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Eijsden-Margraten is sinds 2016 een  
Cittaslowgemeente. De hele maand oktober kunnen 
inwoners, ondernemers en bezoekers kennis maken 

met alles wat Eijsden-Margraten Cittaslow maakt. Er is 
een gevarieerd programma samengesteld. Samen met 

Cittaslowambassadeurs en andere lokale partners. 
Ontdek het unieke landschap, het erfgoed, de historie  

en gastvrijheid. En proef en koop ambachtelijke en  
heerlijke streekproducten. 

Wat is Cittaslow? 

Cittaslowgemeenten onderscheiden zich met 
specifieke kwaliteiten die bijdragen aan onze 
kwaliteit van leven. Ze delen een passie voor 
leefomgeving, landschap, streekproducten, 
gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhisto-
rie en behoud van eigen identiteit.

Sinds 2016 heeft gemeente Eijsden-Margraten 
het keurmerk Cittaslow. Dit keurmerk staat voor 
de authenticiteit van onze kernen, monumen-
ten, cultureel erfgoed en onze ambachtelijke en 
heerlijke streekproducten. Vanuit het hart en 
vanuit ons DNA zijn wij met trots Cittaslow!

Maak kennis  
met onze Cittaslow
ambassadeurs
Alle Cittaslowambassadeurs delen een passie 
voor de leefomgeving, het landschap, streek-
producten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, 
cultuurhistorie en het behoud van de eigen 
identiteit van Eijsden-Margraten. Maak kennis 
met onze ambassadeurs: Bemelerhof, Puur-
vandewall, Landgoed Heerdeberg, Restaurant 
Vanille, Stassen Kaas, Kazerij Verschuren, Breus-
ter Brouwers, ’t Breusjterhöfke, Wijndomein 
Heerenhuys D’r Pley, BEEeing Pure, Hoeve Ende-
poel, De Oogstschuur, Slagerij Nuijts, Fruitveiling 
Zuid-Limburg, IJsbaas, Studio Philippi, Puur 
Aroma, HX Hoogcruts, Museum het Ursulinen-
convent, Fietsmaatjes, Erik Stevens Catering, 
Boomkwekerij Rob Frijnts, Slagerij Kusters.

Wethouder Gerry Jacobs: 
“De oktobermaand is bij uitstek de pluk-
maand, de wijnmaand, dus ook de Cittaslow-
maand in Eijsden-Margraten. We gebruiken 
deze maand om het Cittaslow-gedachten-
goed onder de aandacht te brengen. Gezond 
eten, genoeg bewegen, genieten van kunst, 
cultuur en erfgoed. En vooral ook, al fietsend 
of wandelend, genieten van ons mooie 
landschap. Laten we met z’n allen de maand 
oktober gebruiken om invulling te geven 
aan ons goede, bourgondisch leven, ieder  
op zijn eigen manier. In dit programma vindt 
u allerlei activiteiten die de moeite waard  
zijn om te bezoeken. Geniet ervan!” 



BEMELEN

Bemelerhof 
Bemelen, Bemelerweg 320
Bij de Bemelerhof wordt een breed scala van 
producten geteeld en verwerkt tot sap, wijn, 
likeur, jam en grondstof voor bakkerijen, ijsma-
kers en horeca. Ook kunnen particulieren bij de 
Bemelerhof hun eigen fruit verwerken. Zo gaat 
er zo min mogelijk verloren! De boerderijwinkel 
van de Bemelerhof is het hele jaar geopend.

CADIER EN KEER

Landgoed Heerdeberg 
Cadier en Keer, Pater Kustersweg 20 
Landgoed Heerdeberg kookt en leeft op het 
ritme van de seizoenen. Dat wat het landgoed 
biedt, vind je vers op het bord terug. De groen-
ten en kruiden zijn biologisch en worden zelf 
geteeld volgens de principes van Permacultuur. 
De dieren scharrelen vrij rond op het landgoed. 
Boer, slager en kok in één. Kijk voor meer 
informatie op www.heerdeberg.nl. Landgoed 
Heerdeberg is geopend op woensdag t/m  
zondag van 12.00-17.00 uur.

ECKELRADE

Open dag MergellandEi 
Eckelrade, Keerestraat 3
Een ei, wat weet je daar eigenlijk van?  
Mergellandeieren zijn vrij van antibiotica, 
coccidiostaticaj, fipronil. De kippen hebben 365 
dagen per jaar vrije uitloop of overdekte uitloop. 
Op 9 oktober ben je van 10.00 tot 12.00 uur 
van harte welkom bij het MergellandEi! Je leert 
meer over de kip en natuurlijk het ei. Om 11.30 
uur is er een presentatie over het ontstaan, de 
omvang en het doel van het bedrijf. Ook kun je 
de eigen (slowfood) soepkip proeven. Smaakt 
dit naar meer? Koop dan nog wat eieren,  
honing of advocaat in de eierautomaat.
Entree is gratis. Meld je wel even aan via  
info@mergellandei.nl.

Puurvandewall
Eckelrade, Dorpsstraat 140
Sinds 1983 wordt bij Puurvandewall op 
ambachtelijke wijze traditionele Limburgse 
stroop gestookt.
Zondag 30 oktober is de ambachtelijke stroop-
makerij van Puurvandewall te bezoeken tussen 
10.00 en 15.00 uur. Tijdens deze open dag is de 
stroopmakerij volop in bedrijf. Bekijk de authen-
tieke inrichting waarvan de oudste apparatuur 
bijna een eeuw oud is! Ontdek hoe ambachte-
lijke stroop wordt gemaakt. Ook krijg je uitleg 
over dit eeuwenoude ambacht, dat nog altijd 
springlevend is, wordt gemaakt. En natuurlijk 
kun je de ambachtelijke strook proeven!
Het entreegeld is een vrijwillige gift bestemd 
voor Un Abrazo para Los Amigos.
Fruit, groenten, de ambachtelijk gemaakte 
stroop en andere streekproducten worden in  
de boerderijwinkel verkocht. De boerderijwinkel 
is iedere zaterdag geopend van 9.00-15.00 uur. 
Kijk voor meer info op www.puurvandewall.nl. 

EIJSDEN

’t Breusjterhöfke
Eijsden, Boomkensstraat 46
Sinds 1910 is de familie Loyens actief in Eijsden 
met landbouw, veehouderij en fruitteelt. Inmid-
dels staan de broers Henri en Louis Loyens als 
derde generatie aan het roer. ‘t Breusjterhöfke 
probeert zo veel mogelijk duurzaam en met  
oog voor de natuur te ondernemen.  
Boerderijwinkel ‘t Breusjterhöfke is op maandag 
t/m donderdag geopend van 13.00 tot 18.00 
uur. Op vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur en op 
zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur. 

Stassen Kaas 
Eijsden, Breusterstraat 27
Als rauwmelkse kaasproducent neemt Stassen 
Kaas deel aan het verwezenlijken van een 
betere, kortere en duurzame voedselketen en 
gezondere voeding. Stassen Kaas koopt melk in 
bij gecertificeerde biologische boeren en maakt 
daar rauwmelkse kazen van, zowel van koemelk 
als van geitenmelk. De kazen worden verkocht 
op lokale streekmarkten, bij kaasspeciaalzaken 
en online via www.sjevraoje.com. 

Activiteiten 
Cittaslowmaand 

Breuster Brouwers 
Eijsden, Breusterstraat 27
In de gewelfde kelders van het monumentale 
Ursulinenconvent vindt men bierbrouwerij 
Breuster Brouwers. De Breuster Brouwers wer-
ken met aandacht voor ambacht, regio en lokale 
cultuur. Naast regionale ingrediënten zoals fruit 
of eigen hop worden ook biernamen gelinkt aan 
de Eijsdense historie of cultuur. 
De bieren worden verkocht bij verschillende 
verkooppunten in de omgeving. Ook is het 
mogelijk om een bierproeverij te doen. Dit kun 
je reserveren via www.breusterbrouwers.nl. 
 
Museum voor Familiegeschie
denis / Ursulinenconvent
Eijsden, Breusterstraat 27
Gebeurtenissen en ontwikkelingen uit de  
eigen regio staan centraal in Museum Het 
Ursulinenconvent – Internationaal Museum  
voor Familiegeschiedenis. Op een educatieve 
manier wordt de geschiedenis van de gemeente 
en zijn omgeving hier vastgelegd en gedeeld.  
Het museum is open van maandag t/m vrijdag 
van 13:00 tot 17.00 uur.
Ook organiseert het museum diverse activitei-
ten. In oktober kunt u genieten van het concert 
Opus 16, Excellent Concerten en een concert 
van Chrisjteijn in samenwerking met Festival 
Vocallis. Ook is er 2 oktober een Dubois herfstle-
zing door Carel van Schaik over het verband 
tussen hersengrootte, lichaamsgrootte, en intel-
ligentie. Kijk voor meer informatie verderop  
in het programmaoverzicht of op  
www.ursulinenconvent.com

Kazerij Verschuren 
Eijsden, Koning Willem-Alexanderstraat 3
Al sinds de oprichting van Kazerij Verschuren 
werken zij samen met lokale ondernemers. Er 
wordt bewust gekozen voor kazen van de meest 
duurzame kaasmakers van Nederland. Naast de 
‘stinkkies’, behoren andere streekproducten tot 
het assortiment. Kwaliteit, authenticiteit 
en genieten staan voorop. Meer weten?  
Kijk dan op www.kazerijverschuren.nl. 
Kazerij Verschuren is van dinsdag t/m vrijdag 
geopend van 09.00 tot 18.00 uur en op  
zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur. 

De datums en tijden van de activiteiten leest u 
in het programmaoverzicht verderop. 



Cour des Mères 
Eijsden, Breusterstraat 27
Cour des Mères is de plek waar op 9 oktober 
een feestje wordt gevierd in het kader van 
Cittaslow, het goede leven. Breuster Brouwers 
en Sjevraoje Kaas vieren hun eerste lustrum 
met een open dag in het proeflokaal van de 
brouwers en de kaasmaker. In de tuin van het 
Ursulinenconvent is vanaf 11.00 uur een streek-
markt met tal van activiteiten, een hapje en een 
drankje, muziek en infostands met informatie 
over lokale initiatieven. In de Ursulinenkapel 
zijn lezingen, boekpresentaties en een concert 
door Rauf Berman. Daarnaast kunnen bezoekers 
om 15.00 uur het museum op een bijzonder 
manier bezoeken. 
Burgerinitiatief Korte Keten Zeker (W)eten zet 
zich in om burgers te verbinden met lokale boe-
ren en voedselmakers. Tijdens Cour des Mères 
organiseren zij lezingen en wordt de folder met 
overzicht van lokale verkooppunten gepresen-
teerd. Om 11.00 uur geeft Raymond Niesten 
een presentatie over biologische akkerbouw. 
Om 11.45 uur wordt de folder aangeboden aan 
wethouder Gerry Jacobs. En vervolgens is er om 
12.00 uur een presentatie van Liesje Mommer 
over de functie en het belang van biodiversiteit. 

In de voetsporen van het  
Dagboek van een Herdershond
Eijsden, Breusterstraat 27
De succesvolle televisieserie Dagboek van een 
Herdershond bracht eind jaren zeventig nogal 
wat teweeg in en rond het Zuid-Limburge dorpje 
Eijsden. Tijdens deze wandelroute komt de 
televisieserie tot leven langs de opnamelocaties 
in en rond Eijsden. Dat lukt nog beter als je het 
routeboekje ‘Door het decor van Dagboek van 
een Herdershond’ bestelt, ophaalt of download 
via www.visitzuidlimburg.nl. Daarin staan, naast 
de routebeschrijving, ook scènes en anekdotes 
omschreven die de tijd van toen opnieuw tot 
leven brengen. De wandelroute van 6,3 km  
start bij het Ursulinenconvent in Eijsden. 

Kom proeven op de taalmarkt!
Eijsden, Breusterstraat 27
Bezoek zaterdagmiddag 22 oktober de taal-
markt bij het Ursulinenconvent in Eijsden. Kom 
‘proeven’ aan allerlei activiteiten op het gebied 
van taal. Zoals het groot dictee voor volwas-
senen, het streektaal project, spoken word 
performances en zin in koken. Ook ontdek je het 
minibieb project, het taalcafé voor anderstaligen 
en er zijn taalkunstenaars! Elkaar ontmoeten, 

inspireren en begrijpen staat centraal tijdens 
deze middag. Daar dient ‘taal’ tenslotte voor. 
Bekijk het programma van de taalmarkt vanaf 
begin oktober op www.eijsden-margraten.nl/
nieuws. 

Restaurant Vanille 
Eijsden, Diepstraat 1
Bij restaurant Vanille staat koken altijd in  
het teken van Cittaslow. Al 30 jaar is het voor 
chef Peter van Rooij een uitdaging om vooral 
regionaal en euregionaal te koken. Want de 
regio houdt niet op bij een landgrens. Meer 
informatie over restaurant Vanille lees je 
op www.restaurantvanille.nl. 
Restaurant Vanille is geopend op maandag en 
donderdag tot en met zaterdag van 18.00 tot 
22.00 uur. Op zondag van 12.00 tot 22.00 uur. 

Op de fiets langs kunst  
en cultuur 
Eijsden, NS Station 
Stap in de inspirerende wereld van kunst in de 
openbare ruimte van Eijsden-Margraten. Laat 
je verrassen door de vele kunstwerken die elk 
het verhaal van deze streek vertellen. Maak 
kennis met lokale tradities zoals de schutterij en 
de traditionele dans, de ‘cramignon’. Bewon-
der klassieke sculpturen van gerenommeerde 
kunstenaars en moderne murals van jong talent. 
Sta stil bij het oorlogsverleden en rust uit op de 
kronkelige weg naar de vrijheid. De route is zor-
geloos te volgen via het fietsknooppuntensys-
teem. Geniet onderweg van de panorama’s 
over het plateaulandschap, ontdek de leukste 
plekken op de plattegrond, proef lokale pro-
ducten. Tussen de knooppunten 80 en 106 kun 
je de route eenvoudig afkorten. Kijk voor meer 
informatie op www.visitzuidlimburg. Parkeren 
en starten kan bij het NS-station in Eijsden.
  

Fietsmaatjes
Eijsden, Stationsplein 4
Fietsmaatjes Eijsden-Margraten is een vrijwilli-
gers organisatie die mensen met een beperking 
in het Heuvelland wil laten bewegen in de 
natuur. Personen die graag fietsen, maar dit niet 
meer durven of kunnen, gaan met een fietsma-
tje op pad. Met een elektrische duo-fiets kunnen 
zij toch een fietstocht maken door de mooie 
omgeving van Eijsden en Margraten. Gezond 
bewegen in de buitenlucht. Dat doet gasten  
en vrijwilligers goed. Kijk voor meer informatie 
op www.fietsmaatjeseijsdenmargraten.nl. 

Erik Stevens Catering
Eijsden, Wilhelminastraat 37
Erik Stevens Catering blijft zichzelf steeds 
vernieuwen en nieuwe concepten ontwikke-
len. Centraal bij deze concepten staat eten en 
drinken uit de streek en het ervaren van de bij-
zonder mooie omgeving. Erik Stevens Catering 
biedt zijn gasten meer dan een leuke avond uit. 
Ze ontdekken en proeven dat streekproduc-
ten niet alleen goed en lekker zijn, maar ook 
bijdragen aan het behoud van de leefomgeving. 
Ontdek meer over Erik Stevens Catering op 
www.erikstevens.nl. 

150 jaar Greune Mert 
Eijsden, Diepstraat 31 
Cittaslow is ook de passie voor gastvrijheid.  
Al 150 jaar verwelkomt café de Greune Mert in 
de Diepstraat inwoners, bezoekers en toeristen. 
Van 14 t/m 16 oktober wordt het 150 jarig 
bestaan feestelijk gevierd met diverse activitei-
ten. Een tentoonstelling over de geschiedenis 
van het café, cabaret, optredens van diverse 
bands en zelfs een repetitie van de Koninklijke 
Oude van Harmonie in klederdracht! Bekijk het 
hele programma op de facebookpagina van de 
Greune Mert, www.facebook.com/diepstraat. 

Atelier Stan Spauwen 
Stan Spauwen (1946) is als beeldend kunste-
naar autodidact. Al op jonge leeftijd kreeg hij 
schilderles en adviezen van zijn vriend Sjef Hut-
schemakers. Daarnaast is hij al jarenlang actief 
als toneelspeler, schrijver, regisseur, columnist 
en buuttereedner (Pierre Pentoefel). 
Als schilder laat hij zich inspireren door de 
Cobra-groep die vooral gekenmerkt wordt door 
spontaniteit. Zijn werken zijn zeer kleurrijk en 
vaak komen er symbolen in voor zoals ladder-
tjes, bronkvlaggetjes en fantasiedieren. Wil je 
werk van Stan Spauwen zien? Je bent van harte 
welkom in zijn atelier. Maak een afspraak via 
atelierstanspauwen@gmail.com. Of kijk voor 
meer informatie op www.facebook.com/ 
AtelierStanSpauwen. 



GRONSVELD

BEEing Pure
Gronsveld, Wiegersweg 1
Honing is een puur natuurproduct. Tenminste, 
als je imkert zoals Kenny, de imker van BEEing 
Pure en één van de jongste beroepsimkers van 
ons land. Hij laat zijn bijen nectar ophalen uit 
het Limburgse Heuvelland voor de allerbeste 
honing. Op zaterdagen kun je de imkerij bezoe-
ken (na reservering). Honing en andere bij(en)
producten kun je kopen via de webshop via 
www.beeingpure.nl en diverse verkooppunten  
in de omgeving. 

Limburgse Molendag
Gronsveld, Rijksweg 90 
Op zaterdag 2 oktober is het Limburgse 
Molendag. Maar liefst 50 molens zijn die dag 
gratis te bezoeken, ook de Torenmolen in 
Gronsveld. Jong en oud kan ontdekken hoe 
een molen werkt en genieten van speciale 
activiteiten op en rond de molens. Luister naar 
de uitleg van de molenaars en molengidsen. 
Kijk rond en verwonder je tijdens demonstraties, 
exposities en muzikale optredens. Proef hoe 
op een aantal plekken het vers gemalen graan 
wordt verwerkt in lekkernijen of ga op pad 
via de molenrijke wandel- en fietsroutes. Alle 
geopende molens en activiteiten staan op 
www.limburgsemolens.nl

Mega najaarsmarkt 
Gronsveld, Stationsstraat 44 
Cittaslow draait niet alleen om streekproducten. 
Ook het duurzaam omgaan met materialen 
is belangrijk voor het behouden van ons 
landschap. Denk daarom ook eens aan 
duurzame en unieke tweedehandsaankopen. Op 
15 en 16 oktober wordt de Mega najaarsmarkt 
georganiseerd door de Koninklijke Harmonie 
van Gronsveld. Hier kun je heerlijk struinen 
langs meer dan honderd kraampjes met een 
divers aanbod. Meer informatie lees je op  
www.supporterskhg.nl. 

Streekmuseum Grueles  
Gronsveld, Kampweg 37
Leer meer over de tijd van weleer. Aan de 
rand van het Savelsbos ligt het Streekmuseum 
van heemkundevereniging Grueles. In dit 
museum zijn de rijke historie van de fruitteelt, 
de veilingen, het boerenleven, de kerk, de 
school en de vele ambachten die Gronsveld rijk 
was, vastgelegd. Het Streekmuseum ligt in de 
schitterende omgeving van de Hoéswej, door 
Grueles zelf aangelegd. Een schitterend stukje 
Gronsveld! 
Het streekmuseum is elke donderdagochtend 
tussen 9.00 uur en 12.00 uur te bezoeken. De 
entreeprijs bedraagt € 5,- voor volwassenen, 
€ 3,- 13 t/m 17 jaar, € 2,- 6 t/m 12 jaar, € 0,-  
t/m 5 jaar. Ook op andere dagen ben je welkom 
op afspraak. Neem hiervoor contact op met 
Grueles via 06-53241806. Kijk voor meer 
informatie op www.grueles.org. 

Beleefwandeling eikelmuis
Gronsveld, Kampweg 37 
Bemelen, Oude Akerstraat 53
2022 is het jaar van de eikelmuis. Ook wel het 
fruitdiefje genoemd. De eikelmuis is in Neder-
land heel zeldzaam. 
Met de eikelmuis beleefwandeling leer je de 
eikelmuis en zijn leefgebied beter kennen. Er 
zijn twee routes: Savelbos en Bemelerberg. De 
wandelroutes zijn, tijdens openingstijden, op te 
halen bij het Streekmuseum van heemkundever-
eniging Grueles in Gronsveld en bij Gastrobar 
Die Twie in Bemelen. Bij het streekmuseum ligt 
de Hoéswej met een eikelmuisvriendelijke tuin. 
Want eikelmuizen zitten graag in de omgeving 
van mensen en maken daar gebruik van zolders, 
schuurtjes, tuinhuisjes, spouwmuren, rolluikkas-
ten, vogelnestkasten en bijenkorven
 

Bosbaden in het ritme  
van Moeder Aarde
Gronsveld, Savelsbos 
In Japan is het de normaalste zaak van de 
wereld: shinrin-yoku of bosbaden. In Nederland 
wordt het steeds bekender. Marije Geenevasen, 
gecertificeerd Gids Shinrin-Yoku en natuur-
coach, ontdekte het bosbaden tweeënhalf 
jaar geleden. ‘Tijdens een bosbad neem je 
geen echte duik in het bos,’ zegt zij lachend, 
‘je ondergaat een intense natuurbeleving die 
in relatief korte tijd verbazingwekkend veel 
goeds doet voor lichaam en geest.’ Deelnemers 
ervaren de bosbaden als rustgevend, vreugdevol 
en steunend. Het blijkt voor velen een vorm 
van thuiskomen, vanzelfsprekend en wonderlijk 
tegelijk. Vreemd is dat niet. Wij zijn onderdeel 
van de natuur. Die verbinding is eeuwenoud. 
Zelf een bosbad beleven? Schrijf je in voor een 
bosbad op zaterdag 1 via info@rhythmsofnatu-
re.nl. Een bosbad kost € 32,50 euro p.p. inclusief 
bosthee en een gezonde biologische versnape-
ring. Duik je er liever meteen diep in? Dompel 
je dan onder tijdens de Natuurretraite voor 
vrouwen. Kijk voor meer informatie en om je 
in te schrijven op www.rhythmsofnature.nl.

MARGRATEN

Fruitveiling ZuidLimburg
Margraten, Aan de Fremme 33
Geen enkel product is zo verbonden met onze 
streek als de Mergelland appels en peren. 
Naast de productie van het kwalitatieve en 
smaakvolle fruit is de fruitteelt ook de basis 
voor de ambachtelijke verwerking van dit fruit 
in streekproducten zoals stroop, sappen, cider 
en dergelijke. Kijk voor meer informatie op  
www.fruitmasters.com. 

Boomkwekerij Rob Frijnts
Margraten, Groot Welsden 76-78
Boomkwekerij Rob Frijnts ligt midden in de 
prachtige natuur van Zuid-Limburg. De teelt 
op lössgronden staat garant voor een hoge 
kwaliteit. De bomen die hier gekweekt worden 
dragen bij aan het behoud van het unieke land-
schap van onze regio. Wil je zelf ook je tuin ver-
duurzamen, maar heb je nog wat advies nodig 
over de juiste bomen, struiken of grassen? De 
kwekerij is geopend van maandag t/m vrijdag 
van 08.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 
uur. En op zaterdag van 08.00 – 12.00 uur en 
van 12.30 tot 16.00 uur. Er staat altijd iemand 
klaar voor advies! Neem ook alvast een kijkje 
op www.boomkwekerijrobfrijnts.nl. 

Nieuwe expositie van de  
CultuurMuur: Kunst met  
een boodschap
Margraten, Amerikaplein 1
Kunst wordt steeds vaker ingezet om inwo-
ners, omgeving en streekverhalen met elkaar 
te verbinden. Of om aandacht te geven aan 
maatschappelijke onderwerpen. En wel op een 
manier die inspireert, verrast en verrijkt. Deze 
expositie laat inspirerende voorbeelden zien. Je 
ontdekt beschilderde viaducten in verschillende 
dorpskernen, kleurrijke gebouwen in Eijsden, en 
je maakt kennis met het Kunstfietsen project.
De Cultuurmuur brengt culturele projecten in 
beeld via interactieve exposities. De gemeen-
tehal is het startpunt. Hier vind je informatie, 
filmpjes en beeldmateriaal. Daarnaast is de 
CultuurMuur verbonden met een route door de 
gemeente. Je ontdekt bijzondere objecten en 
locaties op je eigen tempo en gelegenheid. Per 
fiets, auto of al wandelend. Neem de routefol-
der mee, en trek erop uit! 



Studio Philippi
Margraten, Koningswinkel 10 
Janneke Philippi is kookboekenauteur en food-
styliste. Samen met haar man, vormgever Serge 
Philippi, heeft zij onder de naam Studio Philippi 
al meer dan 10 kookboeken voor diverse uitge-
vers gemaakt. Een aantal boeken is ook vertaald 
en in het buitenland uitgegeven. Mensen inspi-
reren om elke dag goed te eten en te koken met 
verse producten (weg: en mensen inspireren 
daartoe,) is haar streven. De recepten zijn vaak 
eenvoudig, met ingrediënten van dichtbij huis, 
en altijd verrassend en lekker. Kijk voor meer 
informatie op www.studiophilippi.nl. 

Puur Aroma
Margraten, Pasveld 4
Puur Aroma teelt biologisch gecertificeerde 
kruiden. Op biologische wijze wordt een breed 
assortiment kruiden en eetbare bloemen 
geteeld. Biologisch gecertificeerd wil zeggen vrij 
van land- en tuinbouw gif en vrij van kunstmest, 
en langzaam en met respect voor de natuur en 
onze planeet geteeld. 
Iedere zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur koop je 
(h)eerlijke verse kruiden, direct bij de kwekerij. 
Kijk voor meer verkooppunten op
www.puur-aroma.com. 

Slagerij Kusters
Margraten, Rijksweg 73
Op de boerderij van Slagerij Kusters lopen de 
runderen nog gewoon buiten. Zij krijgen voer 
van eigen land en het land wordt bemest met 
eigen mest. De runderen liggen in stro dat in ei-
gen beheer wordt geteeld binnen de gemeente. 
Uiteindelijk gaan ze naar het eigen slachthuis 
op enkele meters van de weilanden. Hier wor-
den ze op een rustige en diervriendelijke manier 
geslacht door ervaren ambachtslieden. 
Bij Slagerij Kusters in Margraten kunt u de gehe-
le maand oktober een speciaal broodje Cittas-
low-burger vers kopen aan de FoodtruckCorner. 
Dit is een lokale wildburger met uien chutney. 
Uiteraard kunt u bij dit ambachtelijk familiebe-
drijf met een eigen slachthuis, worstmakerij en 
keuken voor veel meer vlees van echte kwaliteit 
met de smaak van vroeger terecht.
Slagerij Kusters is van maandag t/m vrijdag  
 geopend van 09.00 tot 18.00 uur en op 
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. Bekijk het 
assortiment op www.slagerij-kusters.nl. 

Ijsbaas
Margraten, Rijksweg 120 
Het ijs van Ijsbaas is zo puur mogelijk.  
Authentiek Italiaans ijs van de hoogste kwali-
teit. Met 100% pure, transparante, maar vooral  
(h)eerlijke ingrediënten. Ijsbaas haalt de melk 
vers bij de boer en het fruit komt rechtstreeks 
uit het Heuvelland. 
De winkel van Ijsbaas is geopend van maandag 
t/m zaterdag van 08.30-18.00 uur. Of proef het 
ijs bij één van de andere verkooppunten. Een 
overzicht staat op www.ijsbaas.com.

Lekker lokaal voor een goed doel
Margraten, Amerikaplein 2
Op 29 oktober worden voor de winkel van Plus 
Kleijnen in Margraten zoete lekkernijen klaarge-
maakt voor het goede doel. Met fruit van fruit-
bedrijf Notermans uit Noorbeek. Lianne Kleijnen 
en Wim Notermans bereiden ter plekke heerlijke 
appelbeignets. Ook worden er Gieser Wildeman 
stoofpeertjes gestoofd. De zingende fruitteler 
zal deze happening muzikaal ondersteunen. Alle 
opbrengst gaat naar een goed doel. 

MESCH

Wandelroute Bevrijding van 
Limburg
Mesch, Grijze Graaf 11
Op 12 september 1944 kwamen de eerste 
bevrijders de grens over in Mesch. Op 12 
september van dit jaar werd hier een Vector of 
Memory onthuld. Deze monumentale wegwijzer 
staat aan de start van het Nederlandse deel 
van de wandelroute Bevrijding van Limburg van 
Liberation Route Europe (LRE). Mesch staat hier 
als eerst bevrijde dorp van Nederland centraal. 
De route loopt van Mesch tot Mook en vertelt 
het bevrijdingsverhaal van Limburg. Bekijk de 
roue op www.liberationrouteeurope.com. 

NOORBEEK

HX Hoogcruts
Hoogcruts 47, Noorbeek
In het glooiende landschap tussen Margraten  
en De Plank is klooster Hoogcruts een echte 
blikvanger. Stichting het Limburgs Landschap 
gaf de oude kloosterruïne haar oude luister 
terug en zorgde ervoor dat de magie van het 
klooster bewaard bleef. 
Met activiteiten op het kruispunt van kunst, 
cultuur, natuur en technologie wil HX Hoogcruts 
invulling geven aan het klooster van de  
21ste eeuw. Ook in de Cittaslowmaand zijn er 
allerlei activiteiten. Zo is er op 1 oktober het 
concert Zuid-Oosten Wind met Twee blazer-
strio’s: Trio Trespa uit het Oosten en het Dorona 
Trio uit Zuid-Limburg. Op 2 oktober presen-
teert Wim Mestriner ‘Monniken Werk’ in het 
klooster. Deze nieuwe installatie verwijst naar 
de geschiedenis van het klooster en verbeeld 
de kracht en de geestelijke rijkdom. En van 19 
t/m 30 oktober staat het klooster in het teken 
van al het lekkers van dichtbij tijdens Noorbeek 
op de Kaart. Kijk voor meer informatie over de 
activiteiten op www.hxhoogcruts.eu. 

Noorbeek op de Kaart
Hoogcruts 47, Noorbeek
Noorbeek op de Kaart staat in het teken van 
al het lekkers van dichtbij. Dit culinaire evene-
ment vindt van 19 t/m 30 oktober plaats in  
het icoonlandschap van Noorbeek.
In de afgelopen jaren zijn we steeds meer  
voedsel van ver gaan halen, terwijl de streek 
ruim voldoende te bieden heeft. Tijdens 
Noorbeek op de Kaart kun je proeven van al 
het lekkers dat het dorp en haar omgeving te 
bieden heeft. Met lokale wijnen, Noorbeekse 
delicatessen en de typische Zuid-Limburgse 
gastvrijheid wordt je in de watten  
gelegd. Reserveer je tafeltje via 
www.noorbeekopdekaart.nl. Een 4-gangenluch 
is mogelijk vanaf € 55,- p.p. en een 5-gangen-
diner vanaf € 65,- p.p. 



Fruitbedrijf Notermans /  
De Oogstschuur
Noorbeek, Hoogcruts 5
Al meer dan 50 jaar wordt er bij Fruitbedrijf 
Notermans fruit geteeld. Van het eigen fruit 
worden stroop, jam en diverse soorten  
sappen gemaakt. Naast eigen fruit bestaat  
het assortiment in winkel ‘De Oogstschuur’  
uit een delicate seizoens- en streekproducten. 
De Oogstschuur is geopend van woensdag  
t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00 en 13.30 tot 
17.30 uur. En op zaterdag van 9.00 tot 17.00 
uur. Kijk voor meer informatie op  
www.fruitbedrijfnotermans.nl. 

 

Slagerij Nuijts
Noorbeek, Onderstraat 11
Slagerij Nuijts is een slagerij met een lange 
traditie van ambachtelijk vakmanschap. Het fa-
miliebedrijf is gestart in 1937 en niet alleen een 
begrip voor de plaatselijke bevolking geworden, 
maar zeker ook voor gasten die tijdelijk in het 
zuiden van Limburg verblijven.
Naast het vertrouwde aanbod kwaliteitsvlees en 
vleeswaren heeft Slagerij Nuijts ook een ruim 
assortiment van maaltijden, snacks, salades en 
traiteurspecialiteiten. 
De verswinkel van Slagerij Nuijts is geopend 
van dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 18.00 uur. En op zaterdag van 
08.30 tot 16.00 uur. Kijk voor meer informatie 
op www.slagerijnuijts.nl. 

Wijndomein Heerenhuys  
D’r Pley
Noorbeek, Pley 1a
De wijnboeren van Wijndomein Heerenhuys 
d’r Pley, Pierre en Joep Gubbels, hebben een 
passie voor regionale producten. Alle vier de 
wijngaarden bevinden zich rondom de kern van 
het prachtige Noorbeek. Centraal in Noorbeek 
liggen het wijndomein en de wijnkelder pal 
naast de St. Brigidakerk. 
Maak kennis met de passie van Wijndomein 
Heerenhuys d’r Pley tijdens een rondleiding. 
Kijk voor meer informatie over de rond -
leidingen en verkooppunten op  
www.wijndomeinheerenhuys.nl. 

Wandel door wijndorp Noorbeek 
Ontdek de Zuid-Limburgse wijn in Noorbeek 
en rondom de buurtschappen Bergenhuizen, 
Vroelen en Wesch met een adembenemende 
wijngaarden wandeling van ongeveer 8 kilo-
meter. Onderweg passeer je maar liefst zeven 
wijngaarden met verbluffende uitzichten en  
vele wijnweetjes.
Met informatieborden bij de wijngaarden laten 
Wijngaard Op gen Heugde, Wijngaard Mheere-
lindje, Wijngaard Noordal, Wijngaard Chritièn, 
Wijngaard Vroelenderhaag, Wijngaard Asberg 
en Wijngaard Bergenhoezeberg je kennis maken 
met hun bedrijf, terroir, druivenrassen, wijnsoor-
ten en het wijnproces. Op de route vind je ook 
Stookery Norbeeck: zij produceren op ambach-
telijke wijze distillaten en likeuren van regionale 
fruitsoorten. Volg het druifsysmbool langs de 
weg en proef onderweg een glaasje van eigen 
bodem. Haal gratis de bijhorende brochure op  
in de Visit Zuid-Limburg shops of bij de onder-
nemers langs de route. Startpunt: Parkeerplaats 
Noorbeek, Burgemeester Bogmanplein. Volg  
het druifsymbool langs de weg!

Hoeve Endepoel
Noorbeek, Vroelen 24
Hoeve Endepoel is een kleine speler in de toeris-
tische sector. Door de positieve uitstraling heeft 
deze accommodatie een grote bijdrage. De ac-
commodatie is gehuisvest in een monumentaal 
pand. Cultuurhistorische waarden staan hoog 
in het vaandel en worden met veel passie uitge-
dragen. De gasten van Hoeve Endepoel worden 
doorverwezen naar leveranciers en restaurants 
die met streekproducten werken. Kijk voor meer 
informatie op www.hoeve-endepoel.nl. 

Natuurretraite voor vrouwen 
Noorbeek, Onderschey 3
14 t/m 16 oktober is er een Shinrin-Yoku 
Natuurretraite voor vrouwen in Noorbeek. In 
oktober is het in de natuur voelbaar dat de 
yin-energie steeds sterker wordt. Dit is dus bij 
uitstek de tijd om van buiten naar binnen te 
keren en je te verbinden met jouw oerbron voor-
dat de winter begint. Tijd om te vertragen en te 
zijn. Tijd om de herfstige bosgrond te ruiken, je 
te warmen aan vuur en samen te zingen. Alle 
aardende ervaringen zijn dit weekend gericht op 
de verbinding met de oerbron van Terra Gaia. 
Om je te laven aan haar krachten, maar ook om 
haar te voeden met jouw unieke zielenlicht, in 
verbinding met een kleine groep gelijkgestemde 
vrouwen. Kijk voor meer informatie op www.
rhythmsofnature.nl. 

OOST-MAARLAND

Rondleiding Kasteel Oost 
Oost-Maarland, Kasteellaan 1
Jarenlang heeft Kasteel Oost in Eijsden er verla-
ten bijgelegen. Nu wordt het kasteel weer in de 
glorie van 1884 hersteld. Na een grootscheepse 
verbouwing wordt er in het uit de dertiende 
eeuw daterende kasteel een luxe hotel met 100 
kamers geopend. In de bijbehorende boerderij 
en nog te realiseren nieuwbouw komt onder 
meer een brasserie. Het hoogste punt van het 
kasteel is bereikt, een markante eikenhouten 
dakconstructie is geplaatst. Hoe het kasteel en 
de bijgebouwen er in de toekomst uit komt te 
zien, is nu al waarneembaar. Op 15 oktober om 
11 uur zijn bezoekers welkom op het terrein in 
Oost-Maarland. Eigenaar Michel Maes geeft een 
toelichting over de vorderingen en de toekomst-
plannen.

SINT GEERTRUID

Op ontdekkingstocht door  
het voedselbos 
Sint Geertruid, Heiweg 9
Trek op woensdag 26 oktober je wandel-
schoenen aan en ga mee op ontdekkingstocht 
over het landgoed van HEI15! Samen met 
boer Stefan maken we een wandeling van 1,5 
uur door het pas aangeplante voedselbos en 
aangrenzende natuurgebied. Je ontdekt en leert 
welke soorten planten, kruiden en bomen er in 
het herfstseizoen groeien en bloeien. En dat is 
veel meer dan je denkt!
Na de wandeling gaan we aan de slag met de 
spullen die we onderweg hebben gevonden of 
geplukt. Ben je een culinair talent? Dan  
bereiden we samen een heerlijk herfsthapje. 
Wil je liever knutselen? Dan maken we samen 
een mooi herfstkunstwerk.
Deze activiteit is geschikt voor gezinnen met 
kinderen vanaf 4 jaar. Voor de ontdekkingstocht 
door het voedselbos wordt een bijdrage van  
€ 3,- p.p. gevraagd, inclusief hapje en drankje. 
Een gedeelte van de bijdrage gaat rechtstreeks 
naar de natuur! Van elke bijdrage wordt een 
boom of struik in ons voedselbos geplant. 
Aanmelden is verplicht via info@hei15.nl. 



Week van de Ontmoeting 
Van 29 september tot en met 6 oktober vindt 
de landelijke week tegen eenzaamheid plaats. 
Of zoals we in Eijsden-Margraten zeggen: de 
week van de ontmoeting! Tijdens deze week 
staan verbinding en ontmoeting centraal. Rond 
het thema ‘Kom erbij’ organiseren we een divers 
aanbod van activiteiten. Als Cittaslow gemeente 
doen we dit samen met lokale partners. We vin-
den het belangrijk om inwoners, verenigingen 
en organisaties met elkaar te verbinden. Om zo 
onze kwaliteit van leven te versterken. Bekijk 
het programma van de Week van de Ontmoe-
ting op www.eijsden-margraten.nl/ontmoeting 

Fietsen naar vrijheid
6 juni 1944, D-Day. De langverwachte landing 
van de geallieerden op de kust van Normandië 
is een feit. In Nederland wordt de komst van de 
bevrijders met ingehouden adem afgewacht. 
Door de benadering vanuit het zuiden zetten 
Amerikaanse soldaten op 12 september 1944 
als eerste voet op Nederlandse bodem in Eijs-
den-Margraten, in Mesch. Hier is dan ook nog 
veel te zien en te horen uit deze roerige tijd. Zo 
veel dat je beter de fiets kunt pakken!
Fietsen naar vrijheid is een thematische fietsrou-
te met drie aaneensluitende routes: Bevrijding 
van het Maasdal, Bevrijding van het Heuvelland 
en Bevrijding van het Plateau. Zo kies je zelf hoe 
lang jouw fietstocht wordt. Bekijk de route via 
www.visitzuidlimburg.nl. 

Beleefweekend 
28 t/m 30 oktober is het Beleefweekend. Een 
weekend vol zinnenprikkeling met activiteiten 
voor iedereen van 0 tot 100. Bezinnen, proeven, 
horen, zien, bewegen en cultuur snuiven in de 
drie Cittaslow gemeenten Vaals, Gulpen-Wittem 
en Eijsden-Margraten. Tijdens het Beleefweek-
end gaat de klok terug naar de Wintertijd en 
‘krijgen’ we er als het ware zomaar een uur bij. 
Een waardevol uur om extra aandacht te geven 
aan het belang van stilte, mindfulness, meditatie 
en bezinning in de breedste zin van het woord.
De landelijke Nacht van de Nacht (29 okt) en 
de landelijke Dag van de Stilte (30 okt) staan 
centraal tijdens het Beleefweekend. Kijk voor 
meer informatie op www.beleefweekend.nl 

Kom erbij! 

Het Zuid-Limburgse Heuvelland heeft veel 
gezond en lekker eten te bieden. Burgerini-
tiatief Korte Keten Zeker (W)eten zet zich in 
om burgers te verbinden met lokale boeren 
en voedselmakers.

Het burgerinitiatief wil korte voedselketens 
waarin kleinschalige, natuurbewuste produ-
centen een eerlijke prijs krijgen, steunen en 
stimuleren. Minder winst naar de anonieme 

tussenhandel en daardoor een betere en eer-
lijkere beloning voor voedselproducenten. Het 
burgerinitiatief steunt initiatieven die diervrien-
delijk zijn en de biodiversiteit behouden  
of vergroten. 

Neem eens een kijkje op www.kkzw.nl. Hier 
staat een overzicht van lokale en aanbieders 
en meer informatie over Korte Keten Zeker 
(W)eten.

Weet wat je eet! 

Datum Dorpskern Locatie Activiteit Tijd Bijdrage Aanmelden /  
Meer informatie

Doorlopend Bemelen Bemelerhof,  
Bemelerweg 320

Koop lokaal bij boerderijwinkel Be-
melerhof. Kijkje achter de schermen  
bij het productieproces. 

Hele jaar geopend

Doorlopend Bemelen Startlocatie wandeling:  
Gastrobar Die Twie

Leer de eikelmuis en zijn leefgebied 
beter kennen.

www.zoogdiervereniging.nl/
jaarvandeeikelmuis

Doorlopend Cadier en 
Keer

Landgoed Heerdeberg,  
Pater Kustersweg 20

Eerlijk (uit)eten op het ritme van  
de seizoenen. 

Hele jaar geopend www.heerdeberg.nl 

9 oktober Eckelrade Eckelrade, MergellandEi,  
Keerestraat 3

Eierverzameling MergellandEi 10.00-12.00u info@mergellandei.nl

Programma 
Cittaslowmaand 

1 T/M 30 OKTOBER2022 



Datum Dorpskern Locatie Activiteit Tijd Bijdrage Aanmelden /  
Meer informatie

30 oktober Eckelrade Puurvandewall,  
Dorpsstraat 140

Open dag stroopstokerij 10.00-15.00u Vrijwillige 
gift voor Un 
Abrazo para 
Los Amigos 

www.puurvandewall.nl 

Doorlopend Eijsden ’t Breusjterhöfke,  
Boomkensstraat 46

Koop lokaal bij boerderijwinkel ‘t 
Breusjterhöfke.

Ma t/m do 13.00-18.00u 
vr 09.00-18.00u 
za 09.00-16.00u

Doorlopend Eijsden Stassen Kaas,  
Breusterstraat 27

Rauwmelkse kaas van koe en  
geitenmelk. 

www.sjevraoje.com

Doorlopend Eijsden Breuster Brouwers, 
Breusterstraat 27

Bier gebrouwen met aandacht voor  
ambacht, regio en lokale cultuur.

www.breusterbrouwers.nl

Doorlopend Eijsden Museum voor Familiege-
schiedenis/ Ursulinenconvent, 
Breusterstraat 27

Gebeurtenissen en ontwikkelingen  
uit de eigen regio staan hier  
centraal.

Ma t/m vr 13.00-17.00u T/m 6 jr gratis 
7 t/m 12 jr 
€ 3,-
Vanaf 13 jr 
€ 7,-

www.ursulinenconvent.com

Doorlopend Eijsden Startlocatie: Museum het  
Ursulinenconvent,  
Breusterstraat 27

Wandelroute: In de voetsporen van 
het Dagboek van een Herdershond.

www.visitzuidlimburg.nl

Doorlopend Eijsden Restaurant Vanille,  
Diepstraat 1

Bij restaurant Vanille staat koken 
altijd in het teken van Cittaslow.

Ma en do t/m za 
18.00-22.00u.  
Zo 12.00-22.00u. 

www.restaurantvanille.nl 

Doorlopend Eijsden Kazerij Verschuren,  
Koning Willem-Alexanderstraat 3

Kazen van de meest duurzame  
kaasmakers van Nederland.

Di t/m vr van  
09.00-18.00u /  
za 08.30-17.00u

www.kazerijverschuren.nl

Doorlopend Eijsden Parkeren: station NS Eijsden Fietsroute: Langs kunst en cultuur. www.visitzuidlimburg.nl 

Doorlopend Eijsden Fietsmaatjes,  
Stationsplein 4

Gezond bewegen in de buitenlucht 
met een fietsmaatje. 

www.fietsmaatjeseijsden-
margraten.nl 

Doorlopend Eijsden Erik Stevens Catering Catering met (h)eerlijke producten  
uit de streek. 

www.erikstevens.nl

Doorlopend Eijsden Atelier Stan Spauwen Bezoek het atelier van kunstenaar 
Stan Spauwen. 

atelierstanspauwen@ 
gmail.com

1 oktober Eijsden Museum het Ursulinenconvent, 
Breusterstraat 27

Concert Opus 16 19.30u t/m 12 jr en 
met studen-
tenkaart  
€ 7,50
volwassenen 
€ 17,50

www.ursulinenconvent.com 

2 oktober Eijsden Museum het Ursulinenconvent, 
Breusterstraat 27

In Dubois’ voetsporen: Het verband 
tussen hersengrootte, lichaamsgroot-
te en intelligentie.

11.00u € 5,- www.ursulinenconvent.com

9 oktober Eijsden Museum het Ursulinenconvent, 
Breusterstraat 27

Cour des Mères

14-16  
oktober

Eijsden Café De Greune Mert Feestweekend 150-jarig bestaan  
van café De Greune Mert. 

www.facebook.com/ 
diepstraat

16 oktober Eijsden Museum het Ursulinenconvent, 
Breusterstraat 27

Excellent Concerten 14.30u ww.petercaelen.com

22 oktober Eijsden Museum het Ursulinenconvent, 
Breusterstraat 27

Taalmarkt

23 oktober Eijsden Museum het Ursulinenconvent, 
Breusterstraat 27

Concert Chrisjteijn 'Frauen, Liebe 
und Leben' i.s.m. Festival Vocallis.

16.00u € 10,- chrisjteijn@cultuur- 
eijsden.nl

Doorlopend Gronsveld BEEing Pure,  
Wiegersweg 1

Bezoek de imkerij. Op reservering 5-12 jr € 8,95
vanaf 12 jr  
€ 19,50 

www.beeingpure.nl

Doorlopend Gronsveld Startlocatie:  
Kampweg 37 

Leer de eikelmuis en zijn leefgebied, 
het Savelsbos, beter kennen.

www.zoogdiervereniging.nl/
jaarvandeeikelmuis

1 oktober Gronsveld Savelsbos Bosbaden in het ritme van Moeder 
Aarde (inclusief bosthee en een  
gezonde biologische versnapering).

€ 32,50 info@rhythmsofnature.nl

2 oktober Gronsveld Torenmolen,  
Rijksweg 90 

Limburgse Molendag 

6, 13, 20,  
27 oktober

Gronsveld Streekmuseum Grueles,  
Kampweg 37 

Leer meer over de tijd van weleer. Do 09.00-12.00u  
(andere dagen op 
afspraak) 

T/m 5 jr gratis
6 t/m 12 jr €2,-
13 t/m 17 jr 
€ 3,-
ouder dan 17 
jr € 5,-

www.grueles.org 

15 en 16 
oktober 

Gronsveld Stalling Gronsveld,  
Stationsstraat 44

Mega najaarsmarkt

Doorlopend Margraten Fruitveiling,  
Aan de Fremme 13

Fruitveiling Zuid-Limburg www.fruitmasters.com



Cittaslowmaand 
1 t/m 30 oktober

Datum Dorpskern Locatie Activiteit Tijd Bijdrage Aanmelden /  
Meer informatie

Doorlopend Margraten Boomkwekerij Rob Frijnts,  
Groot Welsden 76-78

Bomen en planten geteeld in de 
Zuid-Limburge lössgrond. 

Ma t/m vr 08.00-12.30u 
en 13.00-17.00u.  
Za 08.00-12.00u en 
12.30-16.00u

www.boomkwekerijrob-
frijnts.nl

Doorlopend Margraten CultuurMuur,  
Amerikaplein 1

Nieuwe expositie op de CultuurMuur. Tijdens openingstijden 
gemeentehuis

www.eijsden-margraten.nl 

Doorlopend Margraten Studio Philippi,  
Koningswinkel 10 

Verrassend lekkere recepten  
met producten uit de streek. 

www.studiophilippi.nl

Doorlopend Margraten Puur Aroma,  
Pasveld 4

Een breed assortiment kruiden en 
eetbare bloemen, op biologische 
wijze geteeld. 

Za 09.00-16.00u

Doorlopend Margraten Slagerij Kusters,  
Rijksweg 73

Een ambachtelijk familiebedrijf met 
een eigen slachthuis, worstmakerij  
en keuken. 

Ma t/m vr 09.00-18.00u 
za 09.00-17.00u 

www.slagerij-kusters.nl.

Doorlopend Margraten Ijsbaas, 
Rijksweg 120

Puur en authentiek Italiaans ijs. Ma t/m za 08.30-18.00u www.ijsbaas.com

29 oktober Margraten Plus Kleijnen,  
Amerikaplein 2

Lokaal lekkers voor een goed doel. Opbrengst 
gaat naar een 
goed doel 

Doorlopend Mesch Startlocatie: Grijze Graaf 11, 
Mesch 

Wandelroute Bevrijding van Limburg www.liberationroute 
europe.com

Doorlopend Noorbeek HX Hoogcruts, 
Hoogcruts 47

Kunst, cultuur en natuur in het kloos-
ter van de toekomst. 

www.hxhoogcruts.eu

Doorlopend Noorbeek Fruitbedrijf Notermans,  
Hoogcruts 5

Fruit, stroop, jam, sap en andere 
lokale producten. 

Wo t/m vr 09.00-13.00u 
en 13.30-17.30u.  
Za  09.00-17.00u.

www.fruitbedrijfnotermans.
nl

Doorlopend Noorbeek Slagerij Nuits,  
Onderstraat 11

Slagerij met een lange traditie van 
ambachtelijk vakmanschap.

Di t/m vr 08.30-12.30u  
en 13.30-18.0u.  
Za 08.30-16.00u

www.slagerijnuijts.nl

Doorlopend Noorbeek Wijndomein Heerenhuys D’r Pley, 
Pley 1a

Rondleiding Wijndomein Heerenhuys 
d’r Pley.

Op reservering www.wijndomeinheeren-
huys.nl

Doorlopend Noorbeek Parkeren:  
Burgemeester Bogmanplein

Wijnwandeling met verbluffende 
uitzichten en wijnweetjes. 

www.visitzuidlimburg.nl 

Doorlopend Noorbeek Hoeve Endepoel Geniet in de karakteristieke  
vakantiewoningen. 

www.hoeve-endepoel.nl 

1 oktober Noorbeek Hx Hoogcruts,  
Hoogcruts 47

Concert Zuid-Oosten Wind 15.00u www.hxhoogcruts.eu

2 t/m 16 
oktober (op 
za en zo)

Noorbeek Hx Hoogcruts, 
Hoogcruts 47

Kunstinstallatie Monniken Werk 13.00-16.00u € 2,50 per 
persoon

www.hxhoogcruts.eu

14 t/m 16 
oktober

Noorbeek Noorbeek,  
Onderschey 3 

Natuurretraite voor vrouwen € 395, - p.p. 
incl. twee 
overnachtin-
gen

info@rhythmsofnature.nl

19 t/m 30 
oktober

Noorbeek HX Hoogcruts,  
Hoogcruts 47, Noorbeek

Noorbeek op de Kaart 4-gangen-
lunch vanaf 
€ 55,- p.p. 
5-gangendi-
ner vanaf  
€ 65,- p.p.

www.noorbeekopdekaart.nl. 

15 oktober Oost- 
Maarland

Kasteel Oost, 
Kasteellaan 1

Rondleiding Kasteel Oost 11.00u

26 oktober Sint Geertruid HEI15,  
Heiweg 9

Op ontdekkingstocht door het voed-
selbos (inclusief hapje en drankje).

09.30-13.00u € 3,- p.p.  info@hei15.nl

Doorlopend Eijsden- 
Margraten

Diverse routes/startlocaties Fietsroute door Eijsden-Margraten  
Op 12 september 1944 werd zetten 
Amerikaanse soldaten als eerste voet op 
Nederlandse bodem. In Eijsden-Margraten is 
veel te zien en te horen uit deze roerige tijd. 

www.visitzuidlimburg.nl 

29 septem-
ber t/m 6 
oktober

Diverse 
locaties in 
Eijsden- 
Margraten

De week van de ontmoeting. Tijdens 
deze week staan verbinding en 
ontmoeting centraal bij allerlei 
activiteiten. 

www.eijsden-margraten.nl/ 
ontmoeting. 

28 t/m 30 
oktober

Diverse 
locaties

Beleefweekend
Op diverse locaties in Eijsden-Margraten, 
Gulpen-Wittem en Vaals.

Entreeprijs 
afhankelijk 
van activiteit

www.beleefweekend.nl 

     


