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Graag heet ik jullie, namens het gehele team van Landal De Lommerbergen, van harte welkom 

op ons mooie vakantiepark, prachtig gelegen aan de oever van de Maas in het mooie 

Limburgse landschap. Op ons park is het 365 dagen per jaar genieten voor jong & oud. 

Ontdek onze veelzijdige en grotendeels verNIEUWde faciliteiten en neem deel aan één van 

de vele activiteiten die door ons Fun & Entertainment team dagelijkse georganiseerd worden.

Limburgse gastvrijheid

Al geruime tijd staat ons park symbool voor de Limburgse gastvrijheid. De prachtige regio 

speelt een belangrijke rol voor ons park. Authentieke dorpjes, gezellige steden, attractieparken 

en musea maken vele uitstapjes mogelijk. Maar ook voor de natuurliefhebbers is de regio 

een paradijs. Een mooie fietstocht met behulp van het fietsknooppunten netwerk of een prachtige 

wandeling langs de Maas of door de bossen. Ieder jaargetijde heeft zijn mooie kenmerken; 

een winters sneeuwlandschap, de lentegeur met de jonge dieren, de zomerse bloemenpracht 

of de kleurrijke herfst.

Drakendorp Beesel

Al tijdens de autorit naar het park toe, hebben jullie kennis kunnen maken met de Beeselse Draak.  

De prachtige Draak op de rotonde in Beesel is niet te missen en zorgt voor een warm welkom 

in deze drakengemeente. Het is zeker de moeite waard om het dorp verder te verkennen en om 

de symboliek van de draak te ontdekken. De creativiteit van de inwoners is namelijk ongekend! 

Drakenschildjes aan de gevel, heggen in de vorm van draken, brievenbussen met Sint Joris, 

gevelaankleding, (stand)beelden: de draak is echt overal.

Proef de streek

Hongerig geworden van alle avonturen op en rond ons park? Laat je dan eens verrassen 

met een heerlijk diner in één van onze restaurants. Vergeet vooral de streekproducten niet, 

om de prachtige Limburgse omgeving niet alleen te zien, ruiken en ontdekken, 

maar ook te proeven!

Namens het gehele team van de Lommerbergen wens ik jullie een  

onvergetelijk verblijf in een regio waar we trots op zijn. 

Marcel Glaser
General Manager

Landal De Lommerbergen

Welkom bij Landal De Lommerbergen

DRAKENRIJKSTRAAT, BEESEL (LI)  |  088 055 8888  |  BILLYBIRD.NL

BillyBird Park Drakenrijk

het leukste dagje uit in de regio!

Geniet met de hele familie bij BillyBird Park Drakenrijk. Kom pootjebaden, zandkastelen 
bouwen, buiten spelen in een speeltuin vol draken of neem een verkoelende duik in het 

strandbad! Ontdek nu onze nieuwe waterattractie en maak een salto vanaf het AquaFunPark!
 

Even bijkomen? Geniet dan van een verfrissend drankje en smakelijk hapje op het terras dat 
over het park uitkijkt. Geniet van een cocktail aan de BeachBar of huur een luxe strandstoel. 
Een ’s zomerse dag lekker afsluiten met een BBQ? Reserveer er een via onze website en wij 

regelen de rest. Dat wordt smullen!
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UITGELEZEN? 
Geef mij gerust aan je familie, 

vrienden of buren of lever mij

weer in bij de receptie of gooi

mij in de oud papier container

nr.  blz.

1. Billybird Drakenrijk 2

2. Burcht Brüggen 20
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Facts & Figures

Wij hebben 
al 6 jaar op rij 

het gouden Green Key 
certificaat! 

Op Landal De Lommerbergen 
zijn een aantal thematisch 
ingerichte baby- en kinder-

bungalows! Compleet ingericht  
voor een verblijf met kinderen. 

De prachtige omgeving van 
het park verkennen? Bij de 

receptie zijn toegangskaarten 
verkrijgbaar met korting van 
diverse parken in de streek.

Met de Landal GreenParks App heeft u alle informatie over de faciliteiten, activiteiten en de omgeving altijd bij de hand! 
Heb jij hem al gedownload? 

Ons Fun & Entertainment team organiseert  365 dagen per jaar de leukste activiteiten!  Voor iedereen is er wel wat te doen. Kijk snel in de Landal GreenParks App welke activiteiten er deze week plaatsvinden.  Landal De Lommerbergen ondergaat 

sinds vorig jaar een complete upgrade; 
ook dit jaar worden er vele 

faciliteiten verNIEUWd op het park.

Landal De Lommerbergen is een paradijs 

voor actievelingen. Speel een potje voet- of 

basketbal op de nieuwe Sports Arena, of daag 

elkaar uit voor het nog altijd populaire muurtje 

trappen, maar dan in de moderne digitale vorm.

Het Subtropisch Zwemparadijs, 
Indoorspeelparadijs en 

de Parkshop zijn al verNIEUWd! 
Heb jij al een ritje in de Hurri Cone 

& Duo-racer gemaakt?

Wij hebben 
op jaarbasis 

ruim 500.000 
gastnachten. 
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Noord-Limburg met het natuurrijke 

Land van Peel en Maas, de vennen en 

stuifduinen van de Maasduinen, het 

grootste aaneengesloten watersportge-

bied van Nederland, de Maasplassen in 

Midden-Limburg en het groene Heuvel-

land van Zuid-Limburg. Van uitgestrek-

te bos- en heidearealen, moerassige 

hoogveengebieden tot hoog-en-droog-

gelegen zandverstuivingen en mergel-

plateaus. Een unieke combinatie van 

grote landschappelijke afwisseling, die 

Limburg bij uitstek geschikt maakt voor 

tal van ontspanningsmogelijkheden.

Fietsen, wandelen en lekker genieten 

van de Limburgse gastronomie. Het 

uitgebreide fietsroutenetwerk, diverse 

(fiets)veerpontjes over de Maas en schit

terende, grens over schrij den de moun-

tainbikeroutes, maken Limburg tot een 

echt fietsparadijs! Ook voor de wandelaar 

heeft Limburg veel in petto; naast de na-

tuurreservaten en stiltegebieden zijn er tal 

van bewegwijzerde routes die u de mooi-

ste plekjes van Limburg laten zien. Plan 

uw eigen route of kies een kant en klare 

route op www.routeplannerlimburg.nl.

De toeristische attracties, uitstekende 

accommodaties, gezellige winkelcentra, 

uitgebreide gastronomie en de typeren-

de gastvrijheid van haar inwoners, met 

hun liefde voor het goede leven, maken 

Limburg tot een onvergetelijke beleve-

nis voor jong en oud! 

Kijk voor meer informatie op 

www.HartvanLimburg.nl.

LIMBURG
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!



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.

Actie voor groot en klein...

Een dagje uit in Maasplassen met de kinderen 

betekent pret en plezier. Maar ook ‘grote kinderen’ 

komen ruimschoots aan hun trekken.

#fun#fun
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Hertog Jan Brouwerij
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. 

Kruisweg 44, Arcen 
www.hertogjan.nl

Rondvaart op de Maas
( op reservering )

2 UUR

Rondvaart op de Maas  
& Matrozenlunch aan tafel
( op reservering )

Unieke combinatie-aanbieding! 
Rondvaart & Matrozenlunch. Dus varen én 
lekker eten!
Volwassenen e 26,50 p.p.
Kinderen  e 17,50 p.p.
(0-3)  BOOTTOCHT GRATIS

Voor de rondvaart op de Maas kunt u de  
Matrozenlunch reserveren. Het lekker varen en 
tegelijkertijd heerlijk eten is een uniek arrange-
ment voor met z’n tweeën, gezin, familie of 
met vrienden. Een heerlijke matrozenlunch aan 
tafel geserveerd in verschillende varianten. 
Kijkt u op de website voor de lunch-mogelijk-
heden.

2 UUR

Prijs rondvaart
Volwassenen e 12,50 p.p.
Kinderen (4-11) e 7,50 p.p. 
(0-3) BOOTTOCHT GRATIS

De trossen worden losgemaakt voor een rond-
vaart van 2 uur. Over de mooie meanderende 
Limburgse Maas bij Beesel, Kessel en de Maas-
plassen van Asselt. U reist door een rivierland-
schap met veel afwisseling! Mooie vergezichten, 
watersport, pittoreske Maasdorpen en idyllische 
baaien.

Kijk voor actuele vertrektijden en reserveringen op
WWW.DEVEERMAN.COM

BOOTTOCHTEN

 CORONA VEILIG VAREN

BOOTTOCHTEN OP DE MAAS
Prachtige boottochten langs de mooie oevers 
van de Maas en de Asseltse Maasplassen. U reist 
dus door een rivierlandschap met veel afwisse-
ling! De rondvaarten zijn op zaterdag en zondag 
(en in de vakantiemaanden ook op dinsdag) 
vanuit Neer en op woensdag vanuit Kessel.Kijk 
op deveerman.com voor de dag van uw keuze.

De richtlijnen vanuit het RIVM en de overheid 
worden nageleefd. Bij gezondheidsklachten blijft 
u thuis. U kunt uw gereserveerde bootocht  
annuleren of omboeken naar een andere datum.

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!

tip!
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T  088  369 70 00    
E  klantenservice@funforest.nlVerlengde Trappistenweg 35, 5932 ND Tegelen

Je vindt ons in het bos van Venlo
www.funforest.nl

Voor een unieke, fun, actieve en , vooral ook , 
veilige beleving van de natuur

Klim maar 
op als je durft!

Aaien, voeren en knuffelen, laat je verwonderen door de dieren of ga ravotten 

in de enorme speeltuin midden in het bos. Natur-und Tierpark Bruggen is een 

ideaal familie-uitje!

In geen enkele andere dierentuin is er zoveel contact tussen mens en dier.

Apen, kangaroes, antilopes, stokstaartjes, kamelen en nog veel meer.

Soms zijn er zelfs pasgeboren dieren te bewonderen! Maar het park heeft 

nog meer te bieden: de heerlijke speelweide van maar liefst 1,5 hectare heeft 

o.a. een glijbaan, springkussen, trampoline en een verzonken schip !

NATUR- UND TIERPARK BRÜGGEN

Brachter Str. 98 

41379 Brüggen, Duitsland

Tel. +49 2163 5447

www.natur-und-tierpark-brueggen.de

Eén kind GRATIS onder begeleiding 
van een betalende volwassene.

Een ideaal familie-uitje!

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!



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 bebou-

wing verandert, het karakter van de bos-

sen, 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 be-

gonnen. Voor je het weet waan je je 

in het buitenland.

Het mooie aan wandelen in het 

algemeen, en een langeaf-

standswandeling in het bijzonder, 

is hoe persoonlijk je de omgeving 

ervaart. Je jaagt er niet snel voor-

bij 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 wande-

ling? 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 be-

wegwijzerd (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 route-

Het Pieterpad 
VERBINDT MEER 
DAN ALLEEN DORPEN

boekjes zijn natuurlijk maar een sugges-

tie. Hoe lang en hoe ver je loopt, bepaal 

je helemaal zelf. Er is geen goede of 

foute manier om het Pieterpad te lopen. 

En wie weet krijg je na een etappe 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.

 Swolgen – Venlo 
(21 km)
Vanuit Swolgen loop je het bos in. Het 

zijn eerst begroeide stuifduinen met 

heiderestanten en dan wat lager gele-

gen loop je langs weer een oude Maas-

arm. Over vlonders langs stil water en 

ontoegankelijke moerassige bossen; 

een platte jungle waar nu de bever 

een mooie leefplek heeft. Je volgt de 

voormalige rivierbocht tot de weilan-

den rond Zwaanenheike Het is weer 

helemaal platteland met boom- en 

heesterkwekerijen en vooral ook rozen. 

Dit is de rozenstreek van ons land met 

Lottum als centrum. Richting Grub-

benvorst loop je tussen aspergevelden. 

Grubbenvorst is het centrum van Lim-

burgs ‘witte goud’ met jaarlijks wed-

strijden aspergeschillen. Je steekt hier 

de Maas over naar Velden en dan, ver-

rassend, loop je door de uiterwaarden 

dicht langs de rivier naar het centrum 

van Venlo. Bij hoog water in de Maas is 

er een droog alternatief.

 Venlo – Swalmen 
(23 km)
Venlo dankt zijn ontstaan aan de ligging 

aan de Maas. De stad was de overslag-

plaats voor goederen die over de slecht 

bevaarbare Maas naar Maastricht en Luik 

werden vervoerd met andere, kleinere 

schepen, dan de schepen die voeren 

vanuit Holland naar Venlo. Nu bepaalt 

een nieuwe jachthaven het gezicht van 

de stad. Het centrum van Venlo, in 1944 

aan het Maasfront tussen Gennep en Sus-

teren, leed zwaar onder oorlogsgeweld.

De wandelaar blijft op de oostoever van 

de Maas tot Maastricht. Vanaf Venlo 

loopt de route tot even voor Swalmen 

pal op en langs de grens met Duitsland. 

In het begin tamelijk hoog op de afzet-

tingen van de Rijn. Bij Tegelen liggen 

vanouds zand- en kleiputten voor steen-

bakkerijen De Maas maakte naast de 

Rijn haar eigen dal. De steile rand is de 

grens. Langzaam loop de omlaag naar 

het Maasdal en je blijft, ook door Duits 

bos, dichtbij de grens. De bewoonde 

wereld is op afstand. 

Eenmaal bij de Swalm loop je met dit ri-

viertje mee naar Swalmen, waar het in 

de Maas eindigt.

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.

Swolgen - Swalmen

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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#CultureCulture
Aan kunst en cultuur geen 

gebrek in Maasplassen. 

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
1716

Geniet van het kleurrijke landschap, ontspan langs de Maas en 

maak kennis met intieme natuurgebieden. Direct vanuit het park 

starten de leukste wandel- en fietsroutes.

Lotje Smartphone speurtocht: 

een superleuke buitenbeleving met Kids

Deze Smartphone Speurtocht is een ge-

zinsactiviteit waarbij plezier centraal staat. 

Kids gaan samen met ‘Lotje van Zomeren’ 

op zoek naar de geheime sleutels, die je 

de weg wijzen langs de leukste en mooi-

ste plekken in de natuur. Als je een sleutel 

hebt gevonden, krijg je de volgende aan-

wijzing en kun je verder met de speur-

tocht. Download snel de IZI travel app en 

ga op pad, samen met Lotje van Zomeren.

Wandel met Joris en Cathelijne

Dit is een wandeling 

rondom het dorp 

Beesel voor het hele 

gezin met leuke en 

speelse opdrachten 

voor de kinderen. De 

wandeling kan direct 

vanuit het park ge-

start worden. Deze 

leuke en leerzame 

tocht is verkrijgbaar 

bij de receptie.

Wandelnetwerk

In Beesel ligt een wandelnetwerk van bijna 

100 kilometer wandelplezier. Het netwerk 

is opgebouwd aan de hand van circa 125 

knooppunten. Hierdoor kun je zelf fraaie 

wandelroutes langs alle mooie plekjes 

in de omgeving van het park uitzetten. 

Ommetjes door de bossen, langs mooie 

WANDELEN EN FIETSEN IN DE STREEK

akkers en weilanden, naast kabbelende 

beekjes, langs de Maas en het natuurge-

bied Meerlebroek. Er valt heel veel te ge-

nieten! Het wandelnetwerk staat op een 

aantal startborden op diverse locaties in de 

gemeente. Ook is er een uitgebreide kaart 

met alle knooppunten verkrijgbaar bij de 

receptie. Online kunt u een route plannen 

via www.routeplannerlimburg.nl.

Fietsknooppuntennetwerk

Liever de omgeving per fiets ontdekken? 

Ook dat is mogelijk. In Noord- en Mid-

denLimburg is een uitgebreid fietsknoop-

puntennetwerk van zo’n 1500 kilometer 

met genummerde knooppunten. Dit een-

voudig bewegwijzerde systeem biedt de 

fietser eindeloos veel routemogelijkhe-

den. Uniek aan fietsen in deze regio is dat 

het fietsknooppuntennetwerk aansluit op 

het Duitse- en Belgische netwerk. Op één 

middag drink je een Belgisch biertje en eet 

je “Kuchen” in Duitsland.

Route.NL app

Liever een vooraf uitgestippelde route? 

Download dan de gratis app van Route.

NL. In deze app vindt u heel veel gratis 

wandel en fietsroutes in de prachtige om-

geving. Geef als locatie Reuver in, en u ziet 

meteen welke routes u direct vanuit het 

park kunt starten. 

De fietskaart van Noord en MiddenLim-

burg koopt u bij de VVV’s in de regio.  

Voor meer informatie over de wandel- en fietsroutes en de 

handige knooppuntenkaarten kunt u terecht bij de receptie. 

KERAMIEKCENTRUM  
TIENDSCHUUR TEGELEN

Alles draait om keramiek! In het Kera-

miekcentrum staat keramiek centraal  

in de museumcollectie, de exposities 

én in het atelier. Tegelen is letterlijk uit 

de klei gegroeid. Beleef de keramische 

geschiedenis van deze regio. 

Leer alles over het boeiende keramische 

ambacht, van potten bakkersschijf  tot 

3D printer. Ontdek in de wisselexpo-

sities de talenten en de knappe staaltjes 

vakmanschap van gerenommeerde 

kunstenaars uit heel Europa én daar-

buiten. Laat je verrassen door de 

schoonheid van keramische kunst.

Atelier en museum voor  

keramische kunst

Kasteellaan 8, 5932 AG Tegelen 

Tel. 077-3260213 

www.tiendschuur.net 

Geopend dinsdag t/m zondag 

11.00-17.00 uur
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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 het 

nooit voltooide kanaal ‘de Fossa Eugenia’ op de grens met het 

Duitse Straelen herinneren 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.

voorbeeld de Aspergemarkt in het voor-

jaar, de Sfeermarkten in de zomer en het 

beroemde Scrooge festival in december. 

Uiteraard onder voorbehoud van corona-

richtlijnen.

In Arcen kunt u bovendien terecht 

voor een bezoekje aan de prachtig 

gerenoveerde Kasteeltuinen, Graan-

branderij de IJsvogel, De Hertog Jan 

brouwerij en niet te vergeten heerlijk 

ontspannen in Thermaalbad Arcen!  

 

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-

ducten worden op traditionele en ver-

nieuwende wijze bereid. Of liever slen-

teren door de straatjes en langs de Maas 

met een ijsje in de hand?

In Arcen vinden gedurende het hele jaar 

gezellige evenementen plaats zoals bij-

MUSEUM KLOK & PEEL

Van harte welkom in Museum Klok & Peel. 

In Asten worden al meer dan een eeuw 

klokken gemaakt. 

Het museum toont de grootste collectie 

luidklokken en klokkenspellen ter wereld. 

Zelf een klok luiden, bekijken waar de kle-

pel hangt en spelen op een beiaard wordt 

een nieuwe belevenis.

Een nieuwe aanwinst voor het museum 

is de afdeling ‘De Peel aan Zee’. Het mu-

seum beschikt over een echt mammoet 

skelet. Ook waant u zich op de bodem  

van de prehistorische oerzee, met indruk-

wekkende videoprojecties.

Een compleet dagje uit voor jong en oud

Ostaderstraat 23, Asten | www.museumklokenpeel.nl | 0493-691865

Pauzeer in het museumcafé of in de omvangrijke museumtuin!

Kom genieten in het 
mooiste bloemen- en 
plantenpark van Limburg
In het pittoreske dorpje Arcen vindt 
u één van de meest veelzijdige 
bloemen- en plantenparken van 
Europa, Kasteeltuinen Arcen. 
Ontdek de veranderende 
seizoenen én meer, in prachtige 
tuinen rondom een historisch 
kasteel. U geniet van kleur, geur en 
vele extra’s tijdens uw wandeling 
door dit bijzondere park. Een uniek 
en veilig dagje uit in de natuur!

Dagje uit voor het hele gezin! 
•  Meer dan 15 thematuinen
•  Historisch kasteel
•  Exposities 
•  Verrassende extra activiteiten
•  Aaiweide
•  Speelstrand met trekvlot
•  Avontuurlijke midgetgolfbaan

Een park om lief
te hebben

Boek uw tickets online via
www.kasteeltuinen.nl

Kinderen

gratis in juli

en augustus

Een kind 

 per betalende 

volwassene. 

Kom naar Arcen!

Broekhuizerdijk 16d 5962 
NM Melderslo 

077-3987320 
www.delocht.nl
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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 

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
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.

BRÜGGEN

Bildrechte Baum

Beleef de natuur in de Limburgse ‘Big Five’. Nationaal Park De 

Meinweg en Nationaal Park De Groote Peel, het Leudal, Rivierpark 

Maasvallei en GrensPark Kempen-Broek. Ruiters, wandelaars, 

fietsers en iedereen die van de natuur houdt kan hier het hele jaar 

door genieten van de allermooiste kleuren, geuren en vormen  

die het hart van Limburg rijk is. 

Het natuurschoon in Noord- en Mid-

den-Limburg is wijdvertakt en uiterst 

divers van karakter. Qua omvang varië-

ren de gebieden van lieflijke, compacte 

strookjes tussen twee dorpskernen tot 

fraaie stiltegebieden en uitgestrekte na-

tuurparken met een rijke flora en fauna. 

Allemaal hebben ze dezelfde overeen-

komst: je kunt er heerlijk tot je zelf komen.

TWEE NATIONALE PARKEN

Bijzonder trots zijn wij op onze twee na-

tionale parken, De Meinweg (met de ad-

der als symbool) en De Groote Peel, elk 

met een specifiek ecologisch systeem. De 

Meinweg: met haar diversiteit aan land-

schappen 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. 

 

GRENSOVERSCHRIJDENDE
NATUURGEBIEDEN

Natuur kent geen grenzen. Verken dan 

ook onze grensoverschrijdende natuur-

gebieden Kempen-Broek, en Rivierpark 

Maasvallei die doorlopen naar België. 

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

Rivierpark Maasvallei: Het landschap 

van Rivierpark Maasvallei wordt gevormd 

door oude rivierarmen, oeverwallen, 

stroomgeulen, grindplassen, struinge-

bieden en uiterwaarden. Het park strekt 

zich uit langs de regenrivier de Maas. 

De Maasvallei staat garant voor uren-

lang wandelplezier met meer dan 200 

km aan wandelroutes langs de mooiste 

plekjes. Dankzij het uitgebreide knoop-

puntennetwerk kun je zelf een fietsrou-

te uitstippelen. In België volg je blauwe 

bordjes, in Nederland de groene.

GENIETEN VAN DE NATUUR

In nagenoeg alle natuurgebieden in 

Noord- en Midden-Limburg kun je uit-

gebreid fietsen en wandelen en in veel 

natuurgebieden zijn ook ruiterpaden 

aangelegd. In de grotere natuurgebie-

den vind je bovendien bezoekerscentra, 

waar je meer informatie over het betref-

fende natuurgebied kunt krijgen.

Van een stevige wandeling

krijg je trek!

Tegen inlevering van deze bon 

bij VVV Reuver of bij de receptie 

van de Landal de Lommerbergen 

ontvangt u bij aankoop van de 

Fietskaart Noord- en Midden-

Limburg een themawandeling 

in de gemeente Beesel gratis. 

- TIP -

Sloepvaren vanuit 
romantisch Maasdorp Kessel

MAKKELIJK EN METEEN TE BOEKEN VIA SLOEPVERHUURLIMBURG.NL EN DAT KAN NOG VOOR DEZELFDE DAG

Genieten op de golven van de Maas
De zon op je gezicht, wind door de haren. Dat is genieten! 
Maak er met je gezin, vrienden of collega’s een heerlijke 
dag van!

Verken het Maasdal tussen Venlo en Roermond
Bevaar regenrivier de Maas, dool door de dode Maasarm in 
Neer en ontdek waterrijk natuurgebied De Asseltse Plassen. 

Laat je meenemen naar Kessel
Voorafgaand en na afl oop van het sloepvaren kun je kennis 
maken met het pittoreske Kessel. Struin langs de monumentale
hoeves en villa’s, wandel over de Maasboulevard, bezoek 
blikvanger De Keverberg en gun jezelf wat lekkers bij een 
van de bourgondische cafés, restaurants of ijssalon.

SLOEPVERHUUR LIMBURG
Genieten op de golven van de Maas!

Eenvoudig te bedienen 6-persoons sloepen

Geen vaarbewijs nodig

Al vanaf twee uur varen te boeken

Elektrisch aangedreven dus stil en duurzaam

NIEUW IN 
DE REGIO!
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THORN
HET WITTE STADJE

Een van de parels van Limburg is het 
witte stadje Thorn. Ruim 800 jaar 
hoofdplaats van een miniatuurvorsten-
dom, nu een beschermd stadsgezicht 
met vele monumenten. Als je Thorn 
wilt gaan ontdekken mag je er de tijd 
voor nemen want er is veel te zien. De 
historische kern bestaat uit pittoreske 
witte huisjes en vele authentieke pan-
den uit de 15e tot de 19e eeuw. De 
bochtige straatjes, met originele maas-
keien geplaveid, leiden naar intieme 
hofjes, vloermozaïeken en middel-
eeuwse impressies.

De gotische Abdijkerk domineert nog 
steeds het romantische stadje. Een gra-
cieuze erfenis van 800 jaar vrouwelijk 
bewind; hier regeerden zo’n 20 adel-
lijke stiftsdames. Thorn was toen een 
bron van welvaart voor de hele streek 
tot de inval van de Fransen in 1794. De 
Fransen voerden een belasting in op 
basis van de omvang van de ramen. 
Meer ramen in het huis betekende een 
hogere belasting. De arme bevolking 
metselde de ramen dicht om de be-
lastingaanslag te beperken. Om de ‘lit-
tekens van de armoede’ te verbergen, 
werden de huizen wit gekalkt.

Maar gelukkig is de eeuwenoude 
charme nog altijd te bewonderen. De 
Abdijkerk is een gotische kruisbasiliek 
met romaanse westbouw, daterend 
uit de 10e eeuw. Het interieur is barok 
met een imposant hoofdaltaar. De be-
roemde neo-gotische architect P.J.H. 
Cuypers restaureerde in de 19e eeuw 
de kerk.

Geschiedenis en kunst
In Gemeentemuseum Het Land van 
Thorn komt u door kunsthistorische ob-
jecten en moderne multimediashows 
alles te weten over de bijzondere ge-
schiedenis van het witte stadje. Speci-
ale aandacht wordt geschonken aan de 
abdissen en adellijke stiftsdames die 
hier eeuwenlang woonden. Ook vind je 
hier de lokale VVV-vestiging. 

Het KunstPodium Maasgouw biedt 
kunstenaars woonachtig of opgegroeid 
in de gemeente Maasgouw een podi-
um. De exposities wisselen regelmatig 
om verschillende kunstenaars de mo-
gelijkheid te bieden hun kunstwerken 
tentoon te stellen. Het Kunstpodium 
is ondergebracht bij VVV Thorn, Wijn-
gaard 14. Toegang tot de expositie 
is gratis. Kijk voor openingstijden op 
www.vvvthorn.nl.

Rondleidingen in Thorn
Elke derde zondag van de maand kunt 

u deelnemen aan een themawande-
ling onder leiding van een VVV-gids. 
Daarnaast zijn er het hele jaar door, 
rondleidingen voor groepen mogelijk. 
Ook zijn er vanuit Thorn rondvaarten 
door het prachtige Maasplassenge-
bied. Meer informatie via VVV Thorn. 

Verken de omgeving
De omgeving van het witte stadje 
Thorn kent een rijke natuur. Genieten 
van de natuur kunt u in Natuurgebied 
De Koningssteen. Gallowayrunderen 
en Konikpaarden dragen hier bij aan 
een veelzijdige ontwikkeling van bos, 
struwelen en graslanden in het gebied. 
Thorn ligt tevens op een steenworp 
afstand van de Maasplassen en Rivier-
Park Maasvallei. Het RivierPark heeft 
een gevarieerd landschap met een 
wirwar van oude rivierarmen, oever-
wallen, stroomgeulen, grindbanken en 
daaromheen historische plaatsen. Van-
uit Thorn bent u ook heel snel de grens 
over voor een lekker Belgisch biertje.  
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Zoveel lekkers in Maasplassen..  

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

Limburg staat bekend om zijn Bourgondische levensstijl. Een verblijf in deze provincie  

betekent dus extra genieten. Proef van de heerlijke, typisch Limburgse streekproducten.  

Niet alleen vlaai en asperges maar ook wijnen, bieren, knapkoek en vlees van het Limburgs  

kloostervarken. Deze en andere streekproducten zijn te koop bij de VVV’s in de regio  

en via www.webshophartvanlimburg.nl. Het mogelijk om sommige bedrijven die  

streekproducten maken te bezoeken. U kunt het sportieve met het culinaire combineren 

tijdens een Hap & Stap of Hap & Trap route.    

Drakendorp Beesel

Beesel staat bekend als drakendorp en 

heeft daarom eigen streekproducten als 

Drakenkeutels en Drakendröpke. We ver-

klappen niet wat het is… Proeven is een 

aanrader! 

Wijn uit Maria Hoop

Jos en Nicole van Wijngaard de Deelgaar-

derberg in Maria Hoop telen vijf verschil-

lende druivensoorten waar ze rode, witte 

en rosé wijnen van maken. Naast een 

wijngaard op het hoogste punt van Maria 

Hoop hebben ze nog twee wijngaarden, 

de Petrusberg en een in de tuin van Kas-

teel Montfort. Ontdek de echte Limburgse 

wijn tijdens een de wijngaardenfietstocht 

van 21 kilometer langs deze drie wijngaar-

den. Bij Kasteel Montfort kunt u de wijn 

proeven. Bij de Deelgaarderberg kunt u 

terecht voor rondleidingen met een kleine 

wijnproeverij. De excursie bestaat uit een 

rondleiding in de wijngaard en wijnkelder, 

waarbij het gehele proces uitgelegd wordt. 

Na afloop is er een kleine proeverij van de 

wijnen, vergezeld door een bijpassend 

hapje. Mogelijk vanaf 5 personen. Infor-

meer naar de mogelijkheden.

Asperges, het witte Goud uit Limburg

Dat de asperge een bijzonder streekpro-

duct is, blijkt wel uit de vele bijnamen die 

deze groente kent: Koningin der Groen-

te, het Witte Goud, Parel van het Land 

en Points d’amour! Traditioneel eet je ze 

met ei en ham maar er zijn natuurlijk nog 

veel meer bereidingsmogelijkheden. Tij-

OVERHEERLIJKE LIMBURGSE STREEKPRODUCTEN

dens het aspergeseizoen van begin april 

tot eind juni kunt u met eigen ogen zien 

hoe de asperges groeien in de volle grond. 

Langs de kant van de weg wijzen borden u 

de weg naar de verkooppunten bij de boer.  

Livar – Limburgs kloostervarken

De Limburgse varkens hebben een vrij 

en blij leven op de kloosterboerderij van 

de Abdij Lilbosch waar de monniken hen 

vertroetelen. Met hun krul in de staart al 

wroetend in de Limburgse grond genieten 

ze van regionaal geteelde granen. Livar-

varkens worden gehouden volgens een 

eerlijk concept met de kleinschaligheid 

en charme van toen en volgens de richt-

lijnen van nu en dát proef je! Wilt u een 

kijkje nemen bij de monniken, boek dan 

een excursie met gids via www.limburg-

groepsuitje.nl.

Gagelbier

Het Roerdaler Gagelbier is een bijzonder 

lekker bier van Limburgse bodem. Het bier 

wordt gemaakt met gagel, een zeldzame 

en beschermde kruidachtige struik. Het 

geeft een bepaalde smaak aan het bier 

en zorgt tevens voor de houdbaarheid. 

De wilde gagel wordt ieder jaar met toe-

stemming van Staatsbosbeheer tijdens de 

unieke gagelplukdagen geoogst in een 

van de lokale natuurparken. Het Roerdaler 

Gagelbier wordt in de kleinschalige bier-

brouwerij de Fontein, met toewijding en 

liefde gebrouwen, en dat proef je. Het bier 

is onder andere verkrijgbaar bij Landwin-

kel Schurenhof.

2524

Op www.hartvanlimburg.nl vind je alles terug over streekproducten
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Vlaai is gebak dat vooral geasso cieerd 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. 
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. Van de 
legendarische vlaaienverkoopster staat sinds 1988 een standbeeld in Weert

LIMBURGSE VLAAI

‘Het witte goud’, ‘koningin van de 

groente’, ‘parel van het land’ en ‘points 

d’amour’ ... met zulke bijnamen moet  

de asperge wel een bijzonder smaakvolle 

groente zijn. En elk voorjaar, traditioneel 

vanaf de tweede donderdag in april,  

worden ze in ons Limburg een korte peri-

ode geoogst en volop gegeten. 

Proef in deze periode de heerlijke 

asperges in ons restaurant en ga zelf op 

culinaire ontdekkingsreis en zie hoe ze 

groeien in de volle grond. Bij de boeren 

zijn heerlijke verse asperges verkrijgbaar. 

Informeer bij de receptie naar de asperge-

boerderijen in de omgeving van het park.

Limburg kent van oudsher een aantal echte Limburgse bierbrouwerijen: Brouwerij Brand, Gulpener, De Keyzer, De  Leeuw, Alfa, Lindeboom   en Hertog Jan. Bezoek ze en ontdek de authenthieke Limburgse biersmaken. Bezoek de Lindeboom brouwerij!
Voor informatie over de rondleidingen en boekingen kunt u terecht  op onze website www.lindeboom.nl.

Proost! Tot bij Lindeboom.
Lindeboom Bierbrouwerij, Engelmanstraat 54, Neer

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 gecom-
penseerd door de toevoeging van 
peperkoek en stroop. Zuurvlees wordt 
in zowel Nederlands als Belgisch  
Limburg en in het Duitse Rijnland 
gegeten, veelal bij friet of aardappel-
puree. 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.

HET LIMBURGSE WITTE GOUD 
BIERGEHEIMEN ONTMANTELEN

ZOERVLEISJ (ZUURVLEES)

IN DE PARKSHOP VAN LANDAL DE LOMMERBERGEN  

ZIJN VELE STREEKPRODUCTEN VERKRIJGBAAR,  

ZODAT U OOK THUIS NOG KUNT GENIETEN VAN  

PRODUCTEN UIT DE LIMBURGSE STREEK. 
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AspergesASPERGETIJD!

De bovengrondse plant, met stokkige 

stammen en zijtakken, sterft af in de 

herfst, maar de ondergrondse delen over-

winteren en vormen in de lente nieuwe 

uitlopers. De jonge stengels die uit de as-

pergeplant omhoogschieten worden als 

ze nog onder de grond zijn afgesneden en 

als witte asperges verkocht. Zodra de sten-

gels boven de grond komen verkleuren ze 

onder invloed van de zon, eerst naar paars 

en kort daarna naar groen. De witte, paar-

se en de groene asperge is dus dezelfde 

plant!

Voor de witte asperges wordt de grond 

rond de plant ongeveer een halve meter 

opgehoogd, zodat de scheut zijn weg om-

hoog naar het licht zoekt en geoogst kan 

worden voor hij het oppervlak heeft kun-

nen bereiken.

Aspergevelden worden vaak overdekt met 

plastic. Dit heeft een tweeledig doel. Ener-

zijds om de grond te verwarmen, zodat 

de plant sneller groeit en meer opbrengst 

levert. Anderzijds om te voorkomen dat 

de Limburgse löss niet nat wordt zodat er 

eenvoudiger gestoken kan worden. Hoe 

dit aspergesteken gebeurt, kunt u zien tij-

dens de rondleidingen.

Asperges zijn een gezonde delicatesse die 

voor 94% uit water bestaat en goede ei-

witten, broodnodige ruwe vezelstoffen en 

belangrijke mineralen bevat. Groene as-

perges bevatten tweemaal zoveel vitamine 

C dan witte asperges en zeer veel vitami-

ne A. In asperges zitten weinig calorieën: 

slechts 21 Kcal. per 100 gr.  

Asperges zijn een typisch seizoensproduct. Ze worden – afhankelijk 

van de weers om standigheden – geoogst van eind april/ begin mei  

tot Sint Jan (24 juni). De asperge behoort tot de lelieachtigen.  

Het is een meerjarige plant die tien tot twaalf jaar achtereen op  

hetzelfde veld wordt geteeld. 

Recept

• Schil de asperges rondom met een dunschiller vanaf vlak onder het kopje naar beneden en verwijder de houtachtige onderkant. 

Breng water aan de kook in een ruime pan en voeg een klontje boter en wat zout toe. Voeg de asperges toe als het water kookt. 

Breng het water opnieuw aan de kook, draai het vuur laag en dek de asperges af met een vel wit keukenpapier. Kook de asperges 

10 min. en laat de asperges nog 10 min. in het hete kookvocht rusten. Schep de asperges met een grote schuimspaan uit de pan.

• Kook ondertussen in 8 min. de aardappelen gaar en de helft van de eieren hard. Splits ondertussen de rest van de eieren  

(eiwit wordt niet gebruikt). Klop de eidooiers goed los en klop de azijn en wijn erdoor. Smelt de rest van de boter.

• Zet een lage, brede pan op een laag vuur en klop het eimengsel op tot een saus. Haal de pan van het vuur en breng op smaak met 

zout. Schenk al kloppend beetje bij beetje de gesmolten boter erbij, tot er een luchtige en gebonden saus ontstaat.

• Leg op ieder bord 6 asperges. Leg er een plak ham over en leg er 2 halve eitjes en 2 halve aardappelen naast.  

Schenk er wat lauwwarme hollandaisesaus over. Serveer direct.

Variatietip
De volgende dag... aspergesoep! Bak de bewaarde onderkantjes van de asperges aan in flink wat boter. Doe er al roerend wat bloem 

bij. Schenk er beetje bij beetje het achtergehouden kookvocht bij, terwijl je goed blijft roeren. Breng op smaak met peper en zout en 

maak af met een scheutje room.

Booodschapp
enlijstje:

1.5 kg. Verse witte asperges, 

120 gram ongezouten roomboter, 

4 vastkokende aardappelen, 

8 middelgrote eieren, 

16 ml. balsamicoazijn, 

150 ml witte wijn,

4 plakken achterham

Op een unieke plek, tegenover de historische Abdijkerk,
in het hart van � orn, ligt De Pannekoekenbakker. 
Een markante locatie met een zeer lange traditie van
gastvrijheid, maar bovenal gemoedelijk en sfeervol.

U kunt kiezen uit maar liefst 250 verschillende 
pannenkoeken. Van Oer-Hollandse met
stroop tot en met een rijk gevulde
pannenkoek.

Altijd Kinderfeest
Voor de kinderen is het een waar
festijn. Ze kunnen geweldig spelen
in een spannende speelkelder.
Bij hun favoriete pannenkoek
krijgen ze munten, waarmee ze
zelf speelgoed kunnen kopen
in de speelgoedwinkel,
‘De kluis van het huis’

Altijd feest voor groot en klein
bij “De Pannekoekenbakker”

Een 
compleet 

dagje 
uit!

Rijksweg 18  5953 AE Reuver  
077 474 1234  luxorreuver.nl

Koffi e met gebak op ons 
zonovergoten terras.

 
Lunch of diner 

in ons restaurant.
 

Een fi lm in een van 
onze bioscoopzalen.

 
En naborrelen in ons

Grand Café.
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Tips ons team!van

“Drakendorp Beesel”
Op weg naar ons mooie park komt u bij de rotonde van de 
A73 een prachtige Draak tegen. Deze draak wijst de weg 
naar het Drakendorp Beesel. Een mooi klein groen dorpje 
gelegen aan de Maas. Een dorpje met talloze beziens-
waardigheden en waar heerlijk langs de Maas gewandeld 
of gefietst kan worden. Op het knusse dorpsplein van 
Beesel kunt u genieten op een van de gezellige terrasjes.

Er kan een bezoek gebracht worden aan molen “de 

“Roermond”
Combineer uw vakantie met een bezoek aan Roermond. 
Voor de winkelliefhebbers is het Designer Outlet een 
paradijs. U vindt er mode en lifestyle van meer dan 250 
internatio nale designermerken in ruim 200 shops. Vanuit 
het Designer Outlet wandel je gemakkelijk en snel naar 
de bruisende binnenstad van Roermond met diverse leuke 
winkels en boetiekjes en natuurlijk vele mooie en gezellige 
restaurants en terrasjes. 

Ook voor de cultuurliefhebbers is Roermond zeker de moeite 
waard. Deze oude Bisschopsstad heeft een beschermd 
stadsgezicht. De binnenstad herbergt een schat aan 
historische bouwwerken zoals kerken en oude handelshuizen. 
Bepalend voor het stadsbeeld is zonder meer de Sint 
Christoffel-kathedraal in het centrum. 

“Nationaal Park de Meinweg”
Een paradijs voor de natuurliefhebber! De Meinweg is een 
uniek terrassenlandschap met heide- en grasvelden, beken, 
poelen en uitgestrekte bossen over ruim 1.600 hectare  
verspreid en uitermate geschikt voor een heerlijke fietstocht 
of een mooie wandeling. 

Vanaf 2022 is er in de receptie 
van Landal De Lommerbergen

een VVV informatie- 
en inspiratiepunt! 

Grauwe Beer” gebouwd in 1614, of bekijk de kassen van 
Imkerij De Drakenbijen. Op ons park staat ook een bijen-
hotel van deze imkerij. In de zomermaanden is de imker 
wekelijks op het park te vinden en verteld hij met passie 
over zijn bijen. 

Met kinderen op pad in Beesel? Dan is wellicht de draken-
route met Joris en Cathelijne leuk om te wandelen. Deze 
wandelroute is verkrijgbaar bij de receptie.

Speciaal voor kinderen van 3 t/m 6 jaar is er een kabouter-
wandeling. Bij het bezoekers centrum van de Meinweg kunt u 
de speciale kabouterrugzak ophalen, deze is gevuld met een 
kaboutermuts en schmink voor de rode wangetjes en  
een lekkere versnapering voor onderweg. 

In de warme zomermaanden is het heerlijk vertoeven aan de 
Maasplassen. Een rondvaart over de Maasplassen of lekker 
relaxen aan het water? Het is allemaal mogelijk  
in het grootste aaneengesloten watersport gebied van 
Nederland.

Van authentieke koperen brouwketels tot een 
sfeervolle kelder met fl essen 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. Bezoek de 
brouwerijwinkel en de Hertog Jan Proeverij. Je bent 
van harte welkom.

Boek nu met 10% korting met de onderstaande kortingscode.

HJC29EUZM

Voor meer informatie kijk op Hertogjan.nl/brouwerij




