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Buitengoed De Gaard

Brocante Rosalie

TOUR
DE BROCANTE

IN H E T WAR M E ZU IDE N
In een van de mooiste stukjes Nederland
stikt het van de curiosawinkeltjes en fijne
adresjes waar je kunt eten en slapen.

Café Guulke

IJssalon van Nederland. Open 11.30-22.00 uur.

BUITENGOED DE GAARD

Nadat we van Noord-Holland naar Nederweert zijn gereden, sterken we aan bij
eetcafé Guulke. Voor het grote terras is
het iets te fris, daarom kiezen we een zonovergoten plekje in de serre. Aan de wand
hangen talloze familiefoto’s van de eigenaar
én vintage radio’s. We genieten van een
enorme caffé latte met een toef slagroom
en zijn helemaal klaar voor onze tour de
brocante. Open 10.00-21.00 uur. Geenestraat 2a,

Brugstraat 23, Nederweert, www.ijssalonflorence.nl

Aan de rand van Heythuysen nemen we
een kijkje bij de super-de-luxe pipowagens
(met Dutchtub!) en het vierseizoenenhuisje
met zwembad in de tuin van Buitengoed de
Gaard. Een plek om heerlijk lang te blijven
en het perfecte vertrekpunt voor een wandeling door het Leudal.

dag van de maand van 10.00-16.00 uur. Wetering 3,

THORN IS EEN SCHATJE

Nederweert, www.guulke.nl

Nederweert, www.hetklaverhofje.nl

BROCANTE ROSALIE

LANDZICHT HOUTSBERG

Hebberig geworden, worden we bij
Brocante Rosalie op onze wenken bediend.
Of eigenlijk moeten we Lekker Thuis zeggen, want de stenen winkel heeft een andere
naam die perfect past bij de gemoedelijke
sfeer en de wanden, tafels en toonbank vol
landelijke accessoires en cadeautjes.

In de loods van Landzicht Houtsberg in
Leveroy staat het vol design, retro, vintage
en van die stoere industrielampen. Bel ze
even, want ze openen de winkel op afspraak. Deckersstraat 3, Leveroy, 0495-65 24 79,
www.landzichthoutsberg.nl

Wat tijd over? Bezoek dan zeker het pittoreske Thorn. Een lieflijk stadje met spierwitte
huizen waar de straatjes, geplaveid met
maaskeien, tussendoor meanderen. Het
middeleeuwse stadje heeft in het centrum
een imposante Abdijkerk, al kiezen veel bezoekers voor de route langs de veldkapellen
naar de landelijk gelegen Kapel onder de
Linden. www.parochiethorn.nl

Open 10.00-17.00 uur. Brugstraat 31, Nederweert,

TUSSEN KUNST EN KAST

C A AT J E A N T I E K & B R O C A N T E

www.brocanterosalie.nl

Op zoek naar een ludiek tuinbeeld? Bij
Tussen Kunst en Kast hebben ze betonnen
beelden in de vorm van honden, geiten
en paarden. Open maandag, donderdag, vrijdag,

Tussen de trouvailles wanen we ons in
Frankrijk. Bij Caatje Antiek & Brocante
vind je stillevens van (armeluis)zilver, doorleefd speelgoed, beelden, servetringen,
bladmuziek en linnengoed. Allemaal unieke
stukken die de eigenaar tijdens tochten

Verrukkelijk, ambachtelijk ijs in IJssalon
Florence in Nederweert – niet voor niets in
2002, 2011 en 2013 gekozen tot Beste

LIBELLE BROCANTE

Buitengoed De Gaard

GUULKE

IJSSALON FLORENCE

88

Brocante Rosalie

HET KLAVERHOFJE
Neem ook een kijkje bij de romantische
meubels en het tijdloze linnengoed van
Het Klaverhofje. Omdat ze naast brocante
ook nieuwe woonaccessoires hebben, l
uidt het motto: Een vleugje van toen in de
sfeer van nu. Open op afspraak en de eerste zater-

zaterdag van 10.00-17.30 uur. Dorpstraat 16, Leveroy,
www.tussenkunstenkast.nl

Walk 6, Heythuysen, www.vierseizoenenhuisje.nl

LIBELLE BROCANTE

89

S HO P P INGRO UT E

Caatje Antiek

Townhouse Hotel

Caatje Antiek

door Vlaanderen en Frankrijk heeft gevonden. Open op afspraak en vrijdag 13.00-17.00 uur,
zaterdag11.00-16.00 uur, Dorpsstraat 80, Heel,
www.caatje-brocante.nl

LEI JANS
Statige toonkamers met als toegift een fleurige kamer vol kinderledikanten, kasten en
vintage speelgoed. Lei is meubelrestaurator,
al geeft hij zijn liefde voor het verzamelen
van antiek, brocante en landelijke meubelen
tegenwoordig voorrang. Het zit er dik in dat
je voor een broodtrommel uit de jaren vijftig
valt, of een nostalgisch koekblik. Open woensdag t/m vrijdag 11.00 -17.00 uur. Schoolstraat 6A,
Echt, www.lei-jans.nl

ALS EEN ECHTE LADY
Toppunt van verwennerij: lunchen of genieten van een high tea in het schitterende
Kasteel Eyckholt. Elke dag van 12.00-21.00 uur

België is dichtbij maar het lijkt wel alsof
we een tijdreis hebben gemaakt. Bij het
Belgische Barbotine stap je namelijk plotsklaps in de wereld van Charles Dickens.
Met ruiten, strepen, brokaat en kant creëren
ze eigenhandig de sfeer van weleer, want
naast een winkel vol brocante en nieuwe
landelijke accessoires hebben ze een eigen
restauratie-atelier. Open dinsdag-zaterdag 10.0018.00 uur, zondag 13.00-17.30 uur. Bleumerstraat 16,
Maaseik, www.barbotine-landelijkwonen.be

’T MAASEIKER WOONHUYS
De drie verdiepingen zijn ingericht met
chique landelijke meubels en accessoires.
Plus de matte muurverf van Painting de
Past, die ieder nieuwbouwhuis omtovert
in een Engels landhuis.
Bleumerstraat 22, www.maaseikerwoonhuys.be

en zaterdag vanaf 18.00 uur. Eyckholtstraat 13, Roos-

MAESEN MICHEL

teren, www.kasteeleyckholt.nl

Een winkel gevuld met witte pleiste
ornamenten, van barokke engeltjes tot
sierlijk lijstwerk. Bleumerstraat 26, Maaseik

BELGISCH LIMBURG
Maak een uitstapje naar onze zuiderburen
en bezoek de Belgische Bleumerstraat.
Deze winkelstraat verbindt de Maasbrug
met de gezellige markt van Maaseik.
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BARBOTINE

LIBELLE BROCANTE

ook oude hoeden, om thuis nonchalant aan
de kapstok te hangen.
Bleumerstraat 42, Maaseik

BROCANTE IN BEEG
Aan de andere kant van het water, in Maasdorp Grevenbicht, vind je Brocante in Beeg.
Het assortiment bestaat uit oude meubels
en woonaccessoires die door de eigenaren
in Frankrijk en België werden opgeduikeld
en met veel liefde zijn gerestaureerd. De
nieuwe woonaccessoires met vintage uitstraling zijn onder andere van Clayre & Eef,
Linnen and More en Peacock.Open vrijdag
13.30-18.00 en zaterdag 12.00-17.00 uur. Geneer 4,
Grevenbicht, www.brocanteinbeeg.nl

SANNEKE PANNEKE
Romantiek met een snuf shabby chic.
Sanneke verkoopt lavendelharten, geurkaarsen, kastknopjes in zachte kleuren,
kroonluchters, hoedendozen, brocante met
Franse flair en nog veel meer. Open: woensdag

Nancy het zeker: hier zou ze haar droom
verwezenlijken. Ze opende HomeComing
Brocante en Sfeer en vulde haar winkel met
vondsten uit binnen- en buitenland. Winkelen in stijl? Boek dan Theetje Brocante, een
combinatie van brocante shoppen en een
heerlijke high tea.

JOS VAN HAM

HOME COMING

Dit overvolle bric-à-brac-winkeltje herbergt
heel veel moois. Beelden en scheepjes en

Toen in het winkelstraatje van Hulsberg
een snoepwinkeltje de deuren sloot, wist

Lei Jans

ADRIAAN DE SMAAKMAKER

Open: woensdag, vrijdag en zaterdag 10.00-17.00 uur.

en in de gezellige woonkamer brandt de
haard. ’s Ochtends staan er een versgemalen kop koffie en een kakelvers ontbijt klaar.
En als je wilt is er een glaasje prosecco.
Townhouse is Limburgse gezelligheid,
vermomd in een modern jasje. En o ja, bij
binnenkomst worden gasten getrakteerd op
een kopje Maastrichtse mosterdsoep.

Kerkstraat 24, Hulsberg, www.homecoming-shop.nl

St. Maartenslaan 5, Maastricht, www.townhousehotels.nl

In deze oude watermolen worden broden
en vlaaien met liefde gebakken. En dat
proef je. Stenenbrug 3, www.bisschopsmolen.nl

VILLA KAKELBLOND

DAGJE NAAR DE MARKT

LE SALONARD

In Valkenburg aan de Geul, midden in het
Limburgse Heuvelland, ligt Villa Kakelblond,
een brocantewinkel annex meubelstoffeerderij. Handig, want de zojuist op de kop
getikte chaise longue kunnen ze meteen
bekleden met een stof naar keuze. Ze
verkopen ook behang van Room Seven
en krijtverf van het Limburgse merk
L’Authentique. Open: woensdag 12.00-17.30 uur

Om de hoek bij Townhouse, tegenover het
centraal station, is het iedere zaterdag heerlijk struinen op de antiekmarkt.

Topadres met zuurdesembroden, Italiaanse
vleeswaren en boerenkazen.

Het adres voor mosterd, jam, dressing en
azijn. Alles wordt ter plekke geproduceerd.
St. Pieterstraat 36, www.adriaandesmaakmaker.nl

BISSCHOPSMOLEN

Heidenstraat 2a, www.lesalonard.com

www.maastrichtsemarkten.nl

GEZELLIG OUDERWETS

DOEN: HET JEKERKWARTIER
In dit beeldschone historische wijkje vind je
fantastische restaurantjes en winkeltjes met
zalig brood, kaas en vleeswaren.

In een prachtig achttiende-eeuws pand stalt
Léonne met veel smaak haar schatten uit,
van vintage speelgoed tot verzilverd bestek,
van Engelse poppenhuizen tot antieke
spaarpotten. Het oogt gezellig ouderwets.

12.00-17.00 uur. Lindenlaan 10, Valkenburg aan de

CAFÉ SJIEK

Dinsdag en donderdag en het eerste weekend van de

Geul, www.villakakelblond.nl

Het eetcafé van Maastricht waar hippe
studenten en chique Maastrichtenaren zij
aan zij zitten. Het zoervleis met dikke friete
en appelmoos smaakt er verrukkelijk. Het
terras ligt in een stadsparkje.

maand, Brusselsestraat 26, www.gezelligouderwets.nl

donderdag en vrijdag 10.00-17.30 uur en zaterdag

t/m zaterdag 12.00-17.00 uur. Spaubeekerstraat 68,
Neerbeek, www.sannekepanneke.nl

Lei Jans

TOWNHOUSE HOTEL
Een designhotel ongezellig en onbetaalbaar? Townhouse Hotel bewijst het tegendeel: het meubilair is van Eames en Vitra,
maar het serviesgoed is bloemig brocante

Sint Pieterstraat 13, www.cafesjiek.nl

ER WAS EENS EEN WINKEL
Het winkeltje is gevuld met oude meubels die in een nieuw jasje zijn gestoken,
hippe woonaccessoires en brocante
hebbedingen. Ook fijn: je vindt er testpotjes

LIBELLE BROCANTE
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Maaseiker Woonhuys

Caatje Antiek

Maaseiker Woonhuys

van het Limburgse verfmerk L’Authentique.

LIB ELLE AANB IED ING

DE PRIJS: € 59,PER NACHT

SLAPEN IN HET PRACHTIGE
TOWNHOUSE HOTEL

Overnachting vanaf € 59,- p.p.p.n. De prijs
is excl. toeristenbelasting en servicekosten
à € 4,75 p.p. In september en oktober is
de prijs v.a. € 69,- p.p.p.n.
Voor inchecken op vrijdag en zaterdag
in augustus geldt een toeslag van € 5,p.p.p.n. Voor de grotere kamers rekent het
Townhouse Hotel een toeslag van € 10,-.

St. Pietersstraat 20, www.erwaseenseenwinkel.nl

TEKST: FEE VAN ’T VEEN EN ROOS STALPERS. FOTOGRAFIE: SONJA VELDA

DE KIEKOET
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Ze verkopen sowieso de leukste souvenirs
van de stad: theemelange droum vaan
Mestreech, katoenen kemissieteskes (boodschappentasjes) en I love Mestreech-mokken. Om al die leuke spullen te presenteren,
is de collectie van de Kiekoet uitgebreid met
brocante meubels, zoals een oude archiefkast om Maastrichtse kookboeken in op te
bergen en vooroorlogse schoolbankjes om
er Mestreechter Leesplenkskes op te leggen.
Fijne combinatie. Heggenstraat 5, www.dekiekoet.nl

VOOR AL
DIE LEUKE
ADRESJES IS
ÉÉN DAG
LANG NIET
GENOEG!
BOEKEN DUS,
D AT N A C H T J E
HOTEL
LIBELLE BROCANTE

In dit gezellige hotel gaan design en huiselijkheid hand in hand. Geweldige kamers
met heerlijke bedden, luxueuze badkamers
en een schitterende ontbijtzaal. Limburgse
gezelligheid in een modern jasje. St. Maartenslaan 5, Maastricht, www.townhousehotels.nl

DIT ZIT IN HET ARRANGEMENT
✤ Ontvangst met een huisgemaakte soep
in de woonkeuken.
✤ Logeren in een Medium-kamer met een
luxe Hästens-bed.
✤ Ontbijten in de Townhouse Living met
bubbels en lokale, biologische producten.
✤ Shopboekje en kortingsvouchers voor
de leukste musea, winkels en het nieuwe
Grand Café op het Vrijthof.
✤ Stadsplattegrond van Maastricht.
✤ Gratis koffie/thee in de woonkamer.
✤ High Beer of High Wine naar keuze in
Grand Café Maastricht Soiron.

De aanbieding is geldig tot 31 oktober
2013 en alleen te boeken door personen
ouder dan 18 jaar. Op basis van beschikbaarheid en niet geldig tijdens evenementen of in combinatie met andere aanbiedingen.

W I LT U R E S E R V E R E N ?
Bel 043-321 11 11 of mail naar:
reserveringen@townhousehotels.nl onder
vermelding van ‘Libelle-arrangement’.

