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De Leeuwhof 2 | 6301 KZ Valkenburg | 043-744 0171
info@shimano-ec.com | www.shimano-ec.com | #shimanoEC

Bezoek gratis het Shimano Experience Center en geniet van 
alles wat de mooie natuur van Zuid-Limburg te bieden heeft.

Ben je samen met je partner, kinderen, familie of vrienden op zoek naar een perfecte verkenning van ons 

mooie Heuvellandschap? Dat kan bij het Shimano Experience Center! Een prachtige en unieke locatie waar 

de mens en de natuur centraal staan. Het Shimano Experience Center biedt je de mogelijkheid om in deze 

omgeving de allernieuwste fi etsen en hengels te proberen. Geniet van een dagje vissen aan onze Shimano 

visvijver of ga erop uit met één van onze nieuwste e-bikes, (e-)gravelbikes, (e-)mountainbikes of 

racefi etsen. Ook wanneer de weersomstandigheden niet helemaal mee zitten laten wij je op onze 

indoor fi etssimulatoren ervaren hoe het is om de heuvels te bedwingen. 

Reserveer jouw fi ets, vishengel en/of een plekje 

aan onze visvijver via shimano-ec.com

EEN PERFECTE BELEVING!EEN PERFECTE BELEVING!

See you 
@Shimano_EC

Reserveer jouw fi ets, vishengel en/of een plekje 

Dagje vissen:
vanaf €7,50

Tochtje met een, racefi ets, e-bike, 
(e-)gravelbike of (e-)mountainbike:

€25,00 per dag.
(inclusief koffi e/thee 
& Limburgse vlaai)

Wanneer je 
de actiecode 

TOESHEUVEL21

gebruikt ontvang je 
ook nog eens 

10% korting!

Do-it-yourself Tour 
Zuid Limburg  

23-02-2021 t/m 06-10-2021

Ontdek Zuid-Limburg op verrassende 

en speelse wijze met TreaT Tours. Je rijdt 

in je eigen auto: rijd over onontdekte 

wegen, beantwoord originele vragen, 

kijk en luister naar beelden die tot leven 

komen. De Carrally app geeft je alle in-

formatie, begeleiding en tips. Je rijdt de 

Carrally wanneer je zelf wilt, in je eigen 

tempo. De route voert je onder andere 

langs de volgende Limburgse plaatsen: 

Valkenburg, Noorbeek, Slenaken, Gul-

pen, Wittem en Eijs. 

Vragen over de tour vooraf? 

Bel gerust: 043-3561718 

of mail naar: info@treat.nl

Tickets via:

www.tickli.nl/tickets/treat-tours-carrally

Kabouterwandeling  

23-02-2021 t/m 31-07-2021

De kaboutermakelaar heeft in de ge-

meente Beek kabouterdeurtjes opge-

hangen. Je kunt deze samen met papa 

en mama, of opa en oma gaan zoeken. 

Zo wordt het leuk om door het dorp te 

struinen, lekker buiten bezig te zijn en te 

verzinnen hoe het bij die kabouters bin-

nen uit zal zien. Er is geen vaste route. 

Op de website van de kaboutermakelaar 

staat een kaart met alle deurtjes.

www.dekaboutermakelaar.nl

Beleef Rome in één dag! 

03-03-2021 t/m 31-12-2021

Je daalt af naar de graven van gewone Ro-

meinse burgers en naar de schitterende, 

kleurrijke grafkamers van vooraanstaan-

de Romeinen. De rijk versierde crypten 

(zo’n 25 meter onder het aardoppervlak) 

zijn overweldigend mooi. De fresco’s 

openbaren bijzondere verhalen, oude 

rituelen, en verrassende scènes uit het 

dagelijkse leven. Het museum is in 1910 

opgericht door Jan Diepen, zoon van een 

rijke textielindustrieel, in samenwerking 

met de beroemde architect Pierre Cuy-

pers. Deze inspirerende rondleiding leidt 

je langs alle hoogtepunten van het on-

dergrondse Rome. De rondleiding duurt 

een uur. Je bent iedere dag welkom.

Museum Romeinse Katakomben, 

Plenkertstraat 55, Valkenburg

www.romeinsekatakomben.nl

Tel.: 043-6012554

Brocante & Antiekmarkt 
Valkenburg

In de Lindenlaan en de Poststraat vindt 

twee keer per maand op zaterdag een Bro-

cante & Antiekmarkt plaats, in een Franse 

ambiance met veel gezelligheid en sfeer.

Data:

06 en 20 maart

03 en 17 april

01 en 22 mei

12 en 26 juni

10 en 24 juli

07 en 21 augustus

04 en 18 september

02, 16 en 30 oktober

13 en 27 november

04 en 18 december

Weekend at War  

03 en 04-07-2021

Tijdens Weekend at War staat de Bevrij-

ding van Nederland, in 2020 75 jaar ge-

leden, centraal. Zo worden twee grote le-

gerkampementen van de Geallieerden en 

Duitsers ingericht, waarbij meer dan 250 

re-enactors je laten beleven hoe een dag in 

de Tweede Wereldoorlog verliep. Vele tien-

tallen originele oorlogsvoertuigen, waar-

onder motoren, jeeps en vrachtwagens, 

zijn te bewonderen. Bij Station Simpel veld 

is een vrijheidsplein ingericht waar onder 

andere met bijpassende muziek én lekker 

eten de vrijheid wordt herdacht én gevierd.

Stationsstraat 22, Simpelveld 

www.miljoenenlijn.nl/evenementen

Magic Nights Valkenburg

28 juli 

04, 11, 18 en 25 augustus

01 september

Stap in de magische wereld van prijs-

winnend illusionist Nigel Otermans! 

Deze 75 minuten durende show 

zorgt gegarandeerd voor een gewel-

dig avondje uit; een unieke belevenis 

voor het hele gezin! Laat je verbazen 

en verwonderen door de spectaculaire 

illusies, prachtige muziek en de passie 

van Nigel. Tijd: 19:45 - 21:00

Heuvelland4daagse 

12-08-2021 t/m 15-08-2021

Vanaf Café-Zaal ’t Voske, Berg en Terblijt.

Een vierdaagse wandeltocht door het 

heuvel achtige Limburgse landschap rond 

Val kenburg aan de Geul, die veelal over 

veldwegen en bospaden voert. Elke dag 

opnieuw genieten van al het moois dat 

Limburg aan natuur, schitterende verge-

zichten en schilderachtige dorpjes te bie-

den heeft. Er is keuze uit vijf wandelafstan-

den: 7, 14, 21, 28 en 42 kilometer.

www.heuvelland4daagse.nl

Toerversie Amstel Gold Race 

11-09-2021

Op 11 september 2021 vindt de jaarlijkse 

toerversie van de Amstel Gold Race plaats. 

Een kwalitatief hoogwaardige toertocht 

met vele duizenden deelnemers. 

Er zijn weer zes verschillende afstanden, 

zodat een ieder de ultieme uitdaging kan 

aangaan variërend van 65, 100, 125, 

150 en 200 tot 240 kilometer. Raad-

pleeg de website voor meer informatie.

Xperience, Plenkertstraat 50 Valkenburg

Wat gaan we doen?
lijstje!
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Welkom op Landal De Waufsberg.  

Namens parkmanager Ramon Meertens  

en zijn team mag ik u van harte welkom 

heten op deze bijzondere plek mid-

den in het Zuid-Limburgse Heuvelland.  

Als initiatiefnemer van de realisatie van 

dit park ben ik blij dat u de weg gevon-

den heeft naar dit mooie stukje Neder-

land. Zelf mag ik inmiddels al vele jaren 

genieten van hetgeen deze omgeving 

allemaal te bieden heeft. 

Geïnspireerd op de omgeving zijn de 

woningen en de voorzieningen gereali-

seerd in de typische vakwerkstijl en de 

traditionele bouwstijl.  De kern van het 

park is vormgegeven in de stijl van de 

traditionele carréboerderij met daarin 

ons restaurant Gasterij Henry VIII, waar 

u van bijzondere lokale gerechten of een 

gezellige borrel kunt genieten.

Limburg heeft veel te bieden en ons 

Rob Tebbe

Directeur exploitatiemaatschappij 

de Waufsberg

team op de receptie zal u goed de weg 

wijzen met de vele fraaie wandel- en 

fietsroutes. 

Als enthousiast fietser kan ik aan

bevelen om tijdens uw verblijf gebruik 

te maken van de vele mogelijkheden. 

Niet alleen als fervent wielrenner of 

mountainbiker, maar ook als recreatie-

ve fietser heeft u vele mogelijkheden. 

Heeft u geen fiets bij zich? Dan kunt u 

hier een fiets of ebike huren om het 

Heuvel land op de pedalen te ontdekken. 

De wielrenner kan zijn hart ophalen op 

de verschillende heuvels met fantasti-

sche uitzichten, maar met een beetje 

voorbereiding maakt u ook mooie rou-

tes zonder al te veel heuvels. De moun-

tainbiker heeft een ruime keuze uit de 

verschillende routes. Het routenetwerk 

kent inmiddels 500(!) kilometer aan 

mooie en uitdagende routes voor zowel 

de beginnende als de gevorderde fietser. 

U kunt al direct vanaf het park starten en 

de tocht beëindigen in de Gasterij voor 

een dik verdiende verfrissing of een lek-

ker speciaalbiertje. 

Zuid-Limburg staat toch wel bekend  

als de meest bourgondische re-

gio van ons land. Maar weet u al dat 

Zuid- Limburg inmiddels ook de wijn-

provincie is van ons land?  In onze  

directe omgeving zult u versteld staan 

van de vele velden met wijnranken. 

Dankzij de mergelbodem is Zuid- 

Limburg zeer geschikt voor de wijn-

bouw en er zijn inmiddels dan ook vele 

wijnboerderijen die u kunt bezoeken.  

Een absolute aanrader is de wandel-

route vanaf het park langs de verschil-

lende wijndomeinen!

Ik wens u een mooie ervaring en herin-

nering toe aan uw verblijf op Lan dal De 

Waufsberg.

Parel in het Heuvelland

Wist u al dat...

...alle woningen duurzaam gebouwd zijn?

...wij dagelijks verse broodjes bezorgen 
bij uw accommodatie?

...fietstassen, -helmen en reparatiesets gratis onderdeel zijn van onze fietsverhuur?

...wij van meerdere attracties entreekaartjes verkopen  
tegen een kortingstarief?

...u een gratis huidanalyse kunt ophalen bij de receptie 
en dat wij zonnebankbrilletjes verkopen?

...u bij ons terechtkunt voor diverse wandel-, fiets- en autoroutes in binnen- en buitenland?

...u een late of een luxe check-out kunt boeken 
(tot de dag voor vertrek 14.00 uur)?

...er antislip douchematjes en demontabele 
douchebeugels gratis te krijgen zijn?

...u gratis een strijkplank en strijkijzer kunt lenen?

...de bruine wandelroute start bij de ingang van ons park?

...er een minishop is in de receptie voor uw kleine 
dagelijkse boodschappen, streekproducten en kranten?

...wij Green Key-gecertificeerd zijn?

...onze top onderhouden MTB’s, E-bikes en 
fietsen met 7 versnellingen te huur zijn bij de receptie?

...wij gebruik maken van groene stroom?

...BBQ-roosters te leen zijn (alleen voor de extra luxe accommodaties)?

...wij een VVV-Servicepunt zijn en u graag 

adviseren over de leukste uitstapjes?

...heerlijk geurende sauna-olie 
te koop is in de minishop?

Alle handleidingen en inventarislijsten zijn terug 
te vinden via www.gastservice.nl/landal/waufsberg
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UITGELEZEN? 
Geef mij gerust aan je familie, 

vrienden, buren of lever mij

weer in bij de receptie of gooi

mij in de oud papier container

Colofon
UITGEVERIJ 
Hubmedia - www.hubmedia.nl

UITGEVER
Peter Paul Mulkens

REDACTIE 
Sven Kools, VVV Zuid Limburg, Maike Aerts,
Patricia Weber, Toerisme Hasselt

EINDREDACTIE 
Brian van Hunsel

VORMGEVING/ONTWERP
Martine Adegeest - www.ontwerpzandvoort.nl

FOTOGRAFIE 
Bob Luijks, Visit Zuid-Limburg, Wim van der Ende
archief gemeente Vaals, Fotografie Jeronimo

BRONNEN 
Stichting Pieterpad

ACQUISITIE
Maikel Moelker, Kasper Bodde

TRAFFIC
Caroline Stienen

CONTACTINFO
info@hubmedia.nl
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Zuid-Limburg is het glooiende heuvelland, de vele vak-

werkboerderijen, de holle wegen, de rijke Limburgse taal,  

de cultuur en tradities én de lekkere streekproducten.  

Wie had gedacht dat een stukje buitenland zo dichtbij  

kon zijn? In Zuid-Limburg is eindeloos veel te beleven!  

Laat je verder inspireren op visitzuidlimburg.nl 

HET GLOOIENDE LANDSCHAP
Het Zuid-Limburgse landschap doet 

soms on-Nederlands aan

Van glooiende heuvels tot diepe dalen. 

Het Zuid-Limburgse landschap ziet er 

niet alleen anders uit, het voelt ook echt 

anders! Hier kun je eindeloos wandelen 

en worden fanatieke fietsers verrast door 

de nodige kuitenbijters en spannende af-

dalingen. Ontdek het zelf op visitzuidlim-

burg.nl/heuvels-dalen

WANDELEN IN ZUID-LIMBURG
Hier raak je nooit uitgewandeld!

Tijdens het wandelen in Zuid-Limburg 

ontdek je om elke hoek weer iets nieuws. 

Eeuwenoude holle wegen, open plateaus 

en bosrijke gebieden wisselen elkaar 

af met pittoreske dorpen en authentie-

ke steden. Er is een uitgebreid aanbod 

wandelroutes: van grensoverschrijden-

de, culinaire wandelingen, tot de leukste 

stadswandelingen. Overal kan er zomaar 

een prachtig uitzicht voor je opdoemen. 

Kijk voor de mooiste wandelroutes op  

visitzuidlimburg.nl/wandelen 

FIETSEN IN ZUID-LIMBURG
Ontdek de mooiste plekjes op de fiets!

ZuidLimburg is een van de mooiste fiets-

regio’s van Nederland. Het bedwingen van 

de uitdagende heuvels wordt steevast be-

loond met de mooiste vergezichten. Toch 

is er meer te ontdekken dan alleen heu-

vels. Het onovertroffen netwerk van fiets-

knooppunten neemt je mee door de bos-

sen, heide en langs het water. Kies jouw 

fietsroute op visitzuidlimburg.nl/fietsen

TIP! 

Honderden kilometers aan routes 

in Zuid-Limburg liggen voor je klaar 

en wachten om ontdekt te worden. 

Bekijk en download ze via 

visitzuidlimburg.nl/routes

FAMILIEPRET
Zuid-Limburg: vakantieplek 

barstensvol plezier!

Op vakantie, een weekendje weg of een 

gezellig dagje erop uit? Zuid-Limburg 

biedt een breed aanbod aan activiteiten, 

uitjes, accommodaties en evenementen 

in de mix met bourgondisch smullen voor 

jong en oud! Of de kinderen nu houden 

van pretparken, dierentuinen, en kastelen 

of liever door de leukste musea of natuur-

gebieden struinen. Hier zit je goed! Kort-

om: een feestje voor het hele gezin wordt 

het vast en zeker. Bekijk de leukste tips op 

visitzuidlimburg.nl/familie-uitjes en boek 

je uitje of evenement online op tickli.nl

BOURGONDISCH GENIETEN
Liefde voor het goede leven!

Schakel een tandje terug en je voelt je al 

snel thuis in de Zuid-Limburgse cultuur. 

Het enige wat de allerhoogste prioriteit 

heeft is genieten van het leven. Leun 

achterover met een lokaal glas wijn of 

groot stuk vlaai op een zonnig terras of 

neem met de hele familie plaats aan 

een lange tafel bomvol streekproducten. 

De streekproducten komen rechtstreeks 

van het land, uit het weiland of de wijn-

gaard. Er is zovéel lekkers in Zuid-Lim-

burg. Proef het op visitzuidlimburg.nl/

eten-drinken 

WELLNESS & ONTHAASTEN
Even weg van alle drukte 

Als je ergens écht de tijd voor jezelf kunt 

nemen, dan is dat in Zuid-Limburg. Door 

de indrukwekkende natuur, inwoners 

die tijd en aandacht hebben voor ande-

ren en de vele faciliteiten is dit de idea-

le plek om te onthaasten. Dat betekent 

zeker niet stilzitten en niks doen. Maar 

juist bewust genieten en rust toelaten, 

waardoor je intenser gaat leven. Kom 

helemaal tot rust op visitzuidlimburg.nl/

wellness-onthaasten

BEZIN IN ZUID-LIMBURG
Dompel je onder in religieus Zuid-Limburg

In Zuid-Limburg ben je niet lang op zoek 

naar religieus erfgoed. De regio herbergt 

bijzonder veel kerken, kapellen, kloos-

ters en basilieken. Het rijke religieuze erf-

goed biedt ook ruimte voor spiritualiteit. 

Zonder religieus te hoeven zijn, kun je 

op zoek naar de zingeving van je leven. 

Wandel een van de 11 camini’s, geniet 

en bezin! Daarna kun je als herboren het 

leven van alledag weer oppakken. Ont-

dek het op visitzuidlimburg.nl/bezin

MERGEL EN GROTTEN
Ga je mee ondergronds? 

Het karakteristieke mergellandschap 

met mergelstadje Valkenburg als mid-

delpunt maakt Zuid-Limburg zowel bo-

ven- als ondergronds uniek. Boven de 

grond bewonder je de prachtige mer-

gelwanden en onder de oppervlakte een 

eeuwenoud gangenstelsel van meer 

dan 250 kilometer lang. In de grotten is 

van alles te beleven. Van grotbiken en la-

sergamen tot struinen over de wereldbe-

roemde kerstmarkten! Ga ondergronds 

op visitzuidlimburg.nl/mergel

ZUID-LIMBURG, 
BUITENLAND IN EIGEN LAND HET LEUKSTE STARTPUNT VAN 

JOUW BEZOEK!

In de Visit Zuid-Limburg shops maak je  

kennis met al het moois dat Zuid-Limburg 

te bieden heeft. Hier wordt je op z’n Lim-

burgs gastvrij ontvangen met persoonlijk 

advies en de beste insider tips. Er is een 

uitgebreid assortiment aan streekproducten, 

cadeau-artikelen en VVV cadeaukaarten. 

Breng zeker ook een bezoekje aan 

onze Visit Zuid-Limburg Experiences in 

Valkenburg en Heerlen. Hier leer je de 

regio op unieke wijze kennen!

De adressen vind je op

visitzuidlimburg.shop

Thuis al een geschikte wandel- en/of 

fietskaart bestellen? 

Ga dan naar webshop.visitzuidlimburg.nl



fun
Duik in een ludieke wereld en ga samen naar de leukste activiteiten. 

Prikkel je voeten op een blotevoetenpad, beleef prinsheerlijke 

avonturen in een kasteel of krijg een adrenalinekick in een 

snelle achtbaan. Er is genoeg te doen.  Wat je ook kiest, het zorgt 

geheid voor onvergetelijke belevenissen en mooie herinneringen.

fun
Actie voor groot en klein...

Een dagje uit in Heuvelland met de kinderen 

betekent pret en plezier. Maar ook ‘grote kinderen’ 

komen ruimschoots aan hun trekken.

#fun
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Grottentocht ValkenburgBezoek met uw gids de mysterieuze 
gangen vol verhalen over Bokken-

rijders, legendes, het oorlogsverleden 
en natuurlijk ook het ontstaan van de 

grotten en de mergelsteen.
Reserveren: www.grottentochtvalkenburg.nl

tip!

Duik in de Romeinse tijd: bezoek het oudste 

stenen gebouw van Nederland. 

De ultra-realistische expositie ‘400 jaar 

baden’ brengt je 2000 jaar terug in  

de tijd. ‘Ster van de show’ is het recen-

telijk volledig gerestaureerde Romeinse 

badhuis, volgens velen de Nachtwacht 

van de Nederlandse archeologie.  

Dankzij 360 graden videobeelden heb je 

het idee dat je live in het badhuis staat. 

Een uniek looppad brengt je dichter bij de 

opgravingen dan ooit.

Nieuw! Lucius & Amaka en het verloren 

fresco van Coriovallum; de Romeinse  

Ontdektocht voor families met kinderen 

vanaf 7 jaar. In deze tocht vragen we 

onze jongste bezoekers te helpen om 

het fresco, de muurschildering, weer in 

elkaar te zetten. Het Romeins en archeo-

logisch museum biedt verder een vaste 

expositie met een gevarieerde collectie 

gebruiksvoorwerpen uit de Romeinse tijd, 

wisselende exposities en een audiotour. 

Coriovallumstraat 9, 6411 CA Heerlen

Tel: 045-5605100

 www.thermenmuseum.nl 

THERMENMUSEUM
              HEERLEN

KASTEEL HOENSBROEK

Klinkertstraat 118 • 6433 PB Hoensbroek 
Tel: 045-5227272
www.kasteelhoensbroek.nl

Piepende deuren, krakende vloeren en 

eeuwenoude kamers: in dit enorme slot 

waan je je als een echte prins of prinses. 

Hier herleven oude tijden en ga je terug  

in de geschiedenis. Maak een dansje in  

de prachtige balzaal. Beklim de Middel-

eeuwse toren. Zoek de geheime kamer  

en bibber in de eeuwenoude kerker. 

Volg de route uit het rondleidingsboekje  

of kies een spannende kasteelspeurtocht. 

Ga op avontuur met de KaSpeelTocht en 

zoek het verloren dagboek van graaf  

Lothar Frans. Of ga voor de Ontdek-het- 

Kasteeltocht en ontdek de meest  

bijzondere plekken van het kasteel.  

Bezoek Kasteel Hoensbroek: 
meest familievriendelijke kasteel van Nederland

Kun je niet wachten? Bezoek het kasteel alvast virtueel 
en ga op schatjacht: www.virtueelkasteel.nl.

Op het binnenplein en in de gewelfde  

kelders speel je samen de spellen uit 

de tijd van ridder Hoen. 

 

Kasteel Hoensbroek is bijna iedere  

dag geopend. En weer of geen weer:  

een bezoek aan een van de mooiste,  

best bewaarde en best toegankelijke  

kastelen van Europa valt bij iedereen in  

de smaak. Zeker als je je bezoek afsluit  

in onze sfeervolle kelderkeuken voor  

een kop koffie met Limburgse vlaai,  

een overheerlijke pannenkoek of een 

knapperig broodje. En schijnt buiten  

het zonnetje? Dan geniet je heerlijk op  

het terras op het plein.   

Verwacht vanaf oktober 2021: 

een NIEUWE EXPO waarin beleving en 

ontmoeting centraal staan!
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GESCHIEDENIS
Het Pieterpad is tussen 1978 en 1983 

tot stand gebracht naar een idee van  

de Tilburgse Toos Goorhuis-Tjalsma, 

samen met de Groningse Bertje Jens, 

goede vriendinnen die vaak lange wan-

delroutes liepen in het buitenland.Om-

dat het in eigen land aan dat soort wan-

delroutes ontbrak, besloten ze daar dan 

zelf maar iets aan te doen. Aanvankelijk 

was het idee om met een wandelpad 

hun woonplaatsen te verbinden, maar 

dat werd al snel veranderd naar een 

noord-zuidtocht dwars door Nederland.

EEN UNIEKE ERVARING
Doordat het Pieterpad het hele land van 

noord naar zuid doorsnijdt, kom je als 

wandelaar met een enorme verschei-

denheid aan cultuur en landschap in 

aanraking. Hoewel je bijna overal over-

duidelijk in Nederland bent, is de om-

geving steeds subtiel anders. Al wan-

delend zie je het landschap veranderen; 

soms langzaam zoals het verstrijken 

van de tijd, dan weer plotseling. De be-

bouwing verandert, het karakter van de 

bossen, de velden, weiden en akkers. 

Zelfs de taal van de Nederlanders om je 

heen. Na een dag ben je soms al in een 

heel andere omgeving dan waar je bent 

begonnen. Voor je het weet waan je je 

in het buitenland.

Het mooie aan wandelen in het alge-

meen, en een langeafstandswande-

ling in het bijzonder, is hoe persoonlijk 

je de omgeving ervaart. Je jaagt er niet 

snel voorbij zoals in auto of trein, maar 

je voelt elke meter onder je schoenen 

voorbijgaan. Doordat je de tijd hebt 

om te zien, te ruiken, te horen en te 

voelen, ervaar je meer en intenser. 

Het is alsof je het land in hoge 

resolutie onder een microscoop 

bekijkt en zijn intiemste details 

leert kennen. En die zere voeten 

bij een heel lange wandeling? Zie 

het als pittige kruiden door je eten; 

als je het niet te gek maakt, wordt 

het er alleen maar lekkerder van.

DE ROUTES
De etappes van het Pieterpad zijn een-

voudig te volgen. In de eerste plaats 

zijn de wegen en paden uitstekend 

bewegwijzerd (de wit-rode markering). 

Daarnaast zijn er via de officiële website 

GPX-bestanden te downloaden die je op 

je telefoon of GPS-apparaat kunt laden 

en volgen. Tenslotte zijn er nog de route-

boekjes. Naast heldere routebeschrijvin-

gen en kaartjes bieden deze een grote 

rijkdom aan wetenswaardigheden over 

cultuurhistorie, landschap en beziens-

waardigheden langs de route. Zeker 

als je van plan bent meerdere etappes 

van het Pieterpad te lopen, is het aan te 

raden deze aan te schaffen; met de op-

brengsten wordt het pad onderhouden.

De etappes in dit artikel en in de rou-

teboekjes zijn natuurlijk maar een sug-

gestie. Hoe lang en hoe ver je loopt, 

bepaal je helemaal zelf. Er is geen goe-

de of foute manier om het Pieterpad te 

lopen. En wie weet krijg je na een etap-

pe de smaak te pakken, en wil je de rest 

ook eens doen. De weg kwijtraken kun 

je namelijk niet, maar je hart verliezen is 

doodeenvoudig.

Het Pieterpad 
VERBINDT MEER 
DAN ALLEEN DORPEN

 Sittard – Valkenburg 
(22 km)
Vanaf de Middeleeuwse Markt in Sittard 

begint het Pieterpad te stijgen. Voorbij 

de ringweg beginnen op de klim naar 

de Kollenberg zeven voetvallen tot aan 

de Sint Rosakapel. Bovenop het plateau 

is er mooi uitzicht over Duitse heuvels. 

Dan gaat het flink naar beneden en 

weer pittig omhoog naar Windraak. Dan 

liggen de steiltes van de Wanenberg en 

de Puthberg voor je. Het zijn geen lan-

ge klimmen, en op elk hoog gelegen 

punt zijn er mooie vergezichten. Dit is 

Zuid-Limburg! Voorbij Spaubeek, buurt-

schap Hegge, wacht een grubbe, eigen-

lijk een droge bergbeek, naar het plateau 

bij Schimmert. Weer dalend loop je door 

Terstraten, het meest geschilderde vak-

werkdorp van Limburg, en vervolgens 

over een bijzonder pad langs de dieplig-

gende Platsbeek en een weilandpad van 

de ‘Boze Moeders’. De watertoren van 

Schimmert is als een baken. Langs de 

indrukwekkende hoeve Bockhof daal je 

af in het dal van de Ravensbeek naast 

een hellingbos tot Strabeek, een deel 

van Valkenburg; daar is genoeg te doen.

 Valkenburg – Sint-Pietersberg 
(17 km)
Vanaf Strabeek en Valkenburg volgt het 

Pieterpad de Geul langs een heel mooi 

‘wild’ stuk. De rivier kan er zijn gang 

gaan; oevers storten in, bomen vallen 

om in het water. Het wandelpad langs de 

rivier is op een plek hoger gelegd met de 

stroom ver beneden je. Dan weer loop je 

laag, naast het water, gevolgd door een  

klim naar boven, Berg. Even voor Terblijt 

is een opengestelde verlaten diepe mer-

gelgroeve te zien, groeve Blom; wat een 

gat!  De lange afdaling door de Beme-

lergrubbe voert je langs kleine mergel-

grotten en langs de voet van de Beme-

lerberg. Van bovenaf  heb je uitzicht over 

het Maasdal en Maastricht.

Al spoedig loop je door straten van bui-

tenwijken van Maastricht. De oude stad 

begint voorbij het station en de Middel-

eeuwse stad ligt over de oude brug op 

de westoever van de Maas.

Nog maar een paar kilometer, de laatste 

berg op langs Fort Sint-Pieter naar de 

top! Dáár  is het eindpunt van het Pie-

terpad; proficiat! Dit is toch een mooie 

prestatie: je eigen land te voet doorlo-

pen! De beloning is naast de prestatie 

ook het indrukwekkende beeld van de 

groeve en de GR5 die er doorheen gaat. 

Wie weet ontstond al eerder of ontstaat 

hier het verlangen door te gaan, verder 

te gaan, die wijde wandelwereld in.

Kijk op www.pieterpad.nl/etappes voor 

GPX-bestanden en meer informatie 

over deze en andere etappes.

Gedeeltelijk met toestemming overgenomen 

van www.pieterpad.nl.

Sittard - Valkenburg

Het Pieterpad is de populairste langeafstandswandeling van 

Nederland. Met een kleine vijfhonderd kilometer verdeeld over 

zesentwintig etappes, is het ook een van de langste en meest ge-

varieerde. Het pad dankt zijn naam aan het begin- en eindpunt: 

Pieterburen in Groningen, en de Sint-Pietersberg bij Maastricht.

©Stichting Pieterpad/Wim van der Ende 
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In het zuidelijkste puntje van Nederland ligt één van de 
mooiste dierentuinen van Europa: GaiaZOO. Ervaar er met 
ál je zintuigen hoe bijzonder onze aarde is. Het uitgestrekte 
landschap, middenin een prachtig bosrijk en heuvelachtig 
gebied in Zuid-Limburg, zal je ongetwijfeld verwonderen.

Het wandelpad voert je vanaf de ingang van de dierentuin naar het Hoge 

Noorden van de Taiga, waar  je oog in oog staat met de lynxen en een 

roedel grijze wolven je nauwlettend in de gaten houdt. 

Luister goed…misschien hoor je dit machtige roofdier zelfs huilen! 

Reis verder naar Savanna in Afrika voor een bezoek aan de witte neushoorns, 

de Afrikaanse leeuwen en de giraffen en leer meer over de kwetsbare positie 

die hun soortgenoten in het wild innemen. De unieke Flamingo|Volière, waar 

meer dan 400 grote flamingo’s samenleven met verschillende andere bijzon-

dere Afrikaanse vogels, is bij uitstek een bezoekje waard. Proost op het goede 

leven met een goed glas Afrikaanse wijn vanuit de sfeervolle SavannaLodge.

Vervolg je weg richting Rainforest, waar je naast de doodshoofd- en brulapen 

in het apenbos een gloednieuw gebied tegenkomt: Pampa & Patagonië. 

Proef de magie van Zuid-Amerika en kom tot rust bij de nieuwe PampaLodge. 

Zie je de slingerapen en de geelborst capucijnapen tussen de 

boomtoppen van het Amazone-regenwoud? 

Spannende touwbruggen en hoge torens! 
De kleinste bezoekers zullen zich niet vervelen tijdens een bezoek 

aan GaiaZOO. Ieder gebied heeft een eigen speelgelegenheid waar 

kids zich uren zullen vermaken. De kers op de taart is de DinoDome: 

het grootste indoor dino-speelparadijs van Europa.

GAIAZOO

Gaiaboulevard 1, Kerkrade • Tel. 045-5676070 • info@GaiaZOO.nl • Iedere dag geopend vanaf 10.00 uur

www.GaiaZOO.nl

UNIEK: ontmoet de meer dan 400 flamingo’s, de grootste 

flamingo kolonie binnen een Europese dierentuin!

TIP: 
Bestel je e-tickets met korting bij de receptie van Landal!

IN GAIAZOO ERVAAR JE HOE 
BIJZONDER ONZE AARDE IS
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MUSEUM DE SCHAT 
VAN SIMPELVELD

Ontdek de schitterende collectie 
kunstschatten in Museum de 
Schat van Simpelveld. 
Het museum is gehuisvest in een monu-

mentaal kloostergebouw. De verzameling 

zeer verfijnd borduurwerk uit de negen

tiende en twintigste eeuw behoort tot de 

absolute top van de wereld. Daarnaast 

toont het museum een schitterende  

collectie schilderijen, gouden kelken, was-

sen beelden en middeleeuwse sculpturen 

en krijgt u een kijkje in het kloosterleven 

van begin twintigste eeuw. 

Voor de jongere schatzoekers hebben  

wij een speurtocht die ze langs de  

prachtigste parels van de collectie leidt!  

Ook worden er regelmatig extra activiteiten 

georganiseerd. Houd voor het actuele 

aanbod onze website in de gaten. 

Kinderen tot 18 jaar 
krijgen gratis entree! 

www.deschatvansimpelveld.nl

MERGELRIJK

Wandel op je eigen tempo door het  

unieke grottenstelsel in Valkenburg dat 

vele historische en educatieve verhalen 

waarborgt. Deze verhalen worden door 

miniaturen, mergel- en zandsculpturen  

tot leven gebracht. Één van de hoogte-

punten is een levensgrote replica uit 

mergel van De Nachtwacht.

Kinderen gaan met een speurtochtboekje 

op pad en ontdekken spelenderwijs  

de grot. In de fossielengroeve gaan ze  

op zoek naar fossielen en haaientanden  

en in het grottenatelier maken ze gratis  

hun eigen mergelsouvenir.  

Durf jij ook de donkere Thomas Didden 

groeve te bezoeken?

www.mergelrijk.nl

MergelRijk neemt je 
mee terug in de tijd!

EENVOUDIG EN 

VOORDELIG WEGWIJS 

IN VALKENBURG

RESERVEER DIRECT JE TICKETS

APP.WIJZIJNVALKENBURG.NL

DOWNLOAD ONZE APP

OF BEKIJK HET AANBOD ONLINE:
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LABYRINT DRIELANDENPUNT

voor het leukste, 
gezelligste of actiefste dagje uit 

met familie en/of vrienden

drielandenpunt.nl

dolen door het labyrint
spelen op het waterspeelplein

spelen in de speeltuin
het hoogste punT bezichtigen
wandelen door drie landen
speuren met speurtochten

Taverne de grenssteen
souvenirwinkel 

Herberg
frietkot

ijsboerke
poffertjeshuis

@drielandenpunt Labyrint drielandenpunt

MILJOENENLIJN

De Miljoenenlijn is een prachtige spoorlijn dwars door 

het Zuid-Limburgse Heuvelland. Stap in en beleef een 

onvergetelijke rit met de stoom- of dieseltrein. 

Laat je meevoeren door het betoverende

landschap, de bijzondere evenementen en 

maak een nostalgische reis terug in de tijd.

Beleef de romantiek van het reizen uit lang 

vervlogen tijden en droom weg in het luxe 

pluche van onze 1e klasse rijtuigen... 

Breng ook een bezoekje aan de werkplaats in 

Simpelveld, waar al het rijdend materieel door 

onze vrijwilligers wordt onderhouden. Of geniet 

van een heerlijke kop koffie met Limburgse vlaai 

in de gezellige stationsrestauratie.

Koop je tickets online via www.miljoenenlijn.nl en krijg korting!

Miljoenenlijn | Stationstraat 22 | 6369 VJ Simpelveld (Zuid-Limburg)

www.miljoenenlijn.nl | info@miljoenenlijn.nl | T. +31 (0)45 544 0018

DE MILJOENENLIJN, EEN IJZERSTERKE BELEVING! 
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Kruistocht op wandelschoe-

nen. Langs wegen en paden, 

tegen huizen of midden in het 

landschap, overal staan ze: 

wegkruizen en kapellen die het 

Zuid-Limburgse landschap sieren. Deze 

kleine monumenten zijn kenmerkende 

elementen van het katholieke geloof en 

hebben allemaal een eigen verhaal. De 

route voert je door de gemeenten Gul-

pen-Wittem, Simpelveld en Voerendaal.

Voor de zeer sportieve bourgon-

diërs onder ons is de Fiets- Wijn-

route Zuid-Limburg (75km) 

een mooie uitdaging. Deze fiets-

route voert je langs het beste wat 

bourgondisch Limburg je te bieden heeft. 

Dwars door het Limburgse Heuvelland 

trotseer je klim na klim. Onderweg kom je 

bekende Limburgse wijngaarden tegen, 

zoals Wijngoed Frombergen, Domein 

Holset, Wijngaard Kruisboom, Wijngoed 

Wahlwiller en Wijndomein St. Martinus. 

Van het Drielandenpunt op  

de Vaalserberg tot de beroemd-

ste stadsgezichten van Maas-

tricht: op deze autoroute zie 

je alle hoogtepunten van het Zuid-Lim-

burgse heuvelland. De Mergellandrou-

te (112,2km), te volgen via de speciale 

zeshoekige Mergellandroute-bordjes, is 

met recht een van de bekendste auto-

routes van Nederland.

lijstje!

1.

2.

3.

Een echte aanrader! 

3 heel verschillende routes 

rondom Heuvelland met zijn 

prachtige omgeving.

Informatie over o.a. bovenstaande  

en veel meer bijzondere routes vindt  

u op www.visitzuidlimburg.nl

#Culture

Aan kunst en cultuur geen 

gebrek in Heuvelland. 

Ontdek de historie of  bewonder 

hedendaagse kunstenaars in de 

vele musea. Ontdek onbekende, 

mooie plekjes met een gids of proef 

streek producten op een boerderij. 

#Culture
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REDERIJ STIPHOUT

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

TAXI NODIG? 
Bel Taxi van Loo043 - 450 40 50

Al meer dan 50 jaar een begrip in Gulpen en omstreken!
Taxibedrijf van Loo Rijksweg 198A

6271 AH Gulpeninfo@taxivanloo.nl 

tip!
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Welkom in Sittard.
Een stad om lief te hebben!

Daar waar vanuit
het noorden de eerste 
Zuid-Limburgse heuvels 
verrijzen, tref je Sittard: een van 
de oudste steden van Nederland.
Sittard is een intieme en knusse stad 
vol cultuurhistorie, authentieke winkels en 
gezellige horeca. Bezoek tal van speciaal-
zaken in de pittoreske binnenstad en kom 
samen genieten op het historische marktplein, 
één van de leukste pareltjes van Limburg! Maak
je unieke beleving in Sittard af met een wandeling 
door de eeuwenoude straten, over de unieke stads-
wallen en bewonder tal van monumenten en ontdek 
verborgen stadstuinen. In Sittard staat genieten voorop! www.sittardgenietenvoorop.nl 

#Culture#Culture

Heuvelland geeft 

een bijzonder 

buitenlands gevoel
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De kapel werd later uitgebouwd tot kloos-

ter. Een klooster dat zich in de loop der 

eeuwen ontwikkelde tot pelgrims- en be-

zinningsoord. De magie bleef. Ook toen 

het klooster na een aantal verwoestende 

branden steeds opnieuw werd opge-

bouwd. Recentelijk nog door Stichting 

Limburgs Landschap, die de kloosterru-

ine haar oude glorie teruggaf en ervoor 

zorgde dat de magie van Hoogcruts blijft 

voortleven. In HX hoogcruts. Een nieuwe 

naam die -met zijn gekanteld kruis- illus-

tratief is voor de huidige bestemming. 

Het klooster van de 21ste eeuw 
In het glooiende landschap tussen Mar-

graten en De Plank vormt HX hoogruts 

sinds kort weer een echte blikvanger. 

Wie het gerenoveerde kloostercomplex 

met zijn ommuurde tuin binnentreedt, 

belandt als vanzelf in een andere wereld. 

HX hoogcruts focust op ontwikkelingen 

in kunst, cultuur, natuur en technologie. 

De plek is bij uitstek geschikt om boven-

grondse trillingen binnen deze vier the-

ma’s waar te nemen, onder de aandacht 

te brengen en op te roepen. Weg van de 

waan van de dag, dwingt ze je om in alle 

rust na te denken over de urgentie en es-

sentie van zaken. Om te reflecteren op 

de maatschappij van nu en na te denken 

over de samenleving van de toekomst. 

HX hoogcruts wil een blijvend evaluerend 

en lerend platform zijn, waar ontwikke-

ling en groei hand in hand gaan. Een ont-

moetingsplek waar door kruisbestuiving 

en onderlinge dynamiek nieuwe inzich-

ten rijpen, creatieve ideeën ontstaan en 

HX HOOGCRUTS
Inspirerende ontmoetingsplek op het gebied van kunst, cultuur, natuur en technologie 

Op een avond, bijna 600 jaar geleden, knielde een kudde scha-

pen in een wijde boog voor een struik ‘op de hoogten’ ten 

noorden van de Noorbeek. De verbaasde herder volgde het 

voorbeeld van zijn kudde en ontwaarde al biddend, op de wor-

tels van de struik, een kruis. De mare van dit mirakel verspreid-

de zich snel. Op de plek verrees een kapel, die samen met het 

omringende buurtschap de naam Hoogcruts kreeg. 

eigentijdse oplossingen worden bedacht. 

Waar uit het bekende en onbekende, het 

lokale en globale, nieuwe verhalen ont-

staan en samen worden beleefd. Waar 

grote verhalen, klein en persoonlijk wor-

den gemaakt en abstracte thema’s en 

gedachten tastbaar worden. Door zijn 

centrale Euregionale ligging en historie 

is HX hoogcruts bij uitstek geschikt voor 

samenwerking over grenzen heen. 

Missie
HX hoogcruts geeft invulling aan het 

klooster van de 21e eeuw met (klein-

schalige) activiteiten op het kruispunt van 

kunst, cultuur, natuur en technologie. Het 

is een gastvrije plaats die uitnodigt tot 

ontmoeting, inspiratie, creatie, verbin-

ding, bezinning en bezieling. We staan 

open voor mensen die zich aangetrokken 

voelen tot het gedachtengoed van HX 

hoogcruts, die onderdeel willen uitma-

ken van de levendige en waardegedreven 

kloosterorde en daaraan een bijdrage wil-

len leveren.

Houdt onze Facebookpagina in de gaten 

voor aanstaande programmering van 

events etc. Aan onze nieuwe website 

wordt gewerkt.

Informatie
Stichting HX Hoogcruts

Hoogcruts 47, 6255 NS  Noorbeek

info@hxhoogcruts.eu

kwartiermakers: Carola Janssen, 

tel: 06 13708224

#Culture#Culture

Ramon

Op de grens van Nederland en België ligt de Voerstreek, een 

Vlaamse enclave in Wallonië. Hier wandel ik graag; het gebied 

is groen, heuvelachtig en pittoresk. In de Voerstreek vind je 124 

km aan wandelpaden door de natuur en langs historische dor-

pen. Diverse routes vanaf ons park door de Voerstreek zijn ver-

krijgbaar bij de receptie. Trek je wandelschoenen aan en geniet!

Jacqueline 

Ontrafel de diepste geheimen van Valkenburg met Mystery 

Unlocked. Aan de hand van puzzels en uitdagende opdrach-

ten loop je door de stad en ga je interactief op onderzoek uit 

met behulp van je mobiele telefoon. Ik vind dit dé perfecte 

wandeling voor puzzelaars, escaperoomliefhebbers, gezinnen 

en vriendengroepen. De gemiddelde tijdsduur van deze wan-

deling is 2,5 uur. 

Reserveren kan via www.mysteryunlocked.nl

Tiny

“De mooiste wandeling van Nederland maak je in Slenaken”, 

zo stelde de website wandelzoekpagina.nl onlangs. Ik werd 

nieuwsgierig en inderdaad; niets is minder waar! Slenaken, 

ook wel “Klein Zwitserland” genoemd is hét wandelgebied bij 

uitstek. Wandel door het Bovenste en Onderste bos en langs 

het riviertje de Gulp. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt! Bij de 

receptie zijn verschillende routes verkrijgbaar, zodat je al vanaf 

ons park dit pareltje kunt ontdekken!

Nicole

Ik beklim regelmatig de Sint-Pietersberg. Soms ontmoet ik de 

herder met zijn kudde schapen en geniet van het uitzicht op 

De medewerkers van Landal De Waufsberg 
zetten zich iedere dag van het jaar in om de  
gasten een onvergetelijke vakantie te bezorgen. 
Graag delen ze hun ultieme tips met de gasten, 
om ze het echte Zuid-Limburg te laten beleven. 
Zo komt u niet alleen op de plekken die eigenlijk 
iedereen al kent, maar ook op plekken die u 
niet zo snel zou bezoeken.

Rob

Jacqueline

Anja

Ramon

Nicole

Kevin

Tiny

de mer gel groeve. De Sint-Pietersberg is eigenlijk een heuvel, 

maar we noemen het een berg. Dit zuidelijkste stukje Neder-

land gelegen tussen Maastricht en België is haast on-Neder-

lands mooi. De zeldzame kalkhellingen en het unieke microkli-

maat maken het gebied tot een uitzonderlijk vlinder-, oehoe-, 

vleermuis- en plan tenparadijs. Op de kop van de berg ligt het 

Fort Sint Pieter, een indrukwekkend verdedigingswerk voor de 

stad Maastricht. Wan del routes zijn gratis verkrijgbaar bij de 

restaurants op de berg.

Kevin

Wandelen door het prachtige heuvellandschap én de mooiste 

wijnen ontdekken… dat kan toch alleen in Frankrijk? Dat dacht ik 

ook! Noorbeek heeft zich in de afgelopen jaren echter ontwikkeld 

tot een heus wijndorp met zeven wijngaarden. Tevens beschikt 

Noorbeek over een distilleerderij die van de druivenschillen uit 

verschillende wijngaarden distillaten produceert, zoals sterk 

water en verschillende likeuren. Wijngaarden Wandeling Noor-

beek (en diverse andere wijngaarden wandelingen) zijn gratis te 

verkrijgen bij onze receptie. Kies je route, wandel, leer en geniet!

Tip! Bij de receptie zijn enkele heerlijke lokale wijnen te koop.  

Rob

Ik woon in Vijlen en in mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden in 

de prachtige Vijlenerbossen. Dit bourgondisch wandelgebied 

is een must als je in Zuid-Limburg bent. Bij de enige boshut 

van Nederland “Boscafé ‘t Hijgend Hert” - vele speciaal bieren 

op het vat - kun je gemakkelijk parkeren en genieten van een 

kopje koffie met Limburgse vlaai. Het Vijlenerbos is het langste 

bos van Nederland, zeer af wisselend door de hoogteverschillen, 

plateau’s, naald en loofbomen, kabbelende beekjes en een rijke 

flora en fauna.
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De favoriete plekjes van ons team
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#food

Zoveel lekkers in Heuvelland..  

Genieten met hoofdletter ‘G’! Ontdek verfijnde ingrediënten  

en typische streekgerechten. Van de biologische boer tot  

bourgondisch restaurant. Als foodie kunt u hier zeker terecht!

 

#food
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In Zuid-Limburg gaat het leven net iets trager. Genieten lijkt in de genen van 

de Limburgers te zitten. Wijnen uit eigen streek, beroemde vlaaien, bier uit 

“eigen” brouwerij… Trek je wandelschoenen aan, loop de heuvels in en ont-

dek wat het heuvelland culinair te bieden heeft.

Workshop Limburgse vlaai bakken

Wat een uitkomst! Zo kunt u straks 

thuis uw visite verwennen met echte 

Limburgse vlaai. Tijdens de workshops 

vlaai bakken ga je, na een kleine inlei-

ding over de vlaai en haar oorsprong 

aan de slag met de bereiding van het 

eigen vlaai deeg van Kollenberger 

spelt. Na de rijstijd van het handmatig 

‘geknede’ deeg vorm je de vlaaien en 

vul je ze met fruitvulling uit de streek. 

Ook te reserveren voor individuele in-

schrijvingen.

Adres: Brede Hoolstraat 12, 

6274 NG Reijmerstok

 

Ambachtelijke Limburgse stroop:

Hombourgeois zet sinds jaar en dag 

de familietraditie van het stroop sto-

ken voort. Elk najaar is familie Eussen 

dag en nacht in de weer om de vers 

geoogste appels en peren te verwer-

ken tot stroop. Dit gebeurt op ambach-

telijke wijze met een koperen ketel 

en houten pers. Deze stroop is niet 

te vergelijken met de stroop die in de 

supermarkt te krijgen is. Bij Hombour-

geois organiseert men rondleidingen 

en proeverijen door de ambachtelijk 

stroopstokerij. 

Adres: Rue de Rémersdael 94, 

Hombourg, België

 

Tête de Veau

Een typisch Limburgs gerecht dat oma 

maakte tijdens feestdagen en familie-

bijeenkomsten. Dit Limburgse gerecht 

vindt zijn oorsprong in Frankrijk. Het 

was van oorsprong eten voor de arme-

SMAKELIJK ZUID-LIMBURG

lui. Tête de Veau is een stoofgerecht 

van kalf in tomatensaus. Tête de Veau 

betekent letterlijk kalfskop. Vroeger 

werd dan ook de hele kop van een kalf 

hiervoor gebruikt. Tegenwoordig is 

het gebruikelijker om de kalfstong en 

wang te gebruiken. Loop eens binnen 

bij Nuijts, dé culinaire verswinkel van 

Noorbeek. Met een beetje geluk komt 

de geur van vers bereide Tête de Veau 

je tegemoet. 

Adres: Onderstestraat 11, 

6255 ND Noorbeek

Zuivelboerderij Mergelland       

Unieke zuivel- en kaasboerderij in 

Zuid-Limburg in het hartje van Reijmer-

stok. Het is een melkveebedrijf met een 

eigen ambachtelijke zuivelverwerking. 

Zuivelproducten gemaakt van natuurlij-

ke grondstoffen uit het Mergelland vind 

je alleen op deze boerderij. Aan diversi-

teit is geen gebrek, in de boerderijwinkel 

is er boerenkaas van jong tot oud te koop 

en een tal aan kruidenkazen. Verder 

hebben ze ook karnemelk, diverse soor-

ten vla, halfvolle naturel yoghurt en met 

diverse vruchtensmaken, rijstepap en 

echte Limburgse flötkiës. Verder zijn er 

tal van andere streekproducten te koop.

 

De openingstijden zijn:

• Dinsdag: 14.00 – 18.00 uur

• Zaterdag: 10.00 – 15.00 uur

Reijmerstokkerdorpsstraat 60, 

6274NM Reijmerstok

 

Mergellandse rijstepap en andere zui-

velproducten zijn tevens verkrijgbaar 

bij Bakkerij Vermeeren in Slenaken



De missie van Landal De Waufsberg 

is het verzorgen van onvergetelijke 

vakanties voor iedereen. Echter is een 

vakantie niet voor iedereen vanzelf-

sprekend. Een vakantie waar zowel de 

zorgvrager – in het bijzonder (jong) 

dementerenden - alsook de mantel-

zorger en/of familie samen kunnen 

genieten was er namelijk nog niet.

Het gemis van dit aanbod heeft In Har-

mony – welzijn en dagbesteding voor 

ouderen – en vakantiepark Landal De 

Waufsberg ertoe gebracht een samen-

werking aan te gaan. Met als resultaat 

een aanbod van een luxe vakantie, 

midden in het prachtige vijfsterren-

landschap van Zuid-Limburg in com-

binatie met de professionele begelei-

ding van In Harmony.

Dit gebeurt in de vorm van een beteke-

nisvolle daginvulling voor de zorgvra-

ger terwijl de mantelzorger en familie 

een zorgeloze vakantiedag kunnen 

beleven. Het dagprogramma voor de 

zorgvragers kan plaatsvinden in het 

Harmonieus Genieten tijdens 
uw vakantie bij Landal De Waufsberg

WWW.ONTZORGDOPVAKANTIE.NL

vakantieverblijf zélf, of in één van de 

locaties van In Harmony.

Arrangement “Eigen kracht”

Vindt u het ook zo belangrijk om nog 

de dingen zelf te blijven te doen, ter-

wijl dit niet altijd geheel zelfstandig 

lukt. Een consulente van In Harmony 

kijkt samen met u wat uw wensen zijn 

en waar u de ondersteuning nodig 

vindt, zodat dat U vanuit eigen kracht 

“met een beetje van In Harmony” toch 

op vakantie kunt.

Arrangement “Rust”

Als u als mantelzorger voor uw naaste 

zorgt is het van belang dat u niet over-

belast raakt. In Harmony “Spésjaal” 

biedt mogelijkheden om tijdelijk en 

volledig de mantelzorgertaken van u 

over te nemen, zodat u even op adem 

kunt komen. Ook wel respijtzorg ge-

noemd. Weer even tijd voor uzelf, ge-

woon op een dag door de week of zelfs 

een weekendje weg om weer even tot 

rust te komen. Dat terwijl een consu-

lente vanuit In Harmony de zorgtaken 

voor uw naaste overneemt, zodat deze 

in goede handen is. 

Arrangement “Nacht”

In Harmony “Spésjaal” biedt de mo-

gelijkheid van een slaapdienst. Hierbij 

gaat het om een laag-complexe vorm 

van nachtzorg tussen 23.00 en 7.00 

uur. Een consulente van In Harmony 

slaapt dan bij uw vakantiewoning.  

Arrangement “Verwennen”

Heerlijk een dagje verwennen zoals 

vroeger. Weer even dat gevoel van 

niets moet en alles mag. Ook dat biedt 

In Harmony “Spésjaal”. Een schoon-

heidsbehandeling, manicure, lekker 

eten, theaterbezoek, bioscoop, noem 

maar op wat u wilt en we gaan het sa-

men met u organiseren.

U kunt uw programma aan de hand 

van de verschillende tickets, in overleg 

met In Harmony, samenstellen. De 

tickets zijn te boeken bij uw vakantie-

verblijf.

Als u gebruik wilt maken van de bege-

leiding van In Harmony kunt u contact 

opnemen via:

Edith Magermans: tel: 06 21 66 14 14

Charlotte Dobbelstein: tel: 06 12 20 46 50

Email: contact@inharmonyonline.nl
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Alles ligt op loopafst
and, 

als je tijd genoeg hebt.
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Kleijnen Gulpen�/ Passage 1 // Gulpen

Openingstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 9.00-18.00

Welkom bij 

Rijksw
eg

➤Vaals

N278

N278

Margraten

Kleijnen
in Gulpen

2020 2020

Laat je 
boodschappen 
makkelijk 
thuisbezorgen!

Wij bezorgen ook op de camping of vakantiepark.

Bestel je boodschappen 
op plus.nl of met de 
PLUS app.

op de camping of vakantiepark.

Bestel je boodschappen 

Haal je jouw boodschappen liever op?
Wij beschikken over een PLUS Ophaalpunt.

OPHAALPUNT

Wij bezorgen ook 

Wij zijn 
iedere zondag 
geopend van 

9.00-18.00 uur

➤

Wij zijn 

DE LEKKERSTE KERSTMARKTEN
 

Kerstmarkten in Valkenburg
Kerstmarkt Valkenburg bezoeken is een 

unieke ervaring, want nergens anders vind 

je overdekte kerstmarkten in een grot. Val-

kenburg telt niet één kerstgrot, er zijn er 

maar liefst vier. Je doet er dan goed aan te 

kiezen voor een combiticket. Of wat dacht 

je van het hart van Kerststad Valkenburg: 

het sfeervolle Santa’s Village. 

WinterTijd in Heerlen
Massaal trekken mensen van heinde en 

verre naar Heerlen, want daar wordt flink 

uitgepakt om de perfecte kerstsfeer neer 

te zetten. WinterTijd, zo heet het festijn. Er 

een schaatsbaan, een ijsglijbaan, schom-

mels, kampvuurtjes, een glazen winter-

café om biertjes en glühwein te drinken… 

gezelliger kan bijna niet.

Magisch Maastricht
Een bezoekje aan kerstmarkt Maastricht 

is een magische beleving. Uiteraard vind 

je er ontelbare kraampjes met prachti-

ge kerstwaren en wordt ook de innerlijke 

mens niet vergeten. Hallo Limburgse lek-

kernijen en gezelligheid! Met het betove-

rende uitzicht op het Vrijthof vanuit het 

reuzenrad het kerstgevoel compleet.

Kerstwereld Rolduc Kerkrade
De 900-jaar oude abdij in Kerkrade is al-

tijd al een bezoekje waard, maar de laatste 

twee weekenden voor Kerst mag je de fes-

tiviteiten in en rond de oude koorgangen 

al helemaal niet missen. Centraal staat 

een stijlvolle kerstmarkt met veel hand-

werk, kunst en huisgemaakte lekkernijen 

om mee te nemen of om direct van te 

snoepen. 

Beleef Kerstival Kerkrade
Na het succes van vorig jaar wordt ook 

dit jaar weer het Beleef Kerstival Kerkrade 

georganiseerd. In het centrum van Kerkra-

de wordt een heuse kerstsfeer gecreëerd. 

nostalgische carrousel uit Kerkrade 

STEDEN OMGETOVERD... 

Kerstmarkt Aken
Net over de grens in Duitsland vind je van-

af half november rondom het stadhuis de 

sfeervolle kerstmarkt van Aken. Het is altijd 

gezellig druk rondom de mooi verlichte  

kerststalletjes met leuke spulletjes voor in 

huis. Geniet van de heerlijke geuren van 

typisch Duitse currywurst, ‘reibekuchen’ en 

kruidige Glühwein. 

Village de Noël in Luik
Wist je dat de kerstmarkt/het kerstdorp van 

Luik de oudste én grootste kerstmarkt van 

heel België is. Deze kerstmarkt bij onze 

zuiderburen telt maar liefst 200 kraampjes 

waar je alles kan kopen wat met kerst te 

maken heeft. Wat de kerstmarkt van Luik 

anders maakt dan andere kerstmarkten is 

dat er een waar kerstdorp wordt nagemaakt.

Wèntjerdruim Sittard
Tijdens de kortste en donkerste dagen van 

het jaar wordt de binnenstad van Sittard 

wederom omgetoverd tot een winterse 

droomwereld. Sittard staat bekend om haar 

prachtige historische binnenstad. Overal 

vind je unieke winkels waar je langs kunt 

struinen en in een knusse wintersfeer op 

zoek kunt naar de beste cadeaus voor on-

der de kerstboom.

Winterland Hasselt
Het Kolonel Dusartplein wordt ook dit jaar 

weer omgetoverd tot Winterland Hasselt! 

Je geniet volop van winterse gezelligheid: 

de overdekte ijspiste, het Grand Café, de 

spiegeltent, talrijke kraampjes en attracties, 

goed voor 12.000 vierkante meter winter-

pret. De blikvanger is het reuzenrad dat per 

rit 144 mensen een uniek uitzicht biedt op 

de Hasseltse binnenstad en omgeving.

Kleinschalige kerstevents
Verkies je het kleinschalige boven de druk-

te? Ook dan valt er genoeg te beleven in 

Zuid-Limburg.

Kijk op www.visitzuidlimburg.nl voor de 

actuele informatie i.v.m. de corona maatre-

gelen. Bron: www.visitzuidlimburg.nl

lijstje! BAKKERIJ VERMEEREN

Authentieke bakkerij annex mini- 
supermarkt, gevestigd in het voor-
malige gemeentehuis van Slenaken. 

De winkel is in de wijde omtrek vooral 

bekend om zijn Limburgse vlaaien. 

Naast heerlijk gebak en brood vind je 

er ook zelfgebakken peperkoek, vers 

gesneden vleeswaren, zuivelproducten, 

kruidenierswaren, streekproducten, 

leuke cadeautjes en zelfs (wandel)kaarten 

en tijdschriften. 

Een winkel zoals deze vind je 

bijna nergens meer.

Dorpsstraat 22 

6277 NE Slenaken

Tel. 043 - 457 3200

www.bakkerijvermeeren.nl
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IN GaiaZOO ERVAAR JE
HOE BIJZONDER ONZE AARDE IS

Elke dag geopend vanaf 10.00 uur
Gaiaboulevard 1 Kerkrade

Volg ons via

STA OOG IN OOG MET
1500 DIEREN

KLIM EN KLAUTER 
IN DE VERSCHILLENDE 

(OVERDEKTE) SPEELTUINEN

ONTMOET 400 FLAMINGO’S
DE GROOTSTE GROEP VAN EUROPA! 

BELEEF IN 2021 DE MAGIE 
VAN ZUID-AMERIKA 
IN HET VERNIEUWDE PAMPA- & PATAGONIË-GEBIED

GaiaZOO-TICKETS
MET KORTING!

Meer informatie bij de Landal receptie
2020
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