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In 2019 is het 75 jaar geleden dat Zuid-Limburg
werd bevrijd van het Nazi-regime. De bevrijding
begon op 12 september 1944, toen geallieerde
troepen het dorpje Mesch (gemeente EijsdenMargraten) binnentrokken.

grondse geheimen in de mergelgrotten, het oorlogsmuseum Eyewitness

Simpelveld
16 sept.

in Beek en het Fort Eben-Emael. Wat

Gulpen

vrijheid betekent, zie en voel je pas

14 sept.

Vaals

19 okt.

Val van Aken
21 oktober
‘44

bij een bezoek aan de Amerikaanse
Begraafplaats in Margraten, want
vrijheid is niet vanzelfsprekend.

In deze brochure leest u
bijzondere verhalen over de
bevrijding per gemeente in
Zuid-Limburg. Daarbij een
overzicht van de belangrijkste
activiteiten en events die
georganiseerd worden tijdens
'75 jaar bevrijding'
Meer weten? Kijk dan op
visitzuidlimburg.nl/bevrijding
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Amerikaanse Begraafplaats

Oorlogsmuseum Eyewitness

Must do’s
in Zuid-Limburg

v

Amerikaanse Begraafplaats
in Margraten

het Belgische fort in slechts twintig

Wat vrijheid betekent, zie en voel je

door het labyrint van het immense

pas als je een bezoek brengt aan de

gangenstelsel.

minuten onder controle. Volg de gids

enige Amerikaanse begraafplaats van

Fort Eben-Emael

Ondergrondse geheimen

Nederland. Hier zijn 8.302 militairen

Ondergrondse geheimen

begraven. Het merendeel is gesneuveld

Door de eeuwen heen boden de Zuid-

tijdens de bevrijding van het zuid-

Limburgse grotten een goede beschut-

oosten van Nederland in W.O.II en de

ting aan soldaten. Tijdens de Tweede

opmars door Duitsland. De begraaf-

Wereldoorlog werd hier dan ook gron-

plaats is tot ver in de omtrek zichtbaar

dig gebruik van gemaakt. In meerdere

door de 30 meter hoge toren.

Zuid-Limburgse grotten is de impact
van de oorlog nog steeds te zien.

Oorlogsmuseum Eyewitness
in Beek

Bezoek o.a. de Gemeentegrot of

Het oorlogsmuseum Eyewitness laat de

zelf hoe het was om als soldaat onder-

Europese geschiedenis van de Tweede

gronds te schuilen.

Fluweelengrot in Valkenburg en beleef

Wereldoorlog zien in woord en beeld.

Tickets

Bevrijdingsroutes

Aan de hand van film, foto's en vitrines

Bevrijdingsroutes

met originele uniformen en attributen.

In Zuid-Limburg zijn wandel- en fiets-

Tevens zijn er 13 diorama's met levens-

routes beschikbaar langs een aantal

echte figuren in oorlogscènes uitge-

indrukwekkende plekken die te maken

beeld. In het museum wordt de oor-

hebben met oorlog en bevrijding. Volg

logstijd van de Duitse Fallschirmjäger/

de oorlogssporen van Kerkrade, ontdek

parachutist August Segel verteld.

de belevingsroute in Valkenburg of fiets
de ruim 60 km lange bevrijdingsroute

Op Tickli.nl bestel je online, snel,
veilig en gemakkelijk tickets voor
verschillende activiteiten rondom
75 jaar bevrijding in Zuid-Limburg,
zoals rondleidingen, bevrijdingsconcerten en meer.
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Fort Eben-Emael

vanaf de Amerikaanse Begraafplaats te

Op 10 mei 1940 om 4 uur vond op

Margraten.

het bovenplateau, vijfenzestig meter
boven het Albertkanaal, de 1e luchtlanding commando operatie in de

Bekijk alle informatie en

wereldgeschiedenis plaats. Een klein

download gratis alle routes via

team van super getrainde Duitse para-

visitzuidlimburg.nl/bevrijding.

troepers kreeg de zware artillerie van
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Eijsden-Margraten.
75 jaar Liberation;
Ode aan de vrijheid.
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Burgemeester en
adoptant aan het woord
“Het is belangrijk om onze geschiedenis te kennen. Vrijheid is mooi, maar
ook kwetsbaar. Na 75 jaar vrede zijn
er generaties die geen oorlog hebben
gekend. Dan is het moeilijk te beseffen
wat vrijheid betekent. En hoe belangrijk het is voor onze samenleving,
onze waarden en onze vriendschappen

Activiteiten

met andere landen. Ik vind het dan

Meer over de bevrijding van
Eijsden-Margraten op
75jaarliberation.nl.

Precies 75 jaar
geleden, op 12
september 1944
werd Mesch als
eerste dorp van
Nederland bevrijd.

In Eijsden-Margraten hebben de
gemeente en de gemeenschap dit
jubileumjaar de handen ineengeslagen.
Met dankbaarheid en trots herdenken
en vieren we in september 2019 de
vrijheid. Er is een gevarieerd programma samengesteld voor jong en oud.
Op onze website verzamelen we verhalen over de herdenking en viering
van de bevrijding. Wil jij ook een
verhaal delen? Mail deze dan naar via
75jaarLiberation@eijsden-margraten.
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ook prachtig om te zien dat er in

7 sept. • Ode aan de vrijheid in kunst,

onze gemeenschap warme initiatieven

woord en muziek, Margraten

ontstaan om onze vrijheid te vieren.

6, 7, 8 & 12 sept. • Crossing Borders,

Dat maakt me dankbaar en trots.”

Noorbeek

Dieudonné Akkermans, burgemeester

8 sept. • Liberation Walk, St. Geertruid
12 sept. • Openingsceremonie start

“Mijn moeders familie heeft meteen

bevrijding van Nederland inclusief ont-

na de oorlog een graf in Margraten

vangst Old Hickory veteranen, Mesch

geadopteerd. Ik vind het belangrijk om

12 sept. • Concert Ode aan de vrijheid,

de traditie voort te zetten, als eerbe-

Mesch

toon aan degenen die ervoor zorgden

13 t/m 15 sept. • Bevrijdingsfeest

dat wij in vrijheid leven. Dat zij hun

Gronsveld-Rijckholt 2019

leven gaven in een vreemd land voor

13 sept. • Concert Vrijheid maak je

onze vrijheid, moeten we koesteren en

samen, Eijsden

doorgeven aan de volgende generatie.

14 sept. • Vrijheidsmarkt Mesch

Vrijheid is niet vanzelfsprekend.”

14 sept. • Herdenkingsconcert, Ameri-

Jos Hendriks, adoptant Amerikaans

kaanse Begraafplaats Margraten

oorlogsgraf

15 sept. • Vrijheidsmars & Liberation
concert, Amerikaanse Begraafplaats
Margraten
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Maastricht
zorgt voor je
schatten.
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De Kluis
Rembrandts Nachtwacht is zo’n
dierbare schat. Tijdens de Tweede
Wereldoorlog zorgde Maastricht voor
de Nachtwacht en bewaarde dit
beroemde meesterwerk in het ondergrondse gangenstelsel. Het kunstwerk

Activiteiten

lag als een opgerolde pannenkoek in de

Meer over 75 jaar bevrijding in
Maastricht en alle activiteiten over
de Kluis op bezoekmaastricht.nl/
zorgvoorjeschatten.

Het kunstwerk lag
als een opgerolde
pannenkoek in
de Kluis.

Tijdens de viering van 75 jaar Bevrijding staan we stil bij alles wat ons
dierbaar is. Houden we herinneringen
levend aan oorlog- en vredesmissies.
Herdenken en gedenken we slachtoffers van conflicten. Koesteren we
onze verhalen van heldendaden.
En vieren we het leven in vrijheid. Ook
staan we stil bij wat dat betekent voor
nu en in de toekomst, want Maastricht
zorgt voor je schatten. Het is dé stad
die voor je zorgt door je te laten
genieten van het goede leven.
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Kluis, die overigens nog steeds intact

13 sept. • Rondleiding Maastricht Under-

en te bezoeken is. Dat de Nachtwacht

ground naar de Kluis in de Grotten Noord

weer onbeschadigd terug in het

13 sept. • Jeugdvoorstelling en voorstelling

Rijksmuseum hangt, is natuurlijk van

Liberation, Koningsplein

onschatbare waarde voor ons cultureel

13 sept. • Toneelvoorstelling, Een verhaal

erfgoed. Dat hebben we mede te

van vrijheid, Sint Servaasbasiliek

danken aan de Kluis.

14 sept. • Rondleiding Maastricht Underground, Grotten Zonneberg

In 2019 vieren we 350 jaar Rembrandt

14 sept. • Bevrijdingsvuur, diverse locaties

én 75 jaar bevrijding van Limburg.

14 sept. • Tickertape-parade, Wycker

Tijdens deze viering vertellen we

Brugstraat

opnieuw dit verhaal uit de Tweede

14 sept. • Diverse artiesten (Jack Million

Wereldoorlog. Schrijfster Manon Berns

Ban, Mastreechter Staar, Mannenkoor

publiceerde voor de gelegenheid een

Borgharen etc.), Markt Maastricht

boek over de Kluis en het verhaal van

14 sept. • Re-enactment, Faliezusterpark

de Nachtwacht dat zich in Maastricht

14 sept. • Marinierskapel der Koninklijke

heeft afgespeeld.

Marine, 75 jaar bevrijding Maastricht,
Theater aan het Vrijthof
15 sept. • Metropole Orkest en Limburgse
solisten, Songs of Freedom, Theater aan
het Vrijthof
t/m 15 sept. 2019 • Tentoonstelling,
Verhalen over 75 jaar (on)vrijheid, Centre
Céramique
9

Gulpen-Wittem.
Vrijheid proef je!
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Daar mag op
gedronken worden!
Tijdens de bevrijding van Wijlre
arriveerden de Amerikanen ook bij de
Brand Bier brouwerij. De eerste Amerikaanse soldaat die zich op de binnenplaats van de brouwerij vertoonde, was
uitgerekend in het burgerleven een
brouwersknecht. Na een week was de
toestand zodanig gestabiliseerd dat
klanten weer van bier voorzien konden

Meer over de bevrijding van
Gulpen-Wittem op
www.ontdekgulpenwittem.nl

worden. Maar dat viel tegen! De fabriek

deze gelegenheid een uniek bevrij-

werd door de legerleiding gevorderd

dingsbier: Liberator! Er zijn slechts

en moest haar gehele productiecapa-

300 flesjes van dit speciaalbier

citeit ter beschikking stellen voor de

gebrouwen en dus een echt

levering van bier aan de Amerikaanse

verzamelaarsobject.

troepen. Toen de leiding niet van plan
was vrijwillig medewerking te verlenen,

De eerste soldaat
in de brouwerij was
uitgerekend een
brouwersknecht.

werd de directeur, de heer A. Brand
14 september 1944 was een historische
dag voor de gemeente Gulpen-Wittem.
De eerste Amerikaanse troepen waren
bezig met het verjagen van de laatste
achtergebleven bezetters. Op 15 september was de hele gemeente bevrijd.
Om dit te herdenken en te vieren
worden er meerdere activiteiten

in een jeep tussen twee witgehelmde
MP's (Militaire Politie) naar het hoofdkwartier in Maastricht gebracht waar
hem verteld werd dat bij verdere
weigering de brouwerij in beslag zou
worden genomen.

‘Liberator’

georganiseerd.

Activiteiten
13 sept. • Bevrijdingsconcert,
Gerarduskapel Wittem
14 sept. • Toertocht met historische
voertuigen
14 sept. • Tentoonstelling, lezing en
onthulling in Wijlre
April 2020 • Excursie Vogelsang
25 en 26 april 2020 • Remember

De twee brouwerijen in Gulpen-Wittem,

September 1944

de Brand Bierbrouwerij en Gulpener
Bierbrouwerij, brouwen speciaal voor
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Simpelveld.
Duitsers op het
spoor!
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Joep Peters
Op het Bocholtzer kerkhof is soldaat
Joep Peters begraven. Soldaat Peters
liet het leven op de Maasbrug in Maastricht bij de inval op 10 mei 1940. In het
voormalig gemeentehuis van Bocholtz
‘op de Boor’ is een prachtig glas-inlood-raam geplaatst dat vervaardigd
werd door kunstenaar Hub Levigne.
In dit kunstwerk wordt soldaat Peters
uitgebeeld samen met verzetsstrijder
Wiel Grooten. Het unieke aan dit raam
is dat mensen uit het dorp worden
afgebeeld, met het dorp op de
Meer informatie over de
bevrijding van Simpelveld op
www.simpelveld.nl

Het verhaal gaat dat
zelfs Hitler, tijdens
de reis naar het
westfront in 1940,
in Simpelveld moest
stoppen.

achtergrond.

Station Simpelveld

Activiteiten

Alle treinen, ook de internationale,

30 aug. • Presentatie herdenkingsboek

In september is het 75 jaar geleden

moesten in Simpelveld stoppen.

14 sept. • Concert en lezing door de

dat Simpelveld (16 sept 1944) en

Het verhaal gaat dat zelfs Hitler, tijdens

Heemkundevereniging De Bongard,

Bocholtz (17 sept 1944) bevrijd werden

de reis naar het westfront in 1940, in

Mannenkoor David, Harmonie St. Caecilia

van de Duitse bezetters. In het kader

Simpelveld moest stoppen. De ‘Führer-

en Zangkoor Harmonia

van de viering van ‘75 jaar bevrijding’

trein’ werd vooraf gegaan door een

15 sept. • Concert ‘Classic meets freedom’

zijn er een aantal activiteiten

pantsertrein en er bleef voortdurend

16 en 17 sept. • Avondwandelingen langs

georganiseerd.

een vliegtuig boven cirkelen. Langs

monumenten en gedenkwaardige

het traject stond om de tien meter

WOII-plekken.

een SS-soldaat en de bewoners van de

20 sept. • Theater ‘In het zicht van de

woningen langs de spoorbaan moesten

vrijheid’

de ramen gesloten houden.
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Valkenburg
herdenkt en viert
75 jaar vrijheid.
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‘Steeplechase’
In de vroege ochtend van 14 september 1944 stappen twee mannen in
burgerkleding de Daelhemerweg op.
Van op een afstand spieden hun blikken
de weg omhoog. Op de afgesproken
plaats zit inderdaad een Amerikaan.

Activiteiten

"You want a cigarette?", vraagt hij.

Lees het hele verhaal van de
bevrijding van Valkenburg op
bevrijdingvalkenburg.nl

"You want a cigarette?", vraagt hij.
“I like steeplechase”,
antwoordt Pierre
Schunck (38) uit
Valkenburg.

Een jaar lang, van 5 mei 2019 tot 5
mei 2020 wordt op tal van manieren
de bevrijding herdacht. Met o.a. een
belevingsroute, een tentoonstelling in
het museum, een musical, concerten,
een spannende overnachting in de
Gemeentegrot, een programma voor
de jeugd en nog veel meer mooie,
leerzame en bijzondere activiteiten.

"I like steeplechase", antwoordt Pierre

T/m sept. 2019 • Old Hickory Shelter

Schunck (38) uit Valkenburg, in het

Night in Gemeentegrot

verzet alleen bekend als 'Paul Simons'.

T/m 5 mei 2020 • Victory Tour in

"I am Captain Sixberry" zegt de man

Fluweelengrot

op de bank. Hij wil duidelijk weten met

T/m 5 mei 2020 • Belevenisroute

hoeveel man de Duitsers in het stadje

T/m mei 2020 • Gimme Shelter in Cave

zijn en waar ze zich bevinden. Op zijn

Experience Gemeentegrot

knieën ligt een stafkaart. Schunck wijst

29 juni 2019 • Herdenking omgekomen

aan: "Aan deze kant van de Geul is er

vliegeniers Oostergats

geen een meer. Deze brug is de enige

1 sept. – 13 okt. • Expositie, We do

die nog intakt is, maar ze is ondermijnd

Remember Museum Valkenburg

en wordt vanuit Hotel Oda bewaakt.

1 sept. • Wandeling langs Stolpersteine

Mogelijk zitten er ook nog Duitsers in

6, 7 en 8 sept. • Voorstelling ‘In het zicht

het Casino, hier zo. Verder vindt er nog

van de vrijheid’(meerdere locaties)

steeds Duits vervoer plaats van Meers-

Sept. 2019 • ‘Unlocked’ in Romeinse

sen over Houthem naar Valkenburg en

katakomben

dan via Heerlen naar Duitsland." ...

12 sept. • Lezing Ridder Militaire Willemsord door Gijs Tuinman

Lees het hele verhaal ‘steeplechase’

13 sept. • First Miles to Liberty met

op www.bevrijdingvalkenburg.nl.

historische stoet en belevingstocht
14 sept. • Brand Revival Night
15 sept. • Vertelconcerten Ekatarina
Levental
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Bewogen geschiedenis
Beek heeft een bewogen oorlogsgeschiedenis. Het is niet voor niets dat
in Beek oorlogsmuseum Eyewitness is
gevestigd. Ook de vele grote en kleine
oorlogsmonumenten in het Beekse
straatbeeld herinneren daaraan.

Vliegeniersmonument
Een daarvan is het Vliegeniersmonument dat op 14 oktober 2017 werd
Meer informatie over de bevrijdingsactiviteiten in Beek? Kijk op
facebook.com/beekherdenkt of
op 75jaarbevrijdinglimburg.nl

onthuld bij de Oude Pastorie in Beek.
Het was die dag precies 74 jaar geleden
dat vlakbij die plek een Amerikaanse
bommenwerper neerstortte. Hierbij
kwamen vier bemanningsleden om en

17 september 1944,
18.10 uur: Amerikaanse
tanks en legervoertuigen rollen de straten
van Beek binnen.
Beek is bevrijd!

werden zes mannen krijgsgevangen
In Beek leven we 75 jaar in vrijheid.
Dat herdenken en vieren we van 13
tot en met 17 september met muziek,
theater, feest en beleving. Wil jij de
tijden van weleer ervaren? Dan ben je
van harte welkom in Beek!

Activiteiten

genomen. De Stichting Herdenking
Oorlogsslachtoffers Beek nam het ini-

13 sept. • Liberty party in Mondial

tiatief voor dit bijzondere monument.

14 sept. • Theatervoorstelling ‘Ein doàd-

Bij de onthulling waren familieleden

gewoon verhaol’ in Asta Theater Beek

van de bemanningsleden aanwezig.

15 sept. • Ontvangst First Miles to Liberty
Tour, Maastrichterlaan Beek

Route van de bevrijders

17 sept. • Herdenking en bevrijdingsfeest
in de openlucht, Martinuskerk Beek

Op 29 september kun je de 'Route van
de bevrijders 1944' lopen langs oorlogsmonumenten en andere belangrijke
plekken in 1944. Vertrek om 13.30 uur,
Oude Pastorie 25, Beek.
16
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Meerssen
viert 75 jaar
bevrijding!
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Slachtoffers tijdens
en na de bevrijding
van Meerssen
Tijdens de bevrijding gingen heel wat
boerderijen en huizen verloren, maar
deze materiële schade valt in het niet
bij de prijs van ruim dertig mensenlevens. Na de bevrijding vielen ook
nog slachtoffers, zoals op 26 september
in Meerssen, toen vijf mensen het leven
lieten en er 18 gewond raakten door
een ontploffing in de meisjesschool
van de Zusters in de Beekstraat, waar
een provisorisch depot was ingericht
Voor aanvangstijden, locaties
en meer activiteiten, kijk op
www.toerismemeerssen.nl

Artsen gaven hem
een penicillinekuur,
een medische noviteit
die in Europa nog
onbekend was.

De bevrijding van Meerssen begon op
15 september 1944 in Rothem. De andere kernen van de huidige gemeente
Meerssen volgden op 16 en 17 september 1944. De bevrijding zal in diverse
Limburgse gemeenten herdacht
worden, zo ook in de gemeente Meerssen. In de periode van 13 september
2019 t/m 6 oktober 2019 vinden onder
andere concerten, lezingen en een
Liberty tour plaats in Meerssen.

Activiteiten

van verzamelde munitie die overal was
blijven liggen.

13 sept. • Uitvoering muzikale productie
‘In het zicht van de vrijheid’

Jef Smeets, een van de aanwezige

15 sept. • Liberty tour door alle kernen

vrijwilligers, liep tijdens de ontploffing

van Meerssen

ernstige brandwonden op. Amerikaanse

15 sept. • Herdenkingsbijeenkomst bij

militaire artsen gaven hem een penicil-

Heilig Hart beeld Geulle

linekuur, een medische noviteit die in

17 sept. • Herdenkingsbijeenkomst bij

Europa nog onbekend was. Dankzij het

Oorlogsmonument Sint Catharinastraat

antibioticum kon Jef Smeets zijn benen

Ulestraten

behouden. Wel hield hij aan de explosie

19 sept. • Lezing over Meerssen tijdens

een ernstige gehoorbeschadiging

de Tweede Wereldoorlog

over die van hem een oorlogsinvalide

21 sept. • Liberty Mis en aansluitend

maakte. Maar het ongeluk bracht hem

Bevrijdingsconcert met fakkeltocht door

ook iets moois: "Ik heb mijn vrouw

centrum Meerssen

leren kennen. Zij behoorde tot de

29 sept. • Bevrijdingsconcerten in verzor-

verpleegsters aan wie ik was toever-

gingstehuis Avé Maria en Beukeloord

trouwd!".
18
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Voerendaal.
75 jaar vrijheid
vieren.
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Oorlogsmonumenten
zorgen ervoor dat wij
niet vergeten
Vanuit Walem rukten de bevrijders op
17 september 1944 op richting Klimmen. Bij het gehucht Koulen sneuvelde tijdens een vuurgevecht met de
Duitsers de Amerikaanse soldaat Peter
Spoganetz.
Zijn naam prijkt, weliswaar foutief
gespeld, nog steeds op de plaquette,
die de familie Simons destijds op haar
woning lieten aanbrengen. Even verderKijk voor meer info over de
bevrijdingsactiviteiten van
Voerendaal op
www.toerismevoerendaal.nl

Aan herdenken mag
geen einde komen.
Van 14 t/m 22 september vindt het
bevrijdingsfestival
Voerendaal plaats.

Meer dan een week lang herdenkt
Voerendaal 75 jaar bevrijding en vieren
we 75 jaar leven in vrijheid. Er is een
divers en breed programma voor en
door alle Voerendalers met mooie en
bijzondere activiteiten in de hele
gemeente. Jong en oud komt samen
om te herdenken en te vieren.
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op, in het gehucht Dolberg, zat op dat

Activiteiten

moment de familie Meurs, samen met
het personeel en buurtbewoners, in de

14 sept. • Streetparade, Klimmen

kelder te schuilen voor de granaten,

14 sept. • Taptoe, Drossaert de

die door de Amerikanen werden afge-

Limpensplein Klimmen

vuurd op de zich terugtrekkende

15 sept. • Bevrijdingsoptocht,

Duitsers. Plotseling vloog een van

Voerendaal

die granaten door het keldergat naar

17 sept. • 'Gen Berg', 75 jaor vrie

binnen. Vader Meurs, twee van zijn

18 t/m 20 sept. • Korenfestival

dochtertjes, de knecht, het dienst-

19 sept. • Lezing: 75 jaar bevrijding,

meisje en een buurmeisje overleefden

75 jaar vrijheid?

deze inslag niet. De bevrijders trokken

21 sept. • Herdenken van leven in een

verder richting Voerendaal. De oorlog

oorlog, Sint Laurentiuskerk Voerendaal

was ten einde, maar het leed zou

22 sept. • Bevrijdingsfeest,

altijd blijven.

Kasteel Rivieren
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Kerkrade.
Vrede, vrijheid,
verdraagzaamheid.
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Kerkradenaren
op de vlucht
Op 17 september 1944 bevrijden de
Amerikanen Kerkrade-West. Daarna
willen zij de bunkers van de Westwall
aan de oostgrens doorbreken, maar de
vaart is eruit. Hierop besluit de Duitse
legerleiding om Kerkrade te ontruimen,
een unieke historische gebeurtenis.
Er wordt een staakt-het-vuren overeengekomen. Op 25 september
verlaten 30.000 inwoners huis en haard.

Kerkrade herdenkt en
viert de vrijheid een
jaar lang op een heel
bijzondere manier: in
nauwe samenwerking
met het naburige
Duitse Herzogenrath.

Meer informatie over de
bevrijdingsactiviteiten op
www.oranjeverenigingkerkrade.nl
Kijk voor de wandel- en fietsroute
‘Langs oorlogssporen in Kerkrade’
op www.beleefkerkrade.nl

Het thema is niet voor niets ‘Vrede,
vrijheid, verdraagzaamheid – Kerkrade
grenzeloos’. Talloze activiteiten zijn
gratis, zoals exposities, lezingen,
muziekvoorstellingen en de speciale
route ‘Langs oorlogssporen in
Kerkrade’. Voor scholen aan beide
zijden van de grens is er een uitgebreid educatief programma.
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Zij trekken in een lange stoet richting
het reeds bevrijde Heuvelland. Maar
bij Imstenrade slaat het noodlot toe.
Totaal onverwacht exploderen de door

Activiteiten

Duitse troepen afgevuurde granaten in
de stoet. Dertien doden en een groot

16 sept. • Ontvangst Old Hickory

aantal gewonden zijn te betreuren.

veteranen (Old Hickoryplein)

Ter herinnering is jaren later bij hoeve

21 sept. • Themaconcert Limburgs

Keversberg een veldkruis opgericht. Op

Fanfare Orkest (HuB Kerkrade)

5 oktober slagen de Amerikanen erin

25 sept. • Vredes Wake, Kapel Vredes-

heel Kerkrade te bevrijden. Pas op 24

monument (Hoofdstraat 20)

oktober 1944, na de val van Aken, mo-

26 sept. • Lezing ‘Evacuatie Kerkrade’,

gen de geëvacueerde Kerkradenaren

film première ‘Stad Onderweg’ (HuB)

terug naar hun huizen. De dankbaarheid

27 sept. • Lezing & concert ‘Entartete

aan de gastgezinnen in het Heuvelland

Musik’ (HuB Kerkrade)

is nog altijd groot.

29 sept. • Dank Dienst (Markt Kerkrade)
6 t/m 18 april 2020 • Expositie ‘Holocaust’
3 mei 2020 • Concert ‘Battle’ (HuB)
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Heerlen.
Even op adem
komen…
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De vondst vertelt.
75 jaar bevrijding
Heerlen.
In het Limburgs archeologisch centrum
De Vondst vindt vanaf 14 september
een tentoonstelling plaats met objecten uit de Tweede Wereldoorlog die
een bijzonder persoonlijk verhaal met
zich meedragen.

Activiteiten

Het zijn objecten, dagboekfragmenten
Meer over de bevrijding van
Heerlen en de activititeiten op
4en5meiheerlen.nl,
nederlandsmijnmuseum.nl
en www.devondst.nl

“Luister eens, we zijn
bevrijd.” Willy van
de Heerlense Vroedvrouwenschool krijgt
een telefoontje uit
Noorbeek.

Als lopend vuurtje verspreiden de
geruchten over de op handen zijnde
bevrijding. Op 17 september zien inwoners van Heerlen de eerste Amerikanen naderen, een dag later verdrijven
zij de bezetters. Na de bevrijding blijft
Heerlen een plaats van belang. Heerlen
wordt rustpunt achter het front. Van
de douches bij de mijnen tot cafés in
de stad, zij veranderen in Amerikaanse
enclaves waar soldaten weer mens

en foto’s die van generatie op genera-

13 sept. • Herdenkingsbijeenkomst bij

tie in de familie zijn gebleven of in de

het monument voor de gefusilleerde

collecties van Limburgse erfgoedinstel-

mijnwerkers

lingen zijn opgedoken. Deze waarge-

14 sept. • Bevrijdingsfeest op het

beurde verhalen nemen je mee naar de

Pancratiusplein.

spannende dagen vóór de bevrijding

14 sept. t/m 31 dec. • De Vondst vertelt

maar ook de ontlading daarna en de

17 sept. • Bevrijdingsconcert in Theater

omgang met de Amerikanen. De ten-

Heerlen en Bevrijdingsoptocht.

toonstelling is tot stand gekomen uit

Hele maand september • Tentoonstelling

een samenwerking tussen Gemeente

over de mijngeschiedenis in de Tweede

Heerlen, De Vondst, Heerlen Vertelt en

Wereldoorlog in de Luciushof.

inwoners van Parkstad die zelf verhalen

Hele maand september • Comité 4 en

en objecten aanleverden.

5 mei brengt in samenwerking met tal
van organisaties het Rest Centre voor de
Amerikaanse militairen opnieuw tot leven.
Hele maand oktober • Programma gewijd
aan de opvang van Kerkradenaren in Heerlen die in september 1944 op last van de
Duitsers moesten evacueren.

kunnen zijn.
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Landgraaf.
Al 75 jaar in
vrijheid.
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Amerikanen in
Landgraaf
Op 18 september 1944 trekken de
Amerikanen Schaesberg binnen. In
Terwinselen en bij het Streeperbosje
ontstaan felle vuurgevechten met de
Duitsers. Toch wordt Schaesberg en
ook Nieuwenhagen diezelfde dag nog
bevrijd. Op 19 september is de bezetter
ook uit Waubach en de Groenstraat
verdreven.
De mensen krabbelen uit hun kelders.

Activiteiten

Eindelijk zijn daar de Amerikanen! Wat
Meer informatie over Landgraaf en
de bevrijdingsactiviteiten, ga naar
www.toerismelandgraaf.nl

Landgraaf leeft al 75
jaar in vrijheid. Dat
moeten we vieren. Het
alternatief is slechts
een mensenleven van
ons verwijderd…

Van 2019 tot en met 5 mei 2020
staat Landgraaf in het teken van
75 jaar bevrijding. Het zwaartepunt
van activiteiten ligt in september
2019. Dankzij de inspanningen van
allerlei organisaties en de gemeente
Landgraaf staat er een stevig en
gevarieerd programma voor jong
en oud.

het eerste opvalt, is hoe geruisloos hun

14 sept. • Presentatie themaboek 75 jaar

rubberen schoenzolen zijn, in tegen-

bevrijding, Heemkundevereniging Land-

stelling tot de gehate klank van het

graaf.

ijzeren zoolbeslag van de Duitsers. Ook

18 sept. • Planten herdenkingsboom bij

hun uniformen zien er heel anders uit

Burgerhoes Landgraaf

en ze rijden in vreemde voertuigen die

20 sept. • Voorstelling ‘Oorlog, Vrede en

ze ‘jeeps’ noemen. Ze geven zich graag

Vrijheid’, Theater landgraaf

over aan de feestvreugde en trakteren

28 sept. • Groot Bevrijdingsconcert,

op kauwgom, chocolade en sigaretten.

Cultuurhuis Landgraaf

Te midden van dankbare dorpelingen

30 sept. t/m 25 okt. • Tentoonstelling

vinden ze een thuis ver van huis. Het

‘Landgraaf 75 jaar bevrijd!’, Burgerhoes

front blijft namelijk twee weken steken.

Landgraaf.

De Duitsers graven zich in achter de

September t/m 5 mei 2020 • Lezingen,

Worm en Rimburg zal nog tot 2 okto-

concerten, film op diverse locaties in

ber een levensgevaarlijk niemandsland

Landgraaf

blijven…

5 mei 2020 • Groot bevrijdingsvuurwerk,
Schaesberg

26

#visitzuidlimburg

27

Beekdaelen.
Vier vrijheid, koester
het en geef het door.
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Kermis in Oirsbeek!
“De zaterdag voor de kermis gingen
mijn zuster en ik te voet naar Sittard.
We hadden gehoord dat daar in de
melkfabriek nog boter te koop was.
Op de Wintrakerberg hield een vrouw
ons staande en vroeg waar we naar toe
gingen. We moesten maar snel omkeren en naar huis gaan, de Amerikanen
waren al dichtbij. Aan dat advies hebben we toen ook maar gevolg gegeven.
De dreiging was al voelbaar, het hing
in de lucht. De eerste militairen reden
met tanks Oirsbeek binnen. Via de
Beekdaelen viert de bevrijding.
Kijk voor meer informatie op
www.beekdaelen.nl

Altaarstraat, richting Provinciale weg,
toen nog Rijksweg. Op de eerste tank
zat Huub Leclaire, een stevige boerenzoon, zijn overall en klompen aan,

Je voelde het
aankomen.
Er broeide iets.
De spanning
nam toe...

zwaaiend met een Nederlandse vlag.
Van 17 tot en met 19 september 2019
is het 75 jaar geleden dat de kernen,
dorpschappen en gehuchten van de
voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen bevrijd werden.
Dat vieren we samen in de gemeente
Beekdaelen: opdat we nooit vergeten!

een uitbundige lach. Hij zat erbij als het

18 sept. • Onthulling plaquette oorlogs-

hoofd van de colonne. Dat was kermis-

slachtoffers in Oirsbeek

maandag, 18 september om een uur of

18 sept. • Officiële onthulling Stolpersteine

drie, vier ’s middags.”

18 sept. • Opening tentoonstelling 75-jaar
bevrijding

Uit: jaarboek 1944 oorlog en bevrijding:

4 okt. • Concert "Beekdaelen viert de

interview met Mevrouw Doomen-Thijssen

vrijheid" in de St. Clemenskerk te Hulsberg

© Vereniging Historie Schinnen
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Activiteiten

Ik zie hem nog zitten, op zijn gezicht
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Stein.
Vrijheid in het Hart
van de Maasvallei.
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“Weer zin bevried” uit
Dorpsherinneringen van
Rien Kraus”
Op zaterdag 16 september 's avonds
opende onze overbuurvrouw Tina het
raam van haar slaapkamer en stak
daaruit een piepklein papieren roodwit-blauw vlaggetje. "Ich dénk dat het
is aafgeloupe", zei ze. "De Pruuse zin
vort."
Net op dat moment verschenen er, in
het gelid marcherend een tiental Duitse
soldaten onder de tunnel, komend
Meer over de bevrijdingsactiviteiten op
www.steinstilgenieten.nl

vanaf de brug. Tina en wij ook natuurlijk
verstijfden van schrik. De bevelvoerende onderofficier zei dat ze nog enkele

Activiteiten

dagen te vroeg was en liep door met

“Ich denk dat het is
aafgeloupe", zei ze.
“De Pruuse zin vort.”

Van 17 september t/m 5 mei organiseren wij voor onze inwoners en
andere geïnteresseerden een breed
scala aan tentoonstellingen en activiteiten. Denk hierbij aan thematische
wandelingen, lezingen, onze eerste
Veteranendag en een Bevrijdingsfeest.
Bovendien zullen een aantal boeken
gepubliceerd worden en ontwikkelen
wij voor de jeugd een aantal video’s
rondom dit thema.
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zijn soldaten. 18 september opende ik

18 sept. • Presentatie Vrijheid Urmond

voorzichtig de kleine poort bij groot-

September • Tentoonstelling over de

vader. De nacht was heel erg rustig

bevrijding in het Streekmuseum te Elsloo

geweest. Toen hoorde ik iemand opge-

September • Tentoonstelling over de

wonden schreeuwen. Het geluid kwam

bevrijding bij het Museum voor Grafcultuur

uit de richting Tatersteen. Daar kwam

te Stein en Bie Gerda in Meers

grootvaders buurman Mettes de Zeem,

Oktober • Lezingen op verschillende

ook wel den Oostganger genoemd,

locaties door streekhistoricus Guus Peters

aangesprongen. Luidkeels schreeuwde

5 mei 2020 • Bevrijdingsfeest Ultraloop

hij: "Weer zin bevried! Weer zin be-

in Stein

vried! Kiek maer op de Kirktaore”.

8 januari 2020 • Expositie evacuatie

En jawel hoor, daar wapperde reeds

Meers, bie Gerda

het rood, wit en blauw.
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Sittard-Geleen.
Bevrijd? Ja!
Veilig? Nee!
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Potje voetbal
Twee maanden na de bevrijding van
Sittard-Geleen, lag het front bij
Susteren en oostelijk van Sittard in
de Selfkant. Hierdoor was Sittard nog
altijd makkelijk bereikbaar voor Duitse
granaten. De richting van de projectielen konden herkend worden aan
de fluittoon.

Meer informatie over de
bevrijdingsactiviteiten op
www.heemkunde-geleen.nl en
www.vvvsittard-geleen.nl
en www.dedomijnen.nl/extra/
themajaar

De richting van de
projectielen konden
herkend worden aan
de fluittoon.
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Activiteiten

Op zondag 19 november 1944 was in de
Baandert een voetbalwedstrijd gepland

18 sept. tot 5 mei 2020 • Wandeltocht

tussen de twee aartsrivalen Sittardse

langs Stolpersteine in Geleen

Boys en Maurits Geleen. Toen midvoor

18 sept. • Bevrijdingsconcert Mignon

Harie Ehlen van de Sittardse Boys het

en Si-Tard

suizende geluid van een granaat hoor-

18 sept. • Lezing ‘Oorlog en bevrijding

de, liet hij zich terstond op het gras

in Geleen’, in Theater Karroessel

vallen. Enkele seconden later dreunden

19 sept. tot 4 jan • Expositie Oorlog

de Baandert en omgeving van de in-

en Bevrijding in Limburg en Geleen

Na de bevrijding van Sittard-Geleen

slagen. Toeschouwers renden voor hun

(gebouw Heemkundevereniging Geleen)

op 18 & 19 september kwam het front,

leven op zoek naar een veilige plek.

21 t/m 22 sept. • Gelaen in de sjtruim

mede vanwege Operation Market

De fietsenstalling aan de overkant van

van de tied (Hanenhof, Geleen)

Garden, tot stilstand. Sittard bleef

de straat werd met een enorme knal

22 sept. • Interactieve visualisatie ‘Het

hierdoor nog geruime tijd een front-

getroffen. Toen het granatengeweld

bombardement van Geleen’ (Aezelprojek)

stad en tijdens de wintermaanden van

ophield, konden de mensen naar huis.

29 sept. • The Armed Man, A Mass

1944 werd hevig gevochten om Mid-

Blijkbaar was de toren van de kerk doel-

For Peace

den- en Noord-Limburg te bevrijden

wit van de Duitse artillerie geweest,

29 sept. • Maand van de Geschiedenis in

en de grens met Duitsland te passeren.

want om de kerk waren heel wat

Erfgoedcentrum De Domijnen

Daarbij sneuvelden meer dan 2.000

granaten ingeslagen. Rode-Kruishel-

25 okt. • De laatstse getuigen

Britse militairen, waarvan er enkele

pers liepen door de met glas bezaaide

4 mei 2020. • Interactieve visualisatie

honderden zijn begraven op de War

straten op zoek naar slachtoffers. Er zijn

Stolpersteine Sittard-Geleen (Aezelprojek)

Cemetery Sittard.

die middag elf doden gevallen.
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Brunssum.
Herdenken, vieren
en verbinden.
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Brunssum
War Cemetary
Brunssum werd in september 1944
bevrijd door Amerikaanse troepen
welke in november 1944 werden afgelost door de Britse troepen. Het militair
oorlogskerkhof in Brunssum werd
tussen 1945 en 1947 aangelegd door
het Britse leger en het Directorate of
Graves Registration and Enquiries.
Kenmerken zijn de witte, natuurstenen grafstenen en het 4 meter hoge
kruis van opoffering, eveneens van
Meer over de bevrijding en de
bevrijdingsfeesten van Brunssum
op bevrijdingsfeestenbrunssum.nl

Brunssum organiseert
van 19 t/m 22 september de Bevrijdingsfeesten. De thema’s
tijdens deze 4 dagen
zijn herdenken, vieren
en verbinden.

Tijdens dit weekend is er van alles
te beleven in Brunssum. We eren de
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. We bedanken onze bevrijders.
En we vieren feest, samen met onze
inwoners, onze veteranen en de
mensen verbonden aan onze
NAVO-basis.

natuursteen en uitgevoerd met een

Activiteiten

bronzen zwaard. De eerste militairen
werden in november 1944 begraven.

19 sept. • Herdenking Brunssum War

Dit waren soldaten van de 43e divisie

Cemetery

die omkwamen bij gevechten in een

20 sept. • Family Day en Veteranen Dag.

driehoek tussen de Roer en de Maas.

Maak kennis met de NAVO, de Luchtmacht,

Later volgden nog meer graven. Zo

de Marine, onze veteranen en iedereen

liggen hier 50 militairen die omkwamen

die onze vrijheid beschermt, vroeger en

bij het ruimen van mijnen op de grens

nu. Vlieg in de JSF-simulator, vaar met de

met Duitsland in januari 1945. Een grote

marine in speedboten, test je lef en

groep sneuvelde bij gevechten in en

conditie op de stormbanen en klimtorens…

rondom Geilenkirchen. In totaal liggen

De hele dag live muziek! Gratis hapjes uit

hier 328 Britse soldaten begraven.

alle NAVO-landen! Gratis parkeren!

Daarvan zijn 327 lichamen geïdentifi-

21 sept. • Belevingstheater

ceerd. Er ligt één onbekende soldaat.

21 sept. • Lezing door Maarten van Rossum
22 sept. • Taptoe op het Koutenveld
22 sept. • Ticker Tape en Vuurwerk
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Vaals herdenkt
en viert met
muziek en zang.

September 1944

Oktober
1944

12

13

14

15

16

17

Mesch
Eijsden

Margraten

Maastricht
Gulpen

Wittem

Simpelveld

Valkenburg
Beek
Meerssen
Bocholtz
Voerendaal
Kerkrade

18

19

Heerlen
Sittard
Landgraaf
Brunssum
Nuth
Onderbanken
Schinnen
Born
Stein
Sittard

Januari
1945

19

17

18

Vaals

Susteren

Echt

Schuilkelders
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn
in Vaals door particulieren op grote
schaal schuilkelders gebouwd om zich
te beschermen tegen luchtaanvallen.
Het ging vooral om een veilig onderkomen te hebben in de nachten dat
geallieerde vliegtuigen overvlogen
om bombardementen uit te voeren
op Aken. Hierbij kwam het regelmatig
voor dat de bommen te vroeg gedropt
werden en op Vaals terechtkwamen,
met alle verschrikkelijke gevolgen van
dien. Per slot van rekening zaten alle
Meer informatie over de activiteiten rondom 75 jaar bevrijding in
Vaals op www.vaals.nl/bevrijding

In Vaals vieren we 75
jaar bevrijding graag
samen met ú.

Daarom zijn er in samenwerking met
de gemeenschap activiteiten ontwikkeld om 75 jaar vrijheid op een mooie
manier te herinneren, bespreken
en vieren. In september en oktober
vinden een aantal unieke evenementen plaats, zoals een oratorium over
de jonge verzetshelden Francotte en
Coenen, een openluchtmis, concert en
parade over de Maastrichterlaan. Alle

Vaalsenaren bij bombardementen in

Activiteiten

hun eigen kelder. De ene was groter,
de andere kleiner en waar mogelijk

9 sept – 31 okt. • Kunstproject

met de buurkelder verbonden om een

Disconnected - Reconnected

vluchtweg mogelijk te maken.

21 sept. • Oratorium ‘In het zicht van de
vrijheid’ op het Von Clermontplein.

Vaals heeft maar enkele centrale

22 sept. • Openluchtmis op het Von

schuilkelders gekend die aan grote

Clermontplein.

aantallen bewoners onderdak boden.

22 sept. • Umbrella Parade met

De cementfabriek van Vijlen, waar ook

dixielandbands over Maastrichterlaan

veel Vaalsenaren hebben geschuild,

19 en 20 okt. • Expositie over

was de enige openbare schuilplaats

bevrijding Vaals

waar meer dan honderd mensen

20 okt. • Concert Oorlog & Vrede in

tegelijk tegen bombardementen

St. Pauluskerk

beschermd waren.

evenementen zijn gratis te bezoeken.
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Echt-Susteren.
Samen grenze(n)
loos herdenken!

September 1944

Oktober
1944

12

13

14

15

16

17

Mesch
Eijsden

Margraten

Maastricht
Gulpen

Wittem

Simpelveld

Valkenburg
Beek
Meerssen
Bocholtz
Voerendaal
Kerkrade

18

19

Heerlen
Sittard
Landgraaf
Brunssum
Nuth
Onderbanken
Schinnen
Born
Stein
Sittard

Januari
1945

19

17

18

Vaals

Susteren

Echt

Operatie Blackcock
De gemeente Echt-Susteren herdenkt
de bevrijding van het ‘Smalste Stukje
Nederland’ van september 1944 tot
en met januari 1945 tijdens Operatie
Blackcock. Operatie Blackcock was een
militaire operatie van het Britse leger
in Nederlands Limburg. De operatie
had als doel om in de driehoek Geilenlijke front te verleggen naar de Roer.

75 BEVRIJDING
JAAR

kirchen-Roermond-Sittard het weste-

ECHT-SUSTEREN

Susteren lag gedurende vier maanden
in de frontlinie en werd zwaar getroffen
door oorlogsgeweld.
Meer over samen grenze(n)loos
herdenken op herdenkingwo2.eu

De periode september
2019 t/m januari 2020
zal geheel in het teken
staan van herdenking,
viering en verbroedering.
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PAK-kanon Susteren

Activiteiten
Sept. • Opgraving, berging en kijkdag

Op het Raadhuisplein in Susteren staat

wrak Short Stirling nabij klooster Lilbosch

een blijvende herinnering aan het

Sept. • Herdenking bevrijding Nieuwstadt

De gemeente Echt-Susteren zal

oorlogsgeweld in het ‘Smalste Stukje

en Roosteren

samen met verschillende (lokale)

Nederland’. Het Duitse 88mm PAK 43/41

17 jan. 2020 • Officiële start herdenkings-

initiatieven en de gemeenten Maaseik

antitank-kanon is door de Engelse be-

weekend bij het kanon op het Raadhuis-

(B) en Selfkant (D) zorgen voor een

vrijders aan de bevolking van Susteren

plein in Susteren

memorabel programma voor jong en

geschonken. Van dit type kanon zijn

18 jan. 2020 • Oude legervoertuigen,

oud.

er wereldwijd slechts enkele exem-

reenactment en Euregionaal bevrijdings-

plaren bewaard gebleven. Het kanon

concert met deelname van koren uit de

wordt dit jaar grondig opgeknapt en

drie gemeenten

geconserveerd om vervolgens weer te

19 jan. 2020 • Eucharistieviering Heilige

worden teruggeplaatst op het Raad-

Sint-Landricus en historische bevrijdingss-

huisplein als prominente verwijzing

toet in Echt. Officiële afsluiting herdenk-

naar deze heftige periode.

ingsweekend in Cultuurhuis Edith Stein
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Meer geschiedenis
van Zuid-Limburg
beleven?

Visit
Zuid-Limburg
Shops

Visit Zuid-Limburg Experience
Th. Dorrenplein 5, Valkenburg

Prehistorische boeren en
bandkeramiekers vestigden zich zo’n 7.000 jaar
geleden in dit gebied en
kondigden hiermee het
begin aan van de rijke
geschiedenis van
Zuid-Limburg.
Eeuwenoude sporen van beschaving,
religie, overheersing, oorlog en welvaart vind je tot op de dag van vandaag
terug in zeldzame opgravingen, cultureel erfgoed, steenkolenmijnen en interessante musea. Nieuwsgierig? Lees
meer op visitzuidlimburg.nl.
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0900-555 9798 (€1 p.g.)

Hier kun je ons vinden!

www.bronvaneuropa.eu

visitzuidlimburg.shop

VR-film Bron van Europa
Door zijn rijke lange en vooral bewogen
geschiedenis, noemen we onze regio
ook 'Bron van Europa'. Al duizenden

In onze Shops
maak je kennis
met al het moois
dat Zuid-Limburg
te bieden heeft!

jaren staat Zuid-Limburg en de omrin-

Visit Zuid-Limburg Shops
Gulpen, Dorpsstraat 27
Heerlen, Bongerd 19
Sittard, Rosmolenstraat 2
Vaals, Maastrichterlaan 73a

gende omgeving immers aan de bron

Deze regio staat bekend om het

én kern van het verhaal van dit wereld-

prachtige landschap, de bourgondi-

Valkenburg, Th. Dorrenplein 5

deel. Ontdek het zelf en maak een

sche gastvrijheid en internationale top

Of bezoek een van de Visit Zuid-Lim-

spannende reis door de tijd langs

attracties. Onze gastvrouwen vertellen

burg Servicepunten in Beek, Brunssum,

oerboeren, Romeinen, ridders en

je graag over de mooiste plekjes en

Echt, Eijsden, Epen, Geleen, Kerkrade,

mijnwerkers via onze unieke Virtual

de leukste activiteiten! Loop ook eens

Landgraaf, Margraten, Meerssen,

Reality film Zuid-Limburg; ‘de Bron

binnen voor het uitgebreide assorti-

Noorbeek, Nuth, Oirsbeek, Schinveld,

van Europa’ in de Visit Zuid-Limburg

ment aan streekproducten, cadeau-

Simpelveld, Stein, Vaals of Voerendaal.

Experience in Valkenburg.

artikelen en VVV Cadeaukaarten.  
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Tickets!

Koop ze eenvoudig
en snel via tickli

Colofon
Deze brochure is een uitgave van Visit

Coördinatie, algemene tekst: Sven Kools /

Zuid-Limburg. Hierin vind je een overzicht van

Visit Zuid-Limburg, Marketing & Evenementen.

activiteiten per Zuid-Limburgse gemeente

Vormgeving: Het Vormlab, concept -ontwerp

m.b.t. 75 jaar bevrijding Zuid-Limburg. Wij

- communicatie, Heerlen

hebben deze brochure met de meeste zorg

Drukwerk: Drukkerij Comar BV, Margraten

samengesteld. Visit Zuid-Limburg staat er

Coverfoto: Jasper Kroese / Eleven Media

niet voor in dat de verstrekte informatie juist,

Fotografie: Foto archief gemeente Beek •

volledig en actueel is. Visit Zuid-Limburg

Beekdaelen • Brunssum • Echt-Susteren

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke

• Eijsden-Margaten • Gulpen-Wittem • Heerlen

schade dan ook, direct of indirect, die op

• Kerkrade • Landgraaf • Maastricht • Meerssen

enige wijze ontstaat door of voortvloeit uit het

• Simpelveld • Sittard-Geleen • Stein • Vaals

gebruik van de brochure of daarin verstrekte

• Valkenburg • Voerendaal • Peter Lambrichs

informatie.

(Voerendaal) • Johannes Timmermans (Eijsden-

© Visit Zuid-Limburg 2019

eeuwen heen (Kerkrade) • Archief Rijckheyt

Niets uit deze uitgave mag worden verveel-

Historsich Goud (Heerlen) • Nuth van Toen

Voor evenementen, attracties,
activiteiten en rondleidingen.

voudigd en/of openbaar gemaakt door middel

(Beekdaelen) • Frans Hoffman (Valkenburg)

Zónder account • Veilig en betrouwbaar

van druk, fotokopie, scan of op welke andere

• Visit Zuid-Limburg • Maastricht Marketing

wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

• Eleven Media

Margraten) • Stichting Eygelshoven door de

toestemming van Visit Zuid-Limburg.

www.tickli.nl

Visit Zuid-Limburg
Postbus 820
6300 AV Valkenburg aan de Geul
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is onderdeel van Visit Zuid-Limburg
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♥
♥
♥
Deel jouw mooiste
Zuid-Limburg moment
met #visitzuidlimburg
Volg ons op Facebook, Instagram en Twitter
@visitzuidlimburg

