kapel voor Maria
Een

Wat leuk dat je je komt verwonderen
in de Grensmaasvallei! Eenmaal op de
pedalen heeft de Route vol Verwondering
heel wat verrassingen te onthullen.
Er zijn in dit gebied namelijk nogal wat
wonderlijke zaken gebeurd en bijzondere
plekken te zien. Op de plekken waar
deze verhalen zich schuilhouden, staat
de deur doorgaans niet open.

Het wonder
van Stein
In 1970 werd Stein overspoeld door honderden
pelgrims nadat er een waar wonder gebeurd
was. Dat overkwam de aan gewrichtsreuma
lijdende Bertha Meulenberg.
Geïnspireerd door de Duitse Therese Neumann
die op Goede Vrijdag een Christus-visioen
kreeg, ging zij negen dagen in gebed. Op de
vierde dag hoorde ze klopgeluiden en in de
dagen erna geeft Neumann Bertha de opdracht
om een kapel te bouwen. Op de negende dag
verdwijnt de reuma tegen alle verwachtingen
van artsen in. Tijdens de bouw van de kapel ziet
haar zoon in 1970, weer op Goede Vrijdag,
in Huize Meulenberg een kruisbeeld ‘bloeden’.
De druppels die langs het kruis liepen, vielen
niet op de vloer. Bedevaartgangers hopen al
jaren op een nieuw wonder, maar het kruisbeeld
laat zich tot op heden niet verleiden. De kapel,
genaamd Kapel van het Bitter Lijden,
is dagelijks te bezoeken (Vaart 1, Stein).

Dat is nu anders. Met je smartphone
op zak beleef je op vele locaties langs de
route een audiovisuele ervaring, waarmee
je plekken bewondert (in 360 graden) die
je normaal niet ziet en verhalen te horen
krijgt (tijdens een audiotour) die bijna
niemand kent. Tussen deze locaties geniet
je van de groene en rustige omgeving
van de Grensmaasvallei en neem je
een pauze bij een van de sfeervolle
horecagelegenheden onderweg.
Wij wensen je veel fietsplezier!

met de naald
Non
Mariapark, Sittard-Geleen
In 1866 vond in Sittard een wonder plaats dat
een pensionaire (leerling) van de Ursulinenzusters
het leven redde. Ze had per ongeluk een naald
ingeslikt tijdens het handwerken. De naald was vast
komen te zitten op een onbereikbare plaats in haar
keel. Ontsteking en dus de dood dreigde, in een
tijd waarin nog geen penicilline bestond.
Door aanroeping van Onze Lieve Vrouwe van het
Heilig Hart hoestte ze uiteindelijk toch de naald op.
Het wonder zorgt er nog steeds voor dat vele
bedevaartgangers een bezoek brengen aan
het Mariapark en de Basiliek in Sittard.

Verwonderen
zo doe je dat

Kapel Schilberg, Pey
Het Mariakapelletje van Schilberg werd niet zomaar
gebouwd. Maria zelf heeft erom gevraagd. Het verhaal
gaat dat een schaapherder op een dag na het bidden
een houten Mariabeeld in een boom zag staan.
Toen hij het naar de kerk had gebracht, bleek het
de volgende dag weg te zijn. Het beeld verscheen
opnieuw aan de herder. Op andere plaatsen was
bekend, dat Maria zo haar verlangen had geuit voor
een kapel. Dit wonderlijke voorval leidde tot de bouw
van de Onze Lieve Vrouw van Peys-kapel in 1691.
Voortaan konden de mensen hier in Schilberg
Maria om troost en hulp vragen.
In het kapelletje staat een Mariabeeld. Het beeld
laat Maria zien met het Kind Jezus op haar
rechterarm. Op haar linkerarm rust een opengeslagen
boek. Het Kind kijkt naar je en wijst met zijn vinger
naar de tekst in het boek, de begintekst
van het Weesgegroet Maria.

De lichtjes van
St. Lucia
St. Martinuskerk, Beek
Ergens in de donkerste tijd van het jaar viert Beek
feest rondom de Heilige Sint Lucia. Sinds 1952 is
dit een traditie die uit Zweden kwam overwaaien,
om de Beekenaren weer dichterbij het geloof te
brengen. Onderdeel van de festiviteiten is het jaarlijks
kiezen van een Lichtkoningin en haar Hofdames.
De Lichtkoningin wordt rond 13 december, de
feestdag van St. Lucia, in de kerk ‘gekroond’ en
bezoekt tijdens haar regeerperiode mensen die
een lichtpuntje kunnen gebruiken.
De legende van de Heilige Lucia is echter vrij luguber.
Ze leefde rond de derde eeuw na Christus in een tijd
van christusvervolgingen. Toen een heidense minnaar
romantische interesse toonde en een compliment
over haar ogen maakte, stak zij deze uit en zond ze
hem toe op een schaal. De boodschap: laat me met
rust. Op wonderbaarlijke wijze bleef ze
in staat om te zien.

Blijf je verwonderen
in de Grensmaasvallei
Ben je na je fietstocht nieuwsgierig geworden en wil je de omgeving nader verkennen? Ontdek
dan ook de wandelingen langs
de Route vol Verwondering.
Op een aantal plekken starten de

In het dagelijks leven schiet het er nogal eens bij in om jezelf
over iets te verwonderen. Een wonder is iets onverklaarbaars.
In een wereld waarin we constant alles willen verklaren, spreekt
dit juist tot de verbeelding. Om jezelf te verwonderen hoef je
niet naar een van de wereldwonderen te reizen, integendeel.
Juist op de kleine, doorgaans onopvallende plekken, kan
een wereld vol verwondering voor je opengaan.
Als je er maar de tijd voor neemt!

Verwondertips:

Wees nieuwsgierig
Luister naar je intuïtie en probeer
die te volgen. Ben je nieuwsgierig
naar iets? Sta open, zoek
het uit en ga erachteraan!

Lekker speels
Probeer te denken zoals
je dat als kind deed.
Ga ouderwets spelen door
iets te doen wat je leuk
vindt zonder dat het iets
hoeft op te brengen.
Waar heb je zin in?

In het
hier en nu
Door met aandacht je
omgeving in je op te nemen,
vallen je dingen op waar je
anders aan voorbijgegaan
was. Creëer de voorwaarden
voor verwondering.

zogenaamde ‘camini’s’. Tijdens deze
korte pelgrimervaringen proef je in
Zuid-Limburg van de maandenlange
wandeltocht naar Spanje. Deze routes

Verwonderarrangementen
Je volledig laten verwonderen in de
Grensmaasvallei? Kies dan voor een van
de Verwonderarrangementen. Je kunt
verrast worden door een hapje en een
drankje tijdens je Route vol Verwondering of helemaal tot rust komen tijdens
een overnachting inclusief diner en
wellness. Bekijk de arrangementen op
⟶ visitzuidlimburg.nl/
routevolverwondering.

liggen allemaal langs de originele
Jacobsroute en zijn met spreuken en
opdrachten gericht op bezinning en

elende handen
h
e
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Pater Karel Kapel, Munstergeleen
Toen Joaness Houben uit Munstergeleen niet
geschikt bleek voor de militaire dienst, trad hij toe
tot een Belgisch klooster. Vanaf die tijd ging hij
door het leven als Pater Karel. Begin 1852 ging hij
werken in Engeland en Ierland, zonder dat hij de taal
sprak. Zijn luisterend oor én helende handen trokken
steeds meer gelovigen. Hij overleed in 1893,
maar 106 jaar later in 1999 gebeurde er een
wonder in zijn geboortedorp.
Na het moment dat Dolf Dormans van de artsen te
horen kreeg dat hij nog maar een paar uur te leven
had, begon hij met bidden tot Pater Karel. Hij genas
van zijn zeer ernstige darmkwaal en leefde nog
18 jaar. De heiligverklaring van Pater Karel werd in
gang gezet en de commissie in Rome concludeerde
unaniem dat dit voorval niet verklaard kon worden
door de medische wetenschap en dus een wonder
was. In 2007 werd Pater Karel Heilig verklaard.

bewustwording, net als wanneer je
naar Santiago loopt. Naast de camini’s
is de Spirituele route Stein ook een
wonderlijke ontdekking langs kapellen,
wegkruisen en het Patersbos.
⟶ visitzuidlimburg.nl/camini.

Colofon
Dit is een uitgave van Visit Zuid-Limburg.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, scan
of op welke andere wijze ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming
van Visit Zuid-Limburg.

Uitgerust op pad

© Visit Zuid-Limburg 2022.

De Grensmaasvallei biedt meer dan

Tekst: Kohl tekst, gemeente Beek,

genoeg ontdekkingen voor een week-

gemeente Echt-Susteren, gemeente

endje weg of een hele vakantie. Ontdek

Sittard-Geleen, gemeente Stein en

de verrassende accommodaties, zoals

Visit Zuid-Limburg

sfeervolle B&B’s, goed verzorgde cam-

Ontwerp: Het Vormlab, Heerlen

pings, de beste hotels of een wonder-

Drukwerk: Comar, Margraten

Coördinatie: Visit Zuid-Limburg

baarlijke overnachting in een kasteel.
De Grensmaasvallei is ook een ideale

Visit Zuid-Limburg

en rustige uitvalsbasis om de rest van

Postbus 820

Zuid-Limburg te ontdekken.

6300 AV Valkenburg a/d Geul

⟶ visitzuidlimburg.nl/overnachten.
visitzuidlimburg.nl
#visitzuidlimburg
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Een fietsroute door de
Zuid-Limburgse Grensmaasvallei
die je laat verwonderen over
schitterende natuur, vergezichten,
het RivierPark Maasvallei,
het Geleenbeekdal en
cultureel erfgoed.
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Boordevol wonderbaarlijke
locaties en bijzondere
verhalen die uitnodigen tot
rust en bezinning.
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Over de route
De Route vol Verwondering is een fietsroute
die dwars door de Grensmaasvallei loopt,
van Beek tot aan Echt. De route bestaat uit
twee lussen die met elkaar verbonden zijn.
De totale lengte is ruim 100 kilometer, maar
dus eenvoudig op te delen.
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De route volgt het handige fietsknooppuntensysteem. Dat betekent dat je alleen een
reeks nummers hoeft te volgen. De route naar
het volgende knooppunt is steeds langs de
weg gemarkeerd in beide richtingen. Ook kun
je de route beginnen bij een knooppunt naar
keuze. Kijk op onze website voor parkeermogelijkheden of aansluiting op openbaar
vervoer. Zo kan de route ook gestart worden
vanaf het treinstation in Beek/Elsloo, Echt,
Geleen-Oost, Spaubeek, Sittard en Susteren.
⟶ visitzuidlimburg.nl/routevolverwondering
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zijn verbindingsknooppunten
tussen de Noord- en Zuidlus.

Kies bij knooppunten 6
verloop van de route.
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De verwonderplekken
Ze zijn allemaal goed te vinden bij
het volgen van de fietsknooppunten.
Een aantal liggen er iets van de
route af. Deze zijn verder goed
bewegwijzerd middels de bekende
bruin-witte en/of zwart-gouden
bewegwijzerborden. Voor enkele
dien je van de route af te wijken,
dit is in de kaart aangegeven
met een stippelijn.
Liever een meer gedetailleerde
beschrijving? Download de
route digitaal. En bekijk ook
direct alle 360-gradentours
en audiotours.

In de Grensmaasvallei kom je tal van bijzondere gebouwen en plekken tegen vol verhalen,
maar wat doe je als de deuren gesloten zijn?
Doorfietsen? Niet tijdens de Route vol Verwondering! Op de verwonderplekken langs
de route kun je een 360-gradentour en/of
een audiotour doen, een wonderlijke virtuele
ervaring op je eigen smartphone. Zo kun je
je alsnog verwonderen over plekken waar je
normaal gesproken niet (binnen)komt.

360-gradentour
Met de 360-gradentours in kerken, kapelletjes,
kloostertuinen en kastelen waan je je even
binnen, terwijl je buiten staat met je fiets (of
gewoon lekker thuis op de bank zit). In een
virtuele omgeving geniet je van al het moois
om je heen. Ondertussen kom je meer te
weten over de interessante plekken in deze
omgeving door te luisteren en te kijken naar
korte audio- en videofragmenten.

Audiotour
De audiotour gaat verder waar de 360-gradentour eindigt. Een meesterlijke verteller neemt
je mee door en/of rondom de locatie aan de
hand van de meest wonderlijke verhalen.
Je hoort geheimen die bijna vergeten zijn
en wordt rijkelijk beloond voor de tijd die je
neemt om je te laten verwonderen. Foto’s
ondersteunen het verhaal, waardoor je er niet
alleen langs de route van kunt genieten, maar
waar en wanneer jij wilt.

Gevelbordjes
Op de verwonderplekken met 360-gradentours en audiotours kom je speciale gevelbordjes tegen met QR-codes die je kunt
scannen om de tours te volgen. Vanuit thuis
ontdek je alle tours via visitzuidlimburg.nl/
routevolverwondering

