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Slenaken 

Slenaken Sl7 Gulpen-Wittem

Goed begaanbare schitterende route 

door het veelzijdige landschap van de 

Gulp dat vele gezichten kent en zich ie-

der seizoen in andere kleuren hult. Volg 

de rode paaltjes.

4,2 km 
Startpunt Heijenratherweg 23, 

6276 PD Heijenrath

Schutters park 

Groene route Br3 Brunssum

In het oudste volkspark van Limburg 

loop je door het dal van de Rode Beek 

met langs de route heerlijke horeca en 

verrassende (kinder)attracties.

2,1 km 
Startpunt Parkeerplaats bij het 

Schuttershüske, Heidestraat 20-22

Wat is er nu leuker om het prachtige Zuid-Limburg al  

wandelend te ontdekken? Nou, het is nóg toffer als er langs  

de route van alles voor kinderen te doen is en te beleven valt.  

Ja-haaa! Hoor je die stem metjes al overslaan van plezier?  

Met deze 6 op-en-top kidsproof routes lopen jullie mooi in  

pas en is iedereen in z’n sas! Alle routes zijn te downloaden  

op www.visitzuidlimburg.nl

Bron: Visit Zuid-Limburg

Route Kastelen
in het Geuldal

Met deze veelzijdige route droom je weg 

bij imposante kastelen, historische stads-

gezichten en fantastische natuur met on-

geëvenaarde natuurverschijnselen.

7,5 km 

Startpunt Walramplein 28, 

6301 DD Valkenburg

Wandelen & spel in één!

Al wandelend door Valkenburg probeer 

je met hulp van een politiedossier een 

moord op te lossen. Bezoek belangrijke 

locaties, check alibi’s en inspecteer de 

plaats delict. Zonder begeleiding, altijd 

beschikbaar. Het spel kun je altijd spe-

len en is te koop bij de Visit Zuid-Lim-

burg Experience in Valkenburg, de Visit 

Zuid-Limburg Shops in Zuid Limburg en 

de CityGoose webshop.

Drielandenpunt

SBB38 Vaals

In het prachtige Vaals waan je je in het 

buitenland. Dat is geen wonder: in een 

enkele stap ben je in Duitsland of België. 

Wandel met spectaculaire uitzichten en 

dwaal door het labyrint. 

4,8 km 
Startpunt Viergrenzenweg 232, 

6291 BX Vaals

Bloesem route 1 

E2 Eijsden-Margraten

Ideale picture-perfect voorjaarsroute 

waar een zee van appel- en perenbloe-

sem zijn witte en lichtroze bloemen 

verspreid over de schitterende heuvels. 

Adembenemend mooi!

4,7 km
Startpunt NS Station Eijsden

Miljoenenlijn route 

Simpelveld Si6

Aanrader voor treinspotters! Bewonder 

de authentieke stoomtrein in actie en 

geniet van een nostalgisch gebied met 

heuvels en ruisende bomen.  

5,8 km
Startpunt Gaasstraat 4B, 

6369 VA Simpelveld

Kidsproof wandelroutes 
voor instant happiness

lijstje!

21,50
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Als trotse Limburger en parkmanager van 

Landal De Waufsberg heet ik u namens 

het gehele team van harte welkom in het 

Heuvelland. In dit vijfsterrenlandschap 

kunt u ontsnappen aan alle dagelijkse 

hectiek en even helemaal tot rust komen. 

Geniet van de rust tijdens een wandeling 

door de bossen en heuvels. Tijdens deze 

wandeling zult u Limburg al snel leren 

kennen met haar telkens weer prachtige 

vergezichten, nostalgische vakwerkhui-

zen en heerlijke streekproducten - zoals 

de streekwijnen - en eeuwenoude tradi-

ties. Deze combinatie heeft er in 2018 

zelfs in geresulteerd dat Noorbeek is uit-

geroepen tot het eerste Icoonlandschap 

van Nederland!

Noorbeek (Norbik) is een klein dorp in 

Zuid-Limburg en is een van de zuidelijkst 

gelegen plaatsen van Nederland. Het telt 

1.100 inwoners en is op een ‘verscho-

len’ manier gelegen in het dal van de 

Ramon Meertens

Parkmanager Landal de Waufsberg

Noor(beek). Noorbeek heeft zich in de 

afgelopen jaren ontwikkeld tot een heus 

wijndorp. Ontdek dit zelf middels een 

adembenemende wijngaardenwandeling 

van ongeveer 8 kilometer. Onderweg pas-

seer je maar liefst zeven wijngaarden én 

Stookery Norbeeck. Deze wandelroute is 

gratis verkrijgbaar bij de receptie. Na deze 

wandeling kunt u deze heerlijke wijnen 

ook proeven bij Gasterij Henry VIII of een 

van de andere restaurants in Noorbeek.

Daarnaast staat Noorbeek bekend om 

haar traditie ‘Den halen’. U zult de st. Bri-

gida den op de route naar het park wel-

licht al naast de kerk hebben zien staan. 

Deze traditie dateert van 1634 en is in-

middels erkend als Nederlands immateri-

eel erfgoed. Met deze den eren de inwo-

ners van Noorbeek de heilige St. Brigida. 

Die op haar beurt Noorbeek sinds de start 

van de traditie gevrijwaard heeft van vees-

terfte als gevolg van epidemieën. Vroeg in 

de ochtend vertrekken de ongetrouwde 

mannen van het dorp, genaamd de Jonk-

heid, richting het bos om per paard en 

wagen een nieuwe den te kappen en mee 

te nemen naar het dorp. Deze leveren ze 

met spektakel af bij de kerk. Hier nemen 

de getrouwde mannen uit het dorp het 

over en zetten de den met ‘stiepe’ rechtop 

tegen de St. Brigida-kapel. Dit kan tot mid-

den in de nacht duren. Het is een echte 

aanrader om de binnenkomst van de St. 

Brigida-den zelf een keer mee te maken. 

Deze traditie vindt elke tweede zaterdag 

na Pasen plaats. Op de muurschildering 

bij de receptie hebben we deze prachtige 

traditie ook een plekje gegeven.  

Ik wens u een mooi verblijf op Landal 

De Waufsberg toe. U verblijf zal naar alle 

waarschijnlijk te kort zijn om alles te ont-

dekken wat de Euregio te bieden heeft. 

Kom daarom zeker nog een keer terug 

naar De Waufsberg!

Welkom in het wijndorp Noorbeek!

Wist u al dat...

...alle woningen duurzaam gebouwd zijn?

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

Er in de Landal app leuke tips 
van de omgeving staan?

U uw emballage-fles kunt doneren in een 
speciale ‘donatiefles’ bij de milieustraat?

En de opbrengst van deze emballage bestemd 
is voor de Ronald McDonald Kindervallei? 

...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 luxe check-out kunt boeken?
Reserveren kan tot 14:00 de dag voor vertrek.

Let op. Beperkte beschikbaarheid.

...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?

U e-bikes met een sterke middenmotor kunt reserveren via www.jefabelsbikes.fietsreserveren.nl?  

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

...wij Green Key-gecertificeerd zijn?

Er 9 wandelroutes bij de receptie 
verkrijgbaar zijn die vanaf het park vertrekken?

...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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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!

Zuid-Limburg 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 

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 visitzuidlimburg.nl/webshop

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



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

#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.
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Beleef een spectaculaire tijdreis van 2000 

jaar geleden naar het Romeinse leven. 

Ga op expeditie in de expositie en  

bezoek het oudste stenen gebouw van 

Nederland. Je maakt een reis door een 

nieuwe ‘hightech’ expositieruimte,  

met als absolute blikvanger een  

100 vierkante meter groot projectie-

scherm. Maak kennis met het Romeinse 

leven in allerlei aspecten.

Tip: Thermenmuseum staat erom bekend 

dat het een leuk uitje is voor het hele gezin. 

Geniet samen van de Romeinse  

ontdektocht voor families met kinderen 

(vanaf 7 jaar): Lucius & Amaka en het 

verloren fresco van Coriovallum. In deze 

tocht vragen we onze jongste bezoekers 

te helpen om het fresco, de muurs-

childering, weer in elkaar te zetten. 

Er is nog veel meer te zien in het 

Romeins en archeologisch museum: 

zoals de expositie 400 jaar baden, een 

gevarieerde collectie gebruiksvoor - 

werpen uit de Romeinse tijd en een 

Romeinse audiotour. Tot ziens in het 

Thermen museum en laat je verrassen!

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

Maak een dansje in de prachtige  

balzaal en beklim de Middeleeuwse 

toren. Zoek de geheime kamer,  

bibber in de eeuwenoude kerker en 

speel de spellen uit de tijd van ridder 

Hoen. Neem een selfie in de schand-

paal op de binnenplaats en aanschouw 

een heus 'kotsgat' in de eetzaal.  

Volg de route uit de kasteelbrochure of 

kies voor een van onze spannende en 

leerzame familie kasteeltochten. 

Het kasteel is bijna iedere dag geopend. 

Laat je betoveren door Kasteel Hoensbroek: het meest familievriendelijke 

kasteel van Nederland & winnaar van de VriendenLoterij Museumprijs 

2021! In dit enorme slot met meer dan veertig authentiek ingerichte 

kamers komen avonturen uit verre verledens tot leven.

Bezoek Kasteel Hoensbroek: 
meest familievriendelijke kasteel van Nederland

Tijdens schoolvakanties  

worden er met regelmaat  

speciale activiteiten georga-

niseerd.

En weer of geen weer: een  

bezoek aan een van de mooiste,  

best bewaarde kastelen van 

Europa valt bij iedereen in  

de smaak. Zeker als je je  

bezoek afsluit in onze sfeervolle kel-

derkeuken 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.

Wil je alvast even binnenkijken? 

Ga dan naar www.virtueelkasteel.nl. 

Beleef de levensechte virtuele rondgang 

langs de kasteelvertrekken met vele 

extra’s of speel de schattenjacht.
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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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Voor nieuwsgierige mensen  
van alle leeftijden
 
Museumplein 2, Kerkrade 
discoverymuseum.nl

Maasmechelen Village brengt meer dan 
100 designermerken samen op één 
plaats. Je vindt er enkele van de meest 

populaire labels van het moment, zoals Zadig 
& Voltaire, Liu-Jo, Twin-Set en nog veel meer.  
In de gezellige boetieks shop je de mooiste 
collecties, en dat aan prijzen die het hele jaar 
door tot 60% lager liggen dan de aanbevolen 
retailprijs. Als gast van Landal GreenParks 
geniet je bovendien van een korting van 10% 
op de outlet prijs in deelnemende boetieks!

Heerlijke Belgische gastronomie

Wie honger krijgt tijdens of na het shoppen, 
kan terecht in één van de heerlijke restaurants 
of eetkraampjes. Pik een snel ontbijt mee, kies 
uit één van de leuke lunchspots of ga voor een 
uitgebreid diner: in de restaurants in de Village 
geniet je van echte Belgische specialiteiten 
zoals typische Belgische frietjes, heerlijke verse 
wafels, de beste bieren en nog veel meer.

Zorgeloos shoppen in alle luxe

Bij Maasmechelen Village shop je altijd in alle 
rust. De medewerkers in de boetieks doen er 
alles aan om je in een premium, rustgevende 
omgeving te ontvangen. Bovendien vind je 
altijd een plekje voor je auto op onze ruime 
gratis parking. Zo kan je snel en zonder zorgen 
aan het shoppen, van waar je ook komt.

Gezellig shoppen in België? Bij Maasmechelen 
Village kan het in alle rust, luxe en comfort. 
Langs onze openlucht winkelboulevard vind je 
meer dan 100 boetieks en heel wat gezellige 
terrasjes. Het echte Vlaamse vakantiegevoel,  
en dat net over de grens.

Geniet als gast van Landal GreenParks van  
10% korting op de outletprijs met onze 
exclusieve eVIP Pass*. Scan de QR-code om je 
persoonlijke eVIP Pass aan te vragen. 

10% korting

*De eVip Pass is geldig tot 30/11/2022, met uitzondering van de sperperiode in juni 2022.
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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!

STEL ZELF

JE DAG SAMEN

DAGJE  

VALKENBURG?
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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.

Geniet van de Zuid-Amerikaanse sfeer en lekkernijen bij de nieuwe PampaLodge 

met zijn drie indrukwekkende terrassen terwijl je uitkijkt over de subtropische pampa. 

Speur aandachtig om je heen en ontdek de TreeTopTour: het nieuwe klim-en 

klauterpad voor de kids.

In het onherbergzame Patagonië leeft de vicuña, een lama-achtige bekend om zijn

 buitengewoon zachte vacht. De vicuña voelt zich thuis tussen de ruige rotspartijen, 

die dit op Argentinië geïnspireerde landschap omgeven.

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
NIEUW: 

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

In een prachtig nieuw gebied kun je genieten van een
ruig landschap met rotsen, stromende beekjes en pampa - 
grassen. Én van de dieren die daar leven. Hier voelen 
de vicuña’s, tapirs en nandoes zich in hun element. 
Tijdens een wandeling door Pampa & Patagonië ervaar je 
de immense diversiteit aan landschappen en diersoorten 
van Zuid-Amerika. Van het Amazone-regenwoud tot de 
uitgestrekte vlaktes van Patagonië.

Reserveer je bezoek aan GaiaZOO altijd vooraf met een e-ticket via GaiaZOO.nl of de Landal receptie voor een veilig bezoek aan de ZOO

DE MAGIE VAN ZUID-AMERIKA



#CultureCulture

Aan kunst en cultuur geen gebrek in 

Heuvelland. Ontdek de historie of  

bewonder heden daagse kunstenaars 

in de vele musea. Ontdek onbekende, 

mooie plekjes met een gids of proef 

streek producten op een boerderij. 

#Culture

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! 

Welkom in Sittard.
Een stad om lief te hebben!

Daar waar
vanuit het noorden 
het Zuid-Limburgse
heuvellandschap verrijst,
tref je het knusse en gezellige 
Sittard: een van Nederlands oudste 
en mooiste vestingsteden. Sittard is
een intieme stad vol met cultuurhistorie, 
authentieke winkels en gezellige horeca. 
Bezoek tal van speciaalzaken in de pittoreske 
binnenstad en kom genieten op het historische 
marktplein, één van de leukste pareltjes van Lim-
burg! Maak je unieke beleving in Sittard af met een 
wandeling door de eeuwenoude straten, over de stads-
wallen en bewonder tal van monumenten en ontdek 
verborgen stadstuinen. In Sittard staat genieten voorop! www.sittardgenietenvoorop.nl 
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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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365 DAGEN GEOPEND!

BOEK NU JE VERBLIJF IN HET PLOPSA HOTEL 
AAN DE BELGISCHE KUST MET 5% KORTING 

DANKZIJ DE ACTIECODE ‘8027’ VIA 
WWW.PLOPSAHOTEL.COM

Actiecode actief tot en met 15 juli 2023.  
Voorwaarden: www.plopsa.nl/voorwaarden

HHOOTTEELL
KOOP NU JE TICKET ≥1M VOOR PLOPSA INDOOR COEVORDEN, 

PLOPSALAND DE PANNE, PLOPSAQUA DE PANNE, 
PLOPSA INDOOR HASSELT, PLOPSA STATION ANTWERP, 

PLOPSAQUA LANDEN-HANNUIT EN PLOPSA COO
MET €5 KORTING OP DE REGULIERE KASSAPRIJS DANKZIJ 

DE ACTIECODE ‘8027’ VIA WWW.PLOPSA.NL
Actiecode actief tot en met 15 juli 2023.  

Voorwaarden: www.plopsa.nl/voorwaarden

€25 KORTING
TOT

5% KORTING

365 DAGEN GEOPEND!

VOORDELIG

NAAR DE  -PARKEN!

#momentjeaub
Onthaasten daar hebben we allemaal weleens behoefte aan.  

Even uit dat hamsterwiel van de ratrace stappen en opladen.  

Even weg van alle prikkels die ons elke minuut via onze schermen bereiken. 

Even die balans zoeken om te voorkomen dat je opbrandt.  

Even niets moeten en alleen maar genieten van de natuur. 

4 tips om te onthaasten 

Het kan soms even duren voordat je 

vanuit standje vol gaan kan afschake-

len naar standje even stilstaan. Fysiek 

dendert jouw trein nog even door voor-

dat die tot stilstand komt. Deze vier tips 

kunnen je helpen om te onthaasten. 

 

1. Adem in Adem uit. Onthaasten be-

gint altijd met de ademhaling. Maak je 

uitademing langer dan je inademing 

om te onthaasten. 

2. Ga de natuur in. De natuur heeft een 

kalmerend effect op ons zenuwstelsel. 

Het helpt je lichaam van de stress- naar 

de ontspannende modus te gaan. 

ONTHAASTEN GAAT EIGENLIJK BEST MAKKELIJK

3. Zet je mobiel op stil. Ook geen mu-

ziek. Wandel eens met volle aandacht 

aanwezig in de natuur. Zie de kleuren, 

hoor de geluiden, ruik de geuren. Ik zou 

nog bijna zeggen proef de natuur. Dan 

is het wel handig om eerst te weten wat 

je wel en niet kunt eten. Je zal meer 

ruimte ervaren en de ruis in je hoofd zal 

verminderen. 

Gerendal bij Schin op Geul

Een natuurgebied vol hellingbossen, 

hoogstamboomgaarden, weilanden en 

heggen. Het middelste en onderste deel is 

stiltegebied. Zo mooi zag je ze nog nooit! 

De grazende kudde Mergellandschapen 

maken het idyllische plaatje compleet.  

Onderste en bovenste bos,  

Kinkeweg, Mechelen

Een prachtig stiltegebied in het zuidelijkste 

randje van Nederland. Dennenbomen, 

wilde zwijnen, een 25 meter hoge mergel-

wand en glooiende vergezichten. Hier ben 

je gegarandeerd onderste boven van! 

De Piepert, Wittemerweg, Eys

Een rustig natuurgebied met levendige 

flora en fauna dat tegen de helling van  

Eyser Heuvelrug prijkt. Het bovenste deel, 

het Eyserbos, is een stiltegebied waar in 

alle rust tot jezelf komt. Uniek: de spoor-

tunnels in dit gebied!  

#Culture

4. Kom in beweging. Zit je vast of voel 

je je overweldigd? Door fysiek in bewe-

ging te komen, kom je ook mentaal en 

emotioneel weer in beweging. Wande-

len of hardlopen in de natuur is aan te 

raden. Geniet alleen of samen.  

PAUZE!

Natuurspots met stiltegebieden om je energie op te laden:
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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

MUSEUM DE SCHAT 
VAN SIMPELVELD

Ontdek de schitterende collectie 
kunstschatten in Museum de 
Schat van Simpelveld.

Het museum is gevestigd in een indruk-

wekkend kloostergebouw en bevat de 

grootste collectie negentiende-eeuws 

borduurwerk ter wereld. De Zusters van 

het Arme Kind Jezus produceerden al dit 

borduurwerk zelf, onder andere in het 

klooster in Simpelveld. Met de inkomsten 

die zij hieruit kregen, zorgden ze ervoor 

dat arme kinderen een goede opleiding 

kregen, en weeskinderen een warm 

thuis. Nieuwsgierig geworden?  

Ontdek het hele verhaal in het museum! 

Reserveer deze zomer een  
picknick in de kloostertuin!

Kinderen tot 18 jaar krijgen gratis entree! 

www.deschatvansimpelveld.nl

Ramon

Regelmatig spring ik op mijn mountainbike voor een avon-

tuurlijk rondje door “the Dutch Mountains”. Niet heel gek, want 

de mooiste single trails, holle wegen en zinderende afdalingen 

liggen in de directe omgeving van mijn huis. Een netwerk van 

meer dan 500km MTB-routes ligt voor je klaar in Zuid-Limburg. 

Wist je dat de St. Geertruidroute vlak langs ons park loopt?

Tiny 

Zijn jouw kinderen, net als de mijne echte waterratten? Dan 

kun je met het hele gezin je hart ophalen in subtropisch zwem-

paradijs Mosaqua. Terwijl de volwassenen hun batterij opladen 

in de whirlpool of belevingsdouche, testen de kinderen één van 

de vele glijbanen. Bij Mosaqua in Gulpen is zwemmen meer 

dan alleen baantjes trekken.

Kevin

Skiën of snowboarden in eigen land? Dat klinkt te mooi om 

waar te zijn! In mijn woonplaats Landgraaf ligt de mooiste en 

langste indoor skipiste van Nederland. Een leuk, sportief uitje 

voor het hele gezin. Behalve blauwe en rode pistes zijn er ook 

beginners pistes en kinderpistes. Per ongeluk je eigen ski’s ver-

geten? Geen probleem! Alles is te huur.

Wij, medewerkers van Landal De Waufsberg 
zetten ons iedere dag van het jaar in om 
onze gasten een onvergetelijke vakantie te 
bezorgen. Graag delen wij onze ultieme tips 
met de gasten, om ze het echte Zuid-Limburg 
te laten beleven. In deze editie van “Trots op 
eigen streek”, laten wij u graag zien, hoe we 
ondanks het Bourgondische leven fit blijven.

Jacqueline

Anja

Ramon

Nicole

Kevin

Tiny

Nicole

Hardlopen is mijn beste vriend! Wekelijks trek ik mijn 

hardloopschoenen aan en geniet ik van de vrije natuur in 

Zuid-Limburg. Hardlopen is voor mij inspannen en ont-

spannen tegelijk. Op de website van Visit Zuid Limburg 

vind je de lekkerste hardlooproutes in de omgeving.

Jacqueline

Met de ebike kom je verder, zie je meer en zijn de Limburg-

se heuvels geen enkel probleem meer. Een heerlijk, sportieve 

manier dus om de omgeving te ontdekken. Je kunt een ebike 

huren via onze app of via de receptie. Wij voorzien je graag 

van de mooiste (knooppunten) routes in de directe omge-

ving van het park.  

Anja

Ons laatste team-uitje was naar Green Valley Boeren-

golf bij Teuven, op steenworp afstand vanaf ons park. 

Wat hebben wij een leuke middag gehad! Boerengolf is 

een leuke, ontspannen manier van golf maar dan nét even 

anders. Een geweldig, sportief uitje midden in de natuur 

tussen rustige koeien, herten en konijntjes. Een aanrader 

voor jong en oud!

De favoriete plekjes van ons team



#food
#foodfood

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!
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Een ritje door het Heuvelland voert je al snel langs glooiende fruitboomgaar-

den, akkers en boerderijwinkels. Op de mooiste en meest bijzondere plekken 

proef en koop je vers fruit, pure kruiden en zachte honing! Houd je van vers, 

dan moet je zeker stoppen bij een van de boerderijwinkels langs de Limburg-

se wegen. Hier koop je o.a. fruit en groente van 

het seizoen, vers van het land!

Imkerij BEEing Pure

Bijen zijn belangrijke diertjes, die onmis-

baar zijn in de natuur! Bij imkerij BEEing 

Pure leer je alles over het mysterieuze 

gedrag van de bijen. Je krijgt een veili-

ge blik in de bijenraten, ontdekt wat een 

imker precies moet doen voor lekkere 

honing en natuurlijk mag je de heerlijke 

honing proeven! Kom mee naar de won-

dere wereld van de bij!

Wiegersweg 1, Gronsveld

Boerderijwinkel De Oogstschuur

Al meer dan 50 jaar wordt er bij Fruitbedrijf 

Notermans fruit geteeld: peren, appels, 

aardbeien, bramen, frambozen en diver-

se soorten bessen. In de boerderijwinkel 

koop je naast fruit ook heerlijke honing 

en typisch Limburgse streekproducten! 

Van het eigen fruit worden stroop, jam en 

diverse soorten sappen gemaakt. 

Hoogcruts 5, Noorbeek

Boerderijwinkel Bemelerhof 

in Bemelen

Bij Boerderijwinkel Bemelerhof geniet 

je iedere dag van verschillende soorten 

fruiten zoals bramen, aardbeien, fram-

bozen, pruimen, appels, peren en veel 

meer! Vers van het land en dat proef je! 

Bemelerweg 320, Maastricht

Eyserhalte

Midden in de heuvels van Zuid-Limburg 

tussen Eys en Wittem ligt de Eyserhal-

te: een bloeiende delicatessenzaak met 

een ruim assortiment aan groenten, 

fruit en delicatessen. Wie de Eyserhalte 

bezoekt weet al snel dat alles hier draait 

om smaakbeleving.  

Wittemerweg 2, Eys

VERS VAN HET LAND

Groente- en kruiden-

tuin van Landgoed Heerdeberg

Haal iedere woensdagmiddag verse 

groenten volgens de principes van Per-

macultuur bij Landgoed Heerdeberg. 

Binnen Permacultuur wordt gezorgd 

voor de aarde en de mens en wordt het 

ecosysteem weer in balans gebracht. 

Pater Kustersweg 20, Cadier en Keer

Met Fruit Erop Uit!

Met Fruit Erop Uit is een samenwerkings-

verband van Fruittelers uit de gemeente 

Eijsden-Margraten. Regelmatig organi-

seren zij leuke 'fruitige' evenementen 

en streekmarkten. Houd hiervoor hun 

website goed in de gaten.

www.metfruiteropuit.nl

Abdij Lilbosch

Bij de Trappisten van de Abdij Lilbosch 

in Echt scharrelen Livar kloostervarkens 

rond, en worden met veel liefde verzorgd 

door de monniken. Hier koop je dan ook 

het beste Livar-vlees. Het malse vlees is 

heerlijk om smaakvolle gerechten mee te 

bereiden. De winkel is verder gevuld met 

ambachtelijke producten van hoge kwa-

liteit, zoals hun eigen trappistenlikeuren. 

De opbrengsten ondersteunen de Trap-

pisten in hun poging het monnikenleven 

in stand te houden.  Pepinusbrug 6a, Echt

De Auw Stoof 

Bij de Auw Stoof maken ze de lekkerste 

gerechten van streekproducten. Kijk over 

de schouder van de kok mee of ga zelf 

aan de slag in een kookworkshop om van 

te watertanden. Natuurlijk kun je al het 

lekkers ook proeven en kopen voor thuis! 

De Steeg 13B, Schimmert

Kersenbedrijf Schaepkens

Kersenbedrijf Schaepkens in Klimmen 

is de plek waar je heerlijk zoete kersen 

krijgt. Beleef, ervaar en proef de sensatie 

van de verschillende soorten rassen. Ie-

der jaar kun je tijdens de Kersenplukdag 

in de zomer zelf kersen komen 

plukken in de boomgaard! 

Klimmenderstraat 106, 

Klimmen

bron: www.visitzuidlimburg.nl
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Hier worden we nou "zen" van!
‘BloteVoetenPark Brunssum / Volle Maanwandeling met astrologische uitleg

Beleef het mysterie van de volle maan! Wandel onder leiding van een gids door het maanverlichte bos (met schoe-

nen aan), ervaar de intense stilte en bewonder het zicht en de kracht van de maan. Je wordt ontvangen met een 

kop koffie of thee in de BloteVoetenHut. Onze gids stelt zich aan jullie voor en daarna gaan jullie het bos in. Tijdens 

de wandeling krijg je uitleg over de astrologische betekenis van de maan. Daarnaast is Volle maan hét moment om 

iets los te laten en om iets nieuws aan te gaan. Word bewust, sta stil, deel met elkaar en laat los. Een bijzondere 

ervaring die je niet snel zult vergeten! 

Bekijk de activiteitenagenda op www.blotevoetenpark.nl

Spa en wellness Chateau St. Gerlach

Spa & Wellness St. Gerlach is gelegen in de gewelfde kelders van het voormalige adellijke stiftgebouw van Château 

St. Gerlach. De kelders zijn omgetoverd in intieme en sfeervolle behandelruimtes. Samen met het in Romeinse stijl 

uitgevoerde zwembad, de sauna en het Turks stoombad een schitterende entourage om je van "top tot teen" te laten 

verwennen.www.oostwegelcollection.nl • Joseph Corneli Allee 1, 6301 KK Valkenburg

‘BloteVoetenPark Brunssum / Natuursauna avonden

Word helemaal zen in het BloteVoetenPark bos! Wat dacht je van een buitensauna, bosgeur opsnuiven, een 

zweethut, natuurwaterzwemmen, opwarmen bij het kampvuur en voetenbaden? Een unieke wellness ervaring in 

het bos waarbij je helemaal tot rust komt. Ben jij een echte wellness lover? Word helemaal zen in het BloteVoeten-

Park bos! Wat dacht je van een buitensauna, bosgeur opsnuiven, een zweethut, natuurwaterzwemmen, opwarmen 

bij het kampvuur en voetenbaden? Een unieke wellness ervaring in het bos waarbij je helemaal tot rust komt.

Bekijk de activiteitenkalender op www.Blotevoetenpark.nl

yogasessies voor ouders met hun kinderen

Kinderyoga is spelen met yoga die is aangepast aan de belevingswereld van kinderen. Kinderyoga maakt kinderen 

bewust van zichzelf, van hun lichaam, adem, gevoelsleven en omgeving. Yoga voor kinderen betekent samen 

bewegen, ontspannen en fantaseren. Het doel is om al spelend sterker te worden.Deze versterkende werking kun 

je merken aan houding en motoriek, concentratie, ademhaling, zelfvertrouwen en ontspanning. De achterliggende 

gedachte is dat kinderen mogen zijn wie ze zijn en dat ze zichzelf en hun omgeving respecteren.

www.kindercoachingmaastricht.nl/kinderyoga

Bodhi Retreats

Bodhi staat voor ontwaken, begrijpen en zelfverwerkelijking. Werkelijk jezelf zijn en van 

daaruit leven. Bodhi gelooft dat hierin het ware geluk voelbaar is. Een 

dag die je geeft aan jezelf. Gedragen en geborgen binnen de 

oude muren van het klooster Hoogcruts kun je rust, stilte en 

bezinning ervaren. Deze retraite dag staat in het teken 

van vertragen, verinnerlijken, samenzijn, jezelf 

voeden en helen.

www.bodiretreats.nl 

Dorpstraat 2a 6301BC Sibbe

Vaals centrum
Je kunt kennis maken met de rijke geschiedenis van 
Vaals tijdens de historische stadswandeling. Ontdek 
bijvoorbeeld de erfenis van de Duitse lakenfabrikant 
Von Clermont: het statige gemeentehuis en Kasteel 
Bloemendal. Maar ook de Kopermolen (het Centrum voor 
Kunst en Cultuur) en de ‘Kleng wach’ (het kleinste museum 
van Nederland in een voormalig douanekantoortje) zijn 
de moeite waard in deze Cittaslow-gemeente.   

Drielandenpunt
Het Drielandenpunt is het hoogste punt van het 
Nederlandse vasteland (322,5 meter) en de plek waar 
de grenzen tussen Nederland, België en Duitsland 
samenkomen. Vanaf de uitzichttorens heb je een 
fantastisch uitzicht over de regio. En wist je dat dit vroeger 
zelfs een Vierlandenpunt was?

Idyllische omgeving
Via idyllische weggetjes en pittige slingerbochten 
kun je de dorpskernen van Vijlen en Lemiers 
verkennen, waar de landelijke omgeving en knusse 
vakwerkhuizen de sfeer bepalen. 

Vijlen herken je gemakkelijk aan de statige toren 
van de St. Martinuskerk, die tot in de wijde omtrek te 
zien is. En Lemiers is een klein kerkdorpje waar je een 
bijzonder kapelletje tegenkomt; de middeleeuwse 
Sint-Catharinakapel met muurschilderingen van 
Hans Truijen.

Rondom de dorpen vind je gehuchten waar de tijd 
lijkt stil te hebben gestaan, zoals Holset, Cottessen, 

Mamelis, Raren, Rott en Wolfhaag. Ook vind je er 
verschillende wijngaarden, waarvan je de lokale wijnen        
ter plekke kunt proeven.

De gemeente Vaals staat bekend om haar prachtige natuur en het Drielandenpunt. Maar ook het 
stadje Vaals en de dorpen Vijlen en Lemiers zijn het ontdekken meer dan waard! Zo wordt het cen-
trum van Vaals gevormd door een decor van monumentale gebouwen. Daarnaast nodigen door 
de hele gemeente gezellige terrasjes uit tot heerlijk relaxen, staan sfeervolle restaurants garant 
voor bourgondisch tafelen en verleiden kleine boetiekjes tot een middagje winkelen. Bovendien 
heeft de gemeente sinds 2011 het keurmerk Cittaslow: een erkenning voor de kwaliteit van leven 

in Vaals voor de inwoners maar ook voor bezoekers.

Vaals:  Fiets- en Vaals:  Fiets- en 
wandelparadijs met een wandelparadijs met een 

rijke geschiedenisrijke geschiedenis

Je kunt kennis maken met de rijke geschiedenis van 
Vaals tijdens de historische stadswandeling. Ontdek 

Ontdek mooie wandel- en � etsroutes | attracties en bezienswaardigheden | 
smakelijke restaurants en cafés | sfeervolle hotels, B&B’s, campings en 
vakantieparken | en alle evenementen in de gemeente Vaals op  

www.toerismevaals.nl
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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 

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

#food
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Elke dag geopend vanaf 10.00 uur | Gaiaboulevard 1 Kerkrade

  IN GaiaZOO ERVAAR JE
HOE BIJZONDER ONZE AARDE IS

Volg ons via

Veilig
samen
uit

2020

STA OOG IN OOG MET
1500 DIEREN

KLIM EN KLAUTER 
IN DE VERSCHILLENDE 

(OVERDEKTE) SPEELTUINEN

ONTMOET 400 FLAMINGO’S
DE GROOTSTE GROEP VAN EUROPA! 

P MP
BELEEF ZUID-AMERIKA IN HET NIEUWE 
PAMPA-GEBIED EN DE

GaiaZOO-TICKETS
MET KORTING!

Meer informatie bij de Landal receptie

GaiaZOO adv Landal A4 NL 0222 v1.indd   1GaiaZOO adv Landal A4 NL 0222 v1.indd   1 21-02-22 - wk 8   09:5221-02-22 - wk 8   09:52


