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2014 belooft voor Maaseik een spe- 
ciaal jaar te gaan worden. In 2014 
staat het standbeeld van de Gebroe-
ders van Eyck 150 jaar op de Markt 
in Maaseik. Op 5 september 1864 
kwam Leopold I naar Maaseik om dit 
standbeeld van de beroemdste zonen 
van Maaseik te onthullen. Dit wordt 
gevierd met een groot aantal evene-
menten, met tentoonstellingen, met 
lezingen en met optredens. 

Eén van de hoogtepunten is op zon-
dag 7 september 2014 wanneer de 
onthulling van het standbeeld 150 
jaar na datum nog eens wordt overge-
daan. Dit zal een groot volkfeest wor-
den voor groot en klein.

Gedetailleerde info over dit feestjaar 
vindt u op www.maaseik.be. 

Van eyckjaar 2014
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Van 1704 tot 1959 verkochten hier zes generaties apo-
thekers pillen, zalfjes en drankjes. De vele kruiden in 
de laden verspreiden een heerlijke geur. Thomas Botti 
verwelkomt je in zijn kleurrijke 18e eeuwse apotheek. 
Hij was de eerste apotheker die de vergiften achter 

slot en grendel bewaarde. Hier werd bijvoorbeeld 
het Belladonnapoeder bewaard, dat populair was bij 
jonge dames op zoek naar een man. Benieuwd naar 
meer geheimen van deze apotheek?

apotheek
De oudste privéapotheek van belgië in haar oude glorie hersteld

cultuur
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Kruidentuin
Zeker een bezoek waard is de kruiden- 
tuin achter de apotheek. Bij een archeolo-
gisch onderzoek in 1985 zijn tal van pollen 
ontdekt die afkomstig waren van planten 
uit de oude kruidentuin. Dankzij deze 
vondst kon de oorspronkelijke kruiden- 
tuin gereconstrueerd worden. De tuin 
werd terug beplant met de diverse ge-
neeskrachtige kruiden, keukenkruiden 
en kruiden die men gebruikte in de dro-
gisterij.

Symbool van de slang
De slang, het symbool van de genees-
kunde kan je op verschillende plaatsen 
terugvinden in onze apotheek. Ze ver-
wijst naar de Griekse halfgod Asclepios, 
de God van het leven.

Musea Maaseik/Apotheekmuseum
Markt 45, 3680 Maaseik
Tel. +32 (0)89 56 68 90
E-mail: musea@maaseik.be
www.museamaaseik.be

Openingsuren:
1 april t.e.m. 31 oktober:
di-zo van 10-17 uur
2 november t.e.m. 31 maart:
di-zo van 10-16 uur

Wij zijn gesloten op:
1 januari, 30 maart 2014 (halfvastenstoet),
1 november, 25 en 26 december en alle 
maandagen.

Prijzen:
Combikaart RAM-Apotheekmuseum-Kerk-
schatten: volwassenen: € 6
groepen (+8 pers), 65+, studenten: € 5
jongeren (8-18 jaar): € 2
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Kerkschatten

Maaseik ís niet alleen de cultuurparel van het 
Maasland, maar bezít ook een echte cultuurparel van 
formaat. De Codex Eyckensis is het oudste, verluchte 
evangelieboek van de Lage Landen. Een schitterend 
handwerk uit de 8ste eeuw, afkomstig uit het abdij- 
scriptorium van Echternach.

De kerkschat herbergt ook prachtige vroegmiddel-
eeuwse Angelsaksische weefsels, de oudst bewaarde 
van hun soort. Deze weefsels, zorgvuldig genaaid door 
fijne vrouwenhanden, schitterden ooit van de goud-
draden en de parels.
Laat je leiden door legendes en verhalen, relieken en 
zilverwerk en beleef opnieuw de glorie van het kerke-
lijk leven in de middeleeuwen. 

cultuur
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Info en openingsuren:
Musea Maaseik/
Schatkamer Sint-Catharina
Kerkplein, 3680 Maaseik
Tel. +32 (0)89 56 68 90
E-mail: musea@maaseik.be
www.museamaaseik.be

Prijzen:
Combikaart RAM-Apotheekmuseum-
Kerkschatten: volwassenen: € 6
groepen (+8 pers), 65+, studenten: € 5
jongeren (8-18 jaar): € 2

De heks van aldeneik.
In de Sint-Annakerk van Aldeneik kan je 
nog steeds de kleefsteen bewonderen. 
Deze steen herinnert aan het tragische 
verhaal van een kostersvrouw uit de 16e 
eeuw die door een Godsoordeel als heks 
op de brandstapel eindigde.
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het regionaal archeologisch museum

cultuur
Plan Maaseik anno 1672 met de Vauban-omwalling.
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Wat is archeologie?
Denk je spontaan aan Indiana Jones? 
Door de wildernis op zoek naar prach-
tige schatten? Wel, wij geven je mee dat 
archeologie meer is dan schattengraven!

Donkere middeleeuwen
Neen hoor! Het Maasland kende geen 
donkere middeleeuwen. De Merovingers 
en Karolingers ontwikkelden heel wat 
kennis en kunde. Prachtig edelsmeed-
kunst doet je ogen twinkelen.

Het Regionaal Archeologisch Museum 
spreekt tot de verbeelding. Eens voorbij 
de prachtige 17de eeuwse deuromlijsting 
word je letterlijk de tijd in gezogen. De ar-
cheologie neemt het roer even over. Laat 
je verrassen door de levensgeschiede- 
nis van de Maaslanders en de Maas-
eikenaren. Kenden zij dezelfde fauna en 
flora als wij nu? Hoe kleedden ze zich, 
wat aten ze, welke werktuigen werden er 
gebruikt? Allemaal vragen waarop je hier 
een antwoord krijgt.  

Openingsuren en sluitingsdagen
idem als Apotheekmuseum
(zie pagina 7).
Musea Maaseik/Regionaal 
Archeologisch Museum
Markt 45, 3680 Maaseik
Tel. +32 (0)89 56 68 90
E-mail: musea@maaseik.be
www.museamaaseik.be

Prijzen
Combikaart RAM-Apotheekmuseum-
Kerkschatten: volwassenen: € 6
groepen (+8 pers), 65+, studenten: € 5
jongeren (8-18 jaar): € 2



ontdekkingskamer
‘brood en Spelen’, Julius caesar kon het niet beter verwoorden. 

Vermaak voor iedereen in de ontdekkingskamer en de diverse workshops!
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Musea Maaseik/Ontdekkingskamer
Markt 45, 3680 Maaseik
Tel. +32(0)89 56 68 90
E-mail: musea@maaseik.be
www.museamaaseik.be

Prijzen
Scholen kunnen gedurende het schooljaar 
2013-2014 genieten van een speciaal tarief!
Leerlingen betalen slechts € 1 voor een mu- 
seumbezoek (i.p.v. € 2), inclusief gids. Leer-
krachten en begeleiders (2 per 20 leerlingen, 
met max. 5 begeleiders) genieten van een gratis 
inkom. Een workshop kost € 1 per leerling.

Openingsuren:
1 april t.e.m. 31 oktober:
di-zo van 10-17 uur
2 november t.e.m. 31 maart:
di-zo van 10-16 uur

Wij zijn gesloten op:
1 januari, 30 maart 2014 (halfvastenstoet),
1 november, 25 en 26 december en alle 
maandagen.

Scholengroepen:
Boeken via dienst Musea.
Markt 45 - 3680 Maaseik
Tel. +32(089) 56 68 90
Fax +32 (089) 56 05 61
E-mail: musea@maaseik.be
www.museamaaseik.be

Groepen volwassenen:
Boeken via dienst Toerisme.
Stadhuis, Markt 1 - 3680 Maaseik
Tel. +32 (0)89 81 92 90
Fax +32 (0)89 56 05 61
E-mail: toerisme.maaseik@maaseik.be
www.maaseik.be

experimentele archeologie
Wat archeologen uit de grond halen, 
roept soms meer vragen op dan ant-
woorden. Om te weten te komen hoe iets 
gemaakt werd en waarvoor het diende, 
kruipen mensen soms letterlijk in het 
verleden. Ze gaan zelf na hoe de vork in 
de steel zit en dat kun jij ook in de Ont-
dekkingskamer van de Musea Maaseik.

Toppers voor het schooljaar 2013-2014 zijn “kruip in 
de huid van een archeoloog” of “koken met kruiden”. 
Of willen jullie misschien een echte archeoloog in de 
klas?

Voor ons uitgebreid programma voor het basis- en se-
cundair onderwijs surf naar www.museamaaseik.be of 
vraag de educatieve folder aan via:
Musea Maaseik
Markt 45, 3680 Maaseik
Tel. +32(0)89 56 68 90
E-mail: musea@maaseik.be
www.museamaaseik.be

workshops

cultuur



In 2014 is het 100 jaar geleden dat WOI 
(1914-1918) uitbrak. Bij de grote oorlog 
denken we aan de verschrikkelijke ver-
halen uit de loopgraven aan de IJzer. In 
het Regionaal Archeologisch Museum 
ontdek je welke invloed deze tragische 
oorlog heeft gehad op de Maaseikenaar 
en de Maaslander. 

Maaseik was een bezette stad wat toch 
ook heel wat gevolgen met zich mee-
bracht. De lokale bevolking heeft hier erg 
onder geleden. Heel wat mensen verlo-
ren hun huis, hun zoon, man, enz… Dit 
laat sporen na!
Ook heel wat gewonden passeerden 
onze stad die op verschillende plaatsen 
werden verzorgd. De geneeskunde kende 
in deze periode een hele revolutie. Deze 
doen we jullie graag uit de doeken.

tentoonstelling
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Pijn en heling tijdens WoI: 
1 februari 2014 tot 31 augustus 2014

Violenmuseum
In Maaseik werd er een speciale me-
dische controlepost opgericht door de 
Duitsers. In de volksmond werd dit het 
violenmuseum genoemd. De Maaseiker 
vrouwen werden verplicht tot een in-
tieme controle.

Locatie: 
Musea Maaseik, Markt 45, 3680 Maaseik

Info:
Tel: +32 (0)89 56 68 90
E-mail: musea@maaseik.be
www.museamaaseik.be

Openingsuren: 
idem Regionaal Archeologisch Museum

Prijzen: 
Combikaart RAM-Apotheekmuseum-
Kerkschatten: volwassenen: € 6
groepen (+8 pers), 65+, studenten: € 5
jongeren (8-18 jaar): € 2
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Livina van eyck, een verborgen leven.
Devote agneten in de 15e eeuw

Tijdens het van Eyckjaar 2014 nemen we 
je mee op een spirituele reis. Livina van 
Eyck, de dochter van Jan van Eyck, trad 
in 1449 in het agnetenklooster buiten 
de stadswallen van Maaseik. Hiervoor 
ontving ze een bruidsschat van Filips de 
Goede.

Livina werd aangespoord om alle wereld-
lijke goederen los te laten en zich te con-
centreren op God. Hiervoor moest ze een 
spirituele reis afleggen, die beschreven 
stond in de talloze, prachtige handschrif-
ten die door de agneten overgeschreven 
werden. Wij nemen u graag mee op deze 
reis.

Talloze prachtige objecten zullen uniek 
voor deze tentoonstelling uit binnen- en 
buitenland te bewonderen zijn. Het is de 
eerste keer dat Maaseik dit kostbaar erf-
goed aan u kan presenteren.

een scheve schaats
In het midden van de 13e eeuw werd het 
begijnhof gesticht, vlak na de stichting 
van de parochie Eike (1244). De begijnen 
moesten enkel de gelofte van kuisheid 
afleggen. In 1361 werd er echter vermeld, 
dat begijn Beatrijs van de Spiegel een 
zoon zou hebben die ‘Matthias Persons 
zoen’ genoemd werd. ‘Persoon’ is het  
Middelnederlandse woord voor ‘priester’.
Dit was de directe aanleiding tot de af- 
scheiding van een aantal begijnen, die 
later het agnetenklooster zullen oprich-
ten.

tentoonstelling

7 september 2014 - voorjaar 2015

15

Locatie: 
Minderbroedersklooster, Boomgaardstraat 
z.n., 3680 Maaseik

Info:
Tel: +32 (0)89 56 68 90
E-mail: musea@maaseik.be
www.museamaaseik.be

Openingsuren: 
di-zo: 10-17 uur

Wij zijn gesloten op:
1 januari, 30 maart 2014 (halfvastenstoet),
1 november, 25 en 26 december

Prijzen: 
volwassenen: € 9
groepen (+8 pers), 65+, studenten: € 7
jongeren (8-18 jaar): € 4

Agnus Dei.
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van eycktentoonstelling

alle werken van de vermaarde broers in 
één enkele ruimte!
Kom in groep de van Eyck-expo bewonderen in de 
stemmige 17de eeuwse Capucienenkerk (gebouwd in 
1635 en vergroot in 1956). Maaseik heeft deze wereld-
beroemde zonen altijd al een warm hart toegedragen 
en zorgde in 1864 zelfs voor een standbeeld op “de 
mooiste markt van België”...

Van eycktentoonstelling
Naast dia’s en foto’s op ware grootte van alle 
schilderijen, de kopieën van Aelman en Jan  
Peeters, steek je ook allerlei boeiende weetjes op 
over de herkomst, het vakmanschap en de creaties 
van deze Vlaamse Meesters. Normaal moet je de we-
reld afreizen om dit alles te zien, nu hoef je alleen 
maar in Maaseik te zijn!

Prijs:
Enkel voor groepen met gids: 
€ 3 p.p. + gidskosten.

Van Eycktentoonstelling
Capucienenstraat 23, 3680 Maaseik
Tel. +32 (0)89 81 92 90
Fax +32 (0)89 56 05 61
www.museamaaseik.be

cultuur

Het Lam Gods anno 1990.
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John Selbachmuseum

Het John Selbach Museum bestaat uit twee afde- 
lingen.

het museum
In het voormalige Ursulinenklooster aan de Boom-
gaardstraat in het centrum van Maaseik is het John 
Selbach Museum gevestigd. Een eerste afdeling 
herbergt de omvangrijke schilderijencollectie, van 
de 16de tot en met de 19de eeuw. Je ziet er: inte-
rieurs, stadsgezichten, stillevens, landschappen, zee-
gezichten, afbeeldingen van dieren en portretten. In 
die zin maakt de bezoeker bij zijn rondgang door het 
museum een in meerdere opzichten culturele reis 
door de tijd. Die indruk wordt in niet geringe mate 
versterkt door de tentoongestelde stijlkamers van  
renaissance tot biedermeier. Ook daar is de inrichting 
en de tijdsgeest bewaard, waardoor de bezoeker let-
terlijk terugstapt in de tijd.

Poppen- en speelgoedmuseum
Naast deze imposante 
schilderijen- en meu-
belcollectie vindt u in 
het vroegere klooster 
ook het Poppenmu-
seum van gastvrouw  
Corinne. Voorheen 
was het poppenmu-
seum gevestigd in 
Maastricht. Er zijn 
poppen die uit hout 
zijn vervaardigd, maar 
ook uit papier-maché, 
was, stof en biscuit-
porselein. Net als bij 
de schilderijen volgen 
de ruimten waarin de 
poppen geëtaleerd worden getrouw de tijdsgeest. 
We stappen door decors van stijlkamers uit de 17de 
en 18de eeuw, keukentjes en modesalons. Naast de  
poppen vind je er verder nog bijbehorende accessoi-
res zoals meubeltjes, serviesjes, blikken speelgoed, 
teddyberen, treintjes en andere tuttels en frutsels.

Uitsluitend te bezoeken mits reservatie vooraf:
John Selbachmuseum/Corinnes Poppenmuseum
Boomgaardstraat 20, Maaseik
Tel. +32 (0)89 62 20 00 
E-mail: selbachmuseum@telenet.be
Enkel te bezoeken op afspraak voor groepen en individu-
elen. Het gehele museum is toegankelijk voor minderva-
liden.
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ontdek de watermolens
Langs één van de minst vervuilde beken,  de bos- of oeterbeek , bevinden 
zich 12 watermolens, alle in nog  goede tot zeer goede staat. Deze beek is  

één van de rijkste, zo niet dé rijkste molendrager van de provincie. of er nu 
graan wordt gemalen of hout wordt gezaagd, de molens getuigen van een 

roemrijk verleden en spreken zowel jong als oud aan.

cultuur
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Openingsuren:

Neermolen
mei, juni en september: 
elke 1ste en 3de zondag van de maand 
van 14 tot 17 uur
1 juli tot 31 augustus: 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Klaaskensmolen
mei, juni en september: 
elke 2de en 4de zondag van de maand 
van 14 tot 17 uur
1 juli tot 31 augustus: 
zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur

Prijs:
Klaaskensmolen en Neermolen
€ 2 per persoon per molen

De neermolen
In de schaduw van de Sint-Lambertus- 
kerk ligt de oudste molen van de Bos-
beek uit 1330. De houten en lemen bouw 
maakte in 1859 plaats voor de huidige 
constructie. De molenaar vertelt je graag 
hoe hier graan tot meel wordt gemalen 
en voegt onmiddellijk de daad bij het 
woord.

De Klaaskensmolen
In deze olieslagmolen uit 1548 valt 
vandaag weer heel wat te beleven. Het 
gebouw, in 1916 uitgebreid tot de enige 
houtzaagmolen op waterkracht in Vlaan-
deren, werd in zijn oorspronkelijke staat 
hersteld. Wie deelneemt aan de rond- 
leiding met gids, ziet hoe hier nog op au-
thentieke wijze planken worden gezaagd. 

De Wurfeldermolen
Deze goed bewaarde watermolen maal-
de al in 1560 het graan van de omstreken 
en bleef dit doen tot 1863. Hij deed ook 
enige tijd dienst als papiermolen. Getuige  
hiervan zijn de ventilatieluiken. Waar- 
schijnlijk zorgden zij voor het drogen van 
het pas vervaardigde papier. In de molen 
zelf zijn nog steeds houten tandwielen 
aanwezig die tot het einde van de jaren 
’50 in gebruik waren. De molen is nog 
steeds in privébezit, maar verdient door 
zijn goede staat van onderhoud zeker 
een bezoekje.
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Kinderzoektocht 
met bolderkar
Met bolderkar en schatkist trek je 
door het centrum van Maaseik, op 
zoek naar het beeld in de stad dat 
past bij elk voorwerp uit de schatkist. 
Natuurlijk beschik je daarbij over een 
schatkaart om je te helpen.
Geschikt voor kinderen tot 12 jaar. Eén 
volwassen begeleider per bolderkar is 
vereist. Iedere dag mogelijk tijdens de 
openingstijden van Toerisme Maaseik.

Prijs: 
€ 3 voor 1 begeleider per bolderkar en 
€ 2 per deelnemend kind. Per bolderkar 
wordt een waarborg van € 20 gevraagd. 
Ieder betalend kind ontvangt nadien een 
verrassing.
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Geleide themawandeling 
Deze wandeling met wisselende thema’s 
wordt begeleid door één van onze gedi-
plomeerde gidsen. Voor meer informatie 
over de inhoud van de wandeling kan u 
contact opnemen met Toerisme Maaseik.

Wanneer?
Iedere zondag van 14 tot 16 uur, ver-
trek bij Toerisme Maaseik.

Prijs:
€ 4 per persoon vanaf 12 jaar, te betalen 
aan de balie van Toerisme Maaseik. Gelieve 
vooraf in te schrijven bij toerisme Maaseik: 
Tel. +32 (0)89 81 92 90

De Kruisherenkerk
De gerestaureerde Kruisherenkerk da-
teert uit 1767 en is de enige kerk in Lim-
burg met een rococo-interieur.

Van mei tot en met september worden 
iedere zondag van de maand van 15 
tot 17.30 u rondleidingen gegeven door  
gediplomeerde gidsen.
Deelname: gratis

rust en bezinning 
in heppeneert
Breng zeker ook ‘n bezoekje aan het 
merkwaardige straatdorpje Heppeneert. 
Alle woningen zijn er gebouwd aan de 
westkant van de weg langs de Maas-
dijk. Sinds 1883 is de parochiekerk van 
Heppeneert een druk bezocht regionaal 
bedevaartsoord. Een absolute aanrader 
voor wie even tot rust en bezinning wil 
komen.

ontdek de geschiedenis van 
aldeneik en struikel niet over 
de ‘steen der toverheks’...
De romaans-gotische Sint-Annakerk in 
Aldeneik blikt terug op een boeiende en 
geanimeerde bouwgeschiedenis. Ook 
nieuwsgierig? Maak snel een afspraak 
voor een begeleid bezoek bij de dienst 
voor Toerisme.

naar theater of naar de film
Vraag het uitgebreide programmaboekje 
met theater- en filmvoorstellingen bij het 
Cultuurcentrum ‘Achterolmen’ of het Cul-
tureel Centrum van Neeroeteren.

Cultuurcentrum ‘Achterolmen’: 
+32 (0)89 56 99 56
Cultureel centrum Neeroeteren: 
+32 (0)89 86 31 88
www.cultuurmaaseik.be

toeristisch treintje
Een witgouden treintje voert bezoekers 
doorheen Maaseik. Twee van de drie 
aanhangers kunnen worden verwarmd. 
De derde aanhanger biedt via een pneu-
matisch platform ook plaats aan 2 rol-
stoelgebruikers. Dankzij luidsprekers is 
de gids overal verstaanbaar. Tijdens de 
maanden mei, juni en september rijdt 
het toeristische treintje iedere zondag 
om 14 en 15 uur. In juli en augustus da-
gelijks om 14 en 15 uur.

Pendeltrein: 
Volwassenen vanaf 12 jaar:
€ 4 per persoon. 
Kinderen van 6 tot 12 jaar: € 2 per 
persoon. 
Kinderen jonger dan 6 jaar: gratis!

rondvaart naar thorn of 
Stevensweert
De Paep van Meinecom III neemt je mee 
op een unieke rondvaart op de meren 
van Marec. Hij biedt 120 overdekte zit-
plaatsen. In juli en augustus, op woens-
dagen, zaterdagen, zon- en feestdagen, 
vaart De Paep op vaste uren naar Thorn 
en Stevensweert. Een prima idee voor 
een dagtrip.

Vertrekuren:
De Spaanjerd (Ophoven): 13u30, 15u30 en 
17u30.

Aankomsturen:
Stevenweert: 13u50, 15u50 en 17u50.
Thorn: 14u30, 16u30 en 18u30.

Prijzen retourtickets:
De Spaanjerd-Thorn:
€ 8 per persoon 
€ 6,50 voor kinderen

De Spaanjerd-Stevensweert:
€ 5,50 per persoon
€ 5 voor kinderen

toffe tips in en rond maaseik
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ontspannen in het oeterdal
Je start de namiddag met koffie en vlaai. 
Nadien vertrek je voor een leuke huifkar-
tocht. Onderweg wordt er gestopt aan de 
Klaaskens- of Neermolen en de beugel-
baan (waar je deze oude volkssport zelf 
mag spelen). De dag wordt afgesloten 
met een gezellige barbecue.

maaseik-thorn
Je start om 10.00 uur met koffie en 
knapkoek te Maaseik. Nadien ga je met 
een gids naar Thorn voor een geleid be-
zoek aan de abdijkerk en een wandeling 
in het witte stadje. Tijdens de boottocht 
naar Ophoven geniet je van een warme 
maaltijd. De dag wordt afgesloten met 
een geleide thema-wandeling in Maaseik 
of een bezoek aan één van onze musea.

Groepsuitstappen

Ideetjes voor groepen
Leuke ideeën voor een bedrijfsuitstap, een familiefeestje, een natuurexploratie of een 
schoolreis vind je in onze uitgebreide brochure voor groepsbezoeken. Deze brochure kan 
je gratis aanvragen bij Toerisme Maaseik.

Groepsuitstappen/ Toerisme Maaseik
inlichtingen en reservaties: 
Chantal of Maddy 
Stadhuis, Markt 1 - 3680 Maaseik
Tel. +32 (0)89 81 92 90
Fax +32 (0)89 56 05 61
E-mail: toerisme.maaseik@maaseik.be
www.maaseik.be
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ontdek aldeneik
Om 10.00 uur start je met koffie en 
knapkoek. Nadien neemt de gids je 
mee voor een rondrit door Aldeneik 
(met het waterplassengebied) en be-
zoek je de romaanse St.-Annakerk. Na 
het middageten is het tijd voor een 
geleid bezoek aan het wijndomein 
“Aldeneyck”. Natuurlijk hoort daar een 
degustatie bij.

Prijzen zijn afhankelijk van uw keuze uit 
onze musea, aantal personen en gekozen 
datum. We werken graag een persoonlijk 
voorstel voor u uit.
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Wandelen
ook wandelaars vinden in maaseik al wat hun hartje begeert. Prachtige 

stadswandelingen of lekker rondtrekken in de ongerepte natuur. Dagen-
lang zelfs. Want naast mooie, rustige fietspaden biedt het regionaal Land-
schap Kempen en maasland ook een ruime waaier aan wandelpaden in het 

GrensPark Kempen-broek, rivierPark maasvallei en het nationaal Park 
hoge Kempen. trek dus vlug die stoute schoenen aan, rep je naar maaseik 

en kies je route.

natuur
rivierPark maasvallei
Het rivierbed van de Maas tussen 
Smeermaas en Kessenich is een 
bijzonder landschap dat ca. 4000 
ha beslaat, met wandelkaarten in 
Aldeneik & Maaseik, Oud-Rekem,  
Stokkem & Oud-Dilsen, Leut & Mees-
wijk en Drie Eigen (Kessenich, Thorn en  
Neeritter). De grillige regenrivier zorg-
de voor een gevarieerd landschap 
met een wirwar van oude rivierarmen, 
oeverwallen, stroomgeulen, grind-
banken, … met aansluitend enkele 
typische Maasdorpen. Met de na-
tuurwandelkaart Aldeneik & Maaseik, 
een stroom van cultuur (€ 2), kan je 
rustig kuieren langs het water aan de 
door grindwinning ontstane Heeren-
laakplas. De eeuwenoude weilanden 
van Heppeneert daarentegen zijn de 
best bewaarde uiterwaarden langs de 
Maas. 
Wie zich daarentegen wil verdiepen 
in de legenden en historische ach-
tergrond van dit gebied kan dit aan 
de hand van de cultuurwandeling  
Aldeneik & Maaseik, een stroom 
van cultuur (€ 3). Voor meer info:  
www.rivierparkmaasvallei.eu.
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nationaal Park hoge Kempen
Dit 5700 ha grote natuurgebied strekt 
zich uit over de gemeenten Dilsen- 
Stokkem, Maasmechelen, Zutendaal, 
Lanaken, Genk en As.
Zes toegangspoorten helpen je op weg 
in het Nationaal Park. Vanuit hun bezoe-
kersonthalen verken je de omgeving. Je 
kan je tocht nog boeiender maken door 
met een Ranger op stap te gaan. Ook 
fietsers en ruiters zijn welkom om het ge-
bied te ontdekken. Surf zeker eens naar  
www.nationaalpark.be.
De drie gebieden van Duinengordel  
liggen in vogelvlucht enkele kilometers 
van het Nationaal Park vandaan, maar 
tonen je ook de typische landschappen 
van de Hoge Kempen. Het wandelgebied 
Donderslag leidt je langs enkele mooie 
vennen zoals Turfven en Ruiterskuilen; 
Solterheide is hét bosgebied bij uitstek; 
terwijl De Oudsberg de grootste landduin 
van Vlaanderen is.  Deze wandelkaarten 
zijn apart te koop, of ingesloten bij de 
wandelbox van het Nationaal Park Hoge 
Kempen.
Ook verkrijgbaar: lange afstandswande-
ling Nationaal Park Hoge Kempen.

GrensPark Kempen-broek
Het Grenspark Kempen-Broek is ruim 
25.000 ha groot en strekt zich uit over 
de gemeenten: Bree, Bocholt, Maaseik,  
Kinrooi, Cranendonck (Nl), Nederweert 
(Nl), en Weert (Nl). Het gebied is een aan-
eenschakeling van natuurrijke gebieden 
o.a. moerassen, bossen en waterpartijen. 
In Wurfeld ligt een deelgebied van het 
GrensPark: Tösch-Langeren (€ 2). Hier 
word je verrast door een stukje wilder-
nis. Aan de andere zijde van de Bosbeek 
wandel je door het pittoreske landschap 
van Langeren met historische houtkan-
ten en -wallen.  Elke 2de en 4de zon-
dag van de maand kan je op pad met 
een Verkenner. Ook kan je je eigen Ver- 
kenner boeken (op de website van  
Kempen-Broek). Wil je het volledi-
ge aanbod op je gemak bekijken:  
www.kempenbroek.eu.
Ook verkrijgbaar: lange afstandswande-
ling GrensPark Kempen-Broek.

cultuurwandeling 
maaseik-aldeneik
Wie zich wil verdiepen in de legen-
den en historische achtergrond van 
het gebied kan aan de hand van de 
wandelbrochure (€ 3) twee sfeervolle 
wandelingen maken in het pittoreske 
Aldeneik en het cultuurrijke Maaseik. In 
november 2009 werd het wandelgebied  
‘Aldeneik & Maaseik, een stroom van 
cultuur’ geopend. Vijf kwaliteitsvolle wan-
dellussen leiden je door middel van de 
gekende wandelpalen langs het rustige 
Heppeneert, de historische kernen van 
Maaseik en Aldeneik en de grindplas in  
Heerenlaak. Je kan starten aan de kerk 
in Aldeneik of aan de ingang van het ge-
bied Heerenlaak. Op de achterzijde van 
de wandelkaart (€ 2) vind je tal van leuke 
weetjes over het gebied.

Wandelkaarten:
• Aldeneik & Maaseik, een stroom van cul-

tuur 
• Tösch-Langeren 
• wandelbox Nationaal Park Hoge Kempen 

(10 wandelkaarten)
• wandelbox GrensPark Kempen-Broek (12 

wandelkaarten)
• wandelbox Maasvallei (5 wandelkaarten)
Voor de meest recente gegevens over wan-
delkaarten surf naar www.rlkm.be of bel 
+32 (0)89 65 56 65.

Gezinssportfederatie vzw
Troonstraat 125
1050 Brussel
T 02/507 88 22
gsf@gezinsbond.be
www.gsf.be

WanDeL- en fIetSraLLY 
maaSeIK
elke dag van 1 juli t.e.m. 
30 september 2014
Van 1 juli tot en met 30 september 
2014 kan je met de GSF-wandel- en 
fietsrally elke dag naar hartenlust 
wandelen en fietsen langs een mooi 
uitgestippeld parcours. Aan de hand 
van een leidraad, vragen, raadsels en 
puzzels leer je de mooie Limburgse 
stad Maaseik op een sportieve manier 
beter kennen. Wie weet sleep je wel 
één van de vele mooie prijzen in de 
wacht?



natuur

fietsen
of er nog plaatsen zijn in Vlaanderen, waar je ongehinderd kunt fietsen 
zonder angst voor koning auto? natuurlijk! In het regionaal Landschap 

Kempen en maasland laten 12 noord-oost-Limburgse gemeenten zich 
van hun mooiste kant zien via duidelijk bewegwijzerde fietspaden. Waar 

wacht je nog op? neem je stalen ros en vlieg als de bliksem naar het mooie 
maaseik. Daar kan je kiezen welke invalsweg je neemt op dit unieke fiets-

netwerk.
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Fietskaarten:
Duidelijke fietskaarten en een uitgebreide 
signalisatie loodsen je feilloos door het 
fietsknooppuntennetwerk.
Voor de meest recente gegevens over 
fietskaarten surf naar www.rlkm.be of bel  
+32 (0)89 65 56 65.



Vissen
Toerisme Maaseik verkoopt ook een 
visserskaart van RivierPark Maasvallei. 
Deze kaart bevat nuttige informatie 
betreffende vislocaties (aan de Maas), 
visvijvers, visclubs, parkings en par-
keermogelijkheden, hengelsportwin-
kels en meer. Voor de meest recente 
info: www.toerismelimburg.be.

ruitertoerisme
Limburg is hét droomparadijs voor 
ruiter en paard. Het ruiter- en men-
routenetwerk voert je door hei-
de, bossen, vijvers en landduinen. 
En door het Nationaal Park Hoge  
Kempen (5700 ha puur natuur!). Het 
meest paardvriendelijke netwerk van 
Vlaanderen is 600 km lang, de pa-
den zijn meestal onverhard, goed 
onderhouden en in twee richtingen 
bewegwijzerd. Onderweg vind je ver-
frissing in paardvriendelijke (eet)cafés.  
’s Avonds stap je af op één van de 
vele paardvriendelijke logies, waar jou 
en je paard een gastvrije ontvangst 
wacht. Toerisme Maaseik verkoopt 
ook 2 kaarten betreffende het ruiter- 
en menroutenetwerk. Laat je inspire-
ren op www.paardenprovincie.be.

500 km autovrij fietsen!
Een 1.000 km lang fietsroutenetwerk waarvan 500 km autovrij 
is, waar vind je dat nog?  Het unieke knooppuntensysteem met 
de overzichtelijke fietskaart (te koop bij Toerisme Maaseik) en 
de handige nummerborden bij elk knooppunt wijzen je feilloos 
de weg. Ook als je van koers wilt veranderen. Fiets je mee naar 
de watermolens, langs het jaagpad van de Zuid-Willemsvaart en 
langs de Maas naar de ‘Spaanjerd’? Of lijkt de Smokkelroute naar 
Nederland je nog (ont)spannender?

fietskaarten
• Grensoverschrijdend Fietsroutenetwerk Kempen en Maasland: 

de Euregionale versie: met deze fietskaart kan je zowel in  
Belgisch Regionaal Landschap Kempen en Maasland fietsen als 
in de grensstreek Nederlands-Limburg

• Fietsroutenetwerk Limburg (uitgegeven door Toerisme Limburg)
• Grensoverschrijdende legendefietsroute Maaseik (42,5 km)
• Fietsroute Beelden aan de Maas (56,5 km)
• Fietsroute Molens langs de Bosbeek (55 km)
• Fietsen in het spoor van de Bokkenrijders
• Fiets de boer op (langsheen verschillende landbouwbedrijven, 

24 km)
• Fietsbox voluit Limburgen (6 thema routes)
• Vlaanderen fietsroute 

fiets huren?
Voor alle info, waar dit in Maaseik kan:
Toerisme Maaseik
Tel. +32 (0)89 81 92 90
Fax +32 (0)89 56 05 61
E-mail: toerisme.maaseik@maaseik.be
www.maaseik.be
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Waterbeleving
fervente waterliefhebbers hebben bij ons de wind in de zeilen!

recreatie

het Limburgse cannes
De sfeer van het zuiden vind je ook 
bij ons. Sinds 1980 baat MAREC de 
twee grootste binnenjachthavens 
van Europa uit. ‘De Spaanjerd’ in  
Ophoven-Kinrooi biedt plaats 
aan 990 zeilboten en kajuitjach-
ten. In de haven van ‘Heerenlaak’ in  
Aldeneik-Maaseik tref je zo’n 440 
kleinere, maar ook snellere boten 
aan. Beide havens zijn uitgerust met 
steigers die zich aan het peil van 
de Maas aanpassen. De havengas-
ten worden er verwend. Jachthaven  
‘Heerenlaak’ telt twee volledig uitgeruste 
kampeerterreinen. In samenwerking met 
watersportcentrum Sporta maak je er 
kennis met talloze variaties op het begrip 
waterpret.

rondvaart naar thorn of 
Stevensweert
De Paep van Meinecom III neemt je mee 
op een unieke rondvaart op de meren 
van Marec. Hij biedt 120 overdekte zit-
plaatsen. In juli en augustus, op woens-
dagen, zaterdagen, zon- en feestdagen, 
vaart De Paep op vaste uren naar Thorn 
en Stevensweert. Een prima idee voor 
een dagtrip. 

Origineel feestje op het water
Geef je familiefeestje of bedrijfsuitstap 
een extra dimensie: kom naar onze kade 
en stap aan boord van ‘De Paep van 
Meinecom III’. Je kunt er met 25 tot 120 
personen inschepen voor een tochtje 
naar de oude vestingstad Stevensweert, 
het witte stadje Thorn of Maasbracht. 
De passagiers amuseren zich onder- 
tussen kostelijk! Koffietafel, persconfe-
rentie, bedrijfsfeest, receptie, cocktail-
party... de loopbrug is neergelaten, de 
scheepshoorn schalt. Welkom aan boord!



29

Sporta beachclub
Er is verblijfsmogelijkheid voor 78 per-
sonen in het (jeugd)vakantiecentrum  
‘Beachclub Maaseik’. Het centrum be-
schikt over 15 vier- tot zespersoonska-
mers met aparte douche en toilet, waar-
van 2 mindervalidenkamers. Verder zijn 
er 2 aparte doucheruimtes, een volledig 
uitgeruste keuken, alsook een aparte 
eet- en ontspanningsruimte. 

De Sporta Beachclub is ook de uit-
gelezen plek om een leuke sportieve 
en/of ontspannende dag te beleven!  
Sporta biedt heel wat unieke sportieve 
arrangementen voor groepen, bedrijven 
of scholen aan. Het schitterende privé-
zandstrand vormt een ideale locatie voor 
gezellige ontspanning op en rond het 
water, afgewisseld met initiatie of vervol-

making in diverse sportdisciplines zoals 
windsurfen, optimist-zeilen, kajak, kano, 
beachvolleybal, BMX, boogschieten of 
teambuilding. 

Combinaties van een verblijf en sport- 
activiteiten zijn zeker mogelijk, doch niet 
noodzakelijk! 
Sporta zorgt zelf voor alle materiaal, de 
speciale kledij (zwemvesten en wetsuits) 
en de begeleiding gebeurt door ervaren 
en gediplomeerde monitoren. 
Tijdens de zomervakantie (juli-augustus) 
biedt Sporta ook iedere week van maan-
dag tot vrijdag allerhande sportkampen 
en cursussen aan voor zowel jong als 
oud. Neem zeker een kijkje op de web-
site www.sporta.be en ontdek alle moge-
lijkheden!

heerenlaak
Grindgewinningsgebied Heerenlaak is 
een belangrijk centrum voor de water-
sporter. De grindplassen zijn het actie- 
terrein van zwemmers, surfers, water- 
skiërs en pleziervaartuigen. De grote vis-
vijver vormt daarbij de rustige overgang 
tussen de recreatiepool en de aanpalen-
de woonkernen. Andere recreatietroeven 
zijn het aangelegde zandstrand met bij-
horende speel- en ligweiden en het unie-
ke bastion, dat een panoramisch zicht 
biedt op de wijde omgeving. Een goed 
uitgedachte infrastructuur met ruime 
wegen, vrijliggende fietspaden en een 
uitgebreid wandelpadennetwerk maakt 
het gebied bovendien vlot toegankelijk 
voor de recreant.

Waterski- en Wakeboardcentrum 
Maaseik Wake 2 wake
Mogelijkheid tot waterski, wake2wake, knee-
board, slider, waterfun. Reserveren noodzake-
lijk: materiaal en wetsuits beschikbaar.
Geopend van 1/4 tot 15/10

Leeuwerikstraat 80
3680 Maaseik
Tel. +32 (0)89 56 53 05
E-mail: eric@wake2wake.be
www.wake2wake.be

Verhuur van zeilboten en organisatie van 
cursussen:
sailcenter
www.sailcenterlimburg.com

Aqua Libra bootverhuur:
www.aqua-libra.be
E-mail: info@aqua-libra.be
+32 (0)471 47 67 61

Overnachten, feesten, vergaderen en/of 
teambuilden op het water:
Dat kan op een omgebouwd vrachtschip met 
vaste ligplaats op Maasplas De Spaanjerd in 
Belgisch-Limburg.
www.botelophoven.be

Meer info MAREC
D.V. MAREC
Maasdijk 1 Bus 3
3640 Ophoven
Tel. +32 (0)89 56 75 03
Fax +32 (0)89 56 75 05
E-mail: info@marec.be
www.marec.be

Rondvaart met 
De Paep van Meinecom III
• De Spaanjerd (Ophoven): 

13.30 u., 15.30 u., 17.30 u.
• Stevensweert:  

13.50 u., 15.50 u., 17.50 u.
• Thorn:  

14.30 u., 16.30 u., 18.30 u.

Prijzen retourtickets
De Spaanjerd-Thorn: 
• € 8 per persoon
• € 6,50 voor kinderen

De Spaanjerd-Stevensweert:
• € 5,50 per persoon
• € 5 voor kinderen

Sporta Beachclub
Heerenlaakweg 68, 3680 Maaseik
Tel. +32 (0)89 56 77 61,
Fax +32 (0)89 56 85 36 of
E-mail: beachclub@sporta.be
www.sporta.be/maaseik
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Volleybalclub noLIKo maaseik
Dankzij zijn uitzonderlijke sportieve prestaties heeft ereklasser noliko 

Volley maaseik een stevige reputatie in europa opgebouwd. Daardoor heeft 
niet alleen het imago van de club maar ook de naambekendheid van de stad 

een forse impuls gekregen.

recreatie

ambassadeur van de stad 
maaseik in europa!
NOLIKO Maaseik neemt voor het 9de 
jaar op rij deel aan de CEV European  
Champions League Volleybal. Deze  
Europese topcompetitie voor clubs 
heeft een Europese media aandacht. De  
binnen- en buitenlandse pers besteedt 
veel aandacht aan deze competitie en 
alle thuis- en uitwedstrijden worden 
“live” uitgezonden. De wedstrijden wor-
den gespeeld in de nieuwe topsporthal 
van de LOTTO Dôme, het unieke sport-
complex van de stad Maaseik. Dankzij 
zijn uitzonderlijke sportieve prestaties 
heeft ereklasser NOLIKO Maaseik een 
stevige reputatie in Europa opgebouwd. 
Daardoor heeft niet alleen het imago van 
de club, maar ook de naambekendheid 
van de stad een forse impuls gekregen.

Foto ZUPP

Foto ZUPP

Foto ZUPP

Palmares noLIKo maaseik:
• Belgische sportploeg van het jaar 

in 1997
• 14 keer landskampioen
• 14 keer bekerwinnaar
• 13 keer winnaar Supercup
• Driemaal Europees zilver en drie-

maal Europees brons

Meer info NOLIKO Maaseik
Voor inschrijving, prijzen en concrete in-
formatie kan je terecht bij het secretariaat 
van:
NOLIKO Maaseik
Sportlaan 10, 3680 Maaseik
Tel. +32 (0)89 56 26 78
Fax +32 (0)89 56 10 59
E-mail: info@noliko-maaseik.be
www.noliko-maaseik.be



ontspannen in maaseik

Lotto Dôme
Kom naar het meest complete sport-
complex van de Euregio.

Aquadroom
Hét zwembadenparadijs, zoals er in de 
Euregio geen tweede te vinden is, kreeg 
een moderne architectuur, die al van de 
buitenkant imponeert. De zwembaden 
zijn volledig uit roestvrij staal gemaakt. 
Er is zelfs een tribune voor bezoekers, 
die wedstrijden komen volgen. Aan de 
buitenkant zijn twee spectaculaire glijba-
nen te zien. Eén ervan is de 125 meter 
lange bandenglijbaan en is een echte 
familieglijbaan met lange bochten en 
versnellingen.

Aquadroom
Sportlaan 8, 3680 Maaseik 
Tel. +32(0)89 30 16 10 
www.aquadroom.be

Aquadroom Sauna- en wellnesscen-
trum
In dit centrum kan u terecht voor sauna’s, 
hammam, openluchtzwembad met zon-
neterras op het dak, relaxruimtes, mas-
sages, loungebar met eetmogelijkheden. 
Kortom een droom met vakantiegevoel! 

Aquadroom Sauna- en wellnesscentrum 
Sportlaan 10, 3680 Maaseik 
Tel. +32(0)89 51 57 41
E-mail: wellness@aquadroom.be
www.aquadroom.be

Bowling Maaseik
Bowling Maaseik beschikt over 12 hyper-
moderne “BRUNSWICK” bowlingbanen 
volledig computergestuurd en uitgerust 
met automatische bumpers, zodat ou-
ders zonder bumper en kinderen met 
bumper samen op 1 baan kunnen bow-
len. Kom ook gerust eens langs voor een 
lekker glas in ons gezellig cafetaria. Wij 
zijn ook rolstoeltoegankelijk, voorzien 
van een aangepast toilet en hebben ook 
speciale bowlingballen voor mindervali-
den. Ook hebben we een speciale “wheel 
chair ramp” tot uwer beschikking.
Elke zaterdagavond is er Disco Bowling 
met leuke verrassingen, geweldige sfeer 
en ambiance verzekerd! Speciale disco-
verlichting, muziek aangepast aan jullie 
wensen: jullie vragen, wij draaien. 

Bowling Maaseik
Sportlaan 12, 3680 Maaseik
Tel. +32 (0)89 65 00 25
E-mail: info@bowling-maaseik.be
www.bowling-maaseik.be

Basic Fit 
Bij Basic-Fit voelt elke sporter zich thuis. 
Je vindt er alles wat je nodig hebt om 
te kunnen fitnessen: trainingszaal met 
meer dan honderd moderne cardio- en 
krachttoestellen, gratis trainingssche-
ma’s, krachtruimte met losse gewichten 
en diverse groepslessen.

Basic Fit Maaseik
Sportlaan 8a, 3680 Maaseik
www.basicfit.be

Sporthal Maaseik
Hierin bevinden zich de danszalen, de 
ruimtes voor groepssporten en voor in-
dividuele sporten. 

Sporthal Maaseik
Sportlaan 8, 3680 Maaseik
+32(0)89 56 58 78
www.maaseik.be

Sporthal De borg neeroeteren
Ze bestaat uit een grote hal van 48 m x 
35 m met o.a. 12 badmintonvelden en 
3 volwaardige tennisbanen, 8 kleedlo-
kalen , een zaal voor gevechtsporten en 
tafeltennis en nog een zaal voor ballet en 
dans. Alle zalen hebben een hoogwaar-
dige sportvloer. Bijzonder aan de nieuwe 
hal is dat er een overdekte kunststof- 
atletiekbaan van 70 m is aangebouwd, 
waarop o.a. de start, spurt, hordenlopen, 
aflossing, ver- en hinkstapspringen kan 
worden beoefend. 

Sporthal De Borg
Rotemerlaan 34, 3680 Neeroeteren
Tel. +32(0)89 86 39 06
www.maaseik.be

Schaatshal maaslandse 
Wintertuin

Schaatshal Maaslandse Wintertuin
Sportlaan 25, 3680 Maaseik
Tel. +32(0)89 75 60 19
www.mwtmsk.be
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shoppen en gastronomie



Winkelen
maaseik, de ideale formule voor een heerlijk dagje uit. onbekommerd door 

de straten en langs de winkels flaneren, een lekker hapje eten, een streepje 
cultuur opdoen...

Kloosterbempden 
All-in-one shopping
Op 150 meter van de historische Markt 
ligt het woon-winkelcomplex Klooster-
bempden, waar je voornamelijk keten-
winkels vindt. Kloosterbempden All-in-
one shopping beschikt bovendien over 2 
mooie evenementenpleinen. Naast fun-
en runshoppen krijgen bezoekers van 
Kloosterbempden ook andere vormen 
van ontspanning aangeboden. Klooster-
bempden stelt zich dan ook tot doel een 
regionaal sterk verankerd winkelcentrum 
te zijn.  

maaseik, grenzeloos winkelen 
en genieten
Grotere ketenwinkels, eigenzinnige zaakjes. Of je 
nu modieus en trendy bent of het meer zoekt in 
de klassieke hoek, Maaseik heeft voor ieder wel 
wat wils, van exclusieve boetieks tot hippe mode-
merken en kledingzaken, waar het hele gezin te-
recht kan… Al struinend door de gezellige straat-
jes en langs de moderne gevels krijg je vanzelf 
de koopkriebels. ‘Klein maar fijn’, luidt hier het 
motto. Meer info via www.maaseik.be.

Stadshart en leuke straatjes
Doelgericht op zoek of lekker slenterend, iedereen komt aan zijn trekken in het histori-
sche en knusse Maaseiker stadshart. Alle zaken liggen op steenworp afstand van elkaar. 
Bovendien zijn de Bosstraat en het Kolonel Aertsplein verkeersvrij en organiseren ze 
tot 15 koopzondagen per jaar. Met de uitgebreide horeca op het prachtige Marktplein, 
onder het toeziend oog van Jan en Hubert van Eyck, is het eenvoudig om het shoppen 
af te wisselen met het versterken van de inwendige mens. De markt is ook dé plek bij 
uitstek voor leuke evenementen en gezellige markten en jaarmarkten.
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Gastronomie
In maaseik is er zeker en vast ook een restaurant naar je smaak! maaseik 

heeft het in huis, en dit steeds in goede prijs- 
kwaliteitsverhouding. Je vindt zeker een restaurant, dat je bevalt.

shoppen en gastronomie
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ballonvaart
Stap in voor een fantastische luchtreis.

recreatie

Varen in een luchtballon is een groot 
avontuur. De tocht naar het onbekende, 
de spanning omdat je niet weet hoe lang 
je in de lucht blijft en waar de wind je 
brengen zal. De ontspanning omdat je 
elke vorm van hoogtevrees verliest. Ieder 
van ons draagt diep in zijn hart het ver-
langen mee om zich, vrij als een vogel, 
boven alles en iedereen verheven te voe-
len en de aarde even te ontvluchten. Je 
mag helpen bij alle voorbereidingen en 
even later zweef je boven het Maasland. 
Na een zachte landing wacht je nog een 
leuke verrassing. 

Goed om weten:
Luchtballonvaren is enorm afhankelijk 
van weersomstandigheden. Alleen de 
piloot kan beslissen of er al dan niet 
gevlogen wordt. Dit is belangrijk voor je 
veiligheid. De mogelijkheid bestaat zelfs 
dat de vlucht de dag zelf nog geannu-
leerd wordt of dat men omwille van de 
windrichting een andere startplaats (zelfs 
buiten Maaseik) kiest.

Startplaats: weide achter schaatshal van 
Maaseik en naast de Moskee (Sportlaan).
Prijs: € 160/volwassene en € 80 voor kin-
deren - 10 jaar.
Reservaties: Toerisme Maaseik
Tel. +32 (0)89 81 92 90



Logeren in maaseik

logeren

36
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hotel 
Van eyck

Markt 48, 3680 Maaseik
Tel. +32 (0)89 86 37 00
Fax +32 (0)89 86 37 01

E-mail: info@hotel-vaneyck.be
www.hotel-vaneyck.be

hotel 
aldeneikerhof

Hamontweg 103, 3680 Aldeneik
Tel. +32 (0)89 56 67 77
Fax +32 (0)89 56 67 78

E-mail: info@aldeneikerhof.be
www.aldeneikerhof.be

hotel 
Kasteel Wurfeld

Kapelweg 60, 3680 Wurfeld
Tel. +32 (0)89 56 81 36
Fax +32 (0)89 56 87 89

E-mail: info@kasteelwurfeld.be
www.kasteelwurfeld.be

Te midden van het marktplein van 
Maaseik ligt het volledig gerenoveerde 
viersterren Hotel Van Eyck. Oude pan-
den werden geslaagd gecombineerd met 
eigentijdse toetsen. Extra troef zijn het  
zonnige terras en het volledig nieuwe 
dakterras met prachtig uitzicht op de 
markt. De 33 zeer ruime deluxe hotel-
kamers zijn modern en strak ingericht, 
in een art-deco/designstijl. De trendy  
brasserie is elke dag geopend, zowel 
voor een kopje koffie als voor een lichte 
lunch of uitgebreid diner!

In een rustig pittoresk dorpje vlak langs 
de Maas op nog geen 2 kilometer van 
Maaseik ligt hotel Aldeneikerhof. Een au-
thentiek herenhuis met 8 vernieuwde ka-
mers in alle comfort met elk een moder-
ne badkamer. Het hotel is heel huiselijk 
en gezellig ingericht met open haarden 
voor de winter en buiten een mooie tuin 
met oude bomen en terras om bij mooi 
weer buiten te dineren of te ontbijten. De 
keuken is van hoog niveau, pure Franse 
keuken met een moderne toets, ideaal 
in combinatie met de Aldeneyker wijnen. 
Tegenover het hotel ligt de Romaanse 
kerk van Aldeneik. Iets verder in de straat 
komt u het wijndomein van Aldeneyck 
tegen, omringd met zijn wijngaarden. Ho-
tel Aldeneikerhof ligt op de fietsroute van 
Kempen en Maasland (knooppunt 25).

Een of meer dagen in een kasteel verblij-
ven, wie droomt er niet van? Dit sfeervolle 
kasteelhotel, waarvan de oorsprong da-
teert uit 1640, beschikt over 33 kamers 
met alle comfort: tv, wekkerradio, tele-
foon, kluisje, koelkastje, badkamer met 
bad/douche, toilet en haardroger. Het 
is de ideale plaats voor een romantisch 
verblijf met een uitermate hoogstaande 
keuken. Mooi aangelegd park van 2,5 
ha. Kasteel Wurfeld is direct gelegen aan 
het fietsroutenetwerk tussen de knoop-
punten 27 en 45. Kasteel Wurfeld is het 
startpunt van de ”Wurfeld”-wandelroute.

Aankomst van maandag tot en met don-
derdag
Tweepersoonskamer incl ontbijt  € 139 
Éénpersoonskamer incl ontbijt  € 109

Aankomst op vrijdag, zaterdag en zondag
Tweepersoonskamer incl ontbijt  € 109
Éénpersoonskamer incl ontbijt € 99
Ontbijt inbegrepen in kamerprijs
3-gangen diner € 30 p.p.

Gratis gebruik van afgesloten fietsenstalling
Gratis draadloos internet 
Gratis opladen elektrische fiets
Gratis babybedje
Lunchpakket mogelijk
Extra bed mogelijk
Huisdieren niet toegelaten

2-Persoonskamer  € 130 incl. ontbijt
1-Persoonskamer  € 95 incl. ontbijt
3-Persoonskamer € 155 incl. ontbijt
Extra bed € 30
Babybed gratis
3-Gangenmenu gastronomisch  € 42
4-Gangenmenu gastronomisch  € 48
Feestmenu voor 8–80 personen  € 52
Fietsenberging  gratis
Lunchpakket  € 12
Gratis: draadloos internet
Huisdieren niet toegelaten
Fietsenberging en veilige parkeergelegen-
heid

2-persoonskamer superior  € 147
2-persoonskamer standaard € 129 
1-persoonskamer superior € 105 
1-persoonskamer standaard € 89,50 
3-persoonskamer € 165
4-persoonskamer € 180
Kamer met balkon € 156
Extra bed € 27
Ontbijt is inbegrepen in de kamerprijzen
3-gangenmenu / Halfpension 
 € 33,50 of € 38
5-gangen Degustatie menu € 54,50 
4-gangen Surprise menu € 46,50
6-gangen Surprise menu € 60
Menu “All-In”: € 57,90 (huisaperitief & drie 
amuses; een viergangenmenu, halve fles 
huiswijn, een kop koffie).
Huisdieren niet toegelaten
Gratis WIFI, fietsenstalling, autoparking en 
babybedje
Fietsverhuur: Hele dag € 11,50 
                    Halve dag € 5,90

hotels
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hotel
De maaskant

Venlosesteenweg 7, 3680 Maaseik
Tel. +32 (0)89 56 67 57
Fax +32 (0)89 56 26 56

E-mail: info@hoteldemaaskant.be
www.hoteldemaaskant.be

hotel
oude eycke

Aldeneikerweg 82, 3680 Aldeneik
Tel. +32 (0)89 69 99 65

GSM +32 (0)476 91 63 40 
+32 (0)475 68 02 99

E-mail: info@oude-eycke.be
www.oude-eycke.be

Hotel De Maaskant is een volledig ver-
nieuwd hotel in het centrum van Maaseik. 
De kamers zijn voorzien van alle comfort 
en kregen een nostalgische verwijzing 
naar de roemrijke geschiedenis van onze 
stad. Het hotel ligt op amper 300 m van 
de markt van Maaseik waar er tijdens 
de zomermaanden tal van activiteiten 
plaatsvinden. U passeert het hotel per 
fiets als u het bekende fietsroutenetwerk 
volgt van knooppunt 24 naar 25.

Geniet van de rust en geef jezelf ruimte 
in dit gloednieuw hotel, dat als onderdeel 
van een mooie 19de eeuwse vierkants-
hoeve recent werd gebouwd in een mar-
kante hoevestijl.
De 8 moderne, sfeervol ingerichte ka-
mers beschikken over telefoon, radio en 
tv, wireless internet, kluisje en een mooie 
badkamer (bad/douche, dubbele wasta-
fel, toilet, haardroger).
In het unieke kader van het schilderach-
tige dorpje Aldeneik zijn alle ingrediënten 
voor uw droomvakantie aanwezig.

2-persoonskamer 
Kamer+Ontbijt € 94 (€ 47 p.p.)

1-persoonskamer 
Kamer+Ontbijt € 79

2-persoonskamer 
Half Pension € 124 (€ 62 p.p.)

1-persoonskamer 
Half Pension € 94

2-Persoonskamer  € 100
(€ 172 bij 2 overnachtingen)
Extra bed - 13 jaar € 25 per nacht
+ 13 jaar tot 18 jaar € 40 per nacht
1-Persoonskamer  € 75
(72 euro bij 2 overnachtingen)
Babybed gratis
Het ontbijtbuffet is inbegrepen in de
kamerprijzen.
Gratis afgesloten parking voor auto’s en
berging voor fietsen/moto’s.
Huisdieren niet toegelaten.

logeren

hotel
Wilgenhof

Kapelweg 51, 3680 Wurfeld
Tel. +32 (0)89 56 57 09

GSM +32 (0)475 52 44 66
Fax +32 (0)89 56 54 72

E-mail: info@hotelwilgenhof.be
www.hotelwilgenhof.be

Hotel met 7 kamers gelegen te Wurfeld in 
een rustige bosrijke omgeving uitgebaat 
door familie Schaefer. Men kan er heer-
lijk wandelen en fietsen. Het hotel ligt te-
vens aan het fietsroutenetwerk ‘Kempen 
en Maasland’. Moe van het wandelen of 
fietsen komt u tot rust in de luxueuze 
kamers, voorzien van badkamer, tv, ra-
dio, telefoon en internet. Zelfs een sauna 
en whirlpool zijn te huur. ’s Avonds kan 
u heerlijk met een drankje op het terras 
zitten.

2-Persoonskamer  € 90
1-Persoonskamer  € 70
Kamer met bubbelbad 1 persoon: € 100
Kamer met bubbelbad 2 personen: € 120
Extra bed: - 12 jaar  € 20 per nacht
+ 12 jaar  € 40 per nacht
Halfpension  € 30 p.p.
Lunchpakket  € 10 p.p.
Het ontbijt is inbegrepen in de kamer-
prijzen
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hotel
‘t Dorpshuys

Schoolstraat 13, 3680 Opoeteren
Tel. +32 (0)89 86 40 03

E-mail: dorpshuys.opoeteren@gmail.com
www.hetdorpshuys.be

hotel
atelier84

Bosstraat 84, 3680 Maaseik
Tel. +32 (0)89 25 55 13

E-mail: info@atelier84.be
www.atelier84.be

b&b
‘t Goedhof

Heppeneert 29
3680 Maaseik-Heppeneert

Tel. +32 (0)89 56 42 66
GSM +32 (0)472 93 13 43
E-mail: info@goedhof.be

www.goedhof.be

‘t Dorpshuys is een charmant, historisch 
gebouw in het centrum van Opoeteren. 
U kunt hier terecht voor overnachtingen 
met ontbijt in een rustige en ontspannen 
omgeving. ‘t Dorpshuys telt 5 kamers 
met eigen sanitair en badkamer, sfeervol 
ingericht met het accent op duurzaam-
heid. Er is tv op de kamer en draadloos 
internet. ‘s Morgens kunt u genieten van 
een lekker ontbijt, met lokale en fair tra-
de producten, dat wordt geserveerd op 
ons terras of binnen in de gezellige ge-
bruikersruimte. Van hieruit heeft u een 
prachtig zicht op de Opoeterse natuur. 
Daarna begint een dagje natuur of cul-
tuur. In samenwerking met Steunpunt 
Vakantieparticipatie Vlaanderen en Toe-
risme Voor Allen.

Slapen in Atelier84! 
Gezellig hotel hartje Maaseik.
Op vakantie? Weekendje weg in het 
Maasland? Big bussinesstrip? Dan bent u 
bij ons aan het juiste adres. Atelier84 be-
schikt over vijf piekfijne kamers. Allemaal 
uitgerust met hedendaagse badkamer, 
safe, minibar, wifi, telefoon en een heer-
lijk bed. Er is steeds voldoende parkeer-
gelegenheid in de omgeving.
Dagelijkse kost, tapas, soepen, salades, 
heerlijkheden zowel uit zeeën en rivieren 
als uit velden en weien, Tom tovert ze 
allemaal uit de kookpotten. In Atelier84 
kan je naast lekker eten, ook genieten 
van een gezellig avondje uit met heerlijke 
drankjes van een smaakvolle wijn tot een 
frisse pint!

Aan de oever van de Maas, in het mooie 
rustige landschap van Heppeneert ligt ‘t 
Goedhof. ‘t Goedhof is van oorsprong een 
historische appelboerderij, maar is thans 
verbouwd tot een gezellige brasserie en 
een Bed and Breakfast. De B&B bestaat 
uit 5 verschillende sfeervolle gastenka-
mers. Alle kamers liggen gelijkvloers en 
beschikken over een minibar, tv, draad-
loos internet, luxueuze badkamer en een 
privéterras, dat naar het zuiden gericht 
is. Brasserie/Bed and Breakfast ‘t Goed-
hof is gelegen aan enkele kleine en gro-
tere fietsroutes. In de brasserie met een 
mediterraan terras en een prachtig zicht 
op de natuurlijke omgeving met de Maas, 
kan u de hele dag door genieten van een 
hapje en een drankje.

tot 3 jaar gratis
van 3 tot 12 jaar  € 28 p.p./nacht
vanaf 12 jaar  € 45 p.p./nacht
single toeslag  € 18/nacht
vanaf 3 nachten  € 40 p.p./nacht vanaf de 

1e nacht!
prijzen zijn inclusief ontbijt en toeristen-
belasting
parking is gratis, wifi is gratis

erkend fietsvriendelijk café en logies
fietsverhuur ter plaatse en lunchpakketten 
voor onderweg (op voorhand reserveren)
diverse arrangementen (check steeds 
onze website voor recente prijzen en 
acties)
overnachting in een 2-, 3- of 4-persoons-
kamer
Toegankelijkheidslabel A

2-Persoonskamer  € 95
1-Persoonskamer  € 75
Het ontbijtbuffet is inbegrepen in de 
kamerprijzen.

2-Persoonskamer  € 90
1-Persoonskamer  € 70
Extra bed op kamer  € 25
Kinderen onder de 3 jaar  gratis
Ontbijt, bad- en bedlinnen inbegrepen

andere verblijfs-
mogelijkheden
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b&b
muscari

Mia Vankerkom
Maasweg 8, 3680 Maaseik

Tel. +32 (0)89 56 59 59
E-mail: fb703944@skynet.be

b&b
aen de roderburgh

Bert en Gonnie Ramaekers-Vanvuchelen
Leugenbrugweg 30

3680 Maaseik-Aldeneik
Tel. +32 (0)89 56 31 84

GSM +32 (0)498 46 80 65
E-mail: info@roderburgh.be

www.roderburgh.be

Appartement (60 m2), gelegen in een rus-
tige omgeving, met zithoek/open keuken 
en twee slaapkamers. Keuken met alle 
voorzieningen, badkamer met douche 
en zomers tuinterras. Draadloos inter-
net (op aanvraag). Gratis twee fietsen ter 
beschikking en afgesloten fietsenstalling, 
fietslabel Toerisme Vlaanderen.
Ruime parking voor voertuigen.
Het appartement is dichtbij het fietsrou-
tenetwerk gelegen en op wandelafstand 
van de historische markt met haar be-
zienswaardigheden en horeca en de 
Maas met de uiterwaarden en de win-
terdijk.
De 2 internationale jachthavens (Heeren-
laak en de Spaanjerd) en het witte stadje 
Thorn (NL) liggen op fietsafstand.
Openbaar vervoer eveneens op wandel- 
afstand: eindhalte Van Eycklaan.

Vijf prachtige tweepersoonsgastenka-
mers in een nieuw verbouwde paarden-
stal, elk met apart toilet en praktische 
inloopdouche / 1 met vrijstaand Engels 
bad. Gelegen op het fietsroutenetwerk 
(25) en slechts 2 km van Maaseik cen-
trum. Grote privéparking, fietsenstalling, 
gezellige ontbijtruimte en knusse binnen- 
koer. Achterliggende weiden en paddock 
grenzen aan het groene wandel- en wa-
tersportgebied Heerenlaak. Jachthaven, 
restaurants en terrasjes in de nabije om-
geving.

Per persoon inclusief ontbijt  € 35
Per persoon zonder ontbijt  € 30
Kinderen -6 jaar  gratis
Bed- en badlinnen, alsook de eindschoon-
maak is in de prijs inbegrepen
Voor de kinderen van 6 tot 15 jaar een 
korting van 50 %
Gratis wifi, fietsenstalling en parking.

Kamerprijs 2 personen 
 1ste nacht € 100 
 vanaf 2de nacht € 85

Kamerprijs 1 persoon 
 1ste nacht € 80 
 vanaf 2de nacht € 75

Extra bed op de kamer € 30 (enkel kinde-
ren tot 12 jaar)
Kinderen beneden 3 jaar gratis

logeren

b&b
Krekershof

Dhr. Mark Deluyker
Krekershofweg 24, 3680 Maaseik

GSM +32 (0)477 77 22 28
E-mail: info@krekershof.be

www.krekershof.be

Een gerestaureerde, knusse hoeve ge-
legen in een oase van rust te midden 
van de groene landerijen van ‘t Gremels- 
loo op 5 km van het pittoreske stadje 
Maaseik. Alle kamers zijn voorzien van 
het modernste comfort. In de gezellige, 
ruime living kan je je nestelen in één van 
de salons bij de open haard en lekker 
tafelen met uitzicht op de uitgestrekte 
weilanden. Je kan er ook heerlijk genie-
ten van de sauna, jacuzzi of de zwemvij-
ver. Voor ruiters, menners en fietsers is 
alle nodige infrastructuur voorzien. Het  
Krekershof is zowel gelegen aan het 
fietsroutenetwerk als het ruiternetwerk.

2-Persoonskamer  € 105
1-Persoonskamer  € 80
Extra kinderbed op kamer  € 30
Halfpension op afspraak  € 20 of € 35 
Lunchpakket  € 10
Uitgebreid ontbijt inbegrepen in kamerprijs
Huisdieren toegelaten mits toeslag van 
€ 5/dag
Families of groepen vanaf 8 personen die 
minimum 3 nachten boeken in halfpension, 
slapen de laatste nacht gratis
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b&b
agnetenklooster

Sionstraat 17, 3680 Maaseik
Tel. +32 (0)89 56 43 27
Fax. +32 (0)89 30 84 96

E-mail: info@agnetenklooster.be
www.hetagnetenklooster.be

b&b
Villa reynaert

Dorperberg 28, 3680 Opoeteren
Tel. +32 (0)89 79 16 34

E-mail: info@villa-reynaert.be
www.villa-reynaert.be

b&b
Lux

St.-Lambertuskerkstraat 2A
3680 Neeroeteren

GSM +32 (0)496 73 21 95
E-mail: info@bb-lux.be

www.bb-lux.be

Gastvrouw Patricia Indekeu ontvangt u 
in een historisch pand uit de 15e eeuw.  
Binnen geniet u van een luxueuze en 
toch huiselijke sfeer, dankzij de met zorg 
uitgekozen meubels en kunstwerken. 
Buiten wachten het terras en de grote 
tuin op u. Op de eerste verdieping hebt u 
de keuze uit twee mooie en ruime suites. 
Elke suite heeft een aparte privégang die 
uitgeeft op een slaapkamer, een salon 
met breedschermtelevisie & Wifi en een 
mooi badkamer met wc. Op de tweede 
verdieping bieden we u drie grote kamers 
aan. Onder het prachtige dakgebinte zal 
u in een heerlijk tweepersoonsbed van 
de rust kunnen genieten. Alle kamers zijn 
uitgerust met een breedschermtelevisie 
& Wifi en hebben een mooie en moderne 
privé badkamer met wc. 
De B&B beschikt over een privéparking 
en is gelegen op het fietsroutenetwerk.

Villa Reynaert is een eigentijds luxueus 
guesthouse met 6 kamers. Elke kamer 
heeft een eigen karakter en is voorzien 
van een privébadkamer met bad of dou-
che. De klassieke uitstraling van het huis 
zorgt voor de warme en gezellige sfeer. In 
de gezellige eetkamer krijgt u het ontbijt 
geserveerd en ‘s avonds is het heerlijk 
genieten met een hapje en een drank-
je aan de open haard in de woonkamer.  
Het salon, de eetkamer en de serre,  
volledig ingericht voor de gasten, komen 
uit op een rustige tuin met zwembad en 
terras. Villa Reynaert beschikt over een 
eigen parkeerplaats. Of u nu komt voor 
een actieve wandeling, een museumbe-
zoek, een heerlijk diner of bent u alleen 
op zoek naar een rustige plek met luxe 
en comfort. Bij Villa Reynaert kunt u ge-
nieten van een bijzonder stukje “Bour-
gondisch” Limburg.

Aan de rand van sportactiviteiten en de 
sporthal van Neeroeteren vindt u B&B 
Lux, voorheen hostellerie. In het hart-
je van Oeterdal Neeroeteren, omgeven 
door bosrijke natuurgebieden, waar het 
prettig wandelen en fietsen is op het net-
werk Kempen en Maasland nr. 45-47. Zo 
is er ook het netwerk voor paardenlief-
hebbers, hengelen en watersporters. Wij 
bieden een ideale ligging op de 1ste eta-
ge met 5 karaktervolle kamers, die ieder 
voorzien zijn van bad, douche, haardro-
ger, TV, WIFI, telefoon, kluis en minibar. De 
gastvrouw Ester Engels staat klaar voor 
een warme ontvangst met de nodige info 
van de omgeving, van wellness en culi-
nair genieten. ’s Morgens biedt ze een ro-
mantisch ontbijt met streeknieuws aan. 
Verhuur van fietsen en/of scooters is 
mogelijk met gratis berging. U kan bij ons 
ook arrangementen boeken: zie website.

2 persoonskamer inclusief uitgebreid 
ontbijt  € 50/persoon
Single  € 80

2 persoons suite inclusief uitgebreid 
ontbijt € 65/persoon
Single € 110

Overnachting met ontbijt 
voor 2 personen  vanaf € 139

Suite met ontbijt 
voor 2 personen  vanaf € 169

Overnachting incl. ontbijt
2-persoonskamer € 98
Singel € 80
Bad- en bedlinnen inbegrepen
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logeren

b&b
huis compen

Luc Compen
Bleumerstraat 71, 3680 Maaseik

Tel. +32 (0)89 24 81 56
GSM +32 (0)468 20 38 70

E-mail: lcompen@msn.com
www.huiscompen.wordpress.com

 

U bent te gast in de chambre d’hôtes 
van de eigenaar, waar u een kamer met 
ontbijt ter beschikking staat. De gasten-
kamer bevindt zich in een recent ge-
renoveerde stadswoning, midden in de 
oude binnenstad van Maaseik. U logeert 
op loopafstand van de gezellige markt.

Prijzen voor 2 personen: incl. ontbijt  
 € 35 p.p./p.n.
Single  € 45 p.n. 
ontbijt (niet verplicht) € 10

Vakantiewoning
de maasnacht 

Bleumerstraat 81
3680 Maaseik

GSM +32 (0)478 38 50 19
E-mail: info@demaasnacht.be

www.demaasnacht.be

De Maasnacht is gelegen in het centrum 
van Maaseik, vlakbij de Maasbrug en op 
200 m van de markt. De twee apparte-
menten bestaan uit 2 slaapkamers met 
boxspingbedden (2p), tv, wifi, kluisje en 
bureau. De keuken is uitgerust met koel-
kast, vitrokeramische kookplaat, senseo, 
waterkoker, micro en servies. De badka-
mer heeft een douche, toilet, lavabo en 
haardroger.

 Max 2 p.    Max 4 p.
1 overnachting  € 58,50 € 106
2 overnachtingen € 106 € 191
3 overnachtingen € 143,50 € 254,50
4 overnachtingen € 159 € 276
7 overnachtingen € 205 € 334
 
Schoonmaak  € 8 p.p.
Lakens en handdoeken  € 8 p.p.
Kinderen tot 4 jaar gratis, indien men zelf 
een reisbedje meebrengt.
Voor langere verblijven, neem gerust 
contact met ons op.

b&b
de Klaproos

Heppeneert 34
3680 Maaseik-Heppeneert
GSM +32 (0)479 47 70 20

E-mail: info@bb-deklaproos.be
www.bb-deklaproos.be

De viersterren B&B “De Klaproos” is voor-
zien van vier ruime luxe studio’s met elk 
een eigen ingerichte keuken, douche 
en toilet. Iedere studio is geschikt voor 
4 personen. De Klaproos ligt op 2 km 
van historisch Maaseik en direct aan het 
fietsroutenetwerk Kempen en Maasland 
nr. 26/46. In Heppeneert, gelegen aan de 
Maas, kunt u genieten van een heerlijk 
ontspannen verblijf. Tevens beschikken 
wij over een afsluitbare en overdekte 
fietsenstalling en zijn we in het bezit van 
fietslabel Toerisme Vlaanderen.

NIEUW: Studio verhuur vanaf 2 nachten
op basis van min. 2 personen  € 25
p.p.p.n. excl. ontbijt & bed- en badlinnen
Eindschoonmaak  € 15

Bed & Breakfast  p.p.n
incl. ontbijt & bed- en badlinnen  € 40
Single:
incl. ontbijt & bed- en badlinnen  € 60

Kinderen tot 2 jaar gratis - Kinderen tot
12 jaar ½ prijs
Parkeren gratis op privé parking
Overdekt terras
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Vakantiewoning
Leuklogeren

Mevr. Schuurs Wilma
Javanastraat 79, 

3680 Maaseik-Aldeneik
Tel. +31 622 47 79 18

GSM +32(0)475 80 75 77
E-mail: info@leuklogeren.eu

www.leuklogeren.eu

Vakantiewoning 
De blauwe trap 

Leeuwerikstraat 63, 3680 Aldeneik
Tel. +32 (0)89 56 48 96

E-mail: miet.heymans@gmail.com

Het huis is volledig gemeubileerd en biedt 
ruimte aan 6 personen. Op de eerste ver-
dieping bevinden zich 3 slaapkamers. 
Op alle kamers bevinden zich 2 éénper-
soonsbedden. De keuken is voorzien van 
de nodige apparatuur, waaronder oven 
en magnetron. Van april t.e.m. september 
kunt u gebruik maken van het verwarm-
de zwembad in de omheinde tuin.

Comfortabele studio (ca. 30 m2) met pri-
vétoegang op bovenverdieping van wo-
ning, geschikt voor 3 (max. 4) personen. 
Zithoek, keukentje en badkamer. Tevens 
eigen terras (gelijkvloers), tuin, fietsber-
ging en parking. Gelegen te Aldeneik (ca. 
2 km van Maaseik) vlakbij de Maas en 
langs het fietsroutenetwerk Kempen en 
Maasland (nr. 25).

Weekend vrijdag v.a. 16 uur, vertrek maan-
dag 10 uur 3 nachten € 350

Midweek maandag v.a. 16 uur, vertrek 
vrijdag 10 uur  4 nachten € 460

Week vrijdag v.a. 16 uur, vertrek vrijdag 10 
uur  7 nachten € 750

Andere aankomstdagen voor weekverblijf 
in overleg
Lakens inbegrepen, handdoeken zelf 
meebrengen
Eindschoonmaak  € 70
Borg  € 100

Prijzen studio ongeacht het aantal per-
sonen.

Laagseizoen
Per weekend (2 nachten)  € 110
Per midweek (4 nachten)  € 170
Per week (7 nachten)  € 260

Hoogseizoen: juli en augustus
Per weekend (2 nachten)  € 125
Per midweek (4 nachten)  € 200
Per week (7 nachten)  € 320

Gasten doen zelf eindschoonmaak
of betalen een toeslag van  € 20
Voorschot bij reservatie  50 %

Vakantiewoning
Lakerdijk

Leeuwerikstraat 37, 3680 Maaseik
Tel. +32(0)89 56 73 44

GSM +32(0)497 38 05 53
E-mail: marie-jose.vandebroek1@telenet.be

www.lakerdijk.be

Vakantieverblijf “Lakerdijk” ligt in het pitto- 
reske Aldeneik aan de Maas. U zit me-
teen op het fietsroutenetwerk en in de 
directe omgeving kan u heerlijk wande-
len. Het gastenverblijf, met aparte ingang, 
is voorzien van sanitair, keuken, televisie, 
koffiezet, enz. De auto kan u parkeren op 
privéterrein en fietsen kunnen in de afge-
sloten garage gestald worden. Geniet van 
de rust op uw eigen terras met tuinmeu-
bels en barbeque.

Laag seizoen
1 overnachting € 55
2 overnachtingen € 105
3 overnachtingen € 155
4 overnachtingen € 190
5 overnachtingen € 230
6 overnachtingen € 270
7 overnachtingen € 310
 
Hoog seizoen
1 overnachting € 65
2 overnachtingen € 125
3 overnachtingen € 180
4 overnachtingen € 220
5 overnachtingen € 265
6 overnachtingen € 310
7 overnachtingen € 350
Inclusief lakens, handdoeken, vaatdoeken, 
verbruik.
Verplichte eindschoonmaak € 20

Hoogseizoen: juni, juli, augustus
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aldeneikerhoeve

Marc Colson, Aldeneikerweg 47a
3680 Maaseik-Aldeneik
Tel. +32 (0)89 56 42 88

GSM +32 (0)473 280 450
E-mail: colsonmarc@hotmail.com

http://studiomaaseik.skynetblogs.be

boerderijvakantie
Sint-Janshoeve

Sint-Jansberg 41, 3680 Maaseik
Tel. +32 (0)89 56 33 25

E-mail: info@sint-janshoeve.be
www.sint-janshoeve.be

De ingerichte studio is voorzien van een 
aparte inkomhal (met wasmachine en 
droogkast), kook- en zithoek, slaapgele-
genheid, badkamer: kortweg alle comfort 
is aanwezig. Geschikt voor 2 volwasse-
nen en 2 kinderen. Het historische dorpje 
Aldeneik ligt op wandel- en fietsafstand 
van de stad Maaseik, met haar gezellige 
terrasjes, restaurants, winkels en musea. 
De studio is gelegen langs het fietsroute-
netwerk Maasland (nr. 25).

Jongveebedrijf gelegen op 2 km van het 
centrum van Maaseik. Aanwezigheid van 
ruim park, speelweide en lange dreef. 

Laagseizoen april - mei - juni 
per nacht (één nacht) € 40 
per weekend (twee nachten vr-zat) € 80
per week (zeven nachten) € 240
 
Hoogseizoen juli - augustus
per nacht (één nacht) € 50 
per weekend (twee nachten vr-zat) € 120
per week (zeven nachten) € 320
 
Minimum van € 100 per verblijf.

Appartement (ontbijt niet inbegrepen)
Per nacht € 75
Per weekend  € 125
Per week in hoogseizoen  € 325
Per week in laagseizoen  € 280
Midweek (4 nachten) € 200
3 overnachtingen € 175
Toeslag linnengoed  € 6/bed
Toeslag eindschoonmaak  € 25

Kamer met ontbijt per nacht
Volwassenen  € 35/p.p.
Kinderen (tot 12 jaar)  € 12,50/p.p.

Vakantiewoning
op ‘t busselen

Schoolstraat 11, 3680 Opoeteren
Tel. +32 (0)89 56 31 09

GSM +32 (0)499 32 47 53
E-mail: info@vakantiewoning-opbusselen.be

www.vakantiewoning-opbusselen.be

Mooie vakantiewoning met wellness-
ruimte, gelegen in het centrum van 
Opoeteren. 
Vanuit de keuken kunt u door een pano-
ramisch venster genieten van het achter-
gelegen natuurgebied van de vallei van 
de Bosbeek.
Alle comfort: airco, mooi buitenterras met 
barbecue, speelweide met schommel/ 
glijbaan voor de kleintjes en een over-
dekte fietsenstalling.
Wandelkaarten aanwezig.
Welopgevoede huisdieren zijn toegelaten.

Laagseizoen (voor 6 personen)
Weekend (vrijdag tot zondag)  € 250
Week (vrijdag tot vrijdag)  € 450
Mid-week (maandag tot vrijdag)  € 250

Hoogseizoen (voor 6 personen)
Weekend (vrijdag tot zondag)  € 325
Week (vrijdag tot vrijdag)  € 550
Mid-week (maandag tot vrijdag)  € 375
Toeslag linnengoed  € 6 per bed
Eindschoonmaak in prijs inbegrepen

Toeslag per extra nacht p.p.
Hoogseizoen  € 7
Laagseizoen  € 5
Voorschot bij reservatie 40 %
Prijzen inclusief 2 uren (bij midweek- of 
weekendverblijf) of 4 uren (bij weekverblijf) 
gebruik wellnessruimte (sauna, jacuzzi en 
infrarood kabine)
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hoevetoerisme
moskou

Grotlaan 145, 3680 Neeroeteren
Tel. +32 (0)89 86 71 61

E-mail: vakantiehuis.moskou@skynet.be
www.vakantiehuismoskou.be

boerderijvakantie
De Geisterse hei

Tienderstraat 120, 
3680 Neeroeteren

Tel. +32 (0)89 86 65 92
GSM +32 (0)476 39 33 94

E-mail: k.vandenhout@skynet.be

Gerestaureerde boerderij, rustig gelegen 
in de nabijheid van het natuurgebied 
‘Den Tösch’. Geen doorgaand verkeer. 
Geen actieve boerderij meer.

Melkveebedrijf rustig gelegen tussen wei-
landen en bossen. Indien u wenst, wordt 
u graag betrokken bij de werkzaamhe-
den op de boerderij.

Appartement (ontbijt niet inbegrepen)
Per nacht  € 80
Per weekend  € 160
Per week in hoogseizoen  € 410
Per week in laagseizoen  € 340
Midweek (4 nachten)  € 260
Extra persoon € 8 p.p./p.n.
Toeslag linnengoed  € 6/bed
Toeslag eindschoonmaak  € 25

Appartement (ontbijt niet inbegrepen)
Laagseizoen
Per weekend  € 85
Per midweek  € 145
Per week  € 220

Hoogseizoen
Per weekend  € 95
Per midweek  € 170
Per week  € 295

Toeslag linnengoed  € 5 euro/p.p.
Toeslag eindschoonmaak 40% borg  € 25

hoevetoerisme
Venderhof

Ven 48, 3680 Maaseik
Tel. +32 (0)89 56 86 88

E-mail: venderhof@telenet.be
http://users.telenet.be/venderhof

Venderhof is een Maaslandse U-vormige 
hoeve, waarvan er reeds een vermelding 
is in de 16de eeuw. Het is een vakan-
tiewoning geschikt voor 8 personen (3 
slaapkamers met elk 2 éénpersoons-
bedden en 1 slaapbank geschikt voor 2 
personen), landelijk gelegen op 2 km van 
het centrum van Maaseik, langs het fiets-
routenetwerk van Kempen en Maasland 
(nr. 25). De voormalige knechtenwoning 
werd volledig gerestaureerd met behoud 
van authentieke details.

Weekend (vrijdag tot zondag)  € 250
Week (vrijdag tot vrijdag)  € 450
Mid-week (maandag tot vrijdag)  € 250
Parkeergelegenheid en veilige fietsenber-
ging
Geen huisdieren
Voorschot bij reservatie  40%
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Vakantiehuis 
De bos

Bergervenstraat 33
3680 Neeroeteren

GSM +32 (0)479 45 98 29
E-mail: dirkmeuwissen@gmail.com

www.de-bos.be

Vakantieappartement
De bosbeekvallei

Kerkplein 20 bus 12, 
3680 Opoeteren

GSM +32 (0)494 35 92 18
E-mail: bosbeekvallei@hotmail.com

www.bosbeekvallei.be

appartement
‘De Sjeiven Dörpel’

Leeuwerikstraat 74, 3680 Aldeneik
Tel. +32 (0)89 56 12 13
Fax +32 (0)89 61 47 73

E-mail: info@sjeivendorpel.be
www.sjeivendorpel.be

Het vakantiehuis ‘De Bos’ is gelegen op 
1,2 ha aan de rand van het natuurgebied 
Bergerven, even buiten de dorpskom van 
Neeroeteren in het oosten van Limburg. 
Het ligt op fietsafstand van het charman-
te Maaseik. De troef van dit vakantiehuis 
is zijn uitzonderlijke ligging en is de idea-
le uitvalsbasis voor fantastische fiets- en 
wandeltochten door de Maasvallei. Volle-
dig gerenoveerd en opgefrist is het een 
ideale locatie om er even tussen uit te 
zijn.
Jullie enige gezellen zijn vogels, konijnen 
en  herten die de eigenaar dagelijks even 
komt voederen.

Het 4-sterren vakantieappartement “Bos-
beekvallei” gelegen aan het Kerkplein te 
Opoeteren is voorzien van alle nodige 
comfort. Het appartement biedt plaats 
aan maximum 5 tot 6 personen. Men 
kan heerlijk verpozen op het grote open 
balkon ofwel op het knusse overdekt bal-
kon. De auto/moto kan u parkeren op 
het Kerkplein ofwel in de ondergrondse 
privéparking, hier kan u ook de fietsen 
stallen. Het appartement gelegen op de 
1ste verdieping is gemakkelijk bereik-
baar via de lift. De Bosbeekvallei leent 
zich uitstekend uit tot vertrekbasis van 
een mooie wandeling in de uitgestrekte 
bossen of een fietstocht via het unieke 
fietsroutenetwerk.

De Sjeiven Dörpel, rustig en landelijk 
gelegen langs de Maas, beschikt over 5 
uniek ingerichte appartementen van 2 
tot 6 personen. Deze beschikken over 
één of twee ruime slaapkamers, een 
comfortabele badkamer, een volledig in-
gerichte keuken en een zithoek. Indien u 
dit wenst, kunnen wij u tevens een heer-
lijk ontbijt aanbieden. De keuken biedt u 
tevens een uitgebreide lunch- en avond-
kaart. De Sjeiven Dörpel beschikt over 
een ruime parking en een garage waar u 
uw fietsen veilig kan achterlaten.

Hoogseizoen: alle schoolvakanties van 
België
Week € 570
Midweek € 360 
Weekend € 380 

Laagseizoen:
Week € 430
Midweek € 260
Weekend € 280

Periode juli en augustus enkel nog 
zaterdag-zaterdag verhuringen

Weekend: Vrijdagnamiddag 14.00 uur tot 
zondagavond of maandagmorgen 11.00 
uur
 € 180 voor 4 personen 
Midweek: maandagnamiddag 14.00 uur 
tot vrijdagmorgen 11.00 uur
 € 210 voor 4 personen 
Week: maandnamiddag 14.00 uur tot 
maandagmorgen 11.00 uur 
 € 270 voor 4 personen 
Per bijkomende persoon  € 5/nacht 
 
Waarborg € 100
Kosten verplichte eindschoonmaak  € 40
Inbegrepen in de prijs: bed-, bad- en 
keukenlinnen, water, elektriciteit en 
verwarming.

 4 pers. 6 pers.
Hoogseizoen
(15/06 - 15/09)
Week € 420 € 495
Midweek € 270 € 320
Weekend € 250 € 300

Laagseizoen 
(15/09 - 14/06)
Week € 350 € 420
Weekend € 220 € 270
Midweek € 200 € 250
Bovenstaande prijzen zijn per apparte-
ment.

Verhuur per dag (prijzen per persoon)
1 persoon € 40
2 personen € 35
Vanaf 3 personen € 30

Al deze prijzen zijn exclusief ontbijt. 
Uitgebreid ontbijt  € 10 p.p.



bivakhuizen - jeugdvakanties

campings en verblijfparken

bivak Zandhoek
Bergeindestraat tussen nr 40 en 42, 
3680 Opoeteren
Familie Martens
GSM +32 (0)477 09 71 67
Reserveren: CJT: +32 (0)9 210 57 70
E-mail: dianamartens88@gmail.com

berkenhof den houw
Fabrieksweg 2
Dhr. Janssen
Fabrieksweg 2, 3680 Opoeteren
Tel. +32 (0)89 86 38 76
GSM +32 (0)475 59 07 05
Reserveren: CJT: +32 (0)9 210 57 70
E-mail: berkenhofdenhouw@skynet.be

chiroheem opoeteren
Neeroeterenstraat 18
Rudi Daniels
Mousesstraat 3, 3680 Neeroeteren
Tel. +32 (0)496 14 63 03
E-mail: rudi.daniels2@telenet.be

chiroheem neeroeteren
Zandbergerstraat
Martin Op ’t Roodt
Houwstraat 62, 3680 Opoeteren
Tel. +32 (0)89 20 54 01
GSM +32 (0)497 25 57 04
E-mail: martin.optroodt@telenet.be

Sjöttekamer
Driepaalweg 23
Dhr. Leon Moors
Dilserweg 30, 3680 Opoeteren
Tel. +32 (0)89 86 48 09
E-mail: schutterijopoeteren@skynet.be

Voetballokaal SSD
Dorperheideweg 2
Dhr. Jacky Daniëls
Dorperheideweg 2, 3680 Opoeteren
Tel. +32 (0)472 24 28 48
E-mail: jacky.daniels@telenet.be

houtenveld 1 + 2
Houtenweg 21
Mevr. A. Essers
Houtenweg 21, 3680 Opoeteren
Tel. +32 (0)89 86 43 35
GSM +32 (0)494 81 87 00
E-mail: anjesessers@hotmail.com
www.bivakhoutenveld.be

Driege 1 + 2 + 3
Tentenkamp Yomahei
Roosterbergstraat 36, 3680 Opoeteren
E-mail: guido.hellings@pandora.be

De Start
Grotlaan
Dhr. en Mevr. Van Alken
Beukenlaan 27 A, 3680 Neeroeteren
Tel. +32 (0)89 86 51 79
E-mail: miekemeuwis@hotmail.com

Schutterslokaal Dorne
Dornerstationsstraat
Dhr. Jos Janssen
Eindstraat 9, 3680 Dorne
Tel. +32 (0)89 20 53 43
E-mail: jvmjanssen@telenet.be

Wouterbossen + De meuren
Zandstraat, Meurenstraat, Opoeteren
Alle tentenkampen met
water én elektriciteit
Mevr. Baeten
Dilserweg 9, 3680 Opoeteren
Tel. +32 (0)89 86 66 46
GSM +32 (0)494 36 07 38
E-mail: guido.bas@skynet.be

heerenlaak 
Heerenlaakweg 100, 3680 Aldeneik
Tel. +32 (0)89 56 68 42 of
+32 (0)89 56 75 03
www.marec.be

De Leeuwerik
Leeuwerikstraat 80, 3680 Aldeneik
Tel. +32 (0)89 56 43 33
www.restaurantdeleeuwerik.be

‘t eilandje
Komweg 11, 3680 Neeroeteren
Tel. +32 (0)89 86 38 28
GSM +32 (0)479 65 20 25
E-mail: vvv.oeterdal@telenet.be

boomgaard 1
Leeuwerikstraat 75, 3680 Aldeneik
Tel. +32 (0)89 56 41 80
E-mail: campingcremers@skynet.be

Leeuwerikhof
Leeuwerikstraat 72, 3680 Aldeneik
Tel. +32 (0)89 56 43 60
GSM +32 (0)496 54 88 66
E-mail: info@campingleeuwerikhof.be
www.campingleeuwerikhof.be

meinekom
Leeuwerikstraat 86, 3680 Aldeneik
Tel. +31 (0)622 13 29 12 of
+32 (0)89 24 53 82
GSM +32 (0)493 03 07 02
E-mail: 
kampeerverblijfpark.meinekom@telenet.be      

Zavelbos
Kattebeekstraat 1, 3680 Opoeteren
Tel. +32 (0)89 75 81 46
Fax +32 (0)89 75 81 48
E-mail: receptie@zavelbos.com
www. zavelbos.com
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praktische info

Toerisme Maaseik
Stadhuis, Markt 1 - 3680 Maaseik

Vanaf 1 april 2014!
Markt 45 - 3680 Maaseik

Tel. +32 (0)89 81 92 90
Fax +32 (0)89 56 05 61
E-mail: toerisme.maaseik@maaseik.be
www.maaseik.be

Openingsuren:
1 april t.e.m. 31 oktober:
dagelijks van 10-17 uur
2 november t.e.m. 31 maart:
dagelijks van 10-16 uur

Wij zijn gesloten op:
1 januari, 30 maart 2014 (halfvastenstoet),
1 november, 25 en 26 december

Praktische info

contacteer ons!
Informeer je over Maaseik en haar mo-
gelijkheden. Loop eens binnen of bel ons 
op voor meer informatie over verblijfs- 
accommodaties, voor stadsplannen, 
wandelroutes en nog zoveel meer. Wij 
staan voor je klaar.
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nuttige adressen

forelvisserij flamingo
Neeroeterenstraat 8
3680 Opoeteren
Tel. +32 (0)89 86 76 76
GSM +32 (0)497 62 03 04
www.deflamingo.be

forelvisserij bergeinde
Vossenstraat 1
3680 Opoeteren
Tel. +32 (0)89 85 53 56
www.bergeinde.com

manège De Volmolen
Volmolenstraat 9
3680 Opoeteren
Tel. +32 (0)89 25 66 28
GSM +32 (0)496 72 18 06
E-mail: manege.de.volmolen@telenet.be
www.manegedevolmolen.be

ecologische zwemvijver
en vakantiehuisjes
De Wouterbron
Dornestraat 4
(Correspondentie: Kasteelstraat 15)
3680 Opoeteren
Tel. +32 (0)495 38 36 28
E-mail: info@wouterbron.be
www.wouterbron.be

Paardenpension/
taverne/fietscafé
hagerhof
Solterbosstraat 38
3680 Neeroeteren
GSM +32 (0)495 21 58 74
www.hagerhof.be

Galerieën
Ars Perennis
Bosstraat 67
3680 Maaseik
Tel. +32(0)89 56 42 45

Galerie Exelmans
Zandbergerstraat 10
3680 Neeroeteren
Tel. +32 (0)89 86 45 58
E-mail: galerie.exelmans@skynet.be
www.exelmansgalerie.be  

Kasteel De Schans
Kasteelstraat 18
3680 Opoeteren
GSM +32 (0)497 43 95 68
www.kasteeldeschans.com

Paintball
parking aan het einde van de 
Ketelstraat
3680 Neeroeteren
GSM +32 (0)479 65 36 48
www.paintballmaaseik.be

V.V.V.-oeterdal
Komweg 11
3680 Neeroeteren
Tel. en fax +32 (0)89 86 38 28
GSM +32 (0)479 65 20 25
E-mail: vvv.oeterdal@telenet.be

manège/Vakantieverblijf/
adventure Park De Warre
Ketelstraat 77
3680 Neeroeteren
Tel. +32 (0)89 85 23 16
Fax +32 (0)89 85 43 63
E-mail: info@dewarre.be
www.dewarre.be

Vespamaaseik bvba
Wim Vankevelaer
Weertersteenweg 46, 3680 Maaseik
GSM +32 (0)489 28 70 00
E-mail: info@vespamaaseik.be
www.vespamaaseik.be
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Vraag de uitgebreide evenementenkalender bij toerisme maaseik, bel +32 (0)89 81 92 90.

18/01/2014 Grote Prinsenzitting - www.heiligwammes.be
26/01/2014 Kindercarnavalszitting - www.heiligwammes.be
22/02/2014 Prinsenbal Het Heilig Wammes - www.heiligwammes.be
01/03/2013 Aw-Wi-jveraovend - www.heiligwammes.be
04/03/2014 Kloonjestoet - www.heiligwammes.be
19/03/2014 Sint-Jozefsjaarmarkt Maaseik - www.maaseik.be
25/03/2014 Nacht van de Geschiedenis “Het dagelijks leven in de eerste WO” - www.davidsfondsmaaseik.be
30/03/2014 Internationale Halfvasten-Carnavalstoet Maaseik - www.heiligwammes.be
05/04/2014 Lichtstoet Opoeteren - www.heimejers.be
27/04/2014 Erfgoeddag “Grenzeloos” - www.erfgoed.be
01-04/05/2014 Fiesta Europa: internationale feestmarkt in de binnenstad van Maaseik met een divers aanbod 
door marktkramers uit verschillende landen van Europa - www.maaseik.be
04/05/2014 Euregio-rit Maaseiker Oldtimerclub - www.maaseikeroldtimerclub.be
06/06/2014 Avondjaarmarkt Maaseik - www.maaseik.be
07-09/06/2014 Internationale Antiek-, sjacher- en rommelmarkt Maaseik - www.maaseik.be
08-09/06/2014 Leufeesten Opoeteren - www.buurtraaddeleu.be
15/06/2014 Bokkerieje Maasland - www.bokkerieje.org
20/06/2014 Avondmarkt Neeroeteren - www.maaseik.be
29/06/2014 Keramiekmarkt Maaseik - www.maaseik.be
juli-aug-sept 2014 Wandel- en fietsrally Maaseik van de Gezinssportfederatie - www.gsf.be, www.maaseik.be
06/07/2014 Oldimama Maaseik - www.maaseikeroldtimerclub.be
10-13/07/2014 Deireleire Fieste - www.deireleirefieste.be
21/07/2014 Internationale Schildersmarkt Neeroeteren - www.maaseik.be
26-27/07/2014 Open Belgisch Jeugdkampioenschap Beachvolley - info@beachvolleymaaseik.be
02-03/08/2014 Belgian Beachvolley Tour 2014 - info@beachvolleymaaseik.be
01-03/08/2014 Oeterfeesten - www.oeterfeesten.be
3/8/2014 Ambachten- en streekproductenmarkt Opoeteren - www.maaseik.be
13-17/08/2014 Heifieste - www.heifieste.be
07/09/2014 Openingsevenement Van Eyckjaar 2014-2015 samen met jaarlijks Knapkoekfeest - www.maaseik.be
12-14/09/2014 Aldeneiker Kermis - www.aldeneikerkermis.be
14/09/2014 Open Monumentendag - www.maaseik.be en www.openmonumentendag.be
19-21/09/2014 Maaseik in de Fik - www.fuegomaaseik.be
21/09/2014 Historische Koetsenparade met voorprogramma - www.maaseik.be
03/12/2014 Sinterklaasmarkt Maaseik - www.maaseik.be
15/12/2014 Kerstmarkt Neeroeteren - www.maaseik.be

Toerisme Maaseik is niet verantwoordelijk voor eventuele kalenderwijzigingen.

Speciale evenementen 2014


