MergelRijk - Activiteitenkalender 2016
Hierbij ontvangt u de activiteitenkalender 2016 van MergelRijk.
Dagelijks kunnen onze bezoekers in MergelRijk alles te weten komen over mergel en grotten. Kijk, doe en proef zijn de
belevingswerelden waar we de bezoekers mee in aanraking brengen. Men kan zich vergapen aan prachtige mergelsculpturen, zelf aan
de slag gaan met een mergelblokje en tot slot in de Brasserie proeven van de grottenham en het grottenbier.
Dagelijks voor de kids inde leukste grot van Valkenburg!
- mergel bewerken- mergeltekenen
- fossielen zoeken- unieke speurtocht
- interactieve tablets- film Mergeltovenaar
en heel veel moois om naar te kijken en te luisteren
Pasen 2016 - 27, 28 maart
Paaseieren zoeken en tellen voor de kids
Opening van het vernieuwde Fossiel- en Mijnmuseum, met o.a:
- elektro-spel over Limburgse delfstoffen
- mergeltekenen
- replica van een mosasaurus kaak
- tentoonstelling mijnbouw in Limburg
Dodenherdenking en bevrijdingsdag - 4, 5 mei
Vertoning van een film met historische beelden van Valkenburg tijdens de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. In de laatste
veertien dagen van de oorlog zochten de inwoners van Valkenburg hun heil in de grotten.
Moederdag - 8 mei
Kinderen maken een verrassing van mergel voor hun moeder.
Pinksterweekend - 14 t/m 16 mei
Lammetjesdagen.Tijdens het pinksterweekend staat het mergellandschaap in de schijnwerper en is de herder met een kleine kudde op
bezoek in MergelRijk.Er wordt op vaste tijden een unieke film vertoond over het mergellandschaap.
Zomervakantie - 24 en 31 juli, 7 en 14 augustus
Heel Holland bakt Limburgse vlaaien!
Op deze zondagen worden er echte Limburgse vlaaien gebakken in MergelRijk. De bezoekers kunnen zelf een vlaai bakken en na het
bezoek aan MergelRijk opeten op het terras van de Brasserie. Er is maar een beperkt aantal plekken bij de workshop. De workshop is
gratis, u betaalt alleen de vlaai, in combinatie met een bezoek aan MergelRijk. Schrijf je in via onze website voor deze workshop.
Kerst in MergelRijk – vrijdag 18 november t/m 8 januari 2017
Tijdens deze periode is MergelRijk natuurlijk helemaal ondergedompeld in kerstsferen.
Voor meer details: raadpleeg onze website www.mergelrijk.nl
Op termijn sturen wij u nog meer inhoudelijke informatie!
Heeft u nog vragen, neem gerust contact op!
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