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Treed in de
 voetsporen van 

de Romeinen!

Bezoek het allermooiste
 kasteel van nederland & 

Laat je verwonderen!

Een bezoek aan Kasteel Hoensbroek 
is een belevenis voor jong en oud. In dit 

enorme slot met meer dan veertig ruimtes 
komen avonturen uit verre verledens tot 

leven. Koop je tickets online!

TIP: RIDDERTOERNOOI 22-23 OKTOBER!

Kinderen
t/m 17 jaar 

gratis! 

thermenmuseum.nl

Van een expo over 400 jaar baden 
tot een expeditie naar 2000 jaar 
geleden. Bij het Thermenmuseum 

ontdek je het allemaal! 
Koop je tickets online!
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Winterwandelingen 

Stap in je wandelschoenen en ga er juist 
in de winter lekker op uit. Warm krijg je 
het vanzelf, eenmaal bovenop een van de 
heuvels, gezellig slenterend door de stad, 
of als je diep onder de indruk bent van 
een winters vergezicht over het mooie 
Zuid-Limburg. Beleef de betovering van 
winter in Zuid-Limburg terwijl je wandelt 
over de heuvels, foto’s maakt van het 
geweldige uitzicht, langs prachtig 
versierde vakwerkhuisjes komt en 
plaatsneemt in een knus cafeetje met 
een lekker glaasje lokale wijn. 
→ visitzuidlimburg.nl/winterwandelingen 

De temperaturen zijn misschien wel laag, maar de winter  
in Zuid-Limburg is alles behalve koud. Het seizoen van  
lichtjes, winterwandelingen, warme chocolademelk en  
gezellige avonden is aangebroken. In Zuid-Limburg is er  
ook in de winter zóveel leuks te beleven, dat wordt  
gegarandeerd genieten. Vier de winter samen in Zuid- 
Limburg: even helemaal weg, maar toch dichtbij.

De oplossing:

Horizontaal

2. Limburgs woord voor varken 

3. Een typisch Limburgs gebak in 
 de vorm van een strik

7. Hier komen Nederland, België 
 en Duitsland samen.

8. Deze grondstof wordt ook wel 
 het zwarte goud genoemd

10. Limburgse huizen gemaakt van 
 hout, stenen, stro en leem

11. De gele steen die je veel in 
 Valkenburg ziet 

12. Dit dorp werd als eerste bevrijd 
 in de Tweede Wereldoorlog 

a b c d e f g h i j k l m n o p q

Stuur de oplossing van de puzzel naar marketing@visitzuidlimburg.nl 
en maak kans op 2 × 2 tickets naar keuze voor Kerststad Valkenburg. 
De winnaar wordt begin december bekend gemaakt. 

Verticaal

1. Limburgs voor 
 ‘Hallo, hoe gaat het?’

2. Limburgse benaming voor 
 een mijnwerker 

4. De Romeinse benaming 
 voor Heerlen

5. Het grootste najaarsfeest van 
 het zuiden dat in Sittard 
 plaatsvindt

6. In deze stad vind je onder-
 grondse kerstmarkten

9. Deze rivier stroomt o.a. 
 door Epen 

11. Deze rivier vormt een  
 natuurlijke grens tussen  
 België en Nederland
 

Een lékker winters dagje

Na een stevige wandeling of een middag 
slenteren in de stad heb je zin om ergens 
lekker warm neer te ploffen. Sluit de dag af 
bij een dorpscafé midden in de stad, een 
berghut in het bos of een bourgondisch 
biercafé. Zoek een fijn plekje en proef 
zowel van de sfeer als van het lekkers op 
de kaart. Kijk voor de meest knusse 
cafeetjes op → visitzuidlimburg.nl/cafés

Tijd van bezinning

Winter is een seizoen van rust en bezin-
ning. Geniet van de stilte tussen de heuvels 
met een van de camini’s en het ontdek het 

rijke religieuze erfgoed van Zuid-Limburg: 
van het grootste abdijcomplex van de 
Benelux tot aan de kleinste wegkruizen. 
Steek jij een kaarsje op in één van de vele 
kapelletjes? → visitzuidlimburg.nl/bezin 

Een sfeervolle kerst

Tijdens de kerst in Zuid-Limburg geniet je 
samen van duizenden lichtjes, prachtig 
versierde vakwerkhuisjes en natuurlijk 
elkaars gezelschap. Bezoek bijzondere 
kerstmarkten, kom lekker kerstshoppen, 
maak een kribkeswandeling of dompel je 
onder in de onovertroffen kerstsfeer van 
Kerststad Valkenburg. 
→ visitzuidlimburg.nl/kerst 

Gun jezelf een magische winter 
en ga op pad met de tips van Visit
Zuid-Limburg. Bekijk alle tips op 
⟶ visitzuidlimburg.nl/winterparadijs 

Deel jouw warme herinneringen aan 
Winterparadijs Zuid-Limburg met 
#visitzuidlimburg

Puzzel je weg  
door Zuid-Limburg

Winterparadijs   
Zuid-Limburg
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Van Torino tot Palermo, 
van Pamplona tot Sevilla; 

in Mediterrane landen
is eten een feest!

Openingstijden
Onze keuken is dagelijks geopend van 12:00 tot 22:00 uur. 

Dinsdagen buiten het seizoen uitgezonderd.

Wij zijn gesloten op 
24-12, 25-12, 31-12

Contact
Grotestraat Centrum 8, 

6301 CX Valkenburg aan de Geul

info@latinos-valkenburg.nl
+31 (0)43 6 01 26 20

Latinos neemt u mee op een culinaire reis door 
Spanje en Italië, waar eten een samenkomen van 

vrienden, kennissen en familie is. 
Waar de dag wordt afgesloten met een 

goed glas wijn, heerlijk eten en een 
bruisende sfeer. Omringd door dierbaren.

Adelheid Antiek | In de Cramer 50 | 6411 RS Heerlen | www.adelheidantiek.nl
Openingstijden: Ma 13.00 - 17.00 uur | Di t/m vrij 10.00 - 17.00 uur | Za 11.00 - 17.00 uur | Zo 11.00 - 17.00 uur
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In de herfst is het Zuid-Limburgse landschap nóg mooier.  
Lekker wandelen door de bossen waar de bladeren kraken  
onder je schoenen, plonsen in de plassen of genieten van 
prachtige herfstachtige panorama’s met een bijzonder kleu-
renpalet. Zuid-Limburg verandert in de herfst in een prachtig 
schilderij. Tijd om je wandelschoenen aan te trekken en er met 
een van deze 5 prachtige herfstwandelingen erop uit te gaan.  

Denk je aan herfst, dan  
denk je vast ook aan lekkere 
bokbiertjes. Laat dat nou net 
iets zijn waar je in de herfst 
volop van kan genieten in 
Zuid-Limburg. Tijdens de  
Valkenburgse Bokkenweken 
of bij een van de brouwerijen.

De Valkenburgse  
Bokkenweken are bock! 
Ook in 2022 is het in Valkenburg weer 
(b)oktober! Heel Valkenburg aan de Geul 
staat tijdens deze maand weer in het 
teken van de bok. Op zondag 2 oktober 
wordt het eerste vaatje bokbier weer met 
paard en wagen Valkenburg binnengere-
den als startsein voor de bokkenweken. 

Zuid-Limburg staat bekend 
om haar gezellige, bourgon-
dische cultuur. In de herfst 
en winter wordt het alle-
maal nét nog een tikkeltje 
gezelliger. De haardvuren 
worden aangestoken, de 
chocolademelk wordt opge-
warmd en de kaarsjes bran-
den. Met deze verwarmende 
uitjes, proef je het najaar in 
Zuid-Limburg 

Gezellig happen en stappen 
Lekker happen en stappen doe je tijdens 
één van de amusetochten. Je volgt een 
mooie wandelroute, waar je onderweg bij 
verschillende horecagelegenheden even 
kunt opwarmen en beloond wordt met 
een lekker hapje. 
⟶ visitzuidlimburg.nl/amusetochten

Lekker knus bij de open haard 
Met onstuimig herfst- of winterweer kruip 
je misschien het liefst in je warme choco-
lademelk, maar op deze plekjes met open 
haard warm je meteen op na een boswan-
deling of gewoon voor de gezelligheid. 
⟶ visitzuidlimburg.nl/openhaard

Bokkemèrt en bokkenmuziek 
Op zondag 9 oktober kun je struinen 
langs de kraampjes van de Valkenburgse 
Bokkemèrt in het centrum van Valkenburg. 
Met een straatlengte van 3 kilometer en 
ruim 250 kramen is het één van de groot-
ste jaarmarkten in Limburg. Ook voor de 
muzikale bokken onder ons is er meer dan 
genoeg te beleven: geniet op zondag 16 
oktober van het bokkenconcert en op zon-
dag 23 oktober van Bok ’n Blues. Dit alles 
natuurlijk met een heerlijk glaasje bokbier 
in je hand. De kleine bökskes en geitjes 
hoeven zich niet te vervelen, ook voor 
kinderen is er van alles te beleven tijdens 
de Valkenburgse Bokkenweken. 

Kijk voor het volledige programma op 
www.valkenburgsebokkenweken.nl Wild eten 

Ben jij ook wild van wild? In het culinaire 
wildseizoen verschijnen de wildklassiekers 
weer op de kaart. Bij tal van Zuid-Lim-
burgse restaurants kun je dit proeven, 
natuurlijk onder het genot van een 
passend lokaal wijntje of biertje. 
⟶ visitzuidlimburg.nl/wild 

Op verkenning door  
de Schinveldse Bossen 

In het dal van de Roode beek liggen de 
Schinveldse Bossen. Hier lopen tal van wan-
delroutes waarbij je niet uitgekeken raakt. 
Een groot deel van het gebied wordt be-
heerd met Schotse hooglanders, misschien 
spot je er tijdens je wandeling wel een. 
Neem de tijd om alle indrukken in je op te 
nemen en de echte stilte – op het gekraak 
van de bladeren na – te ervaren. 

Genieten van gekleurde  
panorama’s 

Op het hoogtepunt van het Zuid-Limburgse 
heuvelland, de Vaalserberg, is de herfst op 
zijn mooist. De Grensroute Vaals-Orsbach 

Tijd voor bokken en bier  Proef het Zuid- 
Limburgse najaar

Gr1 start rond het Drielandenpunt, brengt 
je vervolgens over de Sneeuwberg en via 
het kleurrijke Koningin Julianaplein naar 
het Duits Orsbach. Houd je camera maar in 
de aanslag, want prachtige herfstplaatjes 
schiet je gegarandeerd! 

Mergelgeel met herfstachtig 
oranje, rood en bruin 

Met de drie lussen van de Krijtwandeling 
Valkenburg beleef je de Krijtperiode zowel 
boven- als ondergronds. We zullen je ver-
tellen: de mergelwanden en -groeves zijn 
in combinatie met die warme herfstkleuren 
nog indrukwekkender. Kijk op 
visitzuidlimburg.nl/mergelroutes 

Stampen in de plassen  
rondom de Geleenbeek 

Wanneer je de stadse omgeving van 
Heerlen uitloopt, kom je in een onverwacht 
mooi gebied waar de Geleenbeek stroomt 
en je naar een verborgen wonder leidt. Ver-
borgen tussen Heerlen en Voerendaal ligt 
namelijk het prachtige kasteel Terworm. 
Verscholen tussen de gekleurde bomen 
opent zich de fenomenale binnenplaats van 
het veertiende-eeuwse kasteel. De route 
Heerlen TW1 laat je het hele gebied rond-
om Terworm ontdekken. 

Herfstkleuren van  
Epen tot Mechelen

De route ‘Van Epen tot Mechelen’ voert 
je door het prachtige gebied van Epen 
tot Mechelen, een paradijs voor iedere 
wandelaar in Nederland. Je ontdekt tijdens 
deze route het authentiek Zuid-Limburgse 
landschap met hoogstamboomgaarden, 
hagen en holle wegen. 

Wil je deze of nog meer herfst-
wandelingen ontdekken? Kijk op 
visitzuidlimburg.nl/herfstwandeling

Wil je een lekker bokbiertje proeven 
bij een van de Zuid-Limburgse  
brouwerijen? Kijk op  
⟶ visitzuidlimburg.nl/bier

Lekker door de  
bladeren stampen!

De leukste 
herfst-

wandelingen

Tip! 
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evenementen
kalender

winter 2022

weekend 10/11 en 17/18 december

Fabelachting Geleen
16 t/m 18 december

Glazen Huis Geleen

Op de hoogte blijven van
het laatste nieuws uit ons centrum?
Volg ons dan op       en/of       @CentrumGeleen

27 november en 11 & 18 december

Koopzondagen

Kijk voor meer informatie op www.centrumgeleen.nl

Kijk voor meer informatie op www.glazenhuisgeleen.nl

Winkels geopend van 12.00 - 17.00 uur
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Kunst en cultuur in de steden 
tussen de heuvels
Zuid-Limburg: wie kent het niet van lange wandelingen  
door glooiende heuvels en koffie met vlaai op een lieflijk 
dorpsplein? Tijd voor wat anders, want het ‘stadse’ aanbod 
is groter dan je denkt! Kunst, architectuur en cultuur liggen 
op straat in de steden tussen de heuvels. Visit Zuid-Limburg 
neemt je mee naar drie verrassende steden: Heerlen,  
Sittard en Valkenburg.

Heerlen, de urban hotspot 
van Zuid-Limburg

Het meest ‘stedelijk’ van de drie is Heerlen, 
ooit het centrum van de invloedrijke steen-
koolindustrie. De afgelopen vijftig jaar, na 
de mijnsluitingen, krabbelde de stad op uit 
een diep dal vol drugs en prostitutie. Het 
resultaat is opmerkelijk, want kunst en cul-
tuur bleken de redding van de stad en dat 
zorgt voor een verrassende stedentrip.

Kom je met de trein, dan stap je uit in 
het Maankwartier. Deze nieuwe stations-
omgeving is geen gebouw maar één groot 
kunstwerk. De maan staat symbool voor 
het licht dat wordt weerkaatst door de 
zon in duistere tijden. Die duistere tijden 
speelden zich destijds vooral af in en rond 
het station. Nu pronkt hier een stralend wit 
wonder vol symboliek en kunst.

De Zuid-Limburgse steden 
hebben een kleurrijk verleden 
en zijn een broedplek van  
verhalen. Lokale gidsen  
nemen je graag mee in deze 
bijzondere verhalen. 

Cultuurexpedities in het hart  
van de stad
De deskundige stadsgidsen openen jouw 
ogen en laten jou de stad zien zoals je haar 
nooit eerder zag. Zo leer je de stad pas 
écht kennen. Deelnemen aan een stads-
wandeling onder begeleiding van een gids 

Meet the locals en ontdek de stad

Kunst vind je trouwens door de hele stad. 
Heerlen wordt niet voor niets muralhoofd-
stad van Nederland genoemd, want ner-
gens vind je zoveel van deze gigantische 
muurschilderingen tegen de (voorheen 
lelijke) gevels van de stad. Alleen al in het 
centrum zijn dat er meer dan zestig! 
De street art stopt niet bij de gevels. Een 
scala aan kunstvormen zit verstopt in alle 
hoeken en gaten van de stad: paste-ups, 
sculpturen, stencils… 

 
Sittard, oeroude vestingstad 
met modern tintje 

In 2021 werd Sittard door de ANWB 
bekroond tot de top 5 vestingsteden van 
Nederland. Verrassend, want Sittard staat 
landelijk nog veel te weinig bekend om de 
bewonderenswaardige walmuren. Uniek is 
dat driekwart van de stadswal bewaard is 
gebleven. Delen van de stadswal stammen 
uit de 16e eeuw en dat unieke, historische 
karakter nodigt uit tot een wandeling met 
leuke doorkijkjes naar kerktorens, groene 
schootsvelden en geheime tuinen.

Binnen de muren ontdek je het historische 
centrum van Sittard, met de Markt als warm 
en gezellig stadshart. Omlijst door traditi-
onele vakwerkhuizen en de indrukwekken-
de Sint-Michielskerk is het dé plek om de 
bourgondische sfeer van Sittard te proeven 
op één van de vele terrasjes. De Sint-
Michielskerk is één van de vele religieuze 
gebouwen in Sittard. Ooit was de stad een 
pelgrimsoord door verschillende wonderen 
die zich hier voltrokken. 

Het Mariapark, een wachtruimte voor 
pelgrims en de Onze Lieve Vrouw van het 
Heilig Hart basiliek zijn speciaal voor de 
pelgrimage gebouwd, ware pronkstukken 
van gotische architectuur.

Modern tintje
Buiten de stadsmuren volgen moderne 
en eigentijdse ontwikkelingen elkaar op. 
Een recent voorbeeld is de Dempsey 
Residence, een flat waarop een voor 
Nederland nieuwe kunstvorm is gereali-
seerd waarbij kunst en duurzaamheid 
hand in hand gaan. De gevels van de flat 
zijn voorzien van enorme zonnepanelen 
waarop kunstwerken te zien zijn. 

Valkenburg, historisch  
en kunstzinnig

Dacht je dat Valkenburg een dorp was? Al 
sinds 1452 draagt de plaats stadsrechten, in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld Heerlen. Van 
oudsher was Valkenburg een belangrijke 
vestingstad, hetgeen nog duidelijk te her-
kennen is aan het Kasteel van Valkenburg, 
de enige hoogteburcht van Nederland, en 
de vele middeleeuwse kenmerken.

In de 19e eeuw heeft de beroemde archi-
tect Pierre Cuypers, bekend van het Rijks-
museum en het Centraal Station in Amster-
dam, een tijd in Valkenburg gewoond. Hier 
liet hij er – met veel respect voor de histo-
rie van het Geulstadje – heel wat sporen na. 
Zo is onder leiding van Cuypers een groot 
deel van de catacomben in Rome exact 
gekopieerd naar ondergrondse gangenstel-
sels in Valkenburg (Romeinse Katakomben). 
Ook renoveerde Cuypers de middeleeuwse 
Berkelpoort, Kasteel Schaloen en de Nico-
laas en Barbarakerk.

Teekens aan de wand,  
street art van toen
Wat betreft street art – zoals we dat nu 
noemen – was Valkenburg een voorloper. 
In de 19e eeuw werden de gevels voorzien 
van prachtig geïllustreerde muurreclames. 
Tijdens het project ‘Teekens aan de wand’ 
zijn deze stuk voor stuk weer in de oude 
glorie teruggebracht. Nu is er een ware col-
lectie ontstaan die je het best bewondert 
tijdens een stadswandeling. Het boekje 
‘Kuiertocht langs Valkenburgse fresco’s’ 
voert je erlangs. Zo zijn er muurreclames 
van onder andere Philips, Van Nelle’s koffie 
en de Batavierlijn. Landelijke reclames, 
want Valkenburg was toen al dé vakantie-
bestemming van Nederland.

kan in Valkenburg, Heerlen, Sittard, Vaals, 
Echt en Aken. Luister naar de verhalen 
en ontdek de leukste plekjes! Kijk op 
visitzuidlimburg.nl/stadswandelingen 
en plan jouw bezoek aan een van de 
Zuid-Limburgse steden. 

Laat je meenemen door de  
kunstzinnige straten van Heerlen 
In Heerlen ligt de kunst gewoon op straat 
en het Maankwartier is een groot kunst-
werk waarin gewoond, gewerkt en geleefd 
wordt. Ook hier nemen de gidsen je graag 
mee op pad. Laat je elke eerste zater-
dag van de maand meenemen door het 
Maankwartier of ga met een gids op zoek 
naar de verhalen achter de murals die het 
centrum van Heerlen kleur geven. 
Boek jouw rondleiding door Urban Heerlen 
via visitzuidlimburg.nl/activiteiten.

Ontdek alle onontdekte steden 
en dorpen in Zuid-Limburg via 
visitzuidlimburg.nl/plaatsen
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Na twee succesvolle edities, zal er dit 
najaar wederom een Glazen Huis komen 
te staan in het centrum van Geleen. Van 
vrijdag 16 december tot en met zondag 18 
december zal de Markt in Geleen het decor 
vormen van de 3de editie van de goede 
doelen actie. In 2019 werd het Glazen Huis 
voor het laatst georganiseerd. Toen werd 
er € 11.700,- opgehaald voor het goede 
doel. De glazen unit, die een afmeting heeft 
van zes bij zes meter, krijgt een prominen-
te plek op de Markt in Geleen, tijdens het 
winterevenement ‘Fabelachtig Geleen’. Vier 
presentatoren laten zich vrijwillig 48 uur 
lang opsluiten om geld op te halen voor 

het goede doel. Vanaf vrijdagmiddag 17.00 
uur draaien de dj’s, uiteraard tegen beta-
ling, plaatjes die worden aangevraagd. Het 
winkelend publiek kan de dj’s live aan het 
werk zien én muziek aanvragen voor het 
goede doel. Een vijfde presentator loopt 
in het centrum rond om live reportages 
te maken. Met het geld dat wordt opge-
haald worden twee lokale, goede doelen 
gesteund. Vincentiusvereniging Geleen 
(hulpverlening) en Greutsj (talentontwikke-
ling kinderen) zijn de goede doelen dit jaar 
een financiële bijdrage tegemoet kunnen 
zien.

Glazen Huis keert terug in 
het centrum van Geleen

 Foto LIWI Foto
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De dagen worden korter,  
maar dat betekent niet dat 
het plezier er minder op wordt.
Laat je inspireren door deze  
6 leuke najaarsactiviteiten en 
ga op pad met je gezin voor 
een dag vol plezier!

Sittardse Basiliek vertelt
Luister naar de verhalen over de 
geschiedenis van de Onze Lieve Vrouw 
van het Heilig Hart Basiliek. Je wordt 
ook meegenomen naar de sacristie, 
galerijen en het oksaal. 
Duur: 1,5 uur / Prijs: € 5,- per persoon 

Historische rondleiding  
Abdij Rolduc 
Een gids neemt je mee in het imposante 
verleden van Abdij Rolduc en laat je plek-
ken zien waar normaal geen toegang is, 
zoals de Rococobibliotheek.  
Duur: 1,5 uur / Prijs: € 8,60 per persoon 

Kijk ook op visitzuidlimburg.nl/activiteiten

De sleutel van Elsloo 
Maak een spannende tocht door de 
historische kern van Elsloo en ga op 
zoek naar de code van een kluis waarin 
De Sleutel van Elsloo ligt. 
Duur: 2 tot 2,5 uur / Prijs: € 8,50 – 13,50 
per persoon

Bezoek aan de Brand Bierbrouwerij   
Ontdek de oudste brouwerij van Neder-
land (sinds 1340). Voel, ruik en beleef hoe 
Brand nog elke dag met passie en liefde 
voor het vak wordt gebrouwen. Je eindigt 
natuurlijk in het proeflokaal. 
Duur: 2 uur / Prijs: € 14.95 – € 20.95 

Het is hier niet altijd rozengeur en ma-
neschijn. In de herfstvakantie en tijdens 
Halloween zijn er heel wat spannende 
Halloween-uitjes te beleven. Pas maar 
op, want met deze tips kom je in een 
spookachtige sferen! Durf jij het aan?  

Verbijsterende verhalen 
In de Grensmaasvallei zijn veel mystieke 
verhalen te ontdekken. Wist je bijvoor-
beeld dat in Kasteel Limbricht het laatste 
heksenproces van Nederland heeft plaats-
gevonden? De Route vol Verwondering 
leidt je langs meer dan 30 wonderbaarlijke 
locaties met bijzondere verhalen. 
Kijk op visitzuidlimburg.nl/
routevolverwondering

Mysterieuze kastelen 
Bezoek een van de Zuid-Limburgse 
kastelen en stel je eens voor wie hier 
vroeger leefde. Wat voor duistere tafe-
relen hebben zich afgespeeld achter de 
poorten van het kasteel? Ga zelf op ont-
dekking en laat je fantasie de vrije loop: 
→ visitzuidlimburg.nl/middeleeuwen Bloedstollende evenementen

Is dat nu je eigen schaduw of toch die 
van iemand anders? Beschik jij over stalen 
zenuwen en ben je wel in voor een 
spannende griezeltocht? Er staan tal van 
evenementen op de agenda die je de 
stuipen op het lijf jagen. 
Kijk op visitzuidlimburg.nl/evenementen 
en filter op Halloween. 

1  De zon laten schijnen met  
 leuke indoor uitjes  
Is het een dag wat minder goed weer? 
Je hoeft niet binnen op de bank te blijven 
hangen! Er zijn genoeg leuke indoor uitjes 
die de zon weer laten schijnen. Beleef 
binnen een leuke dag en gooi een balletje 
op de bowlingbaan, klim en klauter in een 
binnenspeeltuin of neem een duik in het 
zwembad: het plezier spat er vanaf!  
→ visitzuidlimburg.nl/indoor-activiteiten

Zo leer je Zuid-Limburg  
écht kennen!

Griezelige groetjes  
uit Zuid-Limburg

2  Haal de Freek Vonk  
 in je kind naar boven
Tijdens een wandeling lekker stampen 
door de gevallen bladeren en de pratsj, 
kastanjes en eikeltjes rapen die uit de 
bomen vallen, of op zoek gaan naar pad-
denstoelen die de grond uit schieten. 
Op deze 10 kidsproof routes is er ook 
van alles te doen langs de routes. 
→ visitzuidlimburg.nl/kidsproofroutes

3  Actief de grotten in 
Onder Valkenburg kronkelt een enorm 
gangenstelsel van mergelgrotten. Hier 
regent het nooit: het perfecte uitje voor 
het najaar dus! Ontdek de mergelgrotten 
op een unieke manier en ga grotbiken, 
lasergamen of bouncen. Ready, set, go! 
→ visitzuidlimburg.nl/actief-in-de-grotten

4  Nieuwe dingen leren  
 in kidsproof musea 
Ga boven- én ondergronds op ontdekkings-
tocht in een van de kidsproof musea die 
Zuid-Limburg rijk is. In deze musea leer je 
door te doen, ervaren en voelen. Maak een 
reis naar Coriovallum, ga op ondergronds 
avontuur of ontdek hoe de wereld werkt 
in een écht doe-museum. Wedden dat je 
kinderen handen en ogen tekort komen? 
→ visitzuidlimburg.nl/kidsproof-musea 

5  Gratis naar de (VR)-film! 
Zet een VR-bril op, reis terug in de tijd en 
ontdek de geschiedenis van Zuid-Limburg 
op een boeiende manier. Of neem plaats 
in de filmzaal en maak een reis door het 
boeiende verleden van Parkstad, een streek 

die zich telkens opnieuw uitvindt. Bekijk de 
gratis films in de Visit Zuid-Limburg Experi-
ence Heerlen-Parkstad in het Maankwartier. 
→ visitzuidlimburg.nl/parkstad-experience 

6  De mooiste herfstfoto’s maken 
Het kleurenpalet in de herfst zorgt voor 
prachtige plaatjes! Laat je kinderen 
lekker gooien met bladeren of ga op 
zoek naar een prachtig uitzicht over de 
Zuid-Limburgse heuvels. Een mooie 
herinnering en stiekem ook gewoon heel 
leuk om te doen. Deel je mooiste foto’s 
met #visitzuidlimburg 
→ visitzuidlimburg.nl/panorama 

Tips voor het najaar!  

6x leuke dingen  
om te doen  
met kinderen

prijswijzigingen voorbehouden
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Boekhandel Dominicanen | Dominicanerkerkstraat 1, 6211 CZ Maastricht | www.boekhandeldominicanen.nl

Kom langs en krĳg 
de beste (cadeau)tips 
van onze 
boekverkopers!

Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober 2022 wordt het centrum van 
Sittard maar liefst twee dagen omgetoverd naar een magische 
Halloween-stad. Een boordevol programma met activiteiten voor 
zowel jong als oud.

Op zaterdag 29 oktober kun je op pad met heksje Zefka tijdens de griezel-
speurtocht en kom je langs de mooiste plekjes in de binnenstad. Je kunt ook 
de route langs tien prachtige levende standbeelden volgen. Laat je verassen 
door hun unieke verhalen en verschijningen. Ook kan je plaatsnemen bij de 
dames van de Moelerie en je hier mooi laten schminken. Geniet ook van een 
Halloween suikerspin!

Tussen 12.00 en 17.00 uur loopt een mystery shopper door de straten van onze 
mooie binnenstad. Wie weet wordt jouw aankoop die dag wel (deels) door 
onze mystery shopper betaald!

Zondag 30 oktober zijn de winkels tussen 12.00 en 17.00 uur geopend en 
kunnen de kinderen langs de winkels voor de welbekende Trick or Treat route 
om snoepjes te verzamelen. Kom na afloop je eigen pompoentje versieren voor 
bij brasserie Leven. Trek je mooiste Halloweenoutfit aan, want diegene die het 
mooist verkleed is, maakt kans op mooie prijzen!

De winkels hangen weer vol met de mooiste wintercollecties, waaronder 
warme winterjassen en heerlijke truien. Ook zijn er weer genoeg prachtige 
woonaccessoires te krijgen om het thuis weer gezellig aan te kleden. De onder-
nemers heten jullie van harte welkom onder het genot van een hapje of een 
drankje dit weekend!

Maak bij iedere aankoop in de winkels ook kans op een
cadeaubon van de lokale horeca. Genoeg redenen om 
dit weekend een bezoek aan Sittard te brengen!

Het weekend van 29+30 oktober 

Zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur
in de binnenstad van Sittard

www.sittardgenietenvoorop.nl

Twee dagen 
vol met prijzen 

winnen, levende 
standbeelden, een 

griezelspeurtocht en 
een Trick or Treat 

route!

Halloween
event

cadeaubon van de lokale horeca. Genoeg redenen om 
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Het Romeinse verleden van Heerlen beleef 
je tijdens de Voettocht door het Romeins 
Kwartier. Tijdens deze wandelroute van nog 
geen 3 kilometer komt vrijwel alles wat 
Romeins is in Heerlen-centrum aan de 
oppervlakte: vindplaatsen, kunst, architec-
tuur en opgravingen voeren je zo twee-
duizend jaar terug in de tijd. Bijzonder is 
dat je in het Romeins Kwartier museum-
objecten in de winkeletalages bewondert. 
Zo’n dertig vitrinekastjes met Romeinse 
vondsten en het verhaal erachter vind je 
verspreid over het gebied. Luister tijdens 
je pauze de podcast over het Romeins 
verleden en ontdek zuilen die verwijzen 
naar virtuele video’s waarin Amaka, de 
geliefde van pottenbakker Lucius, je 
meeneemt naar de Romeinse tijd. 
 

Verborgen onder Heerlen ligt een Romeinse stad en die  
ontdek je in het Romeins Kwartier. Tweeduizend jaar geleden 
ontstond hier een nederzetting rond een kruispunt van twee 
grote Romeinse wegen. Vanuit het hele Romeinse Rijk kwamen 
militairen, handelaren en reizigers bijeen in Coriovallum.  
Het Romeins Kwartier in Heerlen is Coriovallum herontdekt!

Hotspots in het  
Romeins Kwartier 

Thermenmuseum: De nachtwacht van de 
Nederlandse archeologie is de grootste 
Romeins schat van ons land. In het Ther-
menmuseum loop je rakelings langs de 
tweeduizend jaar oude resten van het bad-
huis van Coriovallum: een must see tijdens 
je bezoek aan Heerlen. 

De Vondst met de Romeinse pluktuin: Hét 
archeologisch centrum van Limburg ligt 
op het Romeinse kruispunt van wegen. 
Er is een gratis vaste tentoonstelling over 
archeologie en in de binnentuin ligt de vrij 
toegankelijke Romeinse Pluktuin.

Tempsplein: Velen vinden dit het mooiste 
stukje Heerlen, een sfeervol plein uit de 
hoogtijdagen van de mijnbouw. Tweedui-
zend jaar geleden stond je hier midden in 
Coriovallum. Op en rond het Tempsplein 
liggen drie tegels die verwijzen naar het 
Romeins verleden.

Quatro Cinema: Volgens de eigenaar van 
deze bioscoop bezit hij sinds kort de meest 
gefotografeerde bioscoop van Nederland. 
Dat allemaal dankzij een indrukwekkende 
serie murals op zijn gevel. Ze markeren de 
‘poort’ naar het Romeins Kwartier.

Luciushof: Weer zo’n aangename verras-
sing vind je in de Luciushof, vernoemd naar 
de allereerste ‘Heerlenaar’ die we bij naam 
kennen. Ooit woonde hier de pottenbakker 
Lucius, die de beroemde Luciuskruik maak-
te voor zijn geliefde Amaka. Een replica be-
wonder je in de prachtige binnentuin, net 
als een Romeinse kruidentuin en het terras 
van Brasserie De Twee Gezusters waar je 
Romeins kunt lunchen.  

Bereid je bezoek aan het Romeins Kwar-
tier voor op www.visitromeinskwartier.nl

Coriovallum, de stad 
onder een stad

De Romeinen brachten kennis, 
kunde en cultuur dat inmengde 
met lokale gebruiken. Zo ontstond 
de basis voor de leefwereld zoals 
wij die nu kennen in Zuid-Limburg. 
Die invloeden zijn tot op vandaag 
de dag nog steeds terug te vinden. 
Stiekem zijn er namelijk nog heel 
wat gebruiken die voor ons heel 
gewoon zijn, maar stammen uit de 
Romeinse tijd. 

Baden als een Romein
Voor de Romeinen was het een dagelijks 
ritueel om naar de baden te gaan. Nog 
steeds genieten we graag van een bezoek-
je aan een spa of wellness om lekker te 
ontspannen. Neem letterlijk een duik in 
het Romeinse leven bij een van de vele 
wellness- en kuuroorden in Zuid-Limburg. 
Je vindt ze op visitzuidlimburg.nl/
wellness-kuren 

Eten en drinken als een Romein 
Wist je dat veel producten die we 
vandaag de dag als streekproducten 
beschouwen eigenlijk door de Romei-
nen werden geïntroduceerd in Limburg? 
Denk aan kersen, spelt en zelfs Limburgse 
wijn. Wijn was de belangrijkste drank 
van het Romeinse rijk. Wijn is nog steeds 
erg belangrijk voor de regio, maar liefst 
32 procent van de totale Nederlandse 
wijndruiven wordt op Limburgse bodem 

Niet alleen in Heerlen, maar ook  
in Simpelveld en Voerendaal zijn 
zo’n tweeduizend jaar oude sporen 
van de Romeinen te vinden. De  
talrijke archeologische vondsten 
zijn indrukwekkend: sommige 
behoren tot de belangrijkste in 
Nederland en geven een bijzonder 
inkijkje in de Romeinse activiteit  
in dit gebied. 

Fietsen door Romeins Simpelveld 
en Voerendaal
‘Fietsen door Romeins Simpelveld en  
Voerendaal’ is een fietstocht die tot de 
verbeelding spreekt. De route neemt je 
mee over Romeinse wegen, paden die al 
meer dan tweeduizend jaar geleden be-
wandeld werden door een vernuftig volkje.

2000 jaar geleden genoten rijke boeren al 
van het glooiende landschap en de vrucht-
bare bodem die hen alles gaf wat ze nodig 
hadden. In ruil voor het graan dat ze hier 

geteeld. De Romeinen plantten de eerste 
wijnstokken op onze vruchtbare bodem. 
Wil je als een echte Romein ook genie-
ten van een lekker wijntje? Kijk dan op 
visitzuidlimburg.nl/wijn-proeven voor de 
meest bijzondere plekken. 

⟶ Lees ook: ‘Om te baden  
ging je naar Coriovallum’ 
In het nieuwe magazine ‘Zuid-Limburg 
lonkt’ lees je een interview met Karen 
Jeneson, conservator van het Thermen- 
museum, waarin je mee wordt genomen 
door Coriovallum met leuke weetjes over 
het Romeinse badhuis en de Via Belgica.

teelden, bouwden ze omvangrijke villa’s 
en vonden rijkdommen uit heel het 
Romeinse Rijk hun weg naar dit gebied.
Fiets door de Romeinse vallei van 
Bocholtz, door Voerendaal, de hoofdstad 
van het Land van Kalk en langs akker-
landen waar Romeinse villa’s stonden. 

Hoe wij nog steeds  
als Romeinen leven  

Een fietstocht 2000  
jaar terug in de tijd  

Haal de brochure bij de Visit Zuid-
Limburg Shops of bestel online op 
⟶ visitzuidlimburg.nl/webshop

 

Hou je van geocachen? Er is een 
speciale geocacheroute in het 
Romeins Kwartier. Vind de geocache 
‘Romeins Kwartier Heerlen’ met de 
code GC8R4GZ in je geocache-app.

Tip! 
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OV-vriendelijke route: 

Op pad in het  
5-sterrenlandschap
Een echte 5-sterren  
wandelroute

Ontdek de 5 levensaders 
van Sittard-Geleen  

Tips en informatie van 
Zuid-Limburg experts 

De route Landsrade G4 is een 
prachtige wandelroute van  
9 kilometer, midden in het 
Heuvelland. Je maakt een 
paar hoogtemeters, maar in 
ruil daarvoor geniet je van 
prachtige vergezichten over 
het glooiende landschap. 

Je eigen chauffeur mee 
Deze route is een ov-vriendelijke route. De 
buschauffeur brengt je tot het busstation 
in Gulpen en van daaruit start je de route. 
Gulpen is eenvoudig te bereiken met de 
bus vanuit onder andere Epen, Maastricht, 
Vaals, Eys en Valkenburg. 

In het monumentale Kritzraedthuis in 
historisch Sittard vind je de gloednieuwe 
Visit Zuid-Limburg Experience Sittard-Ge-
leen. Dit is hét startpunt voor je bezoek 
aan de stad en de regio. Aan de hand van 
5 levensaders maak je kennis met het 
leven in Sittard-Geleen en omstreken. 

Ontdek de veelzijdige cultuur van Sittard 
en test je kennis tijdens een quiz. Leer 
meer over 7000 jaar aan levensverhalen 
met de historische tijdlijn. Ervaar het leven 
in en met het landschap terwijl je een vir-
tuele wandeling maakt in het wandelrad. 
Maak kennis met de innovatiekracht van 
Sittard-Geleen door een aantal innovatieve 
producten. En bekijk op de levensgrote 
plattegrond wat er allemaal te doen is in 
de stad van levensgenieters. 

Onderweg 
De route volg je via de blauwe paaltjes. 
Tijdens de route geniet je van de glooien-
de heuvels, uitgestrekte akkerlanden en 
wuivende velden rondom Landsrade. Ook 
geniet je van de pracht van Kasteel Neu-
bourg en de Pannekoekenmolen. 

In de Visit Zuid-Limburg Shops en 
Experiences maak je kennis met al het 
moois dat Zuid-Limburg te bieden heeft! 
Onze medewerkers vertellen je graag 
over de mooiste plekjes en de leukste 
activiteiten! Er is ook een uitgebreid 
assortiment aan kaarten, brochures, 
streekproducten, cadeau-artikelen en 
VVV Cadeaukaarten. 

Op deze adressen vind je de 
Visit Zuid-Limburg vestigingen: 

• Visit Zuid-Limburg Experience 
Parkstad-Heerlen,  
Spoorplein 40, Heerlen 

• Visit Zuid-Limburg Experience Sittard- 
Geleen, Rosmolenstraat 2, Sittard 

•  Visit Zuid-Limburg Shop Valkenburg, 
Dr. Erensstraat 46, Valkenburg 

•  Visit Zuid-Limburg Shop Gulpen,  
Dorpsstraat 27, Gulpen  

Of bezoek één van de Visit Zuid-Limburg 
Servicepunten. In Beek, Born, Brunssum, 
Echt, Eijsden, Epen, Kerkrade, Landgraaf, 
Margraten, Meerssen, Noorbeek, 
Schinnen, Schinveld, Simpelveld, Stein, 
Vaals of Voerendaal.    

Het bruisende plaatsje Gulpen
De wandelroute start vanuit het bruisende 
plaatsje Gulpen, vol afwisselende activi-
teiten waar een gezellig centrum vol 
horecagelegenheden op je wacht op een 
schilderachtige locatie. 

Daarnaast koop je in de Experience 
natuurlijk wandel- en fietskaarten, 
gidsen en lekkere streekproducten. 

“Maak kennis met het 
savoir-vivre en de joie de 
vivre van de inwoners van 
Sittard-Geleen”

Eén ding is zeker: na je bezoek aan deze 
Experience ben je klaar voor je bezoek in 
de stad of de regio. 

⟶ visitzuidlimburg.nl/
sittardgeleen-experience

Bijkomen met een drankje
In Gulpen kom je na de route bij met een 
lekker warm of koud drankje, bijvoorbeeld 
bij het Gulpener Brouwlokaal. Nadien kun 
je je weg veilig vervolgen met het ov. 
Zo kun je genieten van een extra rondje! 

Thuis al een geschikte wandel- 
en/of fietskaart bestellen? 
Ga dan naar de webshop 
⟶ visitzuidlimburg.nl/webshop

Nog een rondje op een van de 
ov-vriendelijke routes? Kijk op 
visitzuidlimburg.nl/ov-routes

Tip! 

Scan de QR code 
voor meer info ⟶  
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Onder heel Oostelijk Zuid- 
Limburg liggen de aderen  
van de voormalige steenkool- 
industrie. Hoewel het nu  
onder water gelopen en  
verlaten is, ligt diep onder  
de grond nog steeds het 
grootste industrieterrein  
van Nederland. Bovengronds  
zijn bijna alle sporen uit dit 
industriële verleden gewist, 
maar sinds kort komt dit  
ondergrondse verleden steeds 
meer naar boven. In Heerlen, 
de hoofdstad van de voor- 
malige Mijnstreek, stap je  
in de voetsporen van een  
mijnwerker.

Met de fietsroute ‘In het spoor van de 
mijnen’ gaat een onzichtbare wereld voor 
je open, die van de mijnbouw. Bijzonder 
is dat je ook het minder bekende erfgoed 
uit het mijnverleden ontdekt, zoals de 
warenhuizen van toen, de schoolgebouwen 
en de arbeiderswijken. Er is meer bewaard 
gebleven dan je denkt!

Deze fietsroute
→ is in totaal 58,6 meter lang en volgt de  
 fietsknooppunten
→ bestaat uit vier lussen, zodat je je route  
 makkelijk kunt inkorten
→ neemt je mee door Heerlen, Landgraaf,  
 Kerkrade en Simpelveld
→ laat je 39 verrassende bezienswaardig- 
 heden zien uit de mijntijd

In het routeboekje 
– te koop in de Visit 
Zuid-Limburg Shops – 
vind je alle praktische 
en interessante infor-
matie voor onderweg. 
Scan de QR-codes 
voor nog meer ach-
tergrondinformatie.

Een heerlijke herfstdag met z’n allen  
naar het park, dat is van alle tijden. 
Enkele van de mooiste parken en tuinen 
in Zuid-Limburg stammen uit het rijke 
mijnverleden. Doe als de mijnwerkers van 
toen en pak je zondagse rust in een van 
deze vijf groene oases uit de mijntijd.

Steinerbos in Stein 

Op de Staatsmijn Maurits in Geleen werk-
ten duizenden mijnwerkers. De mijn kocht 
in 1938 het landgoed van Kasteel Stein en 
richtte er een ontspanningsbos in voor 
mijnwerkersgezinnen en gepensioneerden. 
De roeivijver, het boswachtershuis (nu 
brasserie) en de picknickweides zijn er nog 
steeds. 

Botanische tuin in Kerkrade 

De wortels van de enige botanische tuin 
van Zuid-Nederland liggen ook in het 
mijnverleden. De Staatsmijnen liet de tuin 
in 1937 aanleggen om mijnwerkers en hun 
gezinnen iets te leren over de rijke flora 
van Zuid-Limburg. Talloze kronkelpaadjes 
doorkruisen de tuin met meer dan 2500 
verschillende planten. Er staan zelfs nog 
planten die er tijdens de oprichting zijn 
aangeplant!
 

ABP-tuin in Heerlen 

Er was eens een mijningenieur die een 
sprookjesachtig park vol tropische planten 
aanlegde in zijn grote tuin. Ingenieur 
Dinger groeide op in Indonesië en nam 
planten van daar mee naar Heerlen. Slechts 
een klein deel van de oorspronkelijke tuin 
bleef bewaard, maar toch is deze verbor-
gen groene parel het ontdekken waard.

Burgemeester Damenpark  
in Geleen 

Burgemeester Damen maakte tussen 1920 
en 1951 van het dorp Geleen een echte 
stad. Dat was nodig, want duizenden mijn-
werkers kwamen werken in de Staatsmijn 
Maurits, waardoor een explosieve bevol-
kingsgroei volgde. Van oorsprong was 
het een sportpark en later de plek waar 
de eerste zeventien edities van Pinkpop 
werden gehouden. 

Schutterspark in Brunssum 

Ingeklemd tussen de voormalige mijnwer-
kersbuurt Schuttersveld en de steenberg 
van de Staatsmijn Emma en Hendrik ligt 
het Schutterspark. In geen enkel groen-
gebied vind je zoveel referenties naar het 
mijnverleden. Ook vandaag de dag is het 
park groot, groen en er is ontzettend veel 
te doen! Er is een grote speeltuin, een 
brasserie, een vijver, een klimpark, een 
blotevoetenpark en er lopen prachtige 
routes voor jong en oud.

⟶ Lees ook:  
‘De trots is terug in de  
vroegere Mijnstreek’. 
Dit interview in het nieuwe magazine 
‘Zuid-Limburg Lonkt’ met zanger Jack  
Vinders & presentatrice Marcia Luyten is 
het beste leesvoer tijdens je pauze in een 
van de bovenstaande parken. 

Fietsen in 
het spoor 
van de  
mijnen 

Herfstkleuren in historische 
parken en tuinen

Hoofdstad van de Mijnstreek

In de voormalige Mijnstreek draaide drie-
kwart eeuw lang alles om steenkool, het 
zwarte goud. Vanaf 1900 tot 1975 groeide 
de regio op een tempo dat ongekend was 
voor Nederland. Duizenden mijnwerkers 
kwamen werken in de mijnen van Zuid-
Limburg. In Geleen, Brunssum, Hoensbroek, 
Heerlen en Kerkrade stonden immense 
mijnbedrijven. Heerlen vormde de ‘hoofd-
stad’ van de voormalige Mijnstreek. 
 
Start je zoektocht naar het mijnverleden 
bij de Visit Zuid-Limburg Experience in 
het Maankwartier. 
Hier maak je kennis met alle activiteiten 
rondom het mijnverleden. In het nieuwe 
Nederlands Mijnmuseum (geopend in mei 
2022) ontdek je alle kleuren van het mijn-
verleden. Dat begint bij de zwarte verhalen 
over de steenkoolwinning, die gouden 
tijden brengt voor de Mijnstreek, maar ook 
grauwe kanten laat zien. Lange tijd na de 
mijnsluitingen krijgt stad en streek weer 
kleur op de wangen. Een eigentijdse ten-
toonstelling in een monumentaal warenhuis 
neemt je mee op een zinnenprikkelende 
tijdreis door het mijnverleden.

Het mijnverleden op straat 

Inmiddels heb je vast trek gekregen. Tijd 
voor een pungellunch! Pungels waren ge-
knoopte, blauwwitte theedoeken die mijn-
werkers met zich meedroegen van en naar 
de mijn. Bij Jansen & Janssen coffee & more, 
vlak bij het museum, haal je zo’n pungel vol 
lekkers af en geniet je onderweg van een 
lekkere mijnwerkerslunch. 

Ontmoet meer ondernemers die het mijn-
verleden een warm hart toedragen tijdens 
de Pungelroute, een wandelroute van 2,2 
km door het centrum van Heerlen langs 
etalages waar een pungel ligt. De foto’s in 
de etalages voeren je terug naar de tijd van 
de mijnen. Een langere stadswandeling die 
langs meer overblijfselen uit het mijnverle-
den voert, is de wandelroute ‘Het mijnver-
leden op straat’.  

De diepte in

In Heerlen kun je niet meer ondergronds 
afdalen, maar op de website van Visit 
Zuid-Limburg kun je wel de diepte in. Zo 
vind je er augmented reality-video’s waarin 
acteur Joes Brauers je meeneemt naar plek-
ken met een verborgen mijnverleden. Luis-
ter ook naar de podcast waarin oud-mijn-
werkers en experts aan het woord komen. 
Zo vertelt oud-mijnwerker Bern over het 
zware werk ondergronds en mijnwerkers-
vrouw Netty over haar leven bovengronds.

Een ondergronds  
verleden komt tot  
leven

Lees en luister meer over het 
Heerlens Mijnverleden op 
visitzuidlimburg.nl/
heerlensmijnverleden 
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4x de leukste routes 
voor het najaar  

Klauteren door de 
Grensmaasvallei  

MTB-route Windraak

Vijlenerbosroute  
SBB34 Vaals

Het heuvelland  
door de ogen van  
een kunstenaar 

Ontdek dit najaar dat er ook een 
uitdagende kant zit aan de Grensmaas-
vallei, een regio die vooral bekend staat 
om heerlijke licht glooiende wegen langs 
water en landerijen. De route voert je 
over onontdekte heuvels en wegen, door 
RivierPark Maasvallei, langs het Danikerbos 
en andere parels van de Grensmaasvallei.  

Onze tip: begin met uitgeruste kuiten 
aan deze wielrenroute van 64 kilometer. 
Het traject is namelijk bezaaid met korte 
explosieve klimmen die het je benen flink 
zuur gaan maken. 

De route navigeer je online via GPX 
of via Garmin.

Deze MTB-route laat je door middel van 
stevige hellingen en leuke, technische 
singletracks het prachtige natuurgebied 
rond de Geleenbeek zien. Het meren-
deel van de route loopt inderdaad door 
een open, weids landschap, maar verrast 
vooral op technisch gebied. Een uitdaging 
voor de echte mountainbiker dus! 

Bovenop de plateaus liggen leuke dorpjes 
zoals Windraak, Puth en Sweikhuizen waar 
je een fijne tussenstop kunt maken bij een 
leuk cafeetje. 

De route maakt deel uit van een uitge-
breid bewegwijzerd netwerk van 
mountainbikeroutes door heel Zuid-
Limburg. Volg de geel-rode bordjes.

Geniet van de herfstkleuren van het Vijle-
nerbos! Deze wandelroute voert je dwars 
door het lang uitgestrekte Vijlenerbos. 
Onderweg zul je verbaasd worden door 
de prachtige uitzichten over het Geuldal. 
Het landschap is zo mooi dat je haast niet 
gelooft dat je je in Nederland bevindt. 
Met 8 kilometer, is het Vijlenerbos het 
langste bos van Nederland. Het is een 
echt hellingbos dus bereid je voor op wat 
hoogteverschillen! Bijzonder zijn ook de 
zeldzame bosdieren die hier leven, zoals 
de das, de steenmarter en de wilde kat. 

Je volgt deze wandelroute 
via de blauwe paaltjes.

Zet tijdens deze fietsroute je kunste-
naarsbril op en ga mee op pad in de 
inspirerende wereld van Sjef Hutschema-
kers. Deze kunstenaar, natuurliefhebber 
en amateurarcheoloog zag de schatten 
die het Heuvelland te bieden had, en hij 
voelde de waarde ervan als geen ander. 
De schilderijen en het verhaal van Sjef 
komen tot leven wanneer je de verborgen 
grubben en intieme doorkijkjes ontdekt. 
Bekijk de glooiende heuvels, idyllische 
dorpjes en het authentieke boerenleven in 
Eijsden-Margraten op een nieuwe manier! 

Afstand ⟶ 35,2 km 
Start ⟶ Julianaweg, Sint Geertruid. 

Afstand ⟶ 63,7 km 
Startlocatie ⟶ Natuurtransferium, 
Biesenweg 5 te Sweikhuizen. 

Afstand ⟶ 37,4 km 
Startlocatie ⟶ Natuurtransferium, 
Biesenweg 1 in Geleen

Afstand ⟶ 4,5 km 
Startlocatie ⟶ Parkeer je auto bij 
restaurant Buitenlust of Boscafé 
‘t Hijgend Hert. 
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Volg de route via deze fietsknooppunten:

Stap even van je renfiets in 
Schimmert, bij de watertoren van de 
Reusch. Hier kun je eten en drinken 
‘van zover je kunt kijken’.  

Neem tijdens je tocht een momentje 
van rust en neem een kijkje bij de 
St. Annakapel en ontdek met de 
360-graden tour of audiotour de 
bijzondere verhalen. 

Je kunt ook te voet kennis maken 
met Sjef en zijn werk tijdens de 
wandelroute van 10 km van  
St. Geertruid naar Banholt en 
Mheer en terug.  

Na afloop of tijdens de wandeling
even lekker opwarmen met een 
(warm) drankje bij Boscafé  
’t Hijgend Hert.

Tip! 

Tip! Tip! 

Tip! 

Scan de QR code 
en navigeer de route 
met één klik ⟶  

Scan de QR code 
en navigeer de route 
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Ontdek het

Nederlands
Mijnmuseum

Het Nederlands Mijnmuseum belicht alle 

facetten van het mijnverleden. In de vorige 

eeuw draaide bijna het hele land op steen-

kool, het zwarte goud dat diep onder de 

Limburgse bodem vandaan kwam. De 

massale steenkoolwinning zette stad en streek 

grondig op z’n kop om kachels en fabrieken 

in heel het land draaiend te houden.

In een monumentaal warenhuis in de 

binnenstad van Heerlen, duik je in de 

steenkoolwinning, proef je van de glorie-

tijden, ontdek je de grauwe keerzijde en 

kijk je een kleurrijke toekomst tegemoet. 

Wij verwelkomen je graag in het 

vernieuwde Nederlands Mijnmuseum.

Kijk op www.nederlandsmijnmuseum.nl

Ontdek het

HANDELSWEG 43, 6163 AJ  GELEEN
TELEFOON +31 6 4702 8006

INFO@KRINGLOOPGROOTHANDELLENTJHEUVEL.NL

OPENINGS/-AFHAALTIJDEN
MAANDAG, WOENSDAG EN VRIJDAG: 9:00 - 14:00 UUR

Online snuffelen bij Kringloop
Groothandel Lenjtheuvel
Snuffelt u graag tussen tweedehands spullen en zoekt u ook zo graag naar
uw verborgen schat?

Bij Kringloop Groothandel Lentjheuvel kunt u online snuffelen tussen
honderden artikelen die online te koop staan. Van keukenbenodigdheden,
meubelen, antiek, brocante tot schilderijen, gereedschap, servies
en audio-apparatuur. Bij Kringloop Groothandel Lentjheuvel vindt u
honderden artikelen die tegen schappelijke prijzen te koop aangeboden
worden.

Dagelijks komt er nieuwe voorraad binnen. Ieder bezoek aan de website
zal u opnieuw verrassen en uw snuffelinstinct aanwakkeren.
https://kringloopgroothandellentjheuvel.nl biedt de moderne online
oplossing om te kunnen shoppen en snuffelen tussen tweedehands
artikelen vanuit uw luie stoel met een drankje bij de hand.

Bent u nieuwsgierig geworden?
Bezoek onze website https://kringloopgroothandellentjheuvel.nl
en geniet van ons oneindige aanbod.

KRINGLOOP GROOTHANDEL

LENTJHEUVEL
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Meerssen: genieten 
door de seizoenen 
heen

Op avontuur in  
onze achtertuin 

Wij wonen op een kleine 10 minuten rijden 
van het centrum van Meerssen. Ik kom er 
vaak voor boodschappen en om even te 
shoppen in een van de leuke boetiekjes. 
Wanneer je ergens vaker komt, heb je vaak 
minder oog voor de schoonheid. Des te 
leuker was het dat we op pad mochten in 
Meerssen en omgeving!

Het groene hart van Meerssen

Onze dag begint in het centrum van Meers-
sen. De stadswandeling van 3 kilometer 
voert je langs historische gebouwen en 
dwars door de natuur. Het Proosdijpark is 
een oase van rust waar de zwanen nieuws-
gierig voorbij zwemmen, terwijl we ons 
vergapen aan de mooie omgeving. Een 
leuk weetje: de beek die door het park 
stroomt, de Watervalderbeek, verdwijnt 
aan het einde van het park onder grond en 
mondt iets verderop uit in de Geul.

Stad en natuur binnen  
handbereik

Niet alleen het Proosdijpark is een stuk 
mooie natuur in de stad, Meerssen is om-
ringd door veel groen. In de herfst wandel 
je hier heerlijk tussen de verkleurende 
bomen en struiken, terwijl de blaadjes 
zachtjes ritselen onder je voeten. Buiten 
Meerssen vind je het indrukwekkende 

natuurgebied De Dellen, waar we later 
vandaag dag nog naartoe gaan voor een 
boswandeling.

Historische pareltjes 

We vervolgen eerst de stadswandeling 
die ons via de Gloriëtte, het charmante 
theehuisje in het park, en het prachtige 
stationsgebouw brengt naar de rand van 
Meerssen. Deze historische pareltjes geven 
Meerssen een sfeervolle uitstraling. Het is 
hier heerlijk rustig en terwijl we het spoor 
weer oversteken richting het stadscentrum 
lonken rechts van ons de groene heuvels.

 
Verschillende religies 

Wat me opvalt is dat in Meerssen verschil-
lende religies hun plek hebben. Zo wan-
delen we langs het Leopoldskerkje, dat in 
1836 door koning Leopold I geschonken 
werd aan de protestanten. Iets verderop 
ligt de synagoge en op de Markt kun je niet 
om de imposante Basiliek heen. 

Het is dat we nog een wandeling gepland 
hebben, anders waren we zeker even bij 
één van de fijne caféetjes op de Markt 
neergestreken voor een kop koffie met 
uitzicht op de Basiliek. Dit is het hele jaar 
door een fijne plek voor een hapje en een 
drankje.

Wandelen langs de groeves

Na deze stadswandeling rijden we in een 
paar minuten naar Camping ’t Geuldal. Van-
uit hier maken we nog een wandeling langs 
een aantal bijzondere plekken. Leuk om te 
weten, vanuit ons huis in de wijk Amby in 
Maastricht wandelen we hier vaak naar-
toe. Het natuurgebied de Dellen verbindt 
Meerssen, Berg en Maastricht met elkaar en 
heeft een aantal verborgen parels.

Fenomenaal uitzicht  
op de Curfsgroeve

Dit keer bezoeken we de imposante Curfs-
groeve. Deze enorme groeve was tot 2009 
in gebruik voor kalkwinning. Sinds de groe-
ve niet meer actief gebruikt wordt, heeft 
de natuur het leven er volledig overgeno-
men. Grote kans dat de berggeitjes langs 
de wand of in de struiken staan te grazen. 
Ook kan je hier roofvogels zoals de buizerd 
en de oehoe spotten. Vanaf het uitkijkpunt 
heb je een waanzinnig uitzicht over de 
groeve.

Wilde dieren spotten 

Hoewel we dit gebied al goed kennen, blijft 
het elke keer een andere ervaring als we 
hier wandelen. In de bossen van de Dellen 
lopen ook Galloway runderen rond, die elke 
keer weer indruk maken. We hebben ook al 
vaker wilde zwijnen en reeën gespot. Van-
uit het bos kan je doorlopen in de richting 
van Maastricht of je gaat de andere kant 
op richting Valkenburg. Als je die laatste 
route kiest, kom je via Geulhem in Val-
kenburg, waar je kijkje kunt nemen bij de 

“Een absolute aanrader als 
je een dagje op pad wilt 
en natuur, architectuur en 
bourgondisch genieten 
wilt combineren.”

rotswoningen, die bewoond werden door 
de blokbrekers, de mannen die de mergel 
loswrikten in de groeves in de omgeving. 
Wil je alle groeves in de omgeving bezoe-
ken? Dan is de complete Krijtwandeling lus 
1 van 15 kilometer een aanrader! 

Bourgondisch genieten  
bij Bie de Groeve

Onze wandeling komt tot een einde en 
we zien Camping ’t Geuldal alweer liggen. 
Bij de Brasserie van de camping, Bie de 
Groeve, geniet je van (h)eerlijke streek-
gerechten, een verfrissend drankje en een 
lekker ijsje. Voor de kinderen is er een 
grote speeltuin. Deze plek is favoriet bij 
onze zoon Laurens en wij genieten lekker 
op het terras als hij speelt.

Aanrader voor  
een leuke dag uit! 

Terwijl we smullen van een lekkere lunch, 
praten we nog even na. We hebben ervan 
genoten om Meerssen en onze ‘achtertuin’ 
op een andere manier te ontdekken en 
weer meer te leren over de historie. Een 
absolute aanrader als je een dagje op pad 
wilt en natuur, architectuur en bourgon-
disch genieten wilt combineren!

Blogger Bregje ging met haar gezin op avontuur  
in Meerssen. Deze gezellige gemeente ligt op een 
steenworp afstand van haar woonplaats Maastricht 
en is bekend terrein. Of is er toch nog genoeg  
nieuws te ontdekken?

Ook benieuwd naar Stadswandeling 
Meerssen of de Krijtwandelingen 
rondom Valkenburg aan de Geul?  
Koop ze bij één van de Visit Zuid-Lim-
burg Shops of online in de webshop 
via visitzuidlimburg.nl/webshop.  

Scan de QR-codes op het gevelbordje 
bij de Basiliek en neem eens een 
kijkje binnen met de 360-gradentour 
of beluister de bijzondere verhalen 
tijdens de audiotour. 

Tip! 
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In Kerststad Valkenburg  
is het dit jaar meer dan 50 
dagen kerst: van 18 november 
2022 t/m 8 januari 2023.  
In die periode heb je alle tijd 
om onderstaande 10 hotspots  
te ontdekken en je te laten 
betoveren door de boven-  
én ondergrondse magie van 
Kerststad Valkenburg. 

1  Kerst in MergelRijk
Hier kijk je je ogen uit bij de levensgrote 
mergelsculpturen, begroet je de inwoners 
van de kerstdorpjes en bekijk je het kerst-
verhaal in een miniatuur van 25 meter!
 

2  De Landal Christmas Parade
Voor de vijftiende keer trekt de kerstpa-
rade door het historische centrum van 
Valkenburg. Het belooft weer een echt 
spektakel te worden! Tip: als het druk is 
langs de route, ga dan naar het Walram-
plein. Daar is altijd plek.

3  Kerstmarkt Fluweelengrot
In de sfeervolle gangen van de Fluweelen-
grot vind je kraampjes vol met kerstde-
coratie en andere leuke (kerst)artikelen. 
Probeer hier maar eens met lege handen 
naar buiten te komen.  

 
4  De kerststalletjes op de  

kribkeswandeling Schin op Geul
Geniet in alle rust van de kerstsfeer rondom 
Valkenburg en ga tijdens deze wandeling 
op zoek naar de kribkes in Schin op Geul. 

5  Kerstmarkt Gemeentegrot
In de mergelgangen van de Gemeente-
grot vind je de oudste, grootste en meest 
bezochte ondergrondse kerstmarkt van 
Europa! Het eindeloze labyrint is tijdens 
kerst omgetoverd tot een uitgebreide 
kerstmarkt voor de echte kerstliefhebber. 

6  De horecazaken op  
de Route d’Amuse
Deze amuseroutes brengen je langs plekjes 
in en rondom Kerststad Valkenburg die je 
nog niet kende. Onderweg geniet je van 
heerlijke amuses bij verschillende horeca-
zaken. 

7  Santa’s Village
Dé bovengrondse kerstmarkt van Kerststad 
Valkenburg. Hier kun je heerlijk genieten 
van echte kerstmarktversnaperingen of 
even tot rust komen in Santa’s bar. 

8  Winter Wonderland
Stap binnen in de ondergrondse mergel-
gangen van de Wilhelminagroeve en ervaar 
het kerstverhaal levensgroot. Het perfecte 
vervolg op deze beleving is een ritje met 
de kabelbaan naar de grootste verlichte 
kerstboom van Limburg. 

9  Christmas Shadow Lights Route
Deze route toont je de highlights van 
Valkenburg op een feeërieke manier door 
middel van lichtboxen. Onderweg geniet 
je van lekkers bij de horeca of shop je je 
kerstcadeaus in de winkelstraten. 

10  Sprookjesbos Valkenburg
Geniet van sprookjestaferelen in kerstsfeer, 
feeërieke lichtjes en kerstkransen en maak 
een magische groevetocht. 

10x hotspots  
in Kerststad  
Valkenburg

In de decembermaand worden de 
Zuid-Limburgse dorpjes weer volle-
dig in kerstsferen gehuld en kun je 
tijdens een van de vele kribkeswan-
delingen het echte kerstgevoel 
ervaren. Het is de ultieme beleving 
van het kerstverhaal: een schitte-
rend 5-sterrenlandschap, kerststal-
letjes, wegkruisen en kapelletjes. 

Je vindt de kribkeswandelingen tijdens 
de kerst- en adventtijd in alle regio’s 
van Zuid-Limburg: van Schin op Geul tot 
Bocholtz, en van Epen tot Schimmert. De 
kinderen kunnen speuren naar de kerst-
stalletjes en voor de bourgondiërs is er 
tijdens of na afloop van de wandeling alle 
tijd om even lekker te genieten bij één van 
de horecagelegenheden met een (warm) 
drankje. 

Blogster Jenneke ging al op jacht naar 
kribkes en is enthousiast: “Wandelen is 
heerlijk door het winterse landschap 
van het Heuvelland met zijn prachtige 
uitzichten, zeker nu er allemaal kribkes-
wandelingen worden uitgezet. Dat zijn 
superleuke routes door de natuur of door 
dorpskernen van kerststalletje naar kerst-
stalletje.” Loop je ook mee? Kleed je warm 
aan en ga op pad voor een prachtige 
beleving van het kerstverhaal! 
Kijk voor alle kribkeswandelingen op 
visitzuidlimburg.nl/kribkes 

Stress om al je kerstcadeaus op tijd 
in huis te hebben is er dit jaar niet 
bij. In Zuid-Limburg is de keuze aan 
winkels reuze! Ga er gezellig op 
uit in de Zuid-Limburgse steden en 
dorpen en koop kerstcadeaus voor 
je dierbaren of verwen jezelf met 
een leuk cadeautje.

Op winkelavontuur in Zuid-Limburg
Shoppen met kerst is… genieten van de 
knusheid van de donkere dagen, lekker 
warm aangekleed in de prachtig verlichte 
winkelstraten lopen en genieten van al het 
moois dat er te zien is. Struin door de win-
kelstraten van Sittard of Heerlen, laat je 
verrassen door het winkelaanbod in Vaals 
en Valkenburg of haal die lekkere streek-
producten bij een lokale (boerderij)winkel. 
→ visitzuidlimburg.nl/shoppen 

Op de kerstmarkt 
In en rondom Zuid-Limburg liggen er 
ontzettend veel kerstmarkten, allemaal 
best wel dicht bij elkaar. Waarom zou je er 
maar één bezoeken? De kerstmarkten in 
de regio zijn meer dan knusse kraampjes 
vol lekkers, snuisterijen en kerstcadeaus. 
Ze zijn vaak bijzonder door hun unieke 
ligging of ambiance. Hier shop je gegaran-
deerd al je kerstcadeaus! 
→ visitzuidlimburg.nl/kerstmarkten 

Zo ervaar je het  
échte kerstgevoel

Hier shop je de leukste 
kerstcadeaus

Nu al zin gekregen om je onder te 
dompelen in de sfeer van Kerststad 
Valkenburg? Boek je tickets vooraf via 
kerststadvalkenburg.nl/tickets

Bezoek ook een van de Visit Zuid- 
Limburg Shops voor de lekkerste 
streekproducten en leukste  
kerstcadeautjes. 

Tip! Deel jouw 
favoriete kribke 

met 
#visitzuidlimburg
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Lopende tentoonstellingen

t/m 16–10 → Uit hetzelfde hout, 
 Valkenburg
t/m 23–10 → Openstelling Museum 
 Schuilen in Maastricht, Maastricht
t/m 30–10 → Uit het leven van een vlinder, 
 Sittard
t/m 13–11 → Kolkata: Run in the Alley, 
 Maastricht
t/m 13–11 → Expositie Natuur Inspiraties, 
 Berg aan de maas
t/m 24–11 → Kunst boven de Bieb, 
 Valkenburg
t/m 31–12 → Expoditie Euregio met de  
 Romeinen, Heerlen
t/m 31–12 → Een tijdreis door het badhuis,  
 Heerlen
t/m 31–12 → Gruuets – Een ode aan het  
 smalste Stukje Nederland, Echt
t/m 08–1 → Aether – Giuseppe Licari,  
 Wijlre
t/m 06–2 → Afrika in Beeld, van meisje 
 tot vrouw, Echt

OKTOBER
 
t/m 6–11 → Zandsculpturenfestival ZOO  
 van ZAND, Kerkrade
t/m 23–10 → The Heerlen Rooftop Project  
 – Daktuin, Heerlen
01 → Chemelot Open Dag, Geleen
01 t/m 31 → Bok 'n Bier, Valkenburg
01 t/m 30 → Wat een ramp!, Sittard
01 t/m 31 → Bökskes en Geitjes, Valkenburg
01 t/m 31 → Bokkengeheimen, Valkenburg
01 & 02 → Heilbron Limburg 
 Wijnmarathon, Wahlwiller
01 → Geuldal Wandelmarathon,  
 Berg en Terblijt
01 t/m 31 → Bock au Vin, Valkenburg
01 → Het leven is goed daar waar wijn 
wordt gemaakt!, Gulpen
01 t/m 31 → Valkenburgse Bokkenweken, 
 Valkenburg
02 → Tour de Dumoulin, Maastricht
02 → Bokkenparade, Valkenburg
02 → Dierenzegening, Sittard
02 → Limburgse Molendag, Gronsveld
02 t/m 16 → MonnikenWerk installatie  
 door Wim Mestriner, Noorbeek
02 → Ja ik wil trouwbeurs, Schinveld

02 → Mergelwandeling, Sibbe
02 → Ontmoet de Ridders van de 
 Heerlijkheid Hoensbroek, Hoensbroek
04 → Maaltijd van de Geschiedenis, Geleen
07 → Bokkenbabbel, Valkenburg
07 → Swing it Back, Sittard
08 → Black Stars, Landgraaf
08 → The Brew, Sittard
09 → Garageverkoop Klimmen, Klimmen
09 t/m 08–1 → Thema-expositie Vrijdom,
 Valkenburg
09 → Bart Brentjens Challenge, Eijsden
09 → Concertvoorstelling door Ed 
 Spanjaard en Jeroen Dupont, Limbricht
09–10 & 20–11 → Galaconcert Gemengd 
koor Crescendo, Doenrade, Spaubeek & 
Schinnen
15 → Duurzaamheidsfestival Voerendaal, 
 Voerendaal
15 → Cabaretier Arie Vuyk: 'Every Boeddha  
 Happy', Landgraaf
15 & 16 → Steinder Oktoberfest, Stein
15 t/m 06–11 → Bok 'n Boeh, Valkenburg
15 & 16 → Mega Najaarsmarkt, Gronsveld
15 → Nur Deutsche Welle, Sittard
16 → Kastelenwandeltocht Gulpen, Gulpen
16 → Bokkenconcert, Valkenburg
16 → Bokkenbaggertocht, Valkenburg
16 → New Folk Sounds-A-Live, Landgraaf
16 → Dé Wijnwandeling, Landgraaf
19 t/m 30 → Noorbeek op de Kaart,  
 Noorbeek
21 → De Rodaländer, Landgraaf
21 → Orgelwandeling, Vaals
21 → Geleen Calling, Geleen
21 t/m 26 → Oktoberfeest Sittard, Sittard
22 → Gypsy Night met Lollo Meier, 
 Landgraaf
23 t/m 15–1 → Expositie Romantiek van  
 het Boerenleven, Valkenburg
23 t/m 22–1 → Rob Graafland pionier van 
het Limburgse schilderleven, Valkenburg
23 → Bok 'n Blues, Valkenburg
28 → Grrr...iezelen: halloween-activiteit,
 Landgraaf
28 t/m 30 → Brunssumse Oktoberfeesten,
 Brunssum
29 → Supernatural a tribute to Santana,
 Landgraaf
29 → Nacht van de nacht 
29 → Bear Trail & Grizzly100, Voeren
29 → Bokkesjpel, Valkenburg
30 → Zirkoes Fantaztika, Landgraaf

NOVEMBER

01 t/m 06 → Dutch Mountain Film 
 Festival, Heerlen
03 → Kris Berry, Sittard
04 → Ally Venable, Sittard
04 t/m 06 → Jumping Indoor Maastricht, 
 Maastricht
05 → Hubertusmarkt, Gulpen
05 → De Likt, Sittard
06 → Herfstwandeling Epen, Epen
06 t/m 23–12 → Kerstshow Lupa Outdoors, 
 Schimmert
06 → Jodymoon, Sittard
06 → Ontmoet de Ridders van de 
 Heerlijkheid Hoensbroek, Hoensbroek
10 → Aod òp Nuj, Heerlen
11 → Knaltibal, Kerkrade
12 t/m 04–12 → Het Landgoed van de Sint, 
 Schinveld
12 → Intocht Sinterklaas, Maastricht

13 → Theatergroep Wie Walvis Onder de  
 grond, Landgraaf
13 → Alfa Bear Trail, Schinnen
13 → Speedmobile, Sittard
18 t/m 08–1 → Frosty Fairytale & Cavern  
 Quest in Sprookjesbos, Valkenburg
18 t/m 08–1 → Route d'Amuse, Valkenburg
18 t/m 08–1 → Christmas Shadow Lights  
 route, Valkenburg
18 t/m 08–1 → Winter Wonderland, 
 Valkenburg
18 t/m 08–1 → Kerststad Valkenburg, 
 Valkenburg
18 t/m 30–12 → Kerstmarkt Gemeente- 
 grot, Valkenburg
18 → The Doors performed by Alex Agnew  
 & The Moonlovers, Sittard
18 t/m 08–1 → Santa's Village, Valkenburg
18 t/m 30–12 → Kerstmarkt Fluweelengrot, 
 Valkenburg
18 t/m 23–12 → Aachener Weihnachts- 
 markt, Aken 
19 t/m 08–1 → Kerstshow in MergelRijk,
 Valkenburg
19 t/m 21–12 → Landal Christmas Parade,
 Valkenburg
19 → Tosti Trail Brunssummerheide, Heerlen
25 t/m 27 → FASHIONCLASH Festival,
 Maastricht

25 → The Cosmic Carnival, Sittard
27 → Albumvoorstelling door Amber 
 Haddad Quintet, Maastricht
27 → Linde Schöne, Sittard
27 → Mega Vlooienmarkt, Maastricht

DECEMBER

01 t/m 31 → Magisch Maastricht op het  
 Vrijthof, Maastricht
03 & 04 → Kerstmarkt in de tuin, Kerkrade
03 → Brucified: 'The Boss', Landgraaf
03 → Dodemans Trail (wintereditie),
 Wittem
04 → Sinterklaasritten Miljoenenlijn, 
 Simpelveld
04 → Ontmoet de Ridders van de 
 Heerlijkheid Hoensbroek, Hoensbroek
06 t/m 06–1 → Kribkeswandeling Schin op  
 Geul, Schin op Geul
08 t/m 08–1 → Wintertijd Heerlen, Heerlen
08 → Kentucky Snake Oil & Special Guest  
 Rachel Croft, Sittard
09 → Disco Inferno met Discophonic 
 Orchestra, Maastricht
10 & 11, 16 t/m 18 → Winterconcert André  
 Rieu, Maastricht
10 t/m 08–1 → Kerst Expres Miljoenenlijn,
 Simpelveld
10 → The DICE, Sint-Geertruid 
11 → Kerstmarkt Slenaken, Slenaken
18 → Adventstocht Margraten naar 
 Banneux, Margraten 
24 → Kerst-Boete-Bidweg naar Banneux,
 Valkenburg
26 → Jaya The Cat, Sittard
27 → Hard2Get, Sittard
05–1 t/m 08–1 → Holiday on Ice, Maastricht

Deze evenementenkalender is een productie 
van Visit Zuid-Limburg. Alle data zijn onder 
voorbehoud. 

Kijk voor de volledige evenementenagenda 
op visitzuidlimburg.nl/agenda

Evenementen 
agenda Ontdek wat er binnenkort voor leuks 

te beleven valt in Zuid-Limburg! 

19 t/m 30 oktober
→ Noorbeek op de Kaart, 
Noorbeek

19 november t/m 21 december
→ Landal Christmas Parade, 
Valkenburg

28 t/m 30 oktober
→ Beleefweekend, Heuvelland

8 december t/m 8 januari
→ Wintertijd Heerlen, Heerlen
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