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Sprookjesbos Valkenburg
Attracties, sprookjes en spelen.

Tot 80 cm. gratis toegang!

Tickets en informatie: www.sprookjesbos.nl

Sibbergrubbe 2a, Valkenburg aan de Geul
Parkeerterrein Geulpark – Oud-Valkenburgerweg 

Scan en check onze 
voordelige tarieven

Lentekriebels
 
Het is lente! De natuur  
ontwaakt met de eerste  
zonnestralen, zoemende  
bijtjes en bloeiende bloesem. 
Tijd om op pad te gaan in 
Zuid-Limburg! Kom wandelen, 
fietsen of bourgondisch  
genieten. Visit Zuid-Limburg 
biedt je eindeloos veel  
(route-)inspiratie om er in  
het voorjaar op uit te gaan. 

De oplossing:

Heb je de oplossing gevonden? Stuur deze met je naam en woonplaats naar 
marketing@visitzuidlimburg.nl. Wie weet win jij één van de twee familiekaarten 
(2 volwassenen, 2 kinderen à € 47,50) voor de Miljoenenlijn. De winnaar wordt in juni 
bekend gemaakt. Verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruik voor deze specifieke winactie. 

_ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ _

Meer dan 500 routes 

Op de website van Visit Zuid-Limburg 
vind je meer dan 500 routes om op ont-
dekking te gaan. Jouw perfecte route 
vind je eenvoudig met de uitgebreide 
zoekfuncties, favoriete routes sla je op 
voor een volgende keer en met één klik 
kun je de route live navigeren. Waar ga jij 
heuvel op, heuvel af dit voorjaar? 

Vier het goede leven  
langs de route 

Geniet niet alleen van de prachtige uitzich-
ten, maar ook van lekker eten en drinken 
onderweg. Beloon jezelf met een bour-
gondische pauze of culinaire afsluiter van 
je route bij een van de gezellige horeca-
gelegenheden. Op de routepagina ontdek 
je de leukste terrasjes, restaurants en 
cafés in de omgeving. Proef heerlijke 
streekproducten en geniet! 

Haal meer uit je route 

Op de pagina van jouw gekozen route 
ontdek je ook de leukste tips voor onder-
weg. Op het routekaartje zie je waar langs 
de route leuke attracties en bijzondere 
bezienswaardigheden liggen. Ga ontspan-
nen op pad en laat je verrassen.  

Zóveel lekkers 

Even rustig aan en genieten van het bour-
gondische Zuid-Limburg zonder je wandel-
schoenen aan te trekken of in de trappers 
te stappen? Ook dan zijn de gezelligste 
terrasjes, meest trendy lunchplekjes en 
knusse cafeetjes voor je uitgezocht! 

Vind de meest smakelijke eet- en 
drinkplekjes op visitzuidlimburg.nl/
zoveellekkers

Puzzel je weg  
door Zuid-Limburg

heuvel op
heuvel af

Als je op pad bent in Zuid-Limburg kom je van  
alles tegen. Lukt het jou om alle woorden te vinden? 
Vul de oplossing hieronder in.

• Asperges
• Beekdaelen
• Bevrijding
• Bloesem
• Boomkikker
• Camino
• Daslook
• Fietsen
• Heuvelland 
• Hoogstambomen
• Koningsdag
• Lammetjes
• Maasvallei

• Meivakantie
• Mergel
• Mesch
• Park
• Pasen
• Picknick
• Streekproducten
• Terrasje
• Voorjaarszon
• Vuursteen
• Wandelen 
• IJsje 

G V S E G R E P S A D E B L O

B A O L A M M E T J E S E M E

O M D O E J S A R R E T B N T

O J E S R N E L E A D K E E B

M N K R G J E S E B R E V S U

K E C N G N A I K A T D R T M

I L I T E E I A P S E A IJ E A

K E N V C S L N R N Z S D I A

K D K E A T A U O S T L I F S

E N C E M K U P D K Z O N N V

R A I T I V A H U U S O G S A

E W P N N D E N C H E K N U L

V N E M O B M A T S G O O H L

E M E S E O L B E I E J S IJ E

H E U V E L L A N D E M L S I

Kun je niet kiezen uit zoveel 
routes? Blader dan vooral even 
door. Deze vakantiekrant staat 
bomvol leuke thematische 
wandel- en fietsroutes.

Vind jouw route op 
visitzuidlimburg.nl/
zoekroutes of scan 
de QR-code ⟶
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Midden in Zuid-Limburg, in een waterrijk 
 beekdal, staan de restanten van het 16e-eeuwse 
kasteel ‘Slot Schaesberg’. 
Met inzet van eeuwenoude ambachten door vrijwilligers en re-integranten, wordt Slot 
Schaesberg de komende decennia weer tot leven gebracht. Momenteel wordt de impo-
sante 17e -eeuwse poorttoren herbouwd. Het kasteel is toegankelijk voor publiek en 
men kan deelnemen aan archeologisch onderzoek. Het kasteelpark biedt een prachtige 
historische nuts-tuin, met een veerpont over de slotgracht komt u bij een boerderij met 
historische dierrassen met een picknickplek en natuurspeeltoestellen. De ambachtelijke 
werkplaatsen zijn publiekstoegankelijk. Gidsen leiden u graag rond langs de bijzonde-
re attracties. Slot Schaesberg, een bijzondere attractie waar erfgoed letterlijk tot leven 
komt! Op ons gezellige terras serveren wij fris, bier, koffie en vlaai.
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Wil je er in de meivakantie lekker op uit? Dan zit je in 
Zuid-Limburg goed. Binnen of buiten, actief of relaxed:  
ontdek wat er allemaal te doen is. 

Heerlijk een hapje eten met 
je kids: dat is genieten! Je 
vindt het alleen wel fijn als er 
wat te doen is voor de klein-
tjes. In Zuid-Limburg houden 
we van goed eten en gezel-
ligheid. Aan de kids wordt 
zeker ook gedacht. Met een 
kidsproof restaurant is het 
feest voor het hele gezin!

Kindvriendelijke restaurants
Kind(eren) blij = ouder(s) blij! Bijvoorbeeld 
bij De Wilhelminatoren in Valkenburg of 
bij de Bernardushoeve geniet je van de 
lekkerste gerechten, terwijl de kids zich 
vermaken in de speelhoek of speeltuin. 
Het prachtige uitzicht is de kers op de 
taart! visitzuidlimburg.nl/samen-smullen

Een lekker ijsje haal je hier!
Na een stevige wandeling is een ijsje de 
allerlekkerste beloning. Wij zetten de sma-
kelijkste ijssalons van Zuid-Limburg voor je 
op een rij. Smul op het zonnige terras van 
De Biesenhof of ontdek al het lekkers met 
aardbeien bij De Zeute Aardbei: 
visitzuidlimburg.nl/ijsjes.

In de jaren vijftig was Heerlen 
de op één na rijkste stad van 
Nederland. In het centrum 
verrezen luxe warenhuizen 
en de bontjas hoorde in het 
straatbeeld. Dit alles dankzij 
de steenkoolindustrie. De 
sporen van toen komen aan 
de oppervlakte tijdens de 
wandeling ‘Het mijnverleden 
op straat’. 

Op pad in het centrum van Heerlen 
Met de brochure ‘Het mijnverleden op 
straat’ op zak lees je tijdens de route alles 
over de mijntijd in Heerlen. Liever luiste-
ren? Nieuw zijn de audiofragmenten die 
je onderweg de verhalen vertellen! Zo 
kunnen jong en oud aandachtig luisteren 
naar de verhalen uit het mijnverleden. De 
korte route door het centrum van Heerlen 
is rolstoel- en kinderwagenvriendelijk.

Bezoek het Nederlands  
Mijnmuseum
Start je route bij het Nederlands Mijn-
museum (Dr. Poelsstraat 29) en ontdek 
alles (of nog meer) over het mijnverleden 
van Zuid-Limburg. Hier ontdek je op 
interactieve wijze alle kleuren van het 
mijnverleden. Dat begint bij de zwarte 

Bak je eigen Limburgse vlaai
Zin in een stukje echte Limburgse vlaai? 
Maak hem eens lekker zelf! Duik met je 
kind(eren) de keuken in en tover een zalig 
ruikende vlaai op tafel. Het is nog gezellig 
ook zo samen! 

Scan de QR-code 
en ontdek 
het recept! ⟶

verhalen over de steenkoolwinning, die 
gouden tijden brengt voor de Mijnstreek, 
maar ook grauwe kanten laat zien. Ook 
voor kinderen is deze zinnenprikkelende 
reis door het mijnverleden een aanrader! 

Haal de brochure voor de route  
bij de Visit Zuid-Limburg Experience 
Heerlen-Parkstad of bestel online  
op visitzuidlimburg.nl/webshop.

Volop actie bij Powerarea

Houden jullie wel van wat actie? Dan is 
Powerarea écht the place to be. Karten, 
escaperooms, bowlen, paintball, jeu de 
boules of darten: hier kan het allemaal.

Ontdek het bijzondere  
Mergelrijk

In deze bijzondere grot maak je een 
tijdreis: van 65 miljoen jaar oude mergel 
tot de gloednieuwe 3D-grotschilderin-
gen. Verwonder je en geniet van al het 
moois! 

Een frisse duik bij Mosaqua

Veel kinderen zijn er dol op: lekker zwem-
men! Mosaqua is zowel binnen én buiten 
een paradijs voor waterratten. Met glijba-
nen, whirlpools en nog veel meer heb je 
hier een heerlijke dag!

Aan tafel!  
(Uit)eten 
met de kids

Zoektocht naar  
het mijnverleden

Nog meer leuke  
binnenactiviteiten

Naast deze uitjes is er binnen nog veel 
meer te doen. Alle activiteiten, van bowlen 
tot lekker spelen en nog veel meer vind 
je hier: visitzuidlimburg.nl/
indoor-activiteiten.

 
Zoek het hogerop  
in SnowWorld

Bij SnowWorld is er nog meer te beleven 
dan skiën en snowboarden. Hou je wel van 
een uitdaging? Dan is Adventure Valley 
iets voor jou! In het klimpark daag je jezelf 
steeds weer uit. Liever wat snelheid? Roetsj 
dan via de rodelbaan naar beneden!

Buiten ravotten in  
Avonturenpark Valdeludo

Bij mooi weer kan je lekker klimmen, klau-
teren en ravotten in dit gezellige avontu-
renpark. Lasergamen, rijden in een elektri-
sche jeep of los op de trampoline: je hebt 
hier zeker een fijne dag!

Lekker kidsproof wandelen

Buiten is er altijd iets te beleven. Op jacht 
naar kabouters, een speurtocht lopen of 
lekker met je blote voeten door de modder. 
Je vindt de leukste kidsproof routes hier: 
visitzuidlimburg.nl/kidsproofroutes 

Koningsdag vieren in Limburg

Op 27 april is er op verschillende plekken 
iets te doen. In onze agenda staan de 
leukste evenementen, rommelmarkten en 
festivals voor je klaar. 
Check visitzuidlimburg.nl/agenda en 
filter op Koningsdag. 

Geniet met het hele gezin van het 
bourgondische leven op de leukste,  
kindvriendelijke plekjes van Zuid- 
Limburg. Waar ga jij naartoe?

Tips voor 
de meivakantie

Leuke uitjes voor  
de meivakantie
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Haal nu onze VIVA Kampeer 
boekje op in onze showroom!! 
Boordevol aanbiedingen van 

Camping accessoires 

Einsteinstraat 3-5 Landgraaf 
MINLI-CARAVANWORLD.NL 

Heuvelland-Fietsroute

Een dikke veertig kilometer dwars door 
het Heuvelland, dat is dé Heuvelland-
Fietsroute. Van de indrukwekkende 
ENCI-groeve in Maastricht naar het driel-
andenpunt in Vaals of andersom natuurlijk. 
Tijdens deze toeristische toproute fiets je 
over de Sint Servaasbrug, langs het door 
kalkwanden omgeven Bemelen, het altijd 
gezellige vakantiedorp Gulpen, dwars door 
bergdorpje Vijlen en naar het monumentale 
grensstadje Vaals. Het beste van Zuid-
Limburg – inclusief de heuvels – komen 
aan je voorbij tijdens deze route. Medio 
april is de route verkrijgbaar bij de Visit 
Zuid-Limburg Experiences.

 

Er zijn vliegtuigen neergestort, bunkers 
ingegraven in het landschap, er is verzet 
gepleegd, er is geschuild in de groeves, 
er zijn bommen gevallen op binnensteden, 
er werd stiekem ondergronds aan bom-
menwerpers gesleuteld, hele gezinnen 
doken onder, er zijn speciale begraafplaat-
sen opgericht en monumenten geplaatst. 
De Tweede Wereldoorlog en het storm-

In Zuid-Limburg raak je onmogelijk uitgefietst. In het begin 
van een kakelvers fietsseizoen heeft Visit Zuid-Limburg  
enkele gloednieuwe fietsroutes voor je klaarliggen. Stop  
wat lekkers in je fietstas en bewaar nog wat trek om neer  
te strijken op een terras overgoten met voorjaarszon.  
Veel fietsplezier alvast!

Vrijheid is niet vanzelfsprekend, ook in Zuid-Limburg is  
dat intens ervaren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het  
zuidelijkste puntje van het land vormde de poort voor de  
bevrijders en verder noordwaarts is er bitter gevochten. 
Overal in Zuid-Limburg vind je sporen van die strijd. Na de  
Bevrijding ontstonden grote en kleinere gedenkplaatsen,  
zoals begraafplaatsen en monumenten, zodat we nooit  
vergeten welke offers er gebracht zijn voor onze vrijheid.

Fietsroute NaarBuitengoed

Tussen Maastricht en Valkenburg, in het 
stroomgebied van de Geul, liggen oases 
van groen verstopt in het landschap. Com-
pleet met landhuizen, kastelen en andere 
monumentale gebouwen waar je fantasie 
van op hol slaat. Deze zogenaamde ‘para-
dijstuinen’ worden aaneengeregen door 
de fietsroute door het NaarBuitengoed. Zo 
fiets je over de oprijlaan van een van de 
sprookjesachtige kastelen van Zuid-Lim-
burg, dwars door een Engels landschaps-
park met romantisch theehuisje en maak 
je kennis met de mystieke legendes en 
verhalen over oud-bewoners. Elke paradijs-
tuin nodigt uit tot dwalen en verdwalen. 
De fietsroute NaarBuitengoed is begin mei 
verkrijgbaar bij Visit Zuid-Limburg.

achtige einde is diep ingekerfd in het 
landschap, de huizen en de herinneringen 
van de bewoners destijds. 

Margraten als must see

In Margraten ligt de enige Amerikaanse 
militaire begraafplaats van Nederland.  
Hier zijn 8.301 militairen begraven en nog 
eens 1.722 staan er vermeld op de Walls 
of the Missing. Een bezoek maakt diepe 
indruk. Er is een initiatief om de gevallenen 
allemaal een gezicht te geven door foto’s 
van hen terug te vinden en eens per jaar 
bij de graven te plaatsen. Dit project heet 
‘De gezichten van Margraten’. Wereldwijd 
helpen mensen, vaak nabestaanden, 
hieraan mee.

Langs de Zuid-Limburgse  
basilieken

Al fietsend door Zuid-Limburg passeer je 
de ene mooie kerk na de andere. Basilie-
ken, die zijn nog net wat specialer. Ergens 
in de lange geschiedenis van deze kerk 
heeft de paus een eretitel toegekend 
vanwege de bijzondere geschiedenis 
of functie van dit godshuis. Soms zijn er 
zelfs heuse wonderen aan vooraf gegaan! 
Dankzij het rijke Roomse leven zijn er toch 
nogal wat basilieken en andere mooie 
religieuze plekken te bewonderen en dat 

4x in het spoor van de vrijheid 

1 → Liberation Route Limburg
Zuid-Limburg is aangesloten bij de Euro-
pese Liberation Route, een routenetwerk 
door heel Europa die plaatsen en verhalen 
rondom de Bevrijding met elkaar verbindt. 
Op een digitale plattegrond staan bunkers, 
monumenten, begraafplaatsen en routes in 
Zuid-Limburg en daarbuiten.

2 → Om niet te vergeten
In en rond Gulpen maak je twee her-
denkingswandelingen die monumenten, 
geheime radarinstallaties en plekken waar 
vliegtuigen neerstortten prijsgeven. Al wan-
delend door de heuvels komt het verleden 
hier wel heel dichtbij. 

3 → Fietsen naar vrijheid
In Eijsden-Margraten stap je op je fiets om 
alles te ontdekken omtrent de Tweede We-
reldoorlog en de Bevrijding in dit gebied. 

doe je het beste op de fiets. Er zijn twee 
routes waar je uit kunt kiezen, elk ongeveer 
50 kilometer lang. Je ontdekt de oudste 
plafondschilderingen in het Salviuskerkje, 
het bloedwonder en het brandwonder van 
de Basiliek van Meerssen, de schatkamer 
van de Sint-Amelbergabasiliek en heel veel 
meer. Neem dus maar even de tijd voor 
deze twee verrassende fietsroutes.

Verzet weerklinkt in luisterstenen en monu-
menten. Je fietst zelfs langs Mesch, de plek 
waar de bevrijders als eerste de Nederland-
se grens overstaken en de bevrijding van 
ons land begon. 
 
4 → De menselijke kant - Beek in de 
Tweede Wereldoorlog
Benieuwd naar de persoonlijke verhalen 
achter gevels en gedenktekens? Deze 
audiotour neemt je mee op een korte, maar 
indrukwekkende ronde door Beek. Je luis-
tert naar het lot en de acties van Beekena-
ren tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Meer informatie over de routes? Kijk op 
visitzuidlimburg.nl/oorlogsverleden. 

Fiets het voorjaar 
tegemoet! 

In het spoor van  
de vrijheid

Zin om in de trappers te stappen en 
Zuid-Limburg per fiets te ontdekken? 
Haal de routebrochures bij één van de 
Visit Zuid-Limburg Experiences 
of bestel in de webshop 
⟶ visitzuidlimburg.nl/webshop.

Verder lezen over het oorlogsverleden
in Zuid-Limburg? In het gratis magazine 
Zuid-Limburg lonkt lees je meer over 
Margraten, de Siegfriedlinie, struikel-
stenen en meer. 
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gepleegd, er is geschuild in de groeves, 
er zijn bommen gevallen op binnensteden, 
er werd stiekem ondergronds aan bom-
menwerpers gesleuteld, hele gezinnen 
doken onder, er zijn speciale begraafplaat-
sen opgericht en monumenten geplaatst. 
De Tweede Wereldoorlog en het storm-

In Zuid-Limburg raak je onmogelijk uitgefietst. In het begin 
van een kakelvers fietsseizoen heeft Visit Zuid-Limburg  
enkele gloednieuwe fietsroutes voor je klaarliggen. Stop  
wat lekkers in je fietstas en bewaar nog wat trek om neer  
te strijken op een terras overgoten met voorjaarszon.  
Veel fietsplezier alvast!

Vrijheid is niet vanzelfsprekend, ook in Zuid-Limburg is  
dat intens ervaren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het  
zuidelijkste puntje van het land vormde de poort voor de  
bevrijders en verder noordwaarts is er bitter gevochten. 
Overal in Zuid-Limburg vind je sporen van die strijd. Na de  
Bevrijding ontstonden grote en kleinere gedenkplaatsen,  
zoals begraafplaatsen en monumenten, zodat we nooit  
vergeten welke offers er gebracht zijn voor onze vrijheid.

Fietsroute NaarBuitengoed

Tussen Maastricht en Valkenburg, in het 
stroomgebied van de Geul, liggen oases 
van groen verstopt in het landschap. Com-
pleet met landhuizen, kastelen en andere 
monumentale gebouwen waar je fantasie 
van op hol slaat. Deze zogenaamde ‘para-
dijstuinen’ worden aaneengeregen door 
de fietsroute door het NaarBuitengoed. Zo 
fiets je over de oprijlaan van een van de 
sprookjesachtige kastelen van Zuid-Lim-
burg, dwars door een Engels landschaps-
park met romantisch theehuisje en maak 
je kennis met de mystieke legendes en 
verhalen over oud-bewoners. Elke paradijs-
tuin nodigt uit tot dwalen en verdwalen. 
De fietsroute NaarBuitengoed is begin mei 
verkrijgbaar bij Visit Zuid-Limburg.

achtige einde is diep ingekerfd in het 
landschap, de huizen en de herinneringen 
van de bewoners destijds. 

Margraten als must see

In Margraten ligt de enige Amerikaanse 
militaire begraafplaats van Nederland.  
Hier zijn 8.301 militairen begraven en nog 
eens 1.722 staan er vermeld op de Walls 
of the Missing. Een bezoek maakt diepe 
indruk. Er is een initiatief om de gevallenen 
allemaal een gezicht te geven door foto’s 
van hen terug te vinden en eens per jaar 
bij de graven te plaatsen. Dit project heet 
‘De gezichten van Margraten’. Wereldwijd 
helpen mensen, vaak nabestaanden, 
hieraan mee.

Langs de Zuid-Limburgse  
basilieken

Al fietsend door Zuid-Limburg passeer je 
de ene mooie kerk na de andere. Basilie-
ken, die zijn nog net wat specialer. Ergens 
in de lange geschiedenis van deze kerk 
heeft de paus een eretitel toegekend 
vanwege de bijzondere geschiedenis 
of functie van dit godshuis. Soms zijn er 
zelfs heuse wonderen aan vooraf gegaan! 
Dankzij het rijke Roomse leven zijn er toch 
nogal wat basilieken en andere mooie 
religieuze plekken te bewonderen en dat 

4x in het spoor van de vrijheid 

1 → Liberation Route Limburg
Zuid-Limburg is aangesloten bij de Euro-
pese Liberation Route, een routenetwerk 
door heel Europa die plaatsen en verhalen 
rondom de Bevrijding met elkaar verbindt. 
Op een digitale plattegrond staan bunkers, 
monumenten, begraafplaatsen en routes in 
Zuid-Limburg en daarbuiten.

2 → Om niet te vergeten
In en rond Gulpen maak je twee her-
denkingswandelingen die monumenten, 
geheime radarinstallaties en plekken waar 
vliegtuigen neerstortten prijsgeven. Al wan-
delend door de heuvels komt het verleden 
hier wel heel dichtbij. 

3 → Fietsen naar vrijheid
In Eijsden-Margraten stap je op je fiets om 
alles te ontdekken omtrent de Tweede We-
reldoorlog en de Bevrijding in dit gebied. 

doe je het beste op de fiets. Er zijn twee 
routes waar je uit kunt kiezen, elk ongeveer 
50 kilometer lang. Je ontdekt de oudste 
plafondschilderingen in het Salviuskerkje, 
het bloedwonder en het brandwonder van 
de Basiliek van Meerssen, de schatkamer 
van de Sint-Amelbergabasiliek en heel veel 
meer. Neem dus maar even de tijd voor 
deze twee verrassende fietsroutes.

Verzet weerklinkt in luisterstenen en monu-
menten. Je fietst zelfs langs Mesch, de plek 
waar de bevrijders als eerste de Nederland-
se grens overstaken en de bevrijding van 
ons land begon. 
 
4 → De menselijke kant - Beek in de 
Tweede Wereldoorlog
Benieuwd naar de persoonlijke verhalen 
achter gevels en gedenktekens? Deze 
audiotour neemt je mee op een korte, maar 
indrukwekkende ronde door Beek. Je luis-
tert naar het lot en de acties van Beekena-
ren tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Meer informatie over de routes? Kijk op 
visitzuidlimburg.nl/oorlogsverleden. 

Fiets het voorjaar 
tegemoet! 

In het spoor van  
de vrijheid

Zin om in de trappers te stappen en 
Zuid-Limburg per fiets te ontdekken? 
Haal de routebrochures bij één van de 
Visit Zuid-Limburg Experiences 
of bestel in de webshop 
⟶ visitzuidlimburg.nl/webshop.

Verder lezen over het oorlogsverleden
in Zuid-Limburg? In het gratis magazine 
Zuid-Limburg lonkt lees je meer over 
Margraten, de Siegfriedlinie, struikel-
stenen en meer. 
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2023
evenementen
lente/zomer

www.centrumgeleen.nl

kijk voor meer informatie op
@centrumgeleen

donderdag �� april

vrijdag � mei / bevrijdingsfestival 

donderdag �� mei / hemelvaartsdag

� t/m � juni

zondag � augustus / ��e geleense

Koningsdag

gelaen Viert 5 Mei

sMoKey south

gelaender KirMes

FestiVal spectaculo

doe dag

glanaMundo

oldtiMer parade

het BBQ-event
Van het zuiden

�� t/m �� juni / cultuurfestival

zondag � juli

zaterdag �� juli / wereldfestival
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Samen struinen  
door Sittard

Sittard: stad van  
vele gezichten

De geboortestad van Toon Hermans. Het 
jaarlijkse Oktoberfeest en Sint Rosafestival. 
De leuke winkels en boetiekjes. Knusse 
restaurantjes en prachtige hotels. Sittard 
biedt je genoeg redenen voor een bezoek-
je. Hoewel we er niet ver vandaan wonen 
en mijn man er zelfs werkt, zijn we nooit 
de geschiedenis ingedoken. Dat werd dus 
hoog tijd!

Stadswandeling Sittard

Met de Stadswandeling Sittard in de hand 
starten we bij de Visit Zuid-Limburg Expe-
rience. Dit is niet alleen het startpunt van 
de wandeling, je ontdekt hier direct het 
eerste verhaal. Het prachtige pand is de 
moeite waard om even van verschillende 
kanten te bekijken. Binnen ontdek je meer 
over Sittard-Geleen en omgeving. Test je 
kennis in de quiz of wandel in het interac-
tieve wandelrad. Veel tijd brengen we er 
niet door, want onze zoon van 8 staat te 
trappelen om op avontuur te gaan. En dat 
avontuur dat is er zeker!

Terug in de tijd  
op de Agnetenwal

We lopen de Agnetenwal op, waar in de 
geschiedenis van de stad veel is gebeurd. 
Onze persoonlijke stadsgids leest alle 
historische feiten voor uit het boekje en 
vertelt vol overgave over de avonturen van 
verschillende hertogen die sinds de 16e 
eeuw de scepter zwaaiden in Sittard. Als 
we verder lopen, ontdekken we een heus 
bastion. “Hadden ze hier echte kanonnen, 
mama?” De verwondering spat van zijn 
gezicht, bij het zien van het bastion Fort 
Sanderbout.

Thuis van Toon Hermans

We lopen langs het Toon Hermans Huis, 
waar een bord met een mooie spreuk 
staat: “Wat je vandaag moet doen, moet je 
doen zoals je morgen denkt, dat je het had 
moeten doen”. Dit leidt meteen tot een 
vragenvuur van onze zoon. Wie is Toon? 
Wat betekent die spreuk en waarom moet 
ik erom lachen. We vertellen hem dat een 
van de grootste cabaretiers van het land 
hier geboren is. Daar zijn we als Limburgers 
best trots op! 

"Hadden ze hier echte  
kanonnen, mama?”  

"De verwondering spat 
van zijn gezicht, bij het 
zien van het bastion  
Fort Sanderbout.”

Groen midden in de stad

De stadswandeling voert ons via kleine 
straatjes weer naar de rand van het histori-
sche centrum. Daar ligt het oorspronkelijke 
Dominicanenklooster, dat inmiddels is om-
getoverd tot een luxe hotel. De sfeer van 
het verleden is bewaard gebleven, net als 
de Jardin d’Isabelle. Aan de andere kant van 
de stadswal lopen we een heel bijzonder 
stukje Sittard in: de Stadstuin. Hier komen 
heden, verleden en toekomst samen. De 
graven van de Ursulinenzusters, een her-
denkingsmoment voor Joodse slachtoffers 
uit de Tweede Wereldoorlog en velden vol 
nieuwe planten en kruiden vormen een 
bijzonder geheel. Als je onder de boog van 
perenbomen door wandelt, is het alsof de 
tijd even stilstaat. Zeker in het voorjaar is 
dit een prachtige plek, wanneer alles groeit 
en bloeit!

Oud en nieuw naast elkaar

Vanuit de stadstuin zie je de verbinding 
met de moderne tijd heel goed. De bi-
bliotheek, het theater en de hogeschool 
vormen hier een contrast met de oude 
gebouwen, terwijl het tegelijkertijd heel 
natuurlijk opgaat in het hele stadsbeeld.

Struinen door  
steegjes en straatjes

Via de Begijnenhofwal struinen we verder. 
Midden in de stad duiken we kleine steeg-
jes en straatjes in en dan staan we voor de 
hoogste kerk van Limburg. Vol bewonde-
ring kijkt onze kleine stadsgids omhoog. 
“Nou mam, die is wel héél hoog!” roept hij 
uit. Met de blauwe lucht en de fluitende 
vogels op de achtergrond, is het een impo-
sante verschijning. 

Bourgondisch genieten  
op de Markt

Via de Oude Markt steken we de Markt 
over, waar je op elk moment van het jaar 
geniet van een heerlijk hapje en drankje bij 
een van de vele restaurants en cafés. Wij 
wandelen eerst nog even verder, voor we 
ons onder mogen dompelen in de bour-
gondische gezelligheid. 

Rondje winkelen

Aan de andere kant van de Markt wacht 
ons nog een rondje door het winkelge-
bied, waar nog altijd historische schat-
ten verborgen liggen, zoals D’n Tempel. 
Opvallend leuk: een aantal bewoners van 
de Gruizenstraat hebben een stuk grond 
omgetoverd tot een tuin, waar ze met veel 
liefde kruiden verbouwen en zorgen voor 
een stukje groen in de stad. Dat toverde 
een lach op mijn gezicht. Net als alle leuke 
boetiekjes en winkels trouwens. 

Lekker lunchen bij Luna

Na ruim 3 kilometer zijn we hongerig 
geworden en wandelen we terug naar 
de Markt. Daar mogen we bij Luna Eten & 
Drinken genieten van een smakelijke lunch. 
Wij delen samen een etagère vol heerlijke 
broodjes en gerechtjes, terwijl onze zoon 
smult van een goedgevulde wrap. Met 
gevulde buiken en een tevreden glimlach 
gaan we nog even winkelen, waarna we 
lekker naar huis gaan. Struinen door Sittard: 
dat gaan we vaker doen!

Ton Dirkx fotografie

Blogger Bregje ging met haar gezin op pad in het 
sprankelende Sittard. Ze ontdekten er alles over de 
rijke historie van de stad, terwijl ze genoten van de 
warme sfeer en de bijzondere gebouwen. Ga je mee 
struinen door Sittard?

Ook benieuwd  
naar Stadswandeling Sittard? 
Koop de route bij de Visit Zuid-Limburg 
Experience Sittard-Geleen of online in 
de webshop via visitzuidlimburg.nl/
webshop. 

Wil je alle verhalen over Sittard 
ontdekken? Iedere zaterdag om 14.00 
uur vertrekt er een stadswandeling 
met gids bij de Visit Zuid-Limburg 
Experience Sittard-Geleen. Reserveer 
je plekje vooraf via tickli.nl. 

Tip! 
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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

Kinderen tot 18 jaar gratis.

Vijf tijdlijnen 

Om Parkstad echt goed te leren kennen, 
duik je in vijf tijdlijnen. Er is in dit gebied 
ontzettend veel gebeurd en overal vind 
je sporen uit verschillende delen van de 
geschiedenis. Grofweg begon het met de 
Romeinen die Heerlen stichtten rondom 
een kruispunt van twee belangrijke wegen. 
Het oudste stenen gebouw van Nederland, 
een Romeins badhuis, stamt uit deze tijd en 
bewonder je op spectaculaire wijze in het 
Thermenmuseum. Die Romeinen lieten nog 
veel meer sporen achter in Parkstad, die je 
het best ontdekt als je de Via Belgica volgt: 
een Romeinse weg die weer helemaal van 
deze tijd is. 

Waar stad samenkomt met groen, daar is extra veel te doen. 
Dat is Parkstad, een bijzonder gebied gevormd door haar 
rijke geschiedenis. 
 
Die rijkdom begon al bij de Romeinen en veel later werd 
steenkool het zwarte goud dat koortsachtig gedolven werd. 
Vandaag vind je rijkdom in de vele topattracties, natuur-
gebieden, gezellige binnensteden en festivals. Van oudsher 
werd hier hard gewerkt, maar ook stevig genoten. Je bent 
van harte welkom om mee te genieten van alles wat Parkstad 
te bieden heeft. Veel plezier!

Ridders en rovers 
Kastelen, kerken en kloosters stammen uit 
de middeleeuwen, met als pronkstukken 
het állermooiste kasteel van Nederland – 
Kasteel Hoensbroek – en het grootste en 
oudste abdijcomplex van de Benelux – Ab-
dij Rolduc. Het verhaal van ridders ontdek 
je in de vele kastelen van Voerendaal en 
met de beruchte roversbende de Bokken-
rijders maak je kennis in Beekdaelen. De 
tijd van toen komt ook tot leven in en rond 
de kasteelruïne van Slot Schaesberg en bij 
openluchtmuseum Nonke Buusjke. Themati-
sche wandel- en fietsroutes wekken de tijd 
van ridders en rovers weer tot leven.
 

Van de mijntijd tot nu 
De mijntijd, de nasleep van de sluiting 
en het nieuwe elan dat daaruit volgde, 
brengen ons tot het Parkstad van nu. Het 
mijnverleden ontdek je in het Nederlands 
Mijnmuseum, gevestigd in een monumen-
taal warenhuis uit de mijntijd, tijdens een 
nostalgisch ritje met de Miljoenenlijn en 
in het Schutterspark. Na de sluiting van 
de mijnen kleurde de regio van zwart naar 
groen. Op een oude mijnsteenberg liggen 
nu SnowWorld en de langste trappen van 
Nederland. Verwaarloosde gevels in Heer-
len nodigden uit tot een explosie van kleur. 
Tegenwoordig staat de stad bekend om 
haar indrukwekkende street art.
 

Dit alles komt samen op één 
plek, midden in Parkstad: de 
Visit Zuid-Limburg Experience 
Heerlen-Parkstad. 

Deze plek in het Maankwartier – de kunst-
zinnige stationsomgeving van Heerlen 
– vormt het perfecte startpunt voor je ont-
dekkingstocht door dit kleurrijke gebied. 
Je krijgt hier gratis (!) een plattegrond van 
Parkstad met alles wat je hier te beleven 
valt. 

Kijk alvast op ditisparkstad.nl.

Dit is Parkstad! 

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 vrolijke voorjaarsdag 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 

Historische parken en tuinen  
in voorjaarsgeuren en kleuren
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Vijf tijdlijnen 

Om Parkstad echt goed te leren kennen, 
duik je in vijf tijdlijnen. Er is in dit gebied 
ontzettend veel gebeurd en overal vind 
je sporen uit verschillende delen van de 
geschiedenis. Grofweg begon het met de 
Romeinen die Heerlen stichtten rondom 
een kruispunt van twee belangrijke wegen. 
Het oudste stenen gebouw van Nederland, 
een Romeins badhuis, stamt uit deze tijd en 
bewonder je op spectaculaire wijze in het 
Thermenmuseum. Die Romeinen lieten nog 
veel meer sporen achter in Parkstad, die je 
het best ontdekt als je de Via Belgica volgt: 
een Romeinse weg die weer helemaal van 
deze tijd is. 

Waar stad samenkomt met groen, daar is extra veel te doen. 
Dat is Parkstad, een bijzonder gebied gevormd door haar 
rijke geschiedenis. 
 
Die rijkdom begon al bij de Romeinen en veel later werd 
steenkool het zwarte goud dat koortsachtig gedolven werd. 
Vandaag vind je rijkdom in de vele topattracties, natuur-
gebieden, gezellige binnensteden en festivals. Van oudsher 
werd hier hard gewerkt, maar ook stevig genoten. Je bent 
van harte welkom om mee te genieten van alles wat Parkstad 
te bieden heeft. Veel plezier!

Ridders en rovers 
Kastelen, kerken en kloosters stammen uit 
de middeleeuwen, met als pronkstukken 
het állermooiste kasteel van Nederland – 
Kasteel Hoensbroek – en het grootste en 
oudste abdijcomplex van de Benelux – Ab-
dij Rolduc. Het verhaal van ridders ontdek 
je in de vele kastelen van Voerendaal en 
met de beruchte roversbende de Bokken-
rijders maak je kennis in Beekdaelen. De 
tijd van toen komt ook tot leven in en rond 
de kasteelruïne van Slot Schaesberg en bij 
openluchtmuseum Nonke Buusjke. Themati-
sche wandel- en fietsroutes wekken de tijd 
van ridders en rovers weer tot leven.
 

Van de mijntijd tot nu 
De mijntijd, de nasleep van de sluiting 
en het nieuwe elan dat daaruit volgde, 
brengen ons tot het Parkstad van nu. Het 
mijnverleden ontdek je in het Nederlands 
Mijnmuseum, gevestigd in een monumen-
taal warenhuis uit de mijntijd, tijdens een 
nostalgisch ritje met de Miljoenenlijn en 
in het Schutterspark. Na de sluiting van 
de mijnen kleurde de regio van zwart naar 
groen. Op een oude mijnsteenberg liggen 
nu SnowWorld en de langste trappen van 
Nederland. Verwaarloosde gevels in Heer-
len nodigden uit tot een explosie van kleur. 
Tegenwoordig staat de stad bekend om 
haar indrukwekkende street art.
 

Dit alles komt samen op één 
plek, midden in Parkstad: de 
Visit Zuid-Limburg Experience 
Heerlen-Parkstad. 

Deze plek in het Maankwartier – de kunst-
zinnige stationsomgeving van Heerlen 
– vormt het perfecte startpunt voor je ont-
dekkingstocht door dit kleurrijke gebied. 
Je krijgt hier gratis (!) een plattegrond van 
Parkstad met alles wat je hier te beleven 
valt. 

Kijk alvast op ditisparkstad.nl.

Dit is Parkstad! 

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 vrolijke voorjaarsdag 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 

Historische parken en tuinen  
in voorjaarsgeuren en kleuren
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De reclame die André Rieu over de hele 
wereld voor Limburg maakt, is niet in 
marketingwaarde uit te drukken. “Overal 
waar ik speel, van New York tot Melbourne, 
vertel ik het publiek over de plek waar ik 
vandaan kom. Dat het hier zó mooi is en 
dat iedereen muziek maakt. Misschien een 
beetje overdreven, maar ik ben echt trots 
op Limburg.”

Limburgs dialect

Hoewel het Limburgs dialect een offi ciële 
regionale taal is, blijkt de taal van Zuid-
Limburg lastig te omschrijven. Eigenlijk 
bestaat het niet, want overal zijn er andere 
woorden, uitdrukkingen en uitspraken. 
Dat maakt het nou net zo leuk! 

Waarom is dat eigenlijk zo anders dan 
bijvoorbeeld in Friesland? Het heeft alles 
te maken met de roerige geschiedenis van 
de streek. Dit stukje Limburg was steeds 
van iemand anders: Spanjaarden, 
Oostenrijkers, Fransen en Duitsers hebben 
het hier allemaal voor het zeggen gehad. 
‘Pas’ in 1867 werden de Nederlanders de 
baas. Met de Belgische en Duitse grens zo 
dichtbij is het taalgebied van Zuid-Limburg 
ontzettend boeiend geworden.

Wie kan er nu beter over Zuid-Limburg vertellen dan de 
locals zelf? In het magazine ‘Zuid-Limburg Lonkt’ nemen 
een twintigtal bekende en minder bekende locals je mee in 
hun verhalen over de regio en vertellen over hun band met 
Zuid-Limburg. Hieronder geven we je alvast een fragment 
uit het interview met André Rieu, zonder twijfel ’s werelds 
bekendste Limburger. 

In Zuid-Limburg lijkt bijna alles anders: het landschap, het 
eten en ook de taal. De tongval van de Limburger is al anders 
en het dialect al helemaal. Dan heb je ook nog in elk dorp 
een ander dialect en andere tradities. Carnaval ken je wel, 
maar heb je al eens langs de weg gestaan tijdens een 
processie of gekeken hoe de mei-den rechtop gezet 
wordt? Waarschijnlijk niet!

Muziek is een belangrijke factor in de Lim-
burgse samenleving. “Sterker nog, ik denk 
dat het mij nergens anders was gelukt om 
mijn stijl zo te ontwikkelen zoals ik dat hier 
heb kunnen doen. Het is begonnen met de 
‘Hiering biete-concerten’. Die waren toen al 
heel gezellig, ook al waren ze klein van op-
zet als je ze vergelijkt met wat we nu doen.

“In veel grote orkesten 
in de wereld spelen 
Limburgse blazers, dat 
zegt heel veel. Muziek 
zit in ons bloed.”

Kende je deze woorden al? 

Drekskiebel – vuilnisbak (Kerkrade)
Pieëpel – vlinder (Mechelen) 
Tas kaffe – kop koffi e (Vaals)
Puuneke – kusje (rondom Maastricht)
Trampele – wandelen (Geleen)
Vaerdig – klaar (Sittard)
Kloemele – prutsen (Heerlen)
Paosjhoon – paaskip (Sint Geertruid) 
Blömke – bloemetje (Sittard) 
Struje – stro (Bocholtz) 
Rèngelaot – pruimen (Sweikhuizen)
Kiêsmeijske – koolmees (Cadier en Keer)
Vrommesj – vrouw (Kerkrade)  
Kuúke – kuiken (Nijswiller)

Meet the locals. 
→ André Rieu  

Dat is nou typisch 
Zuid-Limburg…

Meet the locals in de Visit 
Zuid-Limburg Experiences. 
Op de speciale schermen vertellen 
inwoners van Zuid-Limburg je alles 
over de mooiste plekjes in de regio. 
Natuurlijk staan de medewerkers ook 
voor je klaar met de beste tips! 

Tip! 

De hele traditie van harmonieën, fanfares 
en schutterijen, die is heel belangrijk. Ik 
hoop dat die gezelschappen echt nog heel 
lang blijven bestaan. Dat zijn niet alleen 
gezellige verenigingen, maar vaak ook 
opleidingsinstituten. In veel grote orkesten 
in de wereld spelen Limburgse blazers, dat 
zegt heel veel. Muziek zit in ons bloed. Ik 
ben echt een voorstander van dialect. Dat 
is niet iets doms, daar zitten juist heel veel 
klanken in.”

Het hele interview lezen of meer verhalen
van locals ontdekken? Je leest ze in ‘Zuid-
Limburg Lonkt’. Ook staat dit magazine 
boordevol met tips, weetjes en recepten. 
Het magazine is te verkrijgen bij de Visit 
Zuid-Limburg Experiences of in de web-
shop. ⟶ visitzuidlimburg.nl/webshop 

Feest in het dorp!

Mensen die hun eigen taal blijven spreken, 
houden ook vast aan andere tradities, 
waarvan sommige al honderden jaren oud 
zijn. Zie je geel-witte vlaggetjes langs 
de weg, dan duurt het niet lang voordat 
er een religieuze stoet voorbijtrekt, de 
processie. Het hele dorp trekt erop uit 
om langs de weg te staan. Soms liggen er 
prachtige bloemenfi guren uitgespreid op 
de weg. Natuurlijk kan de harmonie of de 
fanfare niet ontbreken om een en ander 
muzikaal op te luisteren. 

De mei-den 

Dorpen in het Heuvelland hebben vanuit 
een middeleeuwse traditie vaak nog een 
schutterij. Zij organiseren schietwedstrijden 
en de zogenaamde schuttersfeesten. Er 
zijn nog een paar dorpen in Zuid-Limburg 
waar de mei-den opstaat. In Meerssen, 
Valkenburg, Banholt, Slenaken en Noorbeek 
wordt er jaarlijks een den ‘geplant’. Een 
bijzonder lange, smalle den wordt rechtop 
gezet, vaak door de vrijgezelle jonge man-
nen van het dorp. Voor het begin van de 
zomer wordt deze den midden in het dorp 
‘geplant’, in de hoop op een vruchtbaar 
oogstseizoen. Aan het eind van het seizoen 
zijn er op andere plekken weer oogstdank-
feesten, zoals in Berg aan de Maas.

Zelf ‘de processie lopen’? 
Wandel dan de Historische Bronkroute 
in Gronsveld. Eéns in de vier jaar vindt 
hier het Bronkfeest plaats, het traditi-
onele feest na de grote processie. Als 
je er al van wilt proeven, hoef je niet 
te wachten. Je loopt gewoon deze 
nostalgische wandeling door Grons-
veld, langs Kasteel Rijckholt, door 
het Savelsbos en het idyllische dorpje 
Eckelrade.

Tip! 
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Zodra de temperaturen  
stijgen en de bomen weer 
groen kleuren, is het  
heerlijk om te gaan  
picknicken. Vul een mand  
met lekkers, neem een  
grote deken mee en geniet 
samen van een van de fijne 
picknickplekjes in Zuid- 
Limburg!

Appels, peren, pruimen en 
kersen: het groeit allemaal  
op de Zuid-Limburgse bodem, 
in hoog- en laagstamboom-
gaarden. In het voorjaar 
zetten deze fruitbomen de 
bloemetjes letterlijk buiten, 
wat zorgt voor een prachtig 
kleurenspel! Deze 5 fiets- en 
wandelroutes leiden je langs 
de mooiste bloesem en uit-
zichten in Zuid-Limburg. 

Dit zijn de beste  
picknickplekjes! 

1  De Kluis op de Sjaasberg,  
 Walem 
Op deze bijzondere plek woonden ruim 
250 jaar kluizenaars. Je voelt de historie  
als je neerstrijkt in het gras met een 
waanzinnig uitzicht op het Geuldal! 

2  Eijsder Beemden 
Struin lekker door de bloemenweides 
langs de Maas en zoek een plekje uit 
voor je picknick. Wie weet komen er 
nog Konikpaarden voorbij! 

3  Wilhelminaberg, Landgraaf 
Je moet er wat voor overhebben: beklim 
de trap van 508 treden en geniet van je 
picknick met adembenemend uitzicht 
over Nederland en Duitsland!

4  Rivierpark Maasvallei
Langs het water vind je op verschillende 
plekken picknickbanken, je ziet op de 
borden precies waar. Ook leuk: ga met 
de pontjes kriskras over tussen Nederland 
en België!

5  Orchideeëntuin Gerendal 
Ontdek van 1 mei tot half juni bijzondere
Zuid-Limburgse orchideeën, terwijl je 
geniet van je picknick. Extra leuk: de gids 
beantwoordt al je vragen over de bloemen! 

1  Bloesemfietsroute  
 Eijsden-Margraten 
Deze fietsroute van 20,5 km rondom Eijs-
den, Mesch en St. Geertruid neemt je mee 
langs de bloesem van de hoogstamboom-
gaarden, waar de vulling van je vlaai aan 
de bomen groeit. Onderweg bewonder je 
deze traditionele vorm van fruitteelt van 
dichtbij én veraf met weidse uitzichten. 

 
2  Pruimenbloesem rondom  

 Sweikhuizen 
Deze korte wandeling van 5,6 km rondom 
Sweikhuizen neemt je mee langs plekken 
waar de Sjweikeser Rengelaote (pruimen) 
groeien. Vanuit het pittoreske Sweikhuizen 
heb je daarnaast een fenomenaal uitzicht 
op de bossen rondom Schinnen. 

6  Kollenberg in Sittard 
Vanuit hartje centrum wandel je zo dit 
bijzondere bos in. Vol historie en bijzondere 
kapelletjes is dit een unieke picknickplek!

7  Gulperberg 
Onder het hoge Mariabeeld is het heerlijk 
picknicken. Het uitzicht hier is echt prach-
tig en kinderen kunnen er in alle vrijheid 
rondrennen. Als je geluk hebt staan de 
schapen tegen de heuvel te grazen.

8  Brunssummerheide
Deze heide is prachtig in ieder seizoen. 
Tijdens de bloei, van half augustus tot half 
september is het nog specialer. Strijk neer 
op een van de vele picknickplekken.

3  Bloeiende wijngaarden 
Niet alleen de fruitbomen, maar ook de 
wijnranken beginnen in het voorjaar 
weer volop te bloeien! Met een van de 
8 wijnroutes volg je de druifjes en 
wandel je langs de bloeiende wijngaarden. 
In september en oktober wordt er geoogst 
en daarna heerlijke wijn gemaakt! 
Check alle wijngaardwandelingen op 
visitzuidlimburg.nl/wijnroutes. 

 
4  Mesch-Moerslag 

Om echt te kunnen genieten van bloesem, 
moet je in het uiterste zuiden van Zuid-Lim-
burg tegen de Belgische grens aan zijn 
voor deze wandeling van 8 km. Dit grens-
overschrijdende gebied staat bekend om 
zijn schitterende appel- en perenbloesems, 
maar ook in Mesch zelf is er genoeg te zien. 
Tip! Beklim de uitkijktoren in Mesch voor 
het beste uitzicht op het uitgestrekte tapijt 
van witte en lichtroze bloesem. 
Haal de brochure bij een van de 
Visit Zuid-Limburg Experiences of bestel 
online via visitzuidlimburg.nl/webshop.

9  Vijlenerbos
Eerst lekker wandelen en ravotten in het 
bos en dan op een kleedje neerploffen en 
genieten van een lekker broodje. In dit 
grote bos zijn volop plekken om te spelen 
en te picknicken. 

10  Eyserlinde
Een stevige wandeling maakt hongerig. Op 
deze bijzondere plek waan je je in Italië, als 
je uitkijkt over het Toscane van Limburg! 

5  Bloesemfietsroute Beekdaelen
Deze fietsroute van 27,1 km neemt je mee 
door de natuur van Sweikhuizen naar 
Schimmert en leidt je langs bloeiende 
bloesem, het Danikerbos, het Stammender-
bos en plekjes waar je heerlijke streekpro-
ducten kunt proeven. 

10x de leukste  
picknickplekjes  
in Zuid-Limburg  

5x wandelen en 
fietsen langs 
bloeiende 
bloesem

Wil je meer lezen over bijzondere 
picknickplekjes in Zuid-Limburg? Ga 
dan naar visitzuidlimburg.nl/picknick.  

Op pad met één van deze routes of 
meer routes ontdekken? Kijk op 
visitzuidlimburg.nl/bloesem. 
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Op je pedalen door de heuvels 
van Zuid-Limburg wordt nog 
veel leuker wanneer de bodem 
tot leven komt. Het is name-
lijk die bijzondere bodem die 
ervoor zorgt dat hier zo’n 
uniek landschap is ontstaan. 
Dat landschap vertelt de won-
derlijkste verhalen tijdens de 
fietsroute ‘Fietsen over de zee-
bodem’. Geologie is nergens 
anders zo leuk én lekker!

Het monumentale Spaanse Leenhof aan 
het Theodoor Dorrenplein was lange tijd 
niet begaanbaar door de watersnood van 
2021. In februari was het zover en her-
opende hier de Visit Zuid-Limburg Expe-
rience met een geheel nieuw interactief 
concept om je zintuigen te  
prikkelen! 

Hier ontdek je de oorsprong van het Lim-
burgse goud (mergel), roddel je mee met 
de historische locals in de Wauwelkamer 
en zie je waarom Zuid-Limburg de bron 
is het van het huidige Europa. Maak ook 
een uitstapje naar Valkenburg onder de 
grond en test je kennis over Valkenburg en 
Meerssen in de kennisquiz. 

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

“Een complete onder- en 
bovengrondse beleving!”

Zeker de moeite waard en één ding is 
zeker: na je bezoek aan deze Experience 
ben je klaar voor je bezoek in de stad of 
de regio. Meer informatie? Kijk op 
visitzuidlimburg.nl/
valkenburg-experience 

In de Visit Zuid-Limburg 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 activitei-
ten! 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 
Rosmolenstraat 2, Sittard 

•  Visit Zuid-Limburg Experience  
Valkenburg  
Theo Dorrenplein 5, 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.  

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

Vier lussen,  
vier verhaallijnen 
Die bodem in Zuid-Limburg heeft zoveel te 
vertellen, dat deze fietsbeleving in vieren is 
gedeeld. Zo blijft er voldoende tijd over om 
de omgeving echt te beleven. Naast fietsen 
is er namelijk ontzettend veel te doen, want 
de fietslussen liggen rondom de steden 
Maastricht en Valkenburg, uitgestrekt van 
de Belgische buren tot aan Voerendaal in 
het Land van Kalk. Elke lus heeft een eigen 
thematisch verhaal rondom het thema kalk.

Heropend!  
Visit Zuid-Limburg  
Experience Valkenbug   

Tips en informatie van 
Zuid-Limburg experts 

1: Smaakvolle mix  
van krijt en löss 

Tijdens deze lus fiets je zo’n 27 kilometer 
dwars door het Land van Kalk, tussen  
Valkenburg en Voerendaal. De Geul,  
kastelen en kalkwanden maken indruk, 
maar de wijngaarden waar je langsfietst 
typeren deze lus. 

2: Kalk, het gele goud 

Dit is landschappelijk een schitterende 
route van zo’n 37 kilometer dwars door het 
Mergelland. Je fietst langs het Savelsbos en 
De Maas neemt je mee naar de binnenstad 
van Maastricht, waar een uitstapje naar het 
Natuurhistorisch Museum niet te missen 
is. De natuur rond Bemelen is één groot 
kalkspektakel en de Franse allures van 
Eijsden verzekeren dat vakantiegevoel.

3: Ondergrondse  
aantrekkingskracht 

Vlak bij de indrukwekkende Curfsgroeve 
start deze fietslus van zo’n 20 kilometer. Je 
kijkt hier meteen diep de mergelwinning in, 
maar het ondergrondse mysterie ontvouwt 

zich pas vanaf Geulhem waar je de laatste 
rotswoningen bewondert. In Valkenburg is 
het kalk wat de klok slaat en kies je uit een 
van de vele ondergrondse uitstapjes.

 
4: Diep in de  
subtropische Krijtzee 

Vanuit Fort Sint Pieter in Maastricht vertrekt 
de fietstocht (33,4 km) richting zuiden. 
Dankzij het Plateau van Caestert zijn de 
hoogtemeters gering. Wel heb je uitzicht 
op de Sint Pietersberg. Nadat je een kanaal 
bij het Belgische Kanne oversteekt, volgt 
een groter rondje bij de buren waar de 
groeveverhalen net zo spannend zijn.

Fietsen over  
de zeebodem

Het routeboek Fietsen over de zee- 
bodem van Visit Zuid-Limburg is je 
gids tijdens de lussen. Het routeboek 
is verkrijgbaar bij de Visit Zuid-Lim-
burg Experiences en via de webshop 
van Visit Zuid-Limburg. 

Scan de QR-code om jouw  
exemplaar te bestellen 
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Dompel je onder in de wereld van fi etsen en vissen bij het Shimano 

Experience Center! Start en eindig jouw fi etstocht bij het Shimano 

Experience Center, ga een dagje erop uit met een van onze fi etsen, 

kom een dagje vissen aan onze visvijver of organiseer jouw event 

of feest bij het Shimano Experience Center. Jouw avontuur op maat; 

‘van start tot fi nish’.

Jouw fi etsavontuur bij het Shimano Experience Center
•  Ruim assortiment race, E-bike, (e-)gravel, (e)-MTB’s
•  Reserveer jouw fi ets al vanaf € 29,95 (kids vanaf € 19,95)
•  Uitgebreide omkleed- en douche faciliteiten
•  Ruim aanbod aan fi etskleding en accessoires
•  Uitgepijlde routes
•  Lockers
•  Afspuitplek
•  Lunch- en borrel mogelijkheden
Bekijk alle mogelijkheden op shimano-ec.om 

Beleef jouw visdag al vanaf € 8,50 aan onze Shimano 
Experience Center visvijver! Neem jij je eigen 
vismateriaal mee of ga je ons allernieuwste 
Shimano vismateriaal testen? 

Beleef jouw visavontuur bij het 
Shimano Experience Center
•   Jouw visavontuur al vanaf € 8,50 (kids vanaf € 4,25)
•  Hele dag vissen aan onze visvijver, 

halve dag vissen ook mogelijk
•  Met je eigen materiaal of ons 

Shimano Fishing Equipment
•  Meerdere soorten (test)hengels beschikbaar
•  Het gehele jaar door meerdere clinics en 

wedstrijden voor alle leeftijden en niveaus.

SHIMANO 
EXPERIENCE CENTER; 
EEN TOTAALBELEVING.

CONTACT
Wil je meer weten over het Shimano 

Experience Center? Onder het genot van een kop 
koffi e informeren wij je graag nader over onze 

mogelijkheden en faciliteiten. 
0031 43 - 744 0171

info@shimano-ec.com 
www.shimano-ec.com

DAGJE FIETSEN 
VANAF 29,95

(KIDS VANAF 19,95)

DAGJE VISSEN 
VANAF 8,50

(KIDS VANAF 4,25)
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4x de leukste routes 
voor de lente  

Hoogtewandeling  
Valkenburg a/d Geul

Middeleeuwse  
avonturen 

Drielandenroute  
Sittard-Geleen

Finalelus  
Amstel Gold Race 

Deze pittige wandeling rondom Valken-
burg leidt je (letterlijk) langs alle hoog-
tepunten van Valkenburg. Bewonder de 
mergelarchitectuur, geniet van de natuur 
en ontdek vestingstadje Valkenburg tij-
dens deze route. 

De naam ‘Hoogtewandeling’ geeft het al 
enigszins weg: de route brengt je langs de 
steilranden rond de kern Valkenburg aan 
de Geul en verrast je met vele schitte-
rende vergezichten en doorkijkjes op de 
daken van de vestingstad. Je kunt de route 
ook in meerdere etappes lopen als je kui-
ten het niet meer aankunnen. 

Je volgt deze wandelroute het beste met 
de bijbehorende brochure met meer infor-
matie over de highlights onderweg.

Deze route in Voerendaal is 100% kids-
proof! Wandel over spannende paadjes, 
houd je evenwicht op de stapstenen en 
bewonder de prachtige Voerendaalse 
kastelen tijdens het Roversrondje of het 
Ridderrondje. Je kunt beide rondjes ook 
combineren tot één indrukwekkende 
wandeling van 8,4 km. Onderweg duik je 
dieper in het Middeleeuws verleden van 
Voerendaal en beluister je de spannende 
audiofragmenten van Ridder Kuno. 
Hij wijst je de weg, vertelt verhalen over 
Middeleeuwse legendes, zijn leven, 
liefde en de gebruiken in Middeleeuws 
Voerendaal. Sluit je ogen, luister en je 
waant je zo terug in de tijd. 

Je volgt deze wandelroute het beste met 
de bijbehorende brochure met opdrach-
ten en audiofragmenten.

Deze drielandenroute voert je in nog geen 
40 kilometer door Nederland, België en 
Duitsland. Op deze grensoverschrijdende 
route steek je de Maas over aan boord van 
de beroemde fietspontjes over de Maas 
(check vooraf of de pontjes varen). Ontdek 
al fietsend de uitgestrekte plateaus en 
Maasvlaktes, die worden afgewisseld met 
gezellige dorpjes en steden. 

Onderweg zie je de prachtige natuur van 
het Limbrichterbos, de Tüdderner Venn en 
de gezelligheid van de Sittardse Markt met 
de knusse terrasjes om te genieten van 
een welverdiend kopje koffie.

Afstand ⟶ 36,9 km 
Startlocatie ⟶ de Markt in Sittard. 

Limburg is de wielerprovincie bij uitstek.
Pittige beklimmingen, razendsnelle af-
dalingen, holle wegen om doorheen te 
racen en prachtige landschappen zo ver 
je kunt kijken. Deze streek is dan ook de 
aangewezen locatie voor wielrenklassieker 
De Amstel Gold Race die elk jaar in april 
plaatsvindt. 

Op deze bewegwijzerde wielrenrou-
te treed je in de bandensporen van de 
professionals op de roemruchte Cauberg, 
Keutenberg, Gulperberg en Eyserbosweg. 

Je beleeft de finaleronde eenvoudig zelf 
door de routebordjes van de Amstel Gold 
Race – Lus 3 te volgen.

Afstand ⟶ 15,9 km 
Startlocatie ⟶ Station Valkenburg   

Afstand ⟶ 8,4 km 
Startlocatie ⟶ Station Voerendaal
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Afstand ⟶ 76,7 km 
Start ⟶ Je kunt op verschillende plekken 
op deze route instappen, bijvoorbeeld bij 
het Par’Course in Valkenburg.

Volg de route via deze fietsknooppunten:

Sluit de route af bij de Wilhelmina-
toren met een drankje en prachtig 
uitzicht over Valkenburg. 

Ga als geocacher op zoek naar de 
verstopte roversschat in het bos 
tijdens het roversrondje. 

Bezoek ook de Amstel Gold 
Race Experience in het Shimano 
Experience Center voor de echte 
wielerliefhebbers.  

Neem een pauze bij het proeflokaal 
van Kasteel Limbricht en geniet van 
lekkers in de ambiance van een echt 
kasteel. 

Tip! 

Tip! 
Tip! 

Tip! 

Scan de QR-code 
en bekijk de route 
online  ⟶  

Scan de QR-code 
en bekijk de route 
online ⟶  

Scan de QR-code 
en bekijk de route 
online  ⟶  

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

1

4

2

3
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Beleef de geschiedenis van 
de mijnbouw en van de zink 
productie in het voormalige 

directiegebouw van de Vieille 
Montagne.

Laat U inspireren door het 
avontuur van Neutraal Moresnet. 

Van Altenberg tot zink – een 
interactief en spannend museum 

voor jong en oud.

Openingsuren: 
• Dinsdag-vrijdag: 10:00 - 17:00 uur  

• Zaterdag-zondag: 11:30 – 17:00 uur 
Gesloten: op feestdagen (BE) 

+ Vette donderdag (carnaval) + 
24. - 26.12. 

Web: www.mvm-kelmis.be 
Email: mvm@kelmis.be 

Telefoon: +32 (0)87 65 75 04  
Adres: Lütticher Strasse 278 

B-4720 Kelmis 

Ontdek een fascinerend gebied: Neutraal Moresnet Ontdek een fascinerend gebied: Neutraal Moresnet 

© Martien Roehn

Boekhandel Dominicanen | Dominicanerkerkstraat 1, 6211 CZ Maastricht | www.boekhandeldominicanen.nl
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Bezinnen op het Jacobspad 

Een manier om even tot rust te komen en 
af te schakelen is pelgrimeren. Een pelgrim-
stocht geeft rust en laat je nadenken over 
wat belangrijk is in het leven. De bekende 
route om te pelgrimeren is de ‘Camino 
de Santiago’ naar Santiago de Composte-
la. Wist je dat dit pad ook Zuid-Limburg 
kruist? Het Jacobspad komt de regio 
binnen in Roosteren, het meest noordelijke 
plaatsje van Zuid-Limburg. Via het prachti-
ge heuvellandschap en de idyllische dorp-
jes trek je over dit Nederlandse deel van de 
route van de Santiago de Compostela, op 
weg naar België of Duitsland.

De eerste boeren  
van Nederland 

7.000 jaar geleden (rond 5.250 voor Chr.) 
vond er een revolutie plaats in Neder-
land. Jagers en verzamelaars veranderden 
in boeren. Deze eerste boeren, ook wel 
Bandkeramiekers genoemd, vestigden zich 
in de vruchtbare Maasvallei tussen Beek 
en Maastricht. Ze bouwden huizen, legden 
akkers aan en hielden vee. 

“Ik moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan 
en weer doorgaan. Ik kan nu niet blijven, ik kan nu niet lan-
ger blijven staan.” Herken je je in de woorden van Herman 
van Veen? Wanneer heb je voor het laatst een momentje van 
bezinning genomen? Tijd voor verandering! In Zuid-Limburg 
vind je allerlei initiatieven, routes en spirituele plekken om je 
hoofd deze lente even leeg te maken en te ontsnappen aan 
de hectiek van het dagelijks leven. 

Op het eerste gezicht is er 
niet meer veel zichtbaar  
van de prehistorie in Zuid- 
Limburg. Toch zijn de sporen 
er wel degelijk. Hier vestigden 
zich de eerste boeren van  
Nederland en vind je het  
oudste industrieterrein van 
Nederland in de prehistorische 
vuursteenmijnen. Ontdek de 
prehistorische schatten van 
Zuid-Limburg te voet of op  
de fiets. 

Korte pelgrimswandelingen 

Geen tijd om een meerdaagse pelgrims-
tocht af te leggen, maar wil je wel je hoofd 
leegmaken tijdens een wandeling? Kies 
dan één van de 11 camini’s. Dit zijn korte 
pelgrimswandelingen die gekoppeld zijn 
aan een levensles. Check de routes op 
visitzuidlimburg.nl/camini. 

Het mysterie  
van de Bandkeramiekers

Na zo’n 300 jaar verdwenen de Bandke-
ramiekers uit Limburg. Tot op de dag van 
vandaag weet niemand waarom. Met de 
nieuwe fietsroute (vanaf mei) treed je in 
de sporen van de Bandkeramiekers en 
ga je op onderzoek uit. Je reist langs tal 
van plekken in Zuid-Limburg waar je de 
geschiedenis van de Bandkeramiekers zelf 
kunt ontdekken. Je leert van alles over hun 
huizen, hun aardewerk, hun gereedschap, 
hun voorgangers en nakomelingen, en hun 
verdwijning... De route bestaat uit 2 lussen 
van samen ca. 80 kilometer. Ontdek de 
fietsroute op visitzuidlimburg.nl/
prehistorie. 

Een boerentraditie  
die nooit verdween

Duizenden jaren later wordt de boerentra-
ditie die begon met de Bandkeramiekers 
nog steeds in stand gehouden en zijn er tal 
van heerlijke producten van Zuid-Limburg-
se bodem te proeven. 
Meer ontdekken over streekproducten? 
⟶ visitzuidlimburg.nl/streekproducten

European Days of  
the Camino de Santiago 

Van 6 tot en met 14 mei worden de 
European Days of the Camino de Santiago 
georganiseerd. In deze periode zijn er in 
meerdere landen tal van activiteiten en 
evenementen omtrent de Jacobsroute. 
Je kunt in Zuid-Limburg deelnemen aan 
o.a. de volgende activiteiten: 

 
Langs vuursteen  
in het Savelsbos

De boeren die zich in de prehistorie in 
Zuid-Limburg vestigden hadden ook 
gereedschappen nodig om het land te kun-
nen bewerken. Die maakten ze veelal van 
vuursteen. Onderweg tijdens deze wande-
ling ‘Langs vuursteen in het Savelsbos’ leer 
je in 5 kilometer alles over vuursteen in en 
rondom het Savelsbos. Laat je fantasie de 
vrije loop en stel je voor hoe mensen hier 
6.000 jaar geleden al rondliepen en op in-
drukwekkende wijze vuursteen wonnen en 
bewerkten. Ze groeven verticale schachten 
van maar liefst 18 meter diep. Ook ontdek 
je het Grand Atelier waar de vuursteen 
werd bewerkt tot complete gereedschap-
pen en wapens. De route voert je verder 
langs de Kaap waar de Neanderthalers zich 
ophielden. 5 kilometer lijkt misschien kort, 
maar vergis je niet, er zitten een aantal pit-
tige klimmen in de route. Extra mooi! In het 
voorjaar bloeit de daslook in het Savelsbos 
waar je doorheen wandelt. 
Ontdek alles over vuursteen op  
visitzuidlimburg.nl/vuursteen.

• Pelgrim tweedaagse (6 en 7 mei)
•  Lezing over de Benedictijnen in  

Merkelbeek (7 mei)
•  Een kijkje achter de kloostermuren  

in Klooster Wittem (10 mei)
•  Caminoconcert in Klooster Wittem  

(13 mei)
•  Lezing over Titus Brandsma in  

het Clemenskerkje (15 mei)
•  Ontdek de schatten van Heiligdom  

St. Gerlach (alle dagen)
• Fietstochten langs religieus erfgoed 

(alle dagen) 
•  Camini-wandelingen: pelgrim voor  

één dag (alle dagen)

Zen de 
lente in

Op prehistorische 
schattenjacht

Scan de QR-code 
voor het volledige 
programma en meer 
informatie ⟶ 

Zelf een kijkje in de  
vuursteenmijnen nemen? 
Boek een unieke rondleiding met 
gids en zie met eigen ogen hoe onze 
prehistorische voorouders vuursteen 
wonnen. Bezoek ook het nieuwe info-
centrum Mijn Rijckholt en ontdek meer 
over geologie, archeologie, mens en 
natuur (verwachte opening begin mei).

Tip! 

Zuid-Limburg in 
de prehistorie 
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“There we were like two angels in bed, 
with flowers all around us, and peace 
and love on our heads.” 

Expositie popfotograaf Govert de Roos in Sittard.

“There we were like two angels in bed, 
with flowers all around us, and peace 
and love on our heads.” 

Expositie popfotograaf Govert de Roos in Sittard.
Van 27 mei tot en met 26 augustus zijn de wereldberoemde beelden van popfotograaf Govert de Roos te 
bezichtigen in de wandelgangen van DoubleTree by Hilton Sittard. Laat je door de expositie leiden met een gids 
vol verhalen over de foto’s.

Bekijk deze en nog veel meer wereldartiesten – waaronder Michael Jackson, Kate Bush, Blondie en Arnold 
Schwarzenegger – in DoubleTree by Hilton in Sittard.

40
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Dromen van het 
voorjaar in De Doort 

Recept: het witte 
goud op je bord

Echte voorjaarskriebels krijg je van de geuren en kleuren uit 
de natuur. Zij wordt langzaam wakker en het spektakel van de 
bloemetjes en de bijtjes gaat weer beginnen. Er is bijna geen 
betere plek om dit te beleven dan natuurgebied De Doort bij 
Echt. Het waterrijke en gevarieerde gebied is een walhalla 
voor zeldzame plant- en diersoorten. Tijdens een wandeling 
door dit gebied dompel je je onder in het voorjaar.

Zeldzame boomkikkers 

De zon laat zich weer wat vaker zien en de 
natuur wordt wakker, ook in De Doort. Al-
leen is die natuur hier net iets specialer dan 
op andere plekken, want met een beetje 
geluk zit er zomaar zo’n zeldzame boomkik-
ker op een bramenblad of flitst de ijsvogel 
voorbij. Die boomkikker is toch wel de trots 
van De Doort, want nergens in Nederland 
komen er zoveel voor. Ze maken optimaal 
gebruik van de structuren van dit gebied.
De Doort was ooit een gebied waar dak-
pannenfabriek De Valk klei vandaan haalde. 
De kuilen die achterbleven liepen vol met 
water en vandaag de dag genieten planten, 
dieren en wandelaars van de vele vijvers en 
plassen. De combinatie van al dat water en 
het loofbos is zeldzaam en trekt dus ook 
zeldzame soorten aan zoals die boomkikker.

hebben we het nog niet over de voorjaars-
bloemen gehad. Op de bosbodems bloeit 
speenkruid en bosanemoon en je vindt er 
zelfs wilde narcissen. Als dat geen voor-
jaarsgevoel geeft! 

Bereiding

1. Schillen! Schil de asperges en snijd een 
stukje van de onderkant. Dit kun je even-
tueel apart bewaren om later heerlijke 
aspergesoep van te maken.  

2. Koken! Breng water aan de kook en 
kook de asperges hierin beetgaar  
(ca. 8 min.). Afhankelijk van de grootte 
van de asperges kan het langer of korter 
duren. Prik met een vork in de asperges 
om te kijken of ze al gaar zijn. 
   

3. Smelten! Smelt per persoon ca. 25 gr. 
boter in een pannetje voor de botersaus. 
Zorg dat je het pannetje op tijd weer 
van het vuur haalt en breng op smaak 
met zout en peper. 

De Doort ontdek je tijdens de wandelroute 
ES10 in Echt-Susteren. Over de schouder 
van wandelvlogger Jenneke krijg je alvast 
een indruk. 

Scan de QR-code 
en ontdek de route  ⟶

4. Garneren! Leg de asperges op het bord, 
bestrooi met een beetje nootmuskaat, 
peper en zout en schenk de botersaus 
erover. Leg vervolgens de gesneden 
gekookte eieren en plakjes ham op de 
asperges en maak het af met een beetje 
peterselie.  

Aan tafel, eet smakelijk! 

Aan kleur geen gebrek 

Bleekgroen als een jong bramenblad, zo 
kleurt dit kleine kikkertje dat toch een 
hoop kabaal kan maken in het voorjaar. De 
braam is dan ook niet geheel toevallig de 
lievelingsplek waar deze kikker gaat zon-
nen. Hij is maar zo’n 4 centimeter ‘groot’ 
en goed beschut en er eentje vinden geeft 
je wandeling een gouden randje. Andere 
kleurrijke soorten zijn ook wat oplettend-
heid waard. De neonblauw-met-oranje ijs-
vogel scheert hier over het water op zoek 
naar visjes. Échte geluksvogels spotten de 
geel-met-zwarte wielewaal, maar de zang 
is ook al erg mooi om te horen.

Aan kleur geen gebrek in De Doort en de 
vele insecten doen daar vrolijk aan mee. 
De libellensoorten zijn niet te tellen en dan 

Zeg je voorjaar, dan zeg je  
asperges! Zet je koksmuts 
maar op en steek de handen 
uit de mouwen voor een  
heerlijk aspergegerecht. 

Ingrediënten 
(voor 4 personen):

• 2 kg witte asperges
• 4 gekookte eieren  

Tip! haal je eieren bij de  
plaatselijke eierboer

•  8 plakjes ham  
Tip! Ga voor ham uit de streek,  
bijvoorbeeld van KUUSJ of Livar

•  100 gr. ongezouten roomboter
•  Peper en zout 
•  Nootmuskaat 
•  Peterselie ter garnering  

Nog veel meer natuurgebieden in 
Zuid-Limburg ontdekken? Check 
visitzuidlimburg.nl/natuurgebieden!

Een lekkere wijn  
voor bij de asperges?
Ga voor een witte wijn uit de streek. 
Bijvoorbeeld van Wijndomein St. 
Martinus of Wijngoed Fromberg. Meer 
bijzondere wijngaarden vind je op 
visitzuidlimburg.nl/wijngaarden.

Tip! 

Tip! 
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Van Torino tot Palermo,
van Pamplona tot  

Sevilla; in Mediterrane 
landen is eten een feest!

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.

Van Torino tot Palermo,
van Pamplona tot  

Sevilla; in Mediterrane 
landen is eten een feest!

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.

Grotestraat Centrum 8 
6301 CX Valkenburg aan de Geul

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

Van Torino tot Palermo,
van Pamplona tot  

Sevilla; in Mediterrane 
landen is eten een feest!

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.

H I S T O R I E  E N  L I M B U R G S E  K U N S T
Kijk voor een actueel aanbod op: www.museumvalkenburg.nl

OPENINGSTIJDEN
Dinsdag t/m Zondag 13:00 – 17:00 uur.
(Nieuwjaarsdag, 1ste paasdag, 1ste pinksterdagen 1ste kerstdag gesloten)

ENTREEPRIJS
€ 8,-  inclusief kopje koffie. 
Museum- en ICOM kaart geldig.
Kinderen tot 12 jaar gratis.

ADRES
Grotestraat Centrum 31
6301 CW Valkenburg a/d Geul 
Tel: 043 6016 394
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Altijd wat nieuws, centrum Geleen
Dit voorjaar/deze zomer vinden er in het centrum van Geleen 
diverse evenementen plaats voor jong & oud! Of je nu van muziek, 
barbecueën, cultuur of van oude auto’s houdt. In het centrum van 
Geleen vind je het allemaal! 

27 april | Koningsdag
Koningsdag in het centrum van Geleen is 
een feestelijke dag voor het hele gezin! 
Ieder jaar opnieuw wordt er bij deze 
feestelijke gelegenheid in het centrum 
van Geleen uitgepakt met tal van activi-
teiten. Denk daarbij aan de Koningsmarkt 
(braderie met +250 kramen), de gerani-
ummarkt, de kindervrijmarkt, een Urban 
Sports Event voor de jeugd, een muziek-
programma (met optredens van o.a. John 
Tana, Bieske en de Wilhelmus feestband) 
en de spetterende vuurwerkshow (om 
22.00 uur) waarmee Koningsdag ’s 
avonds feestelijk wordt afgesloten. Deze 
dag zijn de winkels geopend van 10.00 tot 
17.00 uur.

5 mei | Gelaen Viert 5 Mei
Onder de naam ‘Gelaen Viert 5 Mei’ vindt 
op vrijdag 5 mei een Bevrijdingsfestival 
plaats op de Markt in Geleen. Het pro-
gramma start om 15.00 uur en bestaat 
o.a. uit de volgende bands: Wansagaen, 
Luke Bossers Band, Avalons Dreams, 

The Rockoustics en The Rivals. De laatste 
band is een suprise act. Ook zijn er meer-
dere legervoertuigen aanwezig. Samen 
vieren we de vrijheid. Ben jij erbij?

18 mei | Smokey South, het BBQ-event 
van het zuiden
Op Hemelvaartsdag vindt in het centrum 
van Geleen de 2de editie plaats van Smo-
key South, hét BBQ-event van het zuiden. 
Een jaarlijks terugkerend evenement dat 
bestaat uit verschillende activiteiten. Voor 
het raadhuis, omgeving Oude Markt, zul-
len Limburgse barbecueërs strijden om 
de titel: ‘Limburgse Barbecue Kampioen’. 
Naast het Limburgs kampioenschap zijn 
er ook diverse masterclasses te volgen 
en kunnen bezoekers op de barbe-
cuemarkt demonstraties bijwonen en 
kennis maken met de nieuwste trends op 
barbecuegebied. Uiteraard is er ook aan 
de inwendige mens gedacht. Bij diverse 
food-aanbieders kunnen de lekkerste 
BBQ-gerechten worden besteld. Kortom, 
heb jij een passie voor barbecueën en 
ben je een echte Bourgondiër dan mag je 
dit evenement absoluut niet missen! Kijk 
voor meer info op www.smokeysouth.nl. 

2 t/m 7 juni | Gelaender Kirmes
Het centrum van Geleen wordt dit jaar 
van 2 t/m 7 juni wederom omgetoverd tot 
een groot mobiel pretpark! Daarmee is 
de ‘Gelaender Kirmes’ de grootste voor-
jaarskermis van het zuiden! Met specta-
culaire attracties en een randprogramma 
boordevol muzikaal vermaak en leuke 

activiteiten in de horeca, is er voor jong 
en oud, veel vertier te vinden in het hart 
van Geleen. Kijk voor meer info op 
www.gelaenderkirmes.nl.

16 t/m 18 juni | Festival Spectaculo
Fetsival Spectaculo is een nieuw kunst- en 
cultuurfestival voor jong en oud met to-
neel, muziek, dans, spoken word, cabaret 
en nog veel meer! Gratis toegankelijke 
voorstellingen op straat en op verschil-
lende locaties in en rondom het centrum 
van Geleen. 

9 juli | Doe Dag 
De tweede zondag van juli wordt er, 
na een zeer succesvolle vorige editie, 
wederom groots uitgepakt in het centrum 
van Geleen. De braderie die met Doe Dag 
gaat plaatsvinden is met meer dan 250 
marktkramen zeer ruim opgezet. Om alle 
festiviteiten te kunnen laten plaatsvin-
den worden de Annastraat en de Rijks-
weg Centrum afgesloten voor verkeer. 
Kinderen die houden van een beetje actie 
kunnen hun hart ophalen op de Nieuwe 
Markt. Hier vinden tal van interactieve 
kinderactiviteiten plaats. Om de dag hele-
maal compleet te maken wordt de Grand 
Prix van Silverstone op een 15 m2 groot 
LED-scherm uitgezonden. Tevens zijn er 
voor en na de F1-wedstrijd optredens 
van diverse (Limburgse) artiesten. Deze 
dag zijn de winkels geopend van 10.00 tot 
17.00 uur.

15 juli | Glanamundo Wereldfestival
Op zaterdag 15 juli vindt in het centrum 
van Geleen de 5de editie plaats van 
het Glanamundo Wereldfestival. Naast 
optredens van diverse (internationale) 
bands kunnen ook food-liefhebbers hun 
hart ophalen tijdens het Glanamundo 
Wereldfestival. Een plein vol wereldse 
food-trucks laten je tijdens het Gla-

namundo Wereldfestival kennismaken 
met gerechten uit diverse landen/de-
len van de wereld. Op de kleurrijke en 
multiculturele wereldmarkt vind je een 
gevarieerd aanbod op het gebied van o.a. 
kleding, sierraden, instrumenten, kunst 
en interieurdesign. Ook voor kinder-en-
tertainment is gezorgd.

6 augustus | Geleense Oldtimer 
 Parade
Hou jij van oude en klassieke auto’s? Dan 
moet je op zondag 6 augustus in het cen-
trum van Geleen zijn. Van 11.00 tot 17.00 
uur kun je genieten van de mooiste oude 
auto’s, motoren, tractoren en machines. 
Je kijkt je ogen uit! Komende editie wordt 
een hele bijzondere: het is namelijk de 
25ste editie! 

Alle bovenstaande evenementen zijn 
gratis te bezoeken! Kijk voor meer 
informatie en het laatste nieuws op de 
Facebook-pagina/het Instagram-account 
van @CentrumGeleen. Of kijk op 
www.centrumgeleen.nl. 

Lopende tentoonstellingen

9-4 t/m 4-6 → Annemiek Jongen  
 Reisbeelden, Valkenburg
t/m 13-4 → Limburg in Miniatuur
 Geleen
t/m 16-4 → Een kijkje achter de coulissen  
 bij Museum Valkenburg, Valkenburg
t/m 16-4 → Trilogica, Valkenburg
t/m 23-4 → Onderstroom, 
 Berg aan de Maas
23-4 t/m 16-7 → Crises en catastrofes in  
 Valkenburg, Valkenburg
t/m 29-4 → Afrika in Beeld, van meisje  
 tot vrouw, Echt
30-4 t/m 23-7 → Van Kotona naar  
 Varpullan, Valkenburg
t/m 25-5 → Kunst 'boven' de Bieb,
 Valkenburg
t/m 2-7 → Mens en Maas, Sittard
t/m 30-9 → Wisselexpo Zeker Weten?!, 
 Kerkrade
t/m 31-10 → Ode aan het onverhard 
 wandelen, Schin op Geul

APRIL

1 → Tiroler lentefeest, Landgraaf
1 → Volta Limburg Classic racetocht, Eijsden
1 & 2 → De Wei op!, Bunde
2 → Kinderkleding- en speelgoedbeurs,  
 Margraten 
2 → Volta Limburg Classic tourtocht,
 Eijsden
6 → Bachs Matthäus-Passion Philharmonie,  
 Heerlen
6 → White Thursday, Kerkrade
6 → Volle Maan Wandeling 
 Blotevoetenpark, Brunssum
7 → The Passion, Sittard
8 → Kennedymars, Sittard
8 → Queen Must Go On, Kerkrade
10 → Paasmarkt, Sittard
10 → Paashazen in Kasteelpark Born, Born
14 → Museumnacht, Maastricht 
15 → Amstel Gold Race Toerversie, 
 Valkenburg 
15 t/m 2-7 → Kunstdagen Wittem, Wittem
16 → Bloesemwandeling, Eijsden 
16 → Amstel Gold Race, Valkenburg
22 → Brigidaden halen, Noorbeek 
22 → d'r Heëlesje Joarmaat, Heerlen 

22 → Heerlense Highland Games, Heerlen
22 & 23 → Atelier op tafel, Valkenburg
22 & 23 → Bloesem2daagse  
 Wandelvereniging Vilt, Vilt 
23 → Seinwezendag Miljoenenlijn, 
 Simpelveld
23 → Groene Loper Run, Maastricht
27 → Koningsdagfestival Gebrook,
 Hoensbroek
27 → Oranjefeesten Heerlen, Heerlen
27 → Koningsdag Maastricht, Maastricht
27 → Koningsdag Simpelveld, Simpelveld
27 → Koningsmarkt, Geleen 
27 → Oranjebraderie, Brunssum
27 → Parkfestival Stadspark, Sittard
27 → Queensparade, Beek
27 → De Plantenmarkt, Echt
29 → LtD Gravel Fest, Valkenburg
30 → Euregionaal Living Statues Festival,
 Kerkrade
30 → Gravel Fondo Limburg, Valkenburg
30 → Kunstroute Rondje Watertoren,
 Schimmert

MEI

5 → Bevrijdingsfestival, Brunssum
6 t/m 14 → European Days of the Camino  
 de Santiago 
7 → Lezing & Wandeling: de Sporen van de  
 Benedictijnen in Merkelbeek, Merkelbeek
12 t/m 14 → Three Rides Festival, Aken
12 t/m 14 → Salomon Koning van Spanje  
 Trail, Gulpen
13 → Caminoconcert Klooster Wittem,
 Wittem
13 & 14 → Mama's Pride, Geleen
13 & 14 → CCM - Bergomloop, Simpelveld
14 → Franssen Franken Jeugdronde, Heerlen
14 → Terwinseler Straatmarkt, Kerkrade
15 → Lezing: het leven van Titus Brandsma, 
 Merkelbeek
17 t/m 21 → CantaRode Internationaal  
 Koorfestival, Kerkrade
19 t/m 21 → Bondsfeest Schutterij, 
 Brunssum
18 → Braderie, Hoensbroek
18 → Internationale Margratentocht,
 Sint Geertruid

18 → Bartholomeüsmarkt, Meerssen
18 → Koningsvogelschieten, Vijlen
18 → Telefleur, Heerlen
18 → Urpop, Urmond 
19 & 20 → Pop on Top, Valkenburg
20 → Dag van de Cramignon, Mheer
20 → Oude Bekenden, Heerlen
20 → Hel van Klimmen, Klimmen
20 & 21 → Groove Garden Festival, Sittard
21 → Schuttersfeest, Mheer
21 → Marathon Via Belgica, Rimburg
26 → Chasing Dreams & Metal Disko, Sittard
26 t/m 29 → Landgraafse Tentfeesten,
 Landgraaf
26 t/m 30 → Kermis Simpelveld, Simpelveld
27 → KFO Zommer Festival, Kerkrade
27 → Den Halen, Banholt
27 t/m 29 → Kunstroute Gulpen-Wittem,
 Gulpen
29 → Koningsvogelschieten, Vaals

JUNI

2 & 3 → Vebego Limburgs Mooiste, Heerlen
2 t/m 11 → Zomerfestival Voerendaal,
 Voerendaal
3 → Dodemans Trail, Schin op Geul
3 & 4 → Grenslandentoernooi, Bocholtz
4 → Hobby-kunst-route, Margraten
4 → Fair Culinair, Puth
4 → Isaac 043Triathlon, Maastricht/Eijsden
4 → Jaarmarkt, Beek
4 → Kunstmarkt Swentibold, Susteren
4 → Oldtimertoertocht Baek Voiture, Beek
6 t/m 9 → Heuvelland Fiets 4 Daagse,
 Berg & Terblijt
10 → PLUS Beach Party, Brunssum
10 & 11 → Maastrichts Mooiste, Maastricht
11 → Octaafprocessie, Meerssen
11 → Bronk, Eijsden
11 → Made with Love markt, Sittard
11 → Stoomvrijmarkt, Simpelveld
11 → Finish Event The Ride, Valkenburg
13 t/m 16 → Avond Vierdaagse Smalste 
stukje Nederland, Echt
16 t/m 18 → Pinkpop, Landgraaf
16 t/m 21 → Kermis, Kerkrade
17 → Burgerschieten Schutterij Eendracht, 
 Papenhoven-Grevenbicht
17 → Bronk, Noorbeek 
17 & 18 → Nacht van Gulpen, Gulpen
20 t/m 23 → Wandelvierdaagse Klavertje  
 Vier, Noorbeek

22 t/m 24 → Bierfestival 24uurs van  
 Maastricht, Maastricht
23 t/m 25 → Weekend@HipPeace, Stein
24 → Krijtland Trail, Wittem
24 → Midsummer Bluesnight, Vijlen
24 & 25 → NK Wielrennen, Sittard-Geleen
24 & 25 → Waeskepop, Guttecoven
25 → Antiek en Curiosamarkt, Bemelen
25 → Jaarmarkt, Voerendaal
25 → Preuvenemert Broenssum, Brunssum
25 → Sjaasbergergank, Valkenburg
27 t/m 30 → Avond4Daagse Wandel-
 vereniging Vilt, Berg & Terblijt

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

Kijk voor de volledige evenementenagenda 
op visitzuidlimburg.nl/agenda

Colofon Vakantiekrant

Deze Vakantiekrant Zuid-Limburg is tot 
stand gekomen via een samenwerking van 
Visit Zuid-Limburg en Uitgever Van Heel & 
De Wit. We hebben deze Vakantiekrant met 
de meeste zorg samengesteld. Alle infor-
matie hierin wordt echter verstrekt zonder 
aansprakelijkheid onzerzijds. 
© Visit Zuid-Limburg  
& Uitgeverij Van Heel & De Wit

Niets uit deze uitgave mag worden verveel-
voudigd, en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, scan of op 
welke andere wijze ook, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van Visit 
Zuid-Limburg en/of Uitgeverij Van Heel & 
De Wit. 

De krant verschijnt ieder kwartaal, met uit-
zondering van het eerste kwartaal van het 
jaar (eerstvolgende juli 2023). 

Voor advertentiemogelijkheden in de 
volgende edities kunt u contact opnemen 
met Maurice de Wit, maurice@mijngazet.nl 
of 06-39717715. 

Evenementen 
agenda Ontdek wat er binnenkort voor leuks 

te beleven valt in Zuid-Limburg! 

29 april
→ LtD Gravel Fest, Valkenburg

11 juni
→ Octaafprocessie Meerssen, Meerssen

15 april t/m 2 juli
→ Kunstdagen Wittem, Wittem

30 april 
→ Euregionaal Living Statues Festival, 
Kerkrade
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5 EURO SPEELTEGOED
TEGOEDBON
5 EURO SPEELTEGOED

Tegen inlevering van deze bon ontvangt u €5,- speeltegoed. *
* max 1 p.p geldig t/m 31 mei 2023

24/ 7
GRATIS
ENTREE

GAMING & BELEVING

Circus Gran Casino Maastricht-Airport
Vliegveldweg 72, 6199 AD  Maastricht-Airport
24 uur geopend

ENTREE
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