Welkom in het appartement van onze B&B
Sinds 2015 runnen we onze Bed & Breakfast, en dat doen we met veel plezier! Onze gasten zijn altijd tevreden
en het is leuk om blije mensen te ontmoeten! De eerste ‘kamer’ - het huisje - was zo’n succes en leverde zoveel
leuke reacties en contacten op, dat we in 2017 besloten om te starten met dit appartement - naast onze eigen
woning. De gesloten deuren naar onze gang zijn dubbel, met isolatie ertussen: voor optimale privacy.
Ook hier wilden we een bijzondere Bed & Breakfast van maken. Niet zo een waar je op de rand van het bed
moet zitten, maar met een eigen woonkamer en deze keer een wel zeer royale slaapkamer en dito luxe
badkamer. Ook is er een zitje buiten en een eigen terras in de tuin. Zodat u ongestoord kunt genieten in ons .
paradijsje bovenop de Limburgse heuvels. Warm in de winter en lekker koel in de lome Limburgse zomers.
We verzamelen steeds meer en steeds actuele informatie voor u, maar de belangrijkste bronnen vindt u alvast
via in deze pagina’s. De meeste informatie staat ook op onze site. Wandelingen en fietstochten kunt u ook
op uw smartphone gebruiken zodat u er makkelijk mee op stap kunt: www.wolfshuis.nl/download. Mist u
iets, of werkt iets niet goed? Laat het ons even weten, dan zorgen wij dat het in orde komt.
Via de website ‘bedandbreakfast.nl’ wordt u, na afloop van uw verblijf via mail uitgenodigd om uw mening te
geven over ons B&B. Natuurlijk hopen wij op uw enthousiaste reactie!
We danken u bij voorbaat en wensen u een prettig verblijf.
Marion Gerards & Lukas van der Hijden

Parkeren appartement
aan de straat
half voor het hek
desgewenst
op eigen terrein volg
grindpad achterom
de blauwe vlakjes
geven aan waar.

PS Onze kat heet Rafke, ze is behoorlijk
praatgraag. Ook speelt ze graag ‘Pak me
dan!’ en Verstoppertje en liefst een
combinatie ervan. Die spelletjes wint ze
altijd, dus mag ze NIET binnen!

PRAKTISCH
uw adres is Gasthuis 18 6268NN Bemelen

TELEFOONNUMMERS
huis: 043 - 407 24 58 mobiel: 06 – 343 13 888 (Marion) 06 – 46 29 00 00 (Lukas)
ALARM, HUISARTS, TANDARTS
Alarmnummers: 112 als elke seconde telt, minder urgent (politie) 0900-8844
•
•

Huisartsenpraktijk Cadier & Keer Willem Alexanderstraat 1 tel. 043 407 12 29
Huisartsenpost Academisch Ziekenhuis Maastricht ma-vr vanaf 17 uur + hele weekend:
www.hapmaastricht.nl P. Debyelaan 25, 6229 HX Maastricht tel. 043 387 7777

DEFIBRILLATOR / AED
•
•
•

Deze bevindt zich in ons huis > aanbellen bij de voordeur en anders telefoneren.
Bel met Lukas 06 - 46 29 00 00 of Marion 06 – 343 13 888
maar bel altijd eerst 112!!!

TAXI
van/naar Maastricht: Atax 043 - 2 600 200

van/naar Valkenburg: Botaxi 043 – 601 22 21

OPENBAAR VERVOER RICHTING MAASTRICHT en VALKENBURG (zie de dienstregeling verderop)
•
•

Buslijn 8 stopt overdag (behalve op zondag) praktisch voor de deur (50 meter naar rechts) .
Op zon- en feestdagen, opgelet! Van en naar Maastricht rijdt er een “OV-lijntaxi”: deze rijdt
alleen op aanvraag, reserveer tot uiterlijk een uur voor vertrek tel: 0800 - 022 40 50 (gratis).
Ook stopt de bus dan bij Gasthuis 55 (500 meter in de richting van Maastricht, eventueel
kunt u daar parkeren in de berm, loopt u door het donker gebruik een zaklamp of de led van
uw telefoon). Op zon- en feestdagen rijdt er géén bus richting Valkenburg

WIFI / INTERNET
ssid

(met spatie, kleine letters) wachtwoord:

(K=hoofdletter)

TV
U heeft de beschikking over zeer veel digitale binnen- en buitenlandse zenders en themakanalen in
HD kwaliteit. U kunt ook de knop ‘guide’ op de afstandsbediening gebruiken (terugkeren naar
normaal beeld doet u met ‘return’). S.v.p. niet de instellingen van de TV wijzigen.
Chromecast: Netflix YouTube etc. streamen
Met de knop
op de afstandsbediening van de TV gaat u naar juiste HDMI ingang voor
Chromecast. Op uw telefoon of tablet start u de app (Netflix, YouTube, Vimeo etc. - U gebruikt uw
eigen on demand abonnement) en kies vervolgens dit icoon
om het streamen te starten. U moet
wel inloggen op ons wifi netwerk.
Bluetooth speaker (Sony-SRS-X2)
Zet aan, het bluetooth symbool knippert: maak bluetooth verbinding vanuit uw telefoon of tablet.

TIPS
Een redelijk willekeurige en volstrekt subjectieve keuze van ons:
VALKENBURG is klein en gezellig, maar ‘je moet ervan houden’. Vooral in het hoogseizoen kan het
wat druk en lawaaierig zijn. Wij vinden het vooral de rest van het jaar heel aardig toeven, met veel
winkels, terrasjes en restaurants. Maar let op: zodra het op zondag mooi weer is, stroomt het stadje
opeens vol met dagjesmensen. In de zomer zijn er voorstellingen en concerten in het prachtig
gelegen Openluchttheater. Tegen de Kerst is het opeens Kerststad: dé attractie zijn dan vooral de
onderaardse kerstmarkten in de mergelgrotten. Maar ook dan is het weer druk (houd rekening met
wachtrijen bij de Kerstmarkten, met name in de weekends).
Voor cultuur moet je toch vooral in MAASTRICHT zijn: in de theaters of bioscopen. De betere films
draaien in het prachtige nieuwe filmhuis Lumière (www.lumiere.nl) met een mooi Grand Café erbij,
waar je ook goed kunt eten. Overdag zijn - zeker als het Weer tegenzit - het Museum aan het
Vrijthof, Natuurhistorisch Museum en natuurlijk het Bonnefantenmuseum (www.bonnefanten.nl),
met oude en nieuwe kunst, een bezoek waard. Actuele kunst is er ook in Kunstencentrum Marres
(www.marres.org). Ook een rondleiding door het gangenstelsel van de Sint Pietersberg is de moeite
waard. Deze - en meer themarondleidingen in het oude centrum - worden verzorgd door de VVV
(www.visitmaastricht.nl). En Maastricht is natuurlijk ook DE winkelstad met mode en nog veel meer.
Verder zijn - op een dik half uurtje auto-afstand - twee totaal verschillende buitenlandse steden
binnen handbereik. Beiden een bezoek meer dan waard, qua cultuur, qua winkels en zeker ook qua
voordelig & goed uit eten! AKEN, de stad van Karel de Grote met de beroemde Paltz kapel
(www.aachen.de/nl/) en LUIK, de “noordelijkste Zuid-Europese stad” (http://www.visitezliege.be).

FIETSVERHUUR
Limburg is bijna synoniem voor fietsen! Let wel op, als je de berg af gaat, zul je hem ook weer op
moeten… En de heuvels zijn verraderlijk pittig als u het niet gewend bent. Een e-bike is een aanrader:
fluitend ‘neemt’ u de Bemelerberg en zelfs de Cauberg!
Fiets en e-Bike verhuur op 500m. (Resort Mooi Bemelen) reserveren 043 4071321 .
In Maastricht (Centraal Station): www.aondestasie.nl T 043 - 32 111 00

WEBLINKS
www.vvvmaastricht.nl (alles over uitgaan, eten, shoppen en rondleidingen in Maastricht)
www.vvvzuidlimburg.nl (hetzelfde over de rest van Zuid-Limburg)
www.wandelgidszuidlimburg.nl (beetje gedateerde site, maar de wandelingen zijn goed en mooi)
www.beleefbemelen.nl (over het dorp Bemelen en de activiteiten door het jaar)
www.maastrichtnet.nl (cultuuragenda voor Maastricht)
www.zuiderlucht.eu (cultuurtijdschrift met uitgebreide cultuuragenda - ook Euregio)

UIT ETEN
We zijn bewust een B&B dus behalve natuurlijk het ontbijt, bent u aangewezen op buitenshuis eten. Nu is dat
hier in de regio in alle categorieën beslist geen probleem!
MAASTRICHT, daar kunnen we kort over zijn: de stad ziet zichzelf graag als culinaire hoofdstad van het land.
Een beetje gelijk hebben ze wel: per hoofd van de bevolking heeft Maastricht de hoogste café- en restaurantdichtheid. Over sterrenrestaurants (Beluga, Chateau Neercanne, Tout à Fait) gaan we het niet hebben, die
zoekt u op in de betreffende gids. In het segment tot zo rond de 30 euro zijn er de volgende tips…
•

•

•

•

Zelf zijn we fan van de grootsteedse uitstraling van Brasserie Flo, een stukje Parijs in Maastricht, want
een halfzusje van het fameuze La Coupole. In 2016 kreeg het de publieksprijs “Beste Franse Restaurant
van Nederland”. De prijs-kwaliteit is heel goed. Een 3-gangenmenu is ca. € 35. Meer ‘aan de prijs’
maar niet te versmaden zijn de fameuze zeevruchten (www.flomaastricht.nl Stationsstraat 28
reserveren: 043 328 2525).
Spannend is Umami, een concept van sterrenkok Han Ji uit Den Haag. Een verrassende mix, oosters
“with a French twist” voor een zeer schappelijke prijs van ca € 25. Stationsstraat 12 Maastricht.
Reserveren: 043 351 0006 (http://umami-restaurant.com/maastricht/) elke dag open.
Mac van Dinther (De Volkskrant) gaf een 9 voor prijs-kwaliteit. Umami Maastricht heeft een ‘Bib
gourmand’ (de ‘Michelinster’ voor restaurants onder € 40,-).
Je voelt je echt in het grootsteedse Rome bij Toscanella Apuana in de Rechtstraat 22 in Maastricht. De
bediening bestaat louter uit hippe jongeren en naast de echt bijzondere a la carte gerechten is er ook
een betaalbare pizzakaart. Absoluut top, en dus erg in trek: reserveren is dan ook een must
https://toscanellaapuana.nl/ , liefst een dagje eerder. (Zondags gesloten).
Wen Chow (www.wen-chow.nl Spoorweglaan 5 (tegenover het station, reserveren: 043 321 4540)
staat bekend om zijn voortreffelijke Kantonese keuken. De prijzen iets hoger dan je van een
‘gemiddelde Chinees’ gewend bent, maar dat is het waard - neem nu eens niet wat je gewend bent,
maar kies vooral uit de Kantonese gerechten!

De Maas over is er ook genoeg te smullen:
•

•

•
•
•

Voor de lunch is een ‘geheimtip’ Buitengoed Slavante op de flank van de Pietersberg ten zuiden van
Maastricht. Een uitspanning waar de gegoede burgerij zich in de 19e eeuw ontspande. De sfeer is goed
bewaard, het uitzicht ook. (www.slavante.nl ) steek de Maas over en volg de weg naar het zuiden: ziet
u het gebouw met ‘Ainsi’ neem dan het weggetje rechts omhoog (met pittige helling en dito bochten).
Een belevenis is eetcafé Sjiek (www.cafesjiek.nl Sint Pieterstraat 13) reserveren kan er niet, gewoon
inlopen en onderdompelen in een gezellige Maastricht-op-zijn-best chaos waar je geen spijt van krijgt:
eerlijke streekkeuken van goede producten met dito wijnen. Een belevenis ‘waar de chefs gaan eten’
aldus Mac van Dinther in de Volkskrant. Tip: Laat je in de drukte niet ‘naar buiten kijken’ door
hongerige nieuwkomers, maar neem rustig tijd voor dessert, koffie en digestief. Ook hier: redelijke
prijzen. Het terras staat in de top 10 van Nederland, dus als het weer het toelaat: sla je slag!
Te druk bij Sjiek? Schuin tegenover op Sint Pieterstraat nummer 54 ligt eetcafé Rilette. Prima kaart
zeer voordelige dagmenu’s en ook nog aardige lui: www.eetcaferilette.nl reserveren: 043 325 52 84.
De keuken van kunstencentrum Marres (www.marres.org/kitchen Capucijnenstraat 98) reserveren:
043 327 0207 dit is echt een ‘geheimtip’: mediterraan /oosterse ‘fusion’ door de Syrisch kok.
En dan noemen we ook de ‘hipster’ tenten: Brandweerkantine (in de voormalige brandweerkazerne
aan de Capucijnenstraat www.brandweerkantine.nl ) Brasserie Tapijn (in de oude kazerne in het
Stadspark, www.tapijn.nl) en het restaurant van Filmhuis Lumière, een prachtig ingericht (door Dorine
de Vos, van Hotel New York en Villa Augustus) industrieel pand aan Het Bassin (nabij de Boschstraat
www.lumiere.nl/restaurant).

Geheimtip: ‘casino’ Slavante, 19e eeuwse uitspanning met prachtig zicht over het Maasdal

Restaurant Lumière is de jongste aanwinst van culinair Maastricht en na het eten meteen een filmpje pikken!

Ook VALKENBURG heeft het nodige te bieden, maar de keuze is een tandje minder dan in Maastricht.
•

We noemen Aan de Linde (www.aandelinde.eu Jan Deckerstraat 1b T 043 601 0577 er is een mooi
terras aan de Geul met zomeravondzon, de prijzen zijn redelijk, de dagschotel (tot 18:30) is zeer
voordelig.

•

Een uitzonderlijke belevenis, maar wel ‘aan de prijs’, is Chateau Sint Gerlach in Houthem (Joseph
Corneli Allée 1 Valkenburg aan de Geul T 043 608 88 88 www.chateauhotels.nl/chateau-st-gerlach) er
is een bistrot en een restaurant. Je kunt op het terras terecht voor een kopje koffie ‘met wat erbij’ of
een goed glas wijn. Ook voor de uitgebreide lunch een prima adres!

•

Vooral het uitzicht is goed bij Restaurant de Haselderhof bij de Kasteelruïne van Valkenburg. Ingang
aan de voet van de Cauberg (neem de trap of de glazen lift). Vooral voor de lunch een prima plek
(eenvoudig eten). www.haselderhof.nl.

VOORDELIG UIT ETEN * door ons aanbevolen ** door onze gasten aanbevolen ***unaniem aanbevolen
GOEDKOOP & IN DE BUURT
Roemer’s Bemelen ***
roemerseetcafe.nl

Eten in ons dorpscafé vanaf € 8,50
keuken do-zo; do-vr dagschotel* T 043 - 407 17 88
op zondag** kookt meestal de vrouw des huizes (Maaike)
samen met onze buurvrouw (Mariëtte): beiden zijn
doorgewinterde hobbykoks, en dat is als compliment
bedoeld. Ze weten telkens weer andere gerechten op uw
bord te toveren. Steeds meer mensen weten dan ook de weg
naar Roemer’s te vinden, dus vooraf reserveren is wel zo
slim! De huiswijn is ook prima!

Op ’t Indsje Cadier en keer**
optindsje.nl

vanaf € 7,50
iedere dag , zo alleen à la carte T 043 - 407 25 47
eenvoudig en goed gevuld bord voor weinig geld

Talentino Margraten**
restaurant-talentino.nl

leerrestaurant, menu’s van € 9,50
zo gesloten T 043 - 458 33 58
Heel apart, onze gasten zijn er enthousiast over!

Chriske Margraten**
chriske.nl

eetcafé hoofdgerecht vanaf € 12
ma gesloten T 043 - 458 14 75
eenvoudig en goed gevuld bord voor weinig geld

frituur ‘a gen kirk’ Sibbe

snelle hap, met zitplaatsen, in Sibbe naast de kerk
ma gesloten, de patat is goed, de kroketten ook

IETSJE VERDER
l’Appetito / ’t bakhoes Sint Geertruid
lappetito.nl

Italiaans restaurant (menu va € 17) en pizzeria (€ 8 - € 14)
wo t/m zo 043 - 851 65 45
we horen wisselende berichten: ‘himmelhoch jauchzend’
maar ook ‘zum Tode betrübt’

il Forno Valkenburg
ilfornovalkenburg.nl

Italiaans, pasta & pizza € 9 - € 15
iedere dag (?) T 043-6015590
als je perse pizza wilt, niet slecht, ook de pasta trouwens, ook
een mooie ruimte

restaurant eetcafé Lumière*
lumiere.nl/restaurant

prachtige ambiance, nieuw en dus reserveren gewenst
iedere dag T 043 321 40 80 zie eerdere pagina’s

…er is uiteraard nog (erg) veel meer: kijk ook op iens.nl of op vvvmaastricht.nl of vvvzuidlimburg.nl

KIJK OP VOORGAANDE PAGINA’S VOOR MEER TIPS IN DE IETS DUURDERE CATEGORIE

WANDELINGEN & FIETSTOCHTEN
We wonen in een mooie wandel- en fiets-omgeving die wij natuurlijk op ons duimpje kennen. Gewoon de deur
uit lopen en met wat gevoel voor oriëntatie je eigen weg zoeken gaat prima. Handige oriëntatiepunten zijn
uiteraard de Van Tienhovenmolen, (vlak bij huis); de kerk van Berg & Terblijt (in het noordwesten) en in het
zuiden de grote lindeboom (die hier door Franse landmeters in de tijd van Napoleon is geplant) en dan is er nog
de torenspits van de kerk van Sibbe (in het oosten).
Toch zijn er van die mooie plekjes, weggetjes en uitzichten die je dan misschien net misloopt: daarom hebben
we een aantal wandelingen op kaart gezet. Ook is er een aantal wandelingen uitgeprint in een klapper, ze
komen van de website www.wandelgidszuidlimburg.com u kunt ze als pdf ook downloaden op uw smartphone)
Ga vooral even kijken op www.wolfshuis.nl/download daar hebben we alles bij elkaar gezet. Ook handig voor
onderweg!

RUNKEEPER
Onze persoonlijk uitgestippelde wandel- en fietsroutes staan
op 'Runkeeper':
https://runkeeper.com/user/1970655726/route/3840292
maak een bookmark op uw telefoon en gebruik de kaarten
onderweg. U kunt ook de ‘Runkeeper’ App op uw Smartphone
gebruiken. Zoek in de App op Routes > Wolfshuis B&B.
'WANDELGIDS ZUID-LIMBURG'
http://www.wandelgidszuidlimburg.com is een prima bron
voor mooi en goed beschreven wandelingen, u kunt de tochten
als pdf ook downloaden op uw smartphone.
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