
 

Nieuwsbrief 

De laatste nieuwsbrief dateert van maart dit jaar, de zomer is alweer aan ons voorbij 

gegaan. Tijd om terug te kijken, zoals naar de benoeming van onze gemeente tot 

wandelgemeente van 2015. Maar ook tijd om weer vooruit te kijken naar het einde van het 

jaar als wij weer de gezellige kerst tijd tegemoet gaan. Verder in deze nieuwsbrief nog een 

item over het museum plein Limburg in Kerkrade waar Koning Willem-Alexander en koningin 

Máxima deze week een bezoek hebben gebracht. Wij wensen u alvast veel leesplezier. 

 

Eijsden-Margraten Wandelgemeente van het Jaar 2015  

Eijsden-Margraten is gekozen tot Wandelgemeente van het Jaar 2015, 

omdat de gemeente in hoge mate aan een aantal basisvoorwaarden 

voldoet. De gemeente heeft een gevarieerd landschap met plateau, 

hellingbossen en de beemden langs de Maas. Via het provinciale 

paaltjessysteem zijn er ontelbare wandelmogelijkheden over vaak 

onverharde paden. Daarnaast heeft de gemeente eigen routes ontwikkeld. Steeds komen al 

die voetpaden door fraaie dorpen met uitstekende horecavoorzieningen. En die dorpen zijn 

met openbaar vervoer goed te bereiken. Maar Eijsden-Margraten verdient zijn titel vooral 

door de toepassing van wandelvernieuwing in de vorm van een vooruitstrevende wandel-app, 

die gedownload kan worden op de smartphone en die, gekoppeld aan thema’s als religie en 

geologie, informatie geeft over wat er is te zien in het landschap. Dit wisten wij natuurlijk 

al lang maar zijn trots op deze prijs. 

Museumplein Limburg 

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima 

bezochten deze week Kerkrade voor een 

bezoek aan het Museumplein; een ensemble van 

musea bestaande uit Columbus – earth theater, het Cube – design museum, en het 

Continium – discovery center. Het Koninklijk Paar verricht in het nieuwe Columbus-earth 

theater de officiële ingebruikname van de drie musea die vanaf eind oktober voor publiek 

geopend zijn. Kijk voor meer infor naar http://www.museumpleinlimburg.nl/ 

 



De oudste, grootste en meest bezochte ondergrondse kerstmarkt van Europa 

Wij Limburgers vragen ons vaak af waarom zo veel bezoekers 

massaal afkomen op de kerstmarkt in Valkenburg. Vanaf 

november zijn er door heel Valkenburg lange dikke rijen van 

bezoekers te zien welke wachten voordat ze een van de 

attracties kunnen bezoeken. Nieuwsgierig als we zijn hebben we 

toch eens opgezocht waar al deze mensen naar toe gaan. De 

volgende activiteiten hebben we gevonden welke u echt niet mag 

missen; Santa’s Village, Route d’Amuse, (culinaire route), 

Christmas Parade, Magic Sand (zand sculpturen) en de vele 

grotten omgetoverd tot kerstmarkten natuurlijk. Mocht u alvast 

in kerstsferen willen komen tijdens de donkere dagen vóór kerst en onze hoeve bezoeken 

met een uitstapje naar de oudste, grootste en meest bezochte ondergrondse kerstmarkt 

van Europa? Wij regelen de accommodatie voor u en horen graag uw ervaringen in 

Valkenburg.  

De kerstmarkt Valkenburg vindt plaats van 13 november tot 3 januari . 

www.kerstmarktinvalkenburg.nl 

               

                  

Kerst en oud op nieuw 

De meeste huisjes zijn tijdens de kerst en Nieuwjaar periode al verhuurt maar wij hebben 

er nog enkele vrij. Hebt u nog geen plannen gemaakt, wees er dan snel bij. 

Tot ziens op Terlingerhoeve. 

Met vriendelijke groet,  

 

Jean, Elian en Maurice 


