat
golfen is. Of neemt u liever, onder het
genot van een drankje, een leuke film in
servicebioscoop Luxor?

Over de grens
Wist u dat Duitsland heel dichtbij is? De
gemeente grenst aan de rijksgrens met
Duitsland. De groene grensovergang
Witte Stein (géén auto’s) vormt een ideaal uitgangspunt om te wandelen of te
fietsen door een van de aangrenzende
natuurgebieden, onder meer door het
Brachter Wald. Via de groene grensovergang bezoekt u de Duitse Burggemeinde Brüggen. De middeleeuwse stad
verwelkomt zijn gasten in een uitnodigende sfeer.
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Erik
‘’Het Brachter Wald’’
Ware rust en ruimte. Waan je even helemaal alleen op de wereld in een wonderlijk stukje
natuur tussen grens en maas. Dit voormalige munitiedepot van 1400 hectare groot,
kent nog veel verborgen plekjes. U vindt hier een unieke mix van planten en dieren in het wild.
Ga er lekker tussen uit. Ideaal voor zowel fietsers als wandelaars.

Henny
Wereldpaviljoen Steyl
Zin in een werelds avontuur in Nicaraqua? Vertrek met de Fokker50 en in 8 minuten
vliegen ben je in een andere wereld. Je wordt ondergedompeld in een culturele attractie
met games, wereldmuziek, dans, avontuur.
Wie weet kom je mij daar ook nog tegen, ik doe er vrijwilligerswerk.

Anouk									

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

www.trotsopeigenstreek.nl

Landal De Lommerbergen betekent oneindig genieten op één van de mooiste plekjes in hartje
Limburg. Het is heerlijk vertoeven bij Moeder Maas kijkend naar het veerpontje en alle boten
die voorbij varen. Een bezoekje brengen aan bijvoorbeeld de Luxor Service Bioscoop is zeker de
moeite waard of wat te denken van de Indoor visrivier waar de forellen al op je liggen te wachten.
Hou je meer van snelheid dan is Euro indoorkarting in Swalmen wellicht iets voor jou!
En zoek je het liever net even wat dichter bij je bungalow, dan bieden wij als Landal De
Lommerbergen je méér dan genoeg speelplezier met een indoorspeelplaats, het avontureneiland
of het Subtropisch Waterparadijs.
Keuze genoeg, dus kom je binnenkort gezellig op bezoek?
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10 t/m 13 februari

21 juni

Carnavalskermis
Roermond

Aspergefestival
Weert
			

11 t/m 13 februari

22 juni

Carnaval Limburg
Limburg

Rabobank Cityrun
Roermond			

17 maart

22 juni

Spring Fashion Event
Weert
			

Jaarmarkt & Weerter Fokpaardendag
Weert		

Sint-Jorisdag
Beesel
			

Dag van sport & beweging
Weert				

25 maart

25 t/m 29 juni

Paashazendag
Weert			

Oranjeweek
Weert
			

02 juni

27 juni

KunstINkijk Atelierroute
Weert				

Koningsmarkt Weert
Weert
			

Lente

de omg

eving!

28 juni

29 juni

29 juni
Internationaal Kinderfestival
Weert				
Kijk op www.vvvmiddenlimburg.nl voor
meer informatie en eventuele wijzigingen

BRÜGGEN
Brüggen, de gastvrije gemeente midden in
het 435 vierkante kilometer grote natuurterrein
Schwalm-Nette, ligt vlak over de grens.
De middeleeuwse stad verwelkomt zijn gasten
in een uitnodigende sfeer: smalle straatjes,
schilderachtige molens en traditionele gebouwen
geven Brüggen zijn speciale charme. In Burg
Brüggen zijn het Museum „Mensch & Jagd“,
de VVV en een fietsverhuur te vinden.
In Augustus nodigen het „Altstadtfest“ en
„Brüggen Klassik“ de bezoekers uit.

Wandelen en fietsen

Welkom in Burggemeinde Brüggen
Verdere informatie: Touristinformation Brüggen | T. 0049-2163-5701 4711
Burgwall 4 | 41379 Brüggen | E-Mail: touristinfo@brueggen.de of

www.brueggen.de
16

Vanuit Brüggen kunt u te voet of met de fiets de
omgeving verkennen. Talrijke prachtige fiets- en
wandelroutes van in totaal 120 km lengte voeren
u door de regio of terug over de grens naar
Nederland. Mooie bossen en heidevelden,
moerassen, beken en kleine meertjes en het
grootste beschermd natuurgebied “Brachter
Wald” zijn te verkennen.
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GENIETEN ALS EEN BOURGONDIER
Als Limburg ergens om bekend staat is het wel het bourgondische
leven. Geniet van al het lekkers wat het zuiden te bieden heeft, je
bent tenslotte op vakantie...

DE SMAAK VAN LIMBURG
CAFÉ RESTAURANT RIJSTAL VENHOF

Limburg staat bekend om zijn Bourgondische levensstijl. Hier in
het zuiden geniet men dus intenser van het leven, van voedsel en
drank. Midden-Limburg kent een rijke historie ten aanzien van ty-

Café Restaurant Rijstal Venhof biedt
talrijke mogelijkheden uw vrije tijd
actief en creatief door te brengen.

pische streekproducten. De asperges kent iedereen, maar wijnen,
bieren, kazen, noten en andere delicatessen uit de streek zijn volop aanwezig. Bij de VVV vestigingen en agentschappen in Reuver,

Wandel door het prachtige gebied
van Nationaal Park de Meinweg of
beleef de mooie natuur door een van
ons begeleide buitenrit te paard of
op de huifkar. Aansluitend is er de
mogelijkheid om in ons restaurant
een lekker hapje te eten van onze kaart
of zelf een pizza te bakken in de
antieke steenoven.

Roermond, Roerdalen, Thorn, Stevensweert en Weert zijn deze
streekproducten te koop. Ook is het mogelijk om de bedrijven die
de streekproducten aanbieden te bezoeken of te kiezen voor een
leuke Hap & Stap route en de lokale lekkernijen te proeven.
Bij Bourgondisch Limburg in Swalmen
kun je terecht voor originele geschenken
recht uit het Limburgse Hart, zoals Sjuumke trekke, Sjtekwors, Knapkook, Boere
Laeverspastei, moffelkook, verschillende
biersoorten en Limburgse wijn. ‘veur eder
budget ein sjoon pakket’.
Beesel staat bekend als drakendorp en
heeft daarom specifieke eigen streekproducten zoals Drakenbier, Drakenthee of
Drakenkeutels. We verklappen niet wat
het is…proeven is een aanrader!
Bij Plantage Blankwater is het heerlijk
toeven op het terras met uitzicht over de
bessenranken. Vanaf de zomer kun je hier
terecht voor het zelf plukken van je blauwe
bessen. Maar je kunt ook buiten het plukseizoen genieten van de heerlijkste bessen-

sappen en bessenjams.

Tel. 0031 475 531495 | www.venhof.nl

Maar er is meer…in de regio wordt veel
aandacht besteed aan speciale bieren en
wijnen. Door de gunstige weersomstandigheden zijn in Midden-Limburg de beste
ingrediënten aanwezig om heerlijke bieren en wijnen te maken.
Tijdens een rondleiding door Bierbrouwerij Lindeboom word je verteld hoe het
bier wordt gebrouwen en hoe de geschiedenis ertoe heeft geleid dat ze nu diverse
bieren brouwen. Voor een goede fles biologische wijn kun je terecht bij Wijngaard
Hoeve Roozendaal. Op afspraak is het
mogelijk een rondleiding te boeken, maar
het aangelegde wijn leerpad kun je altijd
bewandelen. Of ga eens sfeerproeven én
bierproeven tegelijk bij de Weerter Stads-

RESTAURANT CORSICA!
brouwerij waar een keur aan heerlijke
brouwsels wordt geserveerd. Terwijl je in
de sfeervolle horeca kan proeven heb je
direct zicht op het brouwproces (rondleidingen mogelijk).
Het Kaashuys in Reuver biedt mooie kaasen tapas arrangementen en helpt je graag
met het samenstellen van een heerlijk
streekproducten pakket.

Op www.vvvmiddenlimburg.nl vind je alles terug over streekproducten
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Venhof 2 | 6075 NE Herkenbosch

Op nog geen 2km van het vakantiepark vind je,
op de markt in het dorp Kessel, ons mediterraan
specialiteiten restaurant Corsica!

Mediterraan lekker!
Hier deel je verschillende kleine gerechten met je
tafelgenoten om zo samen de heerlijke mediterrane
keuken te ontdekken. Onze selectie van o.a. biologische
wijnen en Gulpener bieren maken het compleet.
Tot ziens in ons restaurant! Pim & Claire

Markt 31 | Kessel | Tel. 077-7370163

www.restaurantcorsica.nl
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Wat zullen we

gaan doen?
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

SPEELPARK KLEIN ZWITSERLAND
Speelpark Klein Zwitserland is in 2017 uitgeroepen tot Beste Uitje
van Limburg in de categorie Speeltuinen in- en outdoor en ook bij de
ANWB is het park vijf jaar op rij uitgeroepen tot één van de leukste uitjes
van Limburg. Vooral de prijs kwaliteit verhouding scoorde het hoogst.
Tijdens de vakantiedagen is er bij Speelpark Klein Zwitserland veel
te beleven. Zo is er dagelijks een Goochelshow of een Roofvogel
Demonstratie en kunnen de kinderen naast de bekende familie
schommels, langste glijbaan en hoogste schommel van Europa ook
op ontdekkingstocht in Piratenland, een balletje slaan op de Adventure
midgetgolfbaan en de Avonturenspeurtocht in het Avonturenbos
beleven. In het Avonturenbos kunnen de kinderen ook nog hutten
bouwen, door ondergrondse tunnels kruipen en fossielen zoeken.

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.

Voor meer info www.klein-zwitserland.nl

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

NATUR- UND TIERPARK BRÜGGEN

ELKE DA
G

OPEN!

“Aaien, voeren, verbazing, ravotten en spelen in het bos”
Natur- und Tierpark Brüggen is een ideaal familie-uitje!
In bijna geen andere dierentuin is er zoveel contact tussen mensen en
dieren als in dit park. Zebra’s, kangaroes, antilopen, stokstaartjes, kamelen en
watusirunderen staan vaak oog in oog tegenover elkaar.
Dit Park heeft nog meer te bieden. Op een veld zo groot als drie voetbalvelden
vind je de heerlijke kinderspeelwereld midden in het bos.

KINDERSTAD HEERLEN

Een ideaal familie-uitje!
Een kind Gratis onder begeleiding
van een betalende volwassenen
20

Brachter Str. 98
41379 Brüggen, Duitsland
Tel. +49 2163 5447
www.natur-und-tierpark-brueggen.de

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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FUN FOREST
Een avontuurlijke beleving in de natuur
voor jong en oud!
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
Mini Monkey Trail. Vanaf 7 jaar en 1.20m kunnen de kids
terecht in het Monkey Trail 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 klim
parcoursen van het klimpark. Tot 12 jaar dient er één
volwassene mee te klimmen per 4 kinderen.
Papa en/of mama kunnen dus gewoon mee!

Je vindt klimpark Fun Forest aan de
Verlengde Trappistenweg 35, 5932 ND in Tegelen.

www.funforest.nl

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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Een lijstje om niet te vergeten

MAASPLASSEN EN ZIJN SEIZOENEN;

Zomer

05 mei

20-21 mei

Bevrijdingsfestival
Roermond			

PinksterCuliance
Weert			

05 mei

25 t/m 31 mei

Bevrijdingsevenementen
Weert				

Voorjaarskermis
Roermond		

04-05 mei

27 mei

Moulin Blues
Ospel			

Sound of Shopping
Weert			

06 mei

02 juni

CHECK

!

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

g!

01 t/m 05 juni
Graafschapsfeesten
Horn			

Open Poortendag
Buggenum

Taptoe 				
09-10 juni
Roermond			
Cuypersweekend
Roermond		

11-12 mei

08 t/m 10 juni

Graaf van Horne - De musical
Weert			

Stadstriathlon
Weert			

11-12 mei

20 juni

Waanzinnig Winkelweekend
Weert
		

Toonbeeld
Thorn			

23 juni
Limburgse Veteranendag
Roermond		
Kijk op www.vvvmiddenlimburg.nl voor
meer informatie en eventuele wijzigingen

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
Foto’s: Fotoarchief VVV Zuid-Limburg
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AFRIKA MUSEUM
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.

BUITENMUSEUM

!
W
U
NIE
Wild

Wat het Afrika Museum bijzonder maakt
is het buitenmuseum. 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.
Kijk voor een actueel overzicht van tentoonstellingen en activiteiten op www.
afrikamuseum.nl

!
n
a
a
b
Water
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
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Kom naar

BILLYBIRD PARK DRAKENRIJK

Arcen!

Arcen is dé toeristische parel van de Maasduinen. Dit voormalig vestingstadje is prachtig gelegen tussen de Maas en de grens
met Duitsland. De restanten van de tolpoort ‘de Schanstoren’ en

ten plaats zoals bijvoorbeeld de Aspergemarkt in het voorjaar, de Sfeermarkten
in de zomer en het beroemde Scrooge
festival in december.

het nooit voltooide kanaal ‘de Fossa Eugenia’ op de grens met het
Duitse Straelen herinnert nog aan deze vestingshistorie. Een deel
van het kanaal, samen met enkele schansen zijn goed te verkennen tijdens een mooie wandeling. Toeristisch Arcen is een prima
uitvalsbasis voor vele fiets- en wandelroutes.

ARCEN, PAREL VAN
DE MAASDUINEN
Limburgers houden van lekker eten en
een ‘pilske’ op zijn tijd. In Arcen kunt
u op een van de vele terrassen in het
centrum genieten van tongstrelende
gastronomie. Verschillende streekpro-

In Arcen kunt u bovendien terecht
voor een bezoekje aan de prachtig gerenoveerde Kasteeltuinen, Graanbranderij de Ijsvogel, De Hertog Jan brouwerij
en niet te vergeten heerlijk ontspannen
in Thermaalbad Arcen!

ducten worden op traditionele
en vernieuwende wijze bereidt.
Of liever slenteren door de straa
tjes en langs de Maas met een
ijsje in de hand?
In Arcen vinden gedurende het
hele jaar gezellige evenemen-

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. Ook de jongste bezoekers kunnen
zich uitstekend vermaken in het park. De Bergtuin
beschikt over een groot speelstrand met een vlot,
een 21-holes midgetgolf baan en een Aaiwede. Er is
ook een speurtocht die door het gehele park loopt.
In juli en augustus hebben kinderen gratis entree!

28

Geniet van een heerlijk dagje uit bij BillyBird Park Drakenrijk!
Kom pootjebaden of een heerlijke duik nemen in het strandbad.
Maak een mooie wandeling door het Drakenbos, of daag elkaar uit
tijdens een uitdagend potje Discgolf! Deze nieuwe sport werkt net
als golf, maar dan met frisbees.

Natuurlijk geniet je in het park ook van een hapje en een
drankje, je kunt er zelf BBQén.
Elke dag geopend van 10.00u tot 18.00u,
tijdens de zomermaanden bij mooi weer geopend tot 21.00u.

Welkensvenweg, 5953 TP Reuver

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

KASTEELTUINEN ARCEN

Kasteeltuinen Arcen is in 2016 én 2017 door
Land van ANWB uitgeroepen tot het Leukste
uitje van Limburg!

In 2018 wordt het park flink uitgebreid!
Houd www.drakenrijk.nl in de gaten
voor alle nieuwe ontwikkelingen.

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.

AR 2018
E VANAF VOORJA
TI
SI
PO
EX
WE
NIEU

CSI: CONTINIUM

VAN ÖTZI
OUDE MYSTERIE
SK
IJ
T
HE
EL
ONTRAF

Meer info & tickets: continium.nl
Kasteeltuinen Arcen | Lingsforterweg 26, Arcen | www.kasteeltuinen.nl

Continium discovery center • Museumplein 2 • 6461 MA KERKRADE • 045 - 567 08 09

29



THORN, HET WITTE STADJE
Het door vele toeristen bezochte witte stadje Thorn heeft
een rijke geschiedenis, die teruggaat 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.

VERVELEN LUKT GEWOON NIET...
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, mooie pleinen, een leerzaam museum,
leuke evenementen het hele jaar door én schitterende
natuurgebieden. Trek eens een dagje eropuit en verken het
recreatiegebied de IJzeren Man met eindeloze mogelijkheden
van speeltuin tot klimbos en van waterskibaan tot
milieucentrum. De IJzeren Man is tevens hoofdtoegangspoort
naar het grensoverschrijdende natuurpark Kempen-Broek.
Dat is nog eens unieke beleving van natuur in combinatie
met de stadse faciliteiten op een steenworp afstand!
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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
bouwsporen (“littekens van de armoede”) te verbergen,
werden de huizen wit gekalkt.

ROERMOND
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 aaneengesloten
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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Een lijstje om niet te vergeten
02 t/m 05 augustus

01 augustus

15 september

Solar Weekend
Roermond		

City Game
Roermond			

08 t/m 12 augustus

Nationale Herdenking bij het
Indië-monument
Roermond
			

Limburg Festival
Midden-Limburg
en Wassenberg

01 september
Jaarmarkt
Roermond			

Cultureel lint
Weert				

15 augustus

01 september

Kinderbraderie
Weert				

Stoerenmannendag
Weert			

17 t/m 19 augustus

07 september

Europees Schutterstreffen
Leudal			

Dweijelavond
Roermond

18-19 augustus

08-09 september

Sjwaampop
Swalmen		

Open Monumentendag
Midden-Limburg

23 september

28 september t/m 03 oktober
Kermis Weert
Weert				
Kijk op www.vvvmiddenlimburg.nl voor
meer informatie en eventuele wijzigingen
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MAASPLASSEN EN ZIJN SEIZOENEN;

Herfst

MUSEUM KLOK & PEEL
In de grensstreek tussen Brabant en
Limburg biedt Museum Klok & Peel in
Asten een interessant dagje uit voor
jong en oud.
Het museum herbergt de grootste
collectie luidklokken en klokkenspellen
ter wereld. Indrukwekkend is de bij
zondere expositie over de Klokkenroof!
in oorlogstijd.
Ook laat het op aanschouwelijke wijze
zien hoe De Peel, het unieke natuur
gebied op de grens van Brabant en Limburg, zich in de afgelopen tienduizend
jaar heeft ontwikkeld. In 2017 werd het
museum door de ANWB uitgeroepen tot
het ‘Leukste uitje van Noord-Brabant’.

Ostaderstraat 23 | Asten | www.museumklokenpeel.nl
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Er gaat niks boven

de natuur!

Beleef de natuur midden in Limburg: 2 Nationale Parken,
grote grensoverschrijdende natuurgebieden en tientallen grote
en kleine bosgebieden.
Het natuurschoon in Midden-Limburg is
wijdvertakt en uiterst divers van karakter.
Qua omvang variëren de gebieden van
lieflijke, compacte strookjes tussen twee
dorpskernen tot fraaie stiltegebieden en
uitgestrekte natuurparken met een rijke
flora en fauna. Allemaal hebben ze dezelfde overeenkomst: je kunt er heerlijk
tot je zelf komen.

2 NATIONALE PARKEN
Bijzonder trots zijn wij op onze twee nationale parken, de Meinweg (met de adder als symbool) en de Groote Peel, elk
met een specifiek ecologisch systeem.
De Meinweg: met haar diversiteit aan
landschappen en biotopen is De Meinweg een schitterend stukje natuur waar
je heerlijk kunt recreëren. Fietsend,
wandelend of te paard, er is voor ieder
wat wils!

De Groote Peel: de ideale manier om De
Groote Peel te verkennen, is te voet. Op
eigen houtje, met een van de vele routes
of een excursie kun je het prachtige en
vogelrijke natuurgebied beleven.

GRENS-OVERSCHREIDENDE
NATUURGEBIEDEN
Natuur kent geen grenzen. Verken dan
ook onze grensoverschreidende natuurgebieden Kempen-Broek, waar je bij Weert
België binnen gaat, en het Maas Swalm
Nette natuurgebied, waar je bij Roermond
en Beesel Duitsland binnen gaat.
Kempen-Broek;
GrensPark
Kempen-Broek is een uitgestrekt, goed ontsloten gebied op de grens van beide provincies Limburg, ter hoogte van Weert.
Hier kan je genieten van de open ruimte
en de stilte

Valkenburg

Grot met
Miniaturen, Mergel- en
Zandsculpturen!

Maas Swalm Nette: In het park liggen
aan weerszijden van de grens bijna
10.000 ha natuurgebieden en vogelbeschermingsgebieden. De gebieden
variëren van extreem vochtig en voedselrijk in het Maasdal en in de beekdalen
tot extreem droog, zandig en voedselarm op de hoger gelegen terrassen

GENIETEN VAN DE NATUUR
In nagenoeg alle natuurgebieden in
Midden-Limburg kun je uitgebreid fietsen en wandelen en in veel natuurgebieden zijn ook ruiterpaden aangelegd.
In de grotere natuurgebieden vind je bovendien bezoekerscentra, waar je meer
informatie over het betreffende natuurgebied kunt krijgen.

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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GRAVEND NAAR HISTORIE...
Doe een stapje terug in de tijd. Het is bijzonder om te zien wat voor een
weg wij als mens hebben afgelegd en hoe dit ons heeft gevormd. Of het
nou om duizenden jaren geleden gaat of een iets kleinere stap terug.
Hoe zijn wij gegroeid en wat hebben we van die geschiedenis geleerd?

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

Bezoek de Hertog Jan
brouwerij in Arcen

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!

Ontdek Romeins Zuid-Limburg!

Reserveer direct op www.hertogjan.nl/brouwerij

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

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.*

HISTORIEHUIS ROERMOND

* Nu ook op zondag geopend.

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

www.thermenmuseum.nl

‘Vrouwen Vooruit!’
In het Historiehuis Roermond is tot 3 juni
de expositie ‘Vrouwen Vooruit!’ te zien.
De expositie belicht het hoogtepunt van de Roermondse
vrouwenbeweging in de jaren zeventig en tachtig, maar
ook de voorgeschiedenis en de nageschiedenis.
Het Historiehuis is gevestigd in de Bilbiotheek Bibliorura.
De toegang is gratis.

Neerstraat 11 Roermond • www.historiehuisroermond.nl
Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.
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Een lijstje om niet te vergeten
19 oktober

Koopavonden/koopzondagen:

Dreijavond
Roermond

Roermond,

		
28 oktober
Antje festival
Weert

donderdag koopavond			

		
Weert,

donderdag koopavond

		
18 november t/m 30 december Maasbracht,
Winters Weert
Weert

vrijdag koopavond

		
18 november

Nederweert,
vrijdag koopavond

Intocht sinterklaas

Midden-Limburg
		
30 november
Kweijelavond
Roermond

		

MAASPLASSEN EN ZIJN SEIZOENEN;

Winter

CHECK

!

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

eving!

Koopzondag Weert:

Elke laatste zondag van de maand		
					
Koopzondag Roermond:
Kijk op www.vvvmiddenlimburg.nl voor
meer informatie en eventuele wijzigingen
elke zondag van de maand
		
			

EURO INDOORKARTING & BOWLING

Ontspanning en gezelligheid vormen de belangrijkste ingrediënten van een dagje uit bij Euro Indoor Karting & Bowling Swalmen,
het modernste en meest toonaangevende kart- en bowlingcentrum van Zuid-Nederland!
Karten:
Niet alleen voor volwassenen, maar
ook voor kinderen is het een (ont)spannend dagje uit. Wij beschikken namelijk over een twaalf speciale karts voor
kinderen in de leeftijd 7 tot 14 jaar
met een minimale lengte van 1.30 m.

Deze karts zijn uitgerust met speciale
veiligheidsvoorzieningen ter bescherming voor de jeugdige karters.
Bowlen:
In ons soutterain liggen 4 led bowlingbanen, deze zijn voorzien van specia-

le ledverlichting die de banen in alle
kleuren kunnen veranderen, hierdoor
krijg je een heel speciaal effect. Voor
de kids komen er speciale bumpers
automatisch omhoog en verdwijnen
ook weer als een volwassene gaat
spelen.

Op slechts 10 minuten rijden van dit Landal park - Reserveer direct: 0475-507878
Dinsdag t/m Vrijdag 16.00 - 23.00 uur (Kinderen karten van 16.00 - 18.00 uur)
Zaterdag 12.00 - 23.00 uur (Kinderen karten van 12.00 - 15.00 uur)
Zondag 13.00 - 23.00 uur (Kinderen karten van 13.00 - 15.00 uur)
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Ook met vies weer
zoveel te doen!
KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN
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 adem
benemende schoonheid van kunst
uitgevoerd in klei en porselein.

Kasteellaan 8 | 5932 AG Tegelen | www.tiendschuur.net
Geopend dinsdag t/m zondag 11.00-17.00 uur

Rust beleven.
De dagelijkse rompslomp vergeten.

COLUMBUS
EARTH CENTER

• Origineel mineraal warm water van Bad Aachen
uit de geneeskrachtige ‚Rozenbron‘
• 12 verschillende binnen- en buitenbaden
• 15 saunaʼs en stoombaden – met damessauna
• Luxueus spa-domein
• Gratis aanbiedingen zoals aquagymnastiek,
meditatie, opgietingen en nog veel meer
• Drie culinaire bereiken
• Eigen parkeergarage

thermalbaad | sauna | spa | gastronomie
40

Dagelijks van 9:00 tot 23:00 uur, Passstraße 79, D-52070 Aken www.carolus-thermen.de
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Biergeheimen ontmantelen

Limburgse vlaai:

Bij brouwerij Brand, Gulpener, De Keyzer, De Leeuw,
Alfa, Lindeboom of Hertog Jan. Limburg kent van oudsher
een aantal echte Limburgse bierbrouwerijen. Bezoek ze
en ontdek de authentieke Limburgse biersmaken.
Bezoek de Lindeboom brouwerij!
Vanaf februari 2018 zullen we starten met rondleidingen
door de brouwerij. Hou de website in de gaten voor meer
informatie en boekingen. Proost! Tot bij Lindeboom.
Lindeboom Bierbrouwerij
Engelmanstraat 54, 6086 BD Neer

Vlaai is gebak dat vooral
geassocieerd wordt met
Belgisch en Nederlands-Limburg.
Het gebak wordt als typisch Limburgs beschouwd. Vlaai bestaat uit een bodem van deeg
(meestal met een diameter van 27 tot 30 centimeter), die plat is, met opstaande randen.
De vlaai wordt vervolgens meestal gevuld met vruchten, zoals kruisbessen (krosjelevlaai
mit sjoem), kersen, pruimen, appel, abrikozen -linzen of rijst. Oorspronkelijk wordt er geen
slagroom gebruikt, ook al komt dit tegenwoordig toch vaak voor. Vlaaien zijn wezenlijk
verschillend van taart omdat de bodem van een ander soort deeg is gemaakt. Vlaaideeg
is een stuk luchtiger en lijkt op brooddeeg. Een onderneemster uit Weert heeft een
belangrijk aandeel gehad in de verspreiding van de vlaai buiten Limburg. Maria Hubertina
Hendrix, ook bekend als ‘Antje van de Stasie’ verkocht in het begin van de 20e eeuw
met verve haar ‘Weerter vlaaitjes’ aan treinreizigers op het station van Weert.
Zo werd de vlaai een bekend gebak voor reizigers uit heel Nederland. Later waren
de Weerter vlaaien zelfs in Nijmegen verkrijgbaar. Van de legendarische vlaaienverkoopster staat sinds 1988 een standbeeld in Weert

Sjroap/zeem, appelstroop
Huzarensalade:
(Limburgs: kow sjottel, ‘koude schotel’)
Voor ons Limburgers hoort koude schotel, kauw sjotel, bij de Limburgse keuken. Je zult maar zelden een doop,
bruiloft, communie of ander groot feest voorbij zien gaan zonder een koud en warm buffet met kauw sjotel,
Limburgse koude schotel dus. Helemaal niet moeilijk om te maken maar meestal hoort er dan ook van alles bij.
Gevulde eitjes, asperges met ham omwikkeld, gevulde tomaatjes, gepocheerde zalm, warme ham, Monegaskische uitjes en
noem maar op. We houden er van en ik heb al de nodige buffetten met Limburgse koude schotel op tafel gezet. Of op iemand
anders z’n tafel maar eerlijk is eerlijk, als er niks te vieren is zet je niet zo’n uitgebreide maaltijd op tafel.

Limburgse wijnen
Hoeve Roozendael produceert een drietal wijnen op het gelijknamige
landgoed op een oud maasterras aan de zuid-west kant van het
Limburgse Reuver. Deze drietal wijnen zijn nu verkrijgbaar in onze Parkshop.
Voor ieder wat wils en vooral leuk voor het thuisfront.
Hoeve Roozendael
Roozendaelseweg 2, 5953 TN Reuver (gem. Beesel)
T. 077-4741823
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Zoervleisj (zuurvlees)
Is een Limburgs streekgerecht, dat wordt bereid
met paardenvlees, rundvlees, varkensvlees of
konijn. Zuurvlees lijkt op stoofvlees en hachee.
De naam komt van het vooraf marineren van het
vlees in azijn. Maar de smaak is, in tegenstelling tot
hachee, zoet. Het zuur van de azijn wordt namelijk
ruimschoots gecompenseerd door de toevoeging
van peperkoek en stroop.
Zuurvlees wordt in zowel Nederlands als
Belgisch Limburgs en in het Duitse Rijnland
gegeten, veelal bij friet of aardappelpuree.
Bij de frituur in Limburg kan men meestal
een frietje met zuurvlees krijgen, maar ook in
veel restaurants en eetcafés, snackbars en
eethuizen is zuurvlees te krijgen.

Stroop wordt van oudsher veel geconsumeerd in Limburg,
stroop wordt niet alleen op de pannenkoek maar ook op Limburgs
zwartbrood of roggebrood gesmeerd. Stroop wordt geroemd om
zijn hoog ijzergehalte. Een bekende Limburgse producent van
stroop is Frumarco in Beesel. Frumarco is een Beesel gevestigd
familiebedrijf dat fruitstroop produceert. Het bedrijf maakt onder
meer rinse appelstroop, appel-perenstroop en Maestrichter fruitstroop van de merken Frutesse, Timson, Sicof, en Henquet.
De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot 1852.Frumarco is
nog één van de twee stroopfabrikanten in Nederland en heeft in 2009
ca 10.000.000 consumentenproducten verkocht.
Frumarco Beesel
Sint Jorisstraat 42,
5954 AP Beesel
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Loop zelfstandig de interactieve schervenroute
• Belevingsfilm in gewelvenkelder Casello
• Interactieve verkenningstocht door het kasteel
• Entree: € 3,50 voor volwassenen, € 2,50 voor kinderen
van 5-12 jaar, jonger dan 5 jaar gratis toegang

Sluit aan bij een rondleiding met een gids
• Laat u meevoeren met de verhalen van onze gidsen!
• Iedere zaterdag om 14.00 uur
en iedere zondag om 11.00 uur en om 14.00 uur
• Entree: € 5, - voor volwassenen, € 3,50 voor kinderen
van 5-12 jaar, jonger dan 5 jaar gratis toegang
• Reserveren is telefonisch (via 077-7600666) mogelijk
of op Kasteel De Keverberg en kan alleen op de dag van
de rondleiding waarbij u wilt aansluiten.

Kasteel De Keverberg, Kessel
Het modernste kasteel van Nederland
is meer dan duizend jaar oud

Kraak de code met Code Keverberg
• Groepsactiviteit; kraak de code tot de schatkist!
• Speciale kidsversie voor kinderfeestjes
• Gewapend met een rugzak vol attributen verken je
De Keverberg en omgeving
• Entree: € 9,- voor volwassenen, € 5,- voor kinderen
van 5-12 jaar, jonger dan 5 jaar gratis toegang.

Verken het Land van Kessel al wandelend of fietsend

Aan de oever van de Maas doemt Kasteel De Keverberg op. Overdag gekenmerkt door de imposante
mergelstenen ringmuur, ’s avonds door de adembenemende verlichting van het gebouw. Wat zou zich
daar allemaal afgespeeld hebben? Veel. Heel veel zelfs. Dat kan ook niet anders in een van de oudste

De Keverberg is ook de perfecte start- en eindlocatie voor een heerlijk
dagje wandelen of fietsen.
• Wandelroute (6km) De overzeese gebieden van De Keverberg
• Fietsroute (33km) Kessel Kastelenrijk
• Fietsroute (50Km) Draken & Kastelen

Openingstijden
Voor openingstijden bekijk de website:
www.kasteeldekeverberg.nl

kastelen van Nederland; een gebouw dat eeuwen het centrum van de macht in de regio was. Een plek
waar vele markante adellijken hebben gewoond. Én een plek waar zich menig spannend moment
afspeelde tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Een tunnel onder de Maas door? De
geest van oud bewoner van Casper van
Merwijck die over de maas rondspookt?

En het lichaam van de laatste adellijke
bewoner Baron Frits ligt er nog ergens?
Stuk voor stuk vragen waarop u het

beste zelf het antwoord kunt komen
vinden tijdens een bezoek aan Kasteel
De Keverberg. Dan kunt u ook zien hoe
het kan dat een van oudste kastelen
van Nederland tevens het modernste
kasteel van Nederland is. Want in 2015
werd De Keverberg – na tientallen jaren
als ruïne gefunctioneerd te hebben – in
een nieuw modern jasje gestoken.
Natuurlijk kunt u tussen de mergelstenen muren op De Binnenplaats of op
een van de mooiste terrassen van Limburg ook genieten van een heerlijke kop
koffie met Keverbergvlaai of van een lekker speciaalbiertje en een hartig hapje.

n dagje uit!

e
Veel meer dan e

Niet alleen tijdens uw
vakantie of een dagje uit
is een bezoek aan De Keverberg de moeite waard. U kunt
hier ook trouwen, vergaderen of
een congres organiseren.
Bekijk www.kasteeldekeverberg.nl
voor de mogelijkheden!
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ER OP UIT!
Mondo Verde

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

Taurus World of Adventure Venlo
Family-Entertainment op “Disney”-niveau!
Avonturen voor het hele gezin, zoals het unieke Adventure Golf, verdwaal in de jungle of in de geheimzinnige grotten. Maak ‘n tijdreis door “Space Invader” voor je Lasergame-battle in een van de spectaculairste lasergame-arena’s van Europa!
Game in de coolste Arcade Gamehal, met o.a. Jurassic World, Moto GP-racers, Airhockey en Mario Kart!
De 360° Thrill Ride of de Family Flight zijn dé achtbaansimulators, absoluut niet voor watjes!
Lounge-bowling, in VIP-atmosfeer! Sluit je dag af met een Hotstone of Tafel BBQ of een hapje in ons
Steakhouse of Food Lounge.

Taurus World of Adventure, absoluut een omweg waard! - www.taurusworld.nl

Hertog Jan
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.
Hertog Jan Brouwerij | Kruisweg 44 | Arcen | www.HertogJan.nl

Bezoek de Hertog Jan
brouwerij in Arcen
Reserveer direct op www.hertogjan.nl/brouwerij

GaiaZOO

Rust en reuring

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.*

In GaiaZOO ervaar je hoe bijzonder onze aarde is.
In 2018 verkozen tot Leukste uitje van Nederland door de ANWB.
* Nu ook op zondag geopend.

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.
Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.

Dentgenbachweg 105 | 6468 PG Kerkrade | 045- 5676070 | www.GaiaZOO.nl
Alle dagen van het jaar geopend vanaf 10.00 uur
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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

