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OORLOG HOORT 
IN EEN MUSEUM

Kom naar het grootste oorlogsmuseum van Nederland!
Op het voormalige slagveld Overloon staat het eerste oorlogsmuseum over de Tweede Wereldoorlog 
van West-Europa. Sta tijdens je bezoek stil bij het verzet, D-day, de holocaust en ook de bevrijding.

Op 10 mei 1940 vallen Duitse troepen Nederland binnen. Na een paar dagen strijd geeft Nederland 
zich over. Er volgen vijf jaren van bezetting. Hoe gedraagt de Duitse bezetter zich? En wat betekent 
dat voor de bevolking? Pas je je aan, werk je mee met de overheersers of kom je in verzet? En wat 
gebeurt er met je als je Joods bent? In de tentoonstelling ‘Nederland in de Tweede Wereldoorlog’ 
vertellen acht personen hun verhaal. En de grote vraag is dan natuurlijk: wat zou jij hebben gedaan, 
als je in hun schoenen stond?

Na deze tentoonstelling kom je in een gigantische militaire hal terecht. Daar staan maar liefst 150 
militaire voer,- vaar,- en vliegtuigen in levensechte opstellingen. Een unieke collectie die in de loop 
van zeventig jaren bij elkaar is gebracht en in perfecte staat verkeert. Om alles te kunnen zien, heb 
je zeker een halve dag nodig, maar het is dan ook méér dan de moeite waard! Bovendien ligt het 
museum in een mooi park en er is een museumcafé en een grote (gratis) parkeerplaats. Kortom, alle 
ingrediënten zijn aanwezig voor een bijzondere dag. Kom kijken!

Wist je dat je ook door ons museum kunt fietsen? 
Tijdens de openingsuren van het museum kunnen fietsers over een lengte van 90 meter door de 
grote museumhal fietsen, op een hoogte van drie meter. Vanaf de brug heb je een geweldig uitzicht 
op de enorme Tweede Wereldoorlog collectie en het is helemaal GRATIS!

OORLOGSMUSEUM OVERLOON 
Museumpark 1  •  5825 AM  Overloon  •  T. 0478-641250 

www.oorlogsmuseum.nl  •  www.facebook.com/oorlogsmuseumoverloon

Openingstijden van het museum: maandag t/m vrijdag van 10 tot 17 uur  •  in het weekend van 11 tot 17 uur

Graag stellen wij u voor aan de Peel, een prachtig natuurgebied waar u o.a. 

heerlijk kunt wandelen en fietsen. Naast de verkenning te voet is er in de Peel 

en zijn omgeving genoeg te beleven! Blader eens rustig door dit magazine en 

laat u inspireren voor de leukste dagjes uit tijdens uw verblijf!

DE PEEL
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Beste gasten,

Hierbij heet ik u, namens het gehele 

team van Landal De Vers, van harte wel-

kom in het mooie Overloon.

Al meer dan 60 jaar bestaat dit mooie 

bospark De Vers in het mooie natuur-

gebied rondom Overloon. Sinds eind 

2017 zijn we rigoureus bezig met re-

novatie en herontwikkeling, waardoor 

ons gehele park een andere uitstraling 

en dus kwaliteit heeft gekregen. In rui-

me 2-persoons tot uiteindelijk 12-per-

soons woningen voorzien wij u als gast 

van al het gewenste comfort. In 2019 

hebben we ons park ook nog eens uit-

gebreid met 24 woningen, waaronder 

De wandeltocht gaat door het bosge-

bied de Overloonsche Duinen. In de 

Overloonsche Duinen slingert de wan-

deltocht over smalle en bredere paden 

door het bos, heideveldjes en gaat op 

diverse plaatsen over met jenever-

besstruiken begroeide stuifduinen, 

deze stuifduinen zijn restanten van een 

stuifzandrug. 

De stuifzandrug maakte deel uit van de 

woeste gronden tot aan het begin van 

de 20e eeuw rond Overloon te vinden 

waren. Delen van deze gronden zijn 

aangeplant met bomen hoofdzakelijk 

naaldhout voor de productie. 

Door de huidige beheersmaatregelen 

wordt het productiebos omgevormd tot 

een natuurlijker bos met open stukken 

afgewisseld door meer gevarieerd bos.

een 16-persoons, kinderbungalows en 

4-persoons vrijstaande woningen met 

veranda.

Overloon ligt in het mooie Oost-Brabant 

tegen de grens van Noord-Limburg. Re-

den genoeg voor u als gast om te ge-

nieten van onze gastvrijheid, heerlijke 

streekproducten, cultuur, geschiedenis 

en overige faciliteiten. Naast de goede 

wandel- en fietsfaciliteiten is er een 

scala aan mogelijkheden op het gebied 

van musea, attracties en bezienswaar-

digheden in dorpen en steden in de di-

recte omgeving.

Natuurlijk is er op ons park ook van al-

les te beleven: recreatieprogramma (in 

de weekenden en in de vakantieperio-

de), fietsverhuur, indoor speelplaats, 

binnenzwembad, midgetgolf, restau-

rant Broer & Zus, bowlingbaan en de 

wandeling met de schaapherder en 

boswachter. 

In het Land van Cuijk en Noord-Limburg 

worden het gehele jaar evenementen 

en activiteiten georganiseerd, waarover 

onze receptie u graag zal informeren.

Kortom: alle ingrediënten zijn aanwezig 

om uw verblijf zo aangenaam en divers 

mogelijk te maken.

Wij wensen, als team “De Vers”, u een 

prettig en vooral gastvrij verblijf toe!

WELKOM! 

Met vriendelijke groet,

Kees Buijs

Parkmanager 

Landal De Vers.

Optische illusies
Bij themapark Mind Mystery in Horst wordt je visueel voor de gek gehouden. 

Niets is wat het lijkt. Een huis staat op de kop, avonturen beleven in de vortex 

en de spiegel doolhof, de mooiste caleidoscoop van Nederland zien.

www.mindmystery.nl

Liberty Park, Overloon
Gelegen in een groot park, waar in september - oktober 1944 een historische 

veldslag woedde, is het museum een blijvende herinnering aan de Tweede 

Wereldoorlog. 

Aan de hand van authentieke voorwerpen, documenten, wisselende tentoon-

stellingen en audiovisuele middelen wordt de geschiedenis van de Tweede 

Wereldoorlog in beeld gebracht, uitgelegd en geactualiseerd. 

www.oorlogsmuseum.nl

Streekmuseum De Locht, Horst
Op sfeervolle wijze kunt u kennismaken met de leefwijze van bewoners van 

Noord-Limburg in de eerste helft van de vorige eeuw. Ook het Nationaal 

Asperge- en Champignonmuseum is hier gehuisvest.

www.delocht.nl

Tips ons team!van even een      ommetje
Ommetje Overloonsche Duinen, 

Overloon te Noord-Brabant

11 km

Voor de route ga naar: 

www.klikprintenwandel.nl/wandelroutes/

ommetje-overloonsche-duinen/

ZooParc Overloon
Net buiten het dorp Overloon bevindt zich een verrassende dierentuin,  

misschien wel de natuurlijkste van Nederland. Naast de bekende dieren  

zoals wasberen, papegaaien, tijgers, stoere baardapen, felroze flamingo’s  

en lama’s vindt u ook veel onbekende en zeldzame soorten. Voor de jeugd:  

ga op expeditie!

Een bezoek aan dit park is zeker de moeite waard voor jong en oud.

www.overloonzoo.nl
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31Schagerbrug

Goedereede

Schoorl

Kapelle

Hoenderloo

Lisserbroek

Haelen

Halsteren

Ziud-Scharwoude

Ameide

Hank

Valkenburg

Rijsbergen

Vledder

Nieuw Bergen

Wanroij

Voorthuizen

Oosterhout

Zundert

Gasselternijveen

Stein

Dreumel

Sloten

Heino

Roggel

Slootdorp

Wijk bij Duurstede

Haastrecht

Vroomshoop

Berltsum

Boskoop

Onstwedde

Zuidland

Wassenaar-Vroondaal

Keijenborg

Beesel

Ooltgensplaat

Esch

Drogeham

Berlicum

Susteren

Hollum

Westzaan

Uddel

Pesse

't Veld

Nieuwerkerk 
a/d IJssel

Rucphen

Grubbenvorst

Hellendoorn

Rheden

Den Dungen

Zetten

Rolde

Bodegraven

Dirksland

Swifterbant

Bilthoven

Middenbeemster

Papenhoven

Nieuwerbrug

Hoevelaken

Reeuwijk

Bourtange

Landsmeer

's-Gravenpolder

Driebruggen

Zevenhuizen

Rijsenhout

Midwoud

Elim

Echt

Ter Aar

Vriezenveen

Melissant

Elburg

Schinnen

A�erden

Roelofarends-
veen

Wehl

Reuver

Midsland

Meerkerk

Luyksgestel

Dronrijp

Aalden

Driel

Montfoort

Hilvarenbeek

Zwanenburg

Baarlo

Haarle

Oudenbosch

Tienray

Velserbroek

Cothen

Spekholzerheide

Woubrugge

Zevenhuizen

Philippine

Schoondijke

Tollebeek

Hillegom

Vlagtwedde

Monnickendam

Zevenbergen

Noord-Scharwoude

Hoeven

Leimuiden

Ilpendam

Asten

IJzendijke

Biddinghuizen

Langeraar

Gramsbergen

Oud-Alblas

Eemnes

Geesteren

Ysselstein

Oldebroek

Opheusden

Kootwijkerbroek

Hazerswoude-dorp

Borger

Nistelrode

Rockanje

Bocholtz

Wieringerwerf

Nieuw-Loosdrecht

Moerdijk

Voorschoten

Haulerwijk

Kessel

't Zand

Avenhorn

Spaarndam

Linne

Giessenburg

Schinveld

Nieuwkoop

Giesbeek

Silvolde

Benschop

Doorwerth

Hazerswoude-Rijndijk

Venhorst

Oost-Vlieland

Gorssen

Roodeschool

Borgharen

Noordbroek

Workum

Oostvoorne

Heinkenszand

Boekel

Willemstad

Udenhout

Lieden

Albergen

Hattem

Ochten

Piershil

Odoorn

Beek en Dal

Uithuizen

Zwammerdam

Garyp

Honselersdijk

Nieuw-Beijerland

Simpelveld

Budel

Wynewald

Kwintsheul

Ouderkerk a/d IJssel

Bosch en Duin

Beusichem

Vierlingsbeek

Creil

Lobith

Klundert

Haaren

Egmond aan
den Hoef

War�um

Metslawier

Eefde

Sint-Philipsland

Nieuw-Amsterdam

Muntendam

Harreveld

Zegveld

Oostburg

Nederweert

VreelandVoorhout

Someren

Ba�o

Nijhoarne

Zwaanshoek

Kortgene

Oirsbeek

Almere-Hout

Wanssum

Bestmen

Den Hoorn

Gendringen

Stavoren

Wijhe

Oudkarspel

Malden

Overloon

Wateringen

Fijnaart

Zuid-
Beijerland

Mill

Thorn

Tzummarum

Muiderberg

Sint Anthonis

Elst

Pannerden

Giethoorn

Numansdorp

Helvoirt

Holwerd

Montfort

Beetsterzwaag

Wehe-
Den Hoorn

Mijnsheerenland

Terwolde

Bovensmilde

Beneden-
Leeuwen

Lievelde

Breukelen

Poeldijk

Klaaswaal

Stramproy

Nieuwleusen

Ulrum

Den Dolder

Saasveld

Oude Pekela

Zeddam

Oosterend

Kamperland

Strijen

Nieuwkuijk

Donkerbroek

Nagele

Balkbrug

Vlijmen

Borssele

Renswoude

Bedum

Mook

Norg

Hulst

Oost-Souburg

Kollum

Wijk aan Zee

Munster-
geleen

Alphen

's-Gravendeel

Witmarsum

Abcoude

Voorst

Callantsoog

Loppersum

Gendt

Wieringerwaard

Mantgum

Ouderkerk a/d 
Amstel

Uitgeest

Wessem

Nispen

Arnemuiden

Oostzaan

Steenwijkerwold

Ferwert

Varsseveld

Heusden

Sint-Maartensdijk

Bleiswijk

Noordwolde

Monster

IJsselmuiden

Diepenheim

Bergschenhoek

Beek

Woudenberg

Neer

Spierdijk

Vries

Hoogersmilde

Wagenborgen

Nieuw-Weerdinge

Wouw

Beekbergen

Sluis

Serooskerke

Elsloo

Oude Tonge

Hoogerheide

Drunen

Surhuisterveen

Sint Pancras

Ossendrecht
Sevenum

Otterlo

Siddeburen

Zelhem

Dinteloord

Maasdam

Bloemendaal

Easterein

Grave

Ouddorp

Steenbergen

Wervershoof

Puttershoek

Woudsend

's-Gravenzande

Bergeijk

Schoonoord

Sassenheim

Doesburg

Hallum

Schildwolde

Noordeloos

Zaamslag

Bergharen

Maasdijk

Tynaarlo

Millingen 
a/d Rijn

Akersloot

U�elte

Gronsveld

Hengevelde

Winkel

Zwartemeer

Herpen

Wormer

Werkendam

Sliedrecht

Wilnis

Eerbeek

Odijk

Erp

Koudekerke

Bleskensgraaf

Feanwalden

Hasselt

Doorn

Diepenveen

Opmeer

Hardinxveld-
Giessendam

Overdinkel

Arkel

Midwolda

Steenderen

Beek

Westwoud

Heerjansdam

Vogelwaarde

Zandvoort

Aduard

Heukelum

Oudeschild

Buren

Engelen

Ederveen

Berkel-Enschot

Diever

Axel
Aardenburg

Almen

Wirdum

Middelharnis

Haps

Grootegast

De Krim

Ravenstein

Minnertsga

Vorden
Soesterberg

Ewijk

Maarssen

Sint Jansteen

Vessem

Geertruidenberg

Gemonde

Zoutelande

Oudemirdum

De Harkema

Blaricum

Lemelerveld

Vuren

Amerongen

Bergentheim

Marum

Boekelo

Ruinerwold

Bellingwolde

Hummelo

Breskens

Lith

Ursem

Sluiskil

Venhuizen

Ballum

Kloosterzande

Obdam

Assendelft

Elspeet

Stroe

Schijndel

De Steeg

Boven-Hardinxveld

Eersel

Urmond

Medemblik

Hulsen

Neck

Herwijnen

Heeze

Schaijk

Valburg

Harmelen

Gasselte

Oosteinde

De Lier

Tuitjenhorn

Breezand

Westkapelle

Balk

Horst

Appelscha

De Bilt

Den Ham

Schimmert

Wedde

Brakel
Stellendam

Limmen

Leende

Hoek van Holland

Rijnsburg

Hoorn

Oostkapelle

Hapert

Schipluiden

Hollandscheveld

Tegelen

Spaubeek

Meijel

't Harde

Menaam

Wijster

Asperen

Maasland

Nieuw-Lekkerland

Halle

Velden

Chaam

Sint-Michiels-
gestel

Zeeland

Baarle-Nassau

Noordwijk-Binnen

Kloostertille

Waarland

Luttenberg

Santpoort-Zuid

Sas van Gent

Hoogkerk

Ruurlo

Anna Paulowna

Heteren

Marknesse

Marken

Gameren

Gilze

Sint-Nyk

Domburg

Rozenburg

Maartensdijk

Opperdoes

Rijen

Lent

Sellingen

Loon op Zand

Limbricht

Nibbixwoud

Kortenhoef

Slagharen

Vriezenveensewijk

Koewacht

Bakel

Dodewaard

Nijkerkerveen

Rhoon

Middelbeers

De Koog

Nuth

Nieuwstadt

Badhoevedorp

Waalre

Oldeberkoop

's-Heerenhoek

Ammerzoden

Heeswijk Dinther

Oosterhesselen

Gaanderen

Makkum

Reusel

Oosterbeek

Oudewater

Arcen

Egmond-Binnen

Alblasserdam

Heesch

Poortugaal

West-Terschelling

Kaatsheuvel

Swalmen

Epse

Wolphaartsdijk

Hedel

Exloo

Abbekerk

Hardegarijp

Lage Mierde

Halfweg

Hoornaar

Veere

Aalst

Maarn

Santpoort-Noord

Tubbergen

Born

Kesteren

Beek

Enter

Rutten

Broek in Waterland

Egmond aan Zee

Bakkefean

Garderen

Warmenhuizen

Ge�en

Mierlo

Spijk

Den Oever

Lopik

Maarheeze

Horn

Kerkdriel

Nieuwe Niedorp

Nederhorst Den Berg

Eenrum

Vijfhuizen

Heythuysen

Aalst

Julianadorp

Uithuizermeeden

Zuidbroek

Wissenkerke

Lewedorp

Waspik

Noordwijk aan Zee

Belfeld

Brouwershaven

Oudehaske

Seisbierum

Maurik

Nieuwendijk

Cadier en Keer

Ootmarsum

Koudum

Wapenveld

Andelst

Voerendaal

Groesbeek

Son en
Breugel

Usquert

Edam

Nuland

Oentsjerk

Diessen

Burgh-Haamstede

Rhenen

Haaften

2e Exloërmond

Holten

Lekkerkerk

Tolkamer

Almkerk

Eijsden

Kockengen

Krimpen a/d Lek

Ternaard

Oerterp

Eenrum

Velsen-Noord

Laren

Schoonebeek

Buren

Vollenhove

Beltrum

Noordwijkerhout

Baexem

Leens

Moergestel

Weerselo

's-Heerenberg

Liessel

Bennekom

Heumen

Waardenburg

Peize

Oirschot

Maasbree

Renesse

Jubbega

Bennebroek

Molenheide

Heeg

Zoutkamp

Krabbendijke

Veen

Winsum

Muiden

Meerssen

Liempde

Tholen

Andel

Oosthuizen

Oldemarkt

Stiens

Middelstum

Kruiningen

Petten

Biervliet

Hippolytushoef

Smilde

Markelo

Sint-
Oedenrode

Aarle-Rixtel

Deurningen

Nieuwe Pekela

Dinxperlo

Loenen a/d
Vecht

Lieshout

Wijk en Aalburg

Spijk

Groet

Ens

Emmer-
Compascuum

Didam

Scherpenzeel

Brielle

Molenhoek

Doornenburg

Hoogwoud

Veenhuizen

Kollumerzwaag

Moerkapelle

Hansweert

Olst

Harskamp

Beesd

Heel

Nieuwveen

Panningen

IJlst

Linschoten

A�erden

Ten Boer

Hindeloopen

Scheemda

Dussen

Heenvliet

Bemmel

Cadzand

Gemert

Wommels

Bunde

De Rijp

Sint-Annaland

Westerbork

Middenmeer

Nieuw-Wehl

Woudrichem

Marrum

Achterveld

Harkstede

Overasselt

Zoeterwoude-
dorp

Posterholt

Sleeuwijk

Giessen

Havelte

De Westereen

Delden

Barger-
Compascuum

Yerseke

Heeten

Vinkeveen

Loenen

Moordrecht

Slochteren

Maasbracht

Abbenbroek

Aerdenhout

Zwartsluis

Schiermonnikoog

Koudekerk a/d Rijn

Heijen

Ruinen

De Lutte

Nieuweschans

Hengelo

Wergea

Grijpskerk

Lunteren

Dwingeloo

Wognum

Angerlo

Sint-Anne

Wemeldingen

Bunnik

Annen

Ooij

Vaals

Schoonhoven

Bakhuizen

Geervliet

Oldehove

Laren

Melick

Bathmen

Erica

Gulpen

Leersum

Austerlitz

Brummen

Bruinisse

Sint-Willebrord

Herckenbosch

Kudelstaart

Andijk

Rossum

Stompetoren

Nijeveen

Margraten

Rouveen

Stolwijk

Vaassen

Den Bommel

Niekerk

Hoogkarspel

De Wijk

Glanerbrug

Blijham

Drempt

Bergambacht

Made

Vlodrop

Heinenoord

Buitenpost

Nes

Terheijden

Wolfheze

Zwartewaal

Oud-Gastel

Ellecom

Sint-Niklaas

Lokeren

Temse

Eeklo Berchem

Boom

Lier

Schoten

Kapellen

Herentals
Mol

Lommel Neerpelt

Peer
Bree

Beveren

Eschweiler

Jülich

Würselen

Heinsberg

Goch

Weeze

Kevelaer

Geldern

Rees

Vreden

Stadtlohn

NordenBorkum

Berkel en Rodenrijs

Nootdorp

Stede Broec

Kalmthout

Beuningen

Maaseik

Raamsdonksveer

Maarssenbroek

Bunschoten-
Spakenburg

Naarden

Beek en Donk

Bavel

Ulvenhout

Teteringen

Aalten

Emmeloord

Den Burg

Terneuzen

Franeker

Aalsmeer

Dokkum

Goor

Ommen

Brunnsum

Wageningen

Gouda

Waddinxveen

Bladel

Venray

Eelde-
Paterswolde

Lichtenvoorde

Zuidhorn

Driebergen

Coevorden

Barneveld

Leerdam

Soest

Goes

Blerick

Enschede

Harlingen

Groenlo

Velp

Veghel

Schagen

Veldhoven

Burgum

Alphen a/d
 Rijn

Dalfsen

Tiel

Denekamp

Schiedam

Druten

Valkenswaard

Geleen

Meppel

Hoogvliet

Zuidlaren

Zwijndrecht

Duiven

Wezep

Hellevoetsluis
Spijkenisse

Kerkrade

Woerden

Leek

Kampen

Uden

Borne

Oud-
Beijerland

Roermond

Bergen

Waalwijk

Lemmer

Gennep
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DE PEEL
De Peel is een grotendeels afgegraven hoogveengebied op de 

grens van de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Lim-

burg. Het strekte zich ongeveer uit van Weert in het zuiden tot 

Grave in het noorden. Eeuwenlang vormde het een rijksgrens.

Vroeger was de Peel een wat onplezie-

rig gebied. Het was zo uitgestrekt dat de 

kans om te verdwalen levensgroot aan-

wezig was. Een herkenningspunt bood 

houvast om de weg naar huis te vinden. 

Een van die herkenningspunten was 

‘De Kamiel van de Piël’; een boom in de 

vorm van een kameel op een grote kale 

vlakte. De boom is nu niet meer goed 

herkenbaar en daarom iets verderop als 

kunstwerk in diezelfde vorm verrezen.  

Veldslagen in de Peel
De Peel was het toneel van vele veldsla-

gen, want het was een perfecte plek om 

de vijand in de val te lokken. Zo zijn er 

sporen van de Romeinen gevonden en 

moesten de Duitsers in de Tweede We-

reldoorlog de Peel-Raamstelling over-

winnen om de bezetting van Nederland 

te realiseren. Er zijn nog veel sporen van 

de Tweede Wereldoorlog te herkennen 

in het landschap en de Peel-raamstel-

ling wordt uitgebeeld in het Oorlogsmu-

seum in Overloon. 

De Peelkoloniën 
Griendtsveen en Helenaveen
Een meer recente historie is die van de 

Peelontginning. Rond 1900 werden 

grote delen van de Peel ontgonnen 

ten behoeve van de turfindustrie. Van 

de Limburgse turf hebben rond die tijd 

vele schoorstenen kunnen roken. In Het 

Peelmuseum in America is een perma-

nente tentoonstelling over de turfste-

kers te bezoeken. 

De dorpen Griendtsveen en Helenaveen 

werden in de tijd van de ontginning 

gesticht als ‘Peelkoloniën’ waar de ar-

beiders gehuisvest werden. Griendts-

veen is uitgeroepen tot ‘beschermd 

dorpsgezicht’ vanwege onder andere 

de typische arbeiderswoningen, de ri-

ante villa van de directeur en de Apos-

telwoningen: de luxe woningen waarin 

de opzichters woonden. Dankzij de bij-

zondere sfeer die het dorp uitademt en 

de ligging aan de Peel is het dorp een 

fantastische uitvalsbasis voor een (ge-

gidste) wandeling door de Peel. 

Nationaal Park 
de Groote Peel
Voor wandelaars is Buitencentrum De 

Pelen in Ospel een niet te missen be-

stemming. Je loopt er zó Nationaal Park 

de Groote Peel in. Verschillende routes 

voeren over de leuke knuppelbrugge-

tjes, die ervoor zorgen dat de voeten 

droog blijven. Maar ook het dorp Meijel 

is een goede plek om een wandeling of 

fietsroute door de Peel te starten. 

De Peel als inspiratiebron
De Peel inspireert vele fotografen, po-

eten, schrijvers én muzikanten. De 

Peel was bijvoorbeeld het thuis van de 

markante Nederlandse schrijver Toon 

Kortooms, bekend van onder andere 

‘Beekman en Beekman’. Hij legt lezers 

haarfijn uit hoe de Peel eruit zag in zijn 

tijd en welke avonturen er te beleven 

waren. Hij wordt herdacht tijdens de 

vele vrolijke activiteiten die plaatsvin-

den rondom zijn geboortegrond, waar 

nu het Toon Kortoomspark gevestigd is. 

In het Toon Kortoomspark, aan de rand 

van Griendtsveen, is behalve een mu-

seum dat aan de schrijver gewijd is ook 

een blotevoetenpad en een fijne hore-

cagelegenheid te vinden.

Rowwen Hèze bezingt de Peel nog-

al eens. De dialectband uit het dorpje 

America zingt over de ondergaande zon 

in het nummer ‘De Peel in brand’, maar 

eigenlijk komt in bijna elk nummer van 

de razend populaire band De Peel mi-

nimaal één keer voor. In America wordt 

jaarlijks in november een reeks concer-

ten gegeven, bekend onder de naam 

‘Het Slotconcert’, oftewel het einde 

van het festivalseizoen voor de band. 

In America is sinds kort, voor de ech-

te fans, een monument van Rowwen 

Hèze te bezoeken.  

EEUWEN 
(VER)DWALEN IN  
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#funfun
Duik in een ludieke wereld en ga samen naar de leukste activiteiten. 

Prikkel je voeten op een blotevoetenpad, beleef prinsheerlijke 

avonturen in een kasteel of krijg een adrenalinekick in een 

snelle achtbaan. Er is genoeg te doen.  Wat je ook kiest, het zorgt 

geheid voor onvergetelijke belevenissen en mooie herinneringen.

fun

#fun

Actie voor groot en klein...

Een dagje uit in de Peel met de kinderen 

betekent pret en plezier. Maar ook ‘grote kinderen’ 

komen ruimschoots aan hun trekken.

T  088  369 70 00    
E  klantenservice@funforest.nlVerlengde Trappistenweg 35, 5932 ND Tegelen

Je vindt ons in het bos van Venlo
www.funforest.nl

Voor een unieke, fun, actieve en , vooral ook , 
veilige beleving van de natuur

Klim maar 
op als je durft!

De route start bij de kerk in het cen-

trum van Sevenum, waar voldoende 

parkeergelegenheid aanwezig is. Bij 

horecapunt De Sevewaeg staat een digi-

taal informatiepaneel waar wandelaars 

via een touch screen een wandelroute 

kunnen printen. De route voert je langs 

beken, hangbruggen, insectenhotel, 

dwars tussen schapen, groene weiden 

en een boomhut met verrekijkers.

Wandelaars kunnen onderweg uitrus-

ten in een schommelstoel of bij een 

aanlegsteiger een hengel uitgooien. 

Halverwege de route heeft de gemeen-

te een groot beeld geplaatst van de Rus-

tende Wandelaar.

Vooral bij schoolgaande kinderen is het 

WANDELROUTE - AVONTURENPAD SEVENUM
AFSTAND: 6.5 KM
STARTPUNT: MARKT 3, 5975 AM SEVENUM
HERKENNINGSPUNT: KERK IN SEVENUM

avonturenpad erg populair. Behalve 

leuk is het ook leerzaam. Na het verla-

ten van het natuurpad voert de route 

naar de prachtige karakteristieke Hees-

beemden en via kapellen en oude boer-

derijen weer terug naar de dorpskern.

Hertog Jan BrouwerijTijdens een brouwerijbezoek volg je onder begeleiding van een ervaren  gids het complete brouwproces.  Je ruikt de hop, proeft de mout en natuurlijk.. het bier. 
Kruisweg 44, Arcen www.hertogjan.nl

tip!
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#fun#fun

Van authentieke koperen brouwketels tot een 
sfeervolle kelder met fl essen Grand Prestige van 
diverse jaargangen. Tijdens een brouwerijbezoek 
volg je onder begeleiding van een ervaren gids 
het complete brouwproces. Je ruikt de hop, 
proeft de mout en natuurlijk... het bier. Bezoek de 
brouwerijwinkel en de Hertog Jan Proeverij. Je bent 
van harte welkom.

Boek nu met 10% korting met de onderstaande kortingscode.

HJ9R5 92CG

Voor meer informatie kijk op Hertogjan.nl/brouwerij

Onder de rook van Venlo, in Tegelen ligt een prachtig 

museum op een sprookjesachtige locatie! Dit museum heeft 

een unieke verzameling historische keramiek en toont 

verrassende exposities hedendaagse kunst.  De bezoeker beleeft 

hier de geschiedenis van de regio, van de Romeinen tot en met 

grootmoeders tijd. De knappe staaltjes vakmanschap die hier 

te zien zijn dwingen respect af. De schoonheid van de moderne 

kunst is adembenemend en is afkomstig van gerenommeerde 

kunstenaars uit heel Europa. 

Het museum ligt op het historische 

landgoed “Kasteel de Holtmühle.”

 Als één van de weinigen in Nederland is 

dit kastelencomplex met zijn tiendschuur, 

kasteelpoorten, tuinen, vijvers en lande rijen 

geheel bewaard gebleven. Het museum 

bevindt zich in de Tiendschuur. 

Álles in dit museum is gemaakt van 

klei, van oud tot modern. Er is ook een 

atelier bij waar workshops en cursussen 

ge geven worden. Leer in Keramiekcen-

trum Tiendschuur Tegelen alles over dit 

prachtige ambacht  en ontdek hoe adem-

benemend mooi keramische kunst is.  

EXPOSITIEPROGRAMMA
 IN 2021 & 2022:

De wisselexposities belichten telkens 

een ander facet van kunst, klei en 

porselein. Hierin is dit museum uniek in 

Nederland. Als enige programmeert het 

doorlopend exposities over hedendaag-

se keramische kunst op deze schaal. 

t/m 19 september 2021: 

“More Organics” - Organische keramiek

De schoonheid van de natuur kan overweldigend 

zijn en is een belangrijke inspiratiebron voor 

kunstenaars. De natuur biedt hoop, want deze 

groeit en bloeit ondanks alles gewoon door.  

Laat je beroeren en troosten door de prachtige 

vormen uit de natuur vastgelegd in keramiek 

door kunstenaars uit binnen en buitenland.

24 september t/m 16 januari 2022:

“Liefde Lijden Lust” - Passie in keramiek

Passie in de breedste zin van het woord.  Met 

prachtige keramische sculpturale kunst. Deze 

laat alle mogelijke menselijke emoties zien. 

De expositie is fascinerend, herkenbaar, zorgt 

soms voor medelijden, een traan soms voor een 

glimlach en een warm gevoel van binnen.

21 januari  t/m 15 mei 2022:

“Potverdorie!!“ - Keramische revolutie

Van eigenwijze en experimentele keramiek tot 

‘machinale’ perfectie. Met de laatste nieuwe 

technische snufjes en kunstzinnige uitspat-

tingen. Deze keramische kunstwerken roepen 

verrassing en verwondering op en vooral de 

vraag: “Potverdorie, hoe doen ze dat toch?!

Kunst en nostalgie op 
een sprookjesachtige locatie

www.tiendschuur.net

Open: di t/m zo  11-17u, Kasteellaan 8, 5932 AG Tegelen, 077-3260213

KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN
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Noord-Limburg met het natuurrijke 

Land van Peel en Maas, de vennen en 

stuifduinen van de Maasduinen, het 

grootste aaneengesloten watersportge-

bied van Nederland, de Maasplassen in 

Midden-Limburg en het groene Heuvel-

land van Zuid-Limburg. Van uitgestrek-

te bos- en heidearealen, moerassige 

hoogveengebieden tot hoog-en-droog-

gelegen zandverstuivingen en mergel-

plateaus. Een unieke combinatie van 

grote landschappelijke afwisseling, die 

Limburg bij uitstek geschikt maakt voor 

tal van ontspanningsmogelijkheden.

Fietsen, wandelen en lekker genieten 

van de Limburgse gastronomie. Het 

uitgebreide fietsroutenetwerk, diverse 

(fiets)veerpontjes over de Maas en schit-

terende, grens over schrij den de moun-

tainbikeroutes, maken Limburg tot een 

echt fietsparadijs! Ook voor de wandelaar 

heeft Limburg veel in petto; naast de na-

tuurreservaten en stiltegebieden zijn er tal 

van bewegwijzerde routes die u de mooi-

ste plekjes van Limburg laten zien. Plan 

uw eigen route of kies een kant en klare 

route op www.routeplannerlimburg.nl.

De toeristische attracties, uitstekende 

accommodaties, gezellige winkelcentra, 

uitgebreide gastronomie en de typeren-

de gastvrijheid van haar inwoners, met 

hun liefde voor het goede leven, maken 

Limburg tot een onvergetelijke beleve-

nis voor jong en oud! 

Kijk voor meer informatie op 

www.HartvanLimburg.nl.

LIMBURG
Limburg: een stukje buitenland in Nederland. 

Hier hoeft u zich geen moment te vervelen. 

Alleen te genieten van al het moois dat 

onze provincie te bieden heeft!
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#fun#fun

Arcen is dé toeristische parel van de Maasduinen. Dit voormalig 

vestingstadje is prachtig gelegen tussen de Maas en de grens met 

Duitsland. De restanten van de tolpoort ‘de Schanstoren’ en het 

nooit voltooide kanaal ‘de Fossa Eugenia’ op de grens met het 

Duitse Straelen herinneren nog aan deze vestingshistorie. Een 

deel van het kanaal, samen met enkele schansen, zijn goed te 

verkennen tijdens een mooie wandeling. Toeristisch Arcen is een 

prima uitvalsbasis voor vele fiets- en wandelroutes.

voorbeeld de Aspergemarkt in het voor-

jaar, de Sfeermarkten in de zomer en het 

beroemde Scrooge festival in december. 

Uiteraard onder voorbehoud van corona-

richtlijnen.

In Arcen kunt u bovendien terecht 

voor een bezoekje aan de prachtig 

gerenoveerde Kasteeltuinen, Graan-

branderij de IJsvogel, De Hertog Jan 

brouwerij en niet te vergeten heerlijk 

ontspannen in Thermaalbad Arcen!  

 

Limburgers houden van lekker eten en 

een ‘pilske’ op zijn tijd. In Arcen kunt 

u op een van de vele terrassen in het 

centrum genieten van tongstrelende 

gastronomie. Verschillende streekpro-

ducten worden op traditionele en ver-

nieuwende wijze bereid. Of liever slen-

teren door de straatjes en langs de Maas 

met een ijsje in de hand?

In Arcen vinden gedurende het hele jaar 

gezellige evenementen plaats zoals bij-

Kom genieten in het 
mooiste bloemen- en 
plantenpark van Limburg
In het pittoreske dorpje Arcen vindt 
u één van de meest veelzijdige 
bloemen- en plantenparken van 
Europa, Kasteeltuinen Arcen. 
Ontdek de veranderende 
seizoenen én meer, in prachtige 
tuinen rondom een historisch 
kasteel. U geniet van kleur, geur en 
vele extra’s tijdens uw wandeling 
door dit bijzondere park. Een uniek 
en veilig dagje uit in de natuur!

Dagje uit voor het hele gezin! 
•  Meer dan 15 thematuinen
•  Historisch kasteel
•  Exposities 
•  Verrassende extra activiteiten
•  Aaiweide
•  Speelstrand met trekvlot
•  Avontuurlijke midgetgolfbaan

Een park om lief
te hebben

Boek uw tickets online via
www.kasteeltuinen.nl

Kinderen

gratis in juli

en augustus

Een kind 

 per betalende 

volwassene. 

Kom naar Arcen!

Broekhuizerdijk 16d 5962 
NM Melderslo 

077-3987320 
www.delocht.nl

MUSEUM KLOK & PEEL

Van harte welkom in Museum Klok & Peel. 

In Asten worden al meer dan een eeuw 

klokken gemaakt. 

Het museum toont de grootste collectie 

luidklokken en klokkenspellen ter wereld. 

Zelf een klok luiden, bekijken waar de kle-

pel hangt en spelen op een beiaard wordt 

een nieuwe belevenis.

Een nieuwe aanwinst voor het museum 

is de afdeling ‘De Peel aan Zee’. Het mu-

seum beschikt over een echt mammoet 

skelet. Ook waant u zich op de bodem  

van de prehistorische oerzee, met indruk-

wekkende videoprojecties.

Een compleet dagje uit voor jong en oud

Ostaderstraat 23, Asten | www.museumklokenpeel.nl | 0493-691865

Pauzeer in het museumcafé of in de omvangrijke museumtuin!
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GESCHIEDENIS
Het Pieterpad is tussen 1978 en 1983 

tot stand gebracht naar een idee van  

de Tilburgse Toos Goorhuis-Tjalsma, 

samen met de Groningse Bertje Jens, 

goede vriendinnen die vaak lange wan-

delroutes liepen in het buitenland.Om-

dat het in eigen land aan dat soort wan-

delroutes ontbrak, besloten ze daar dan 

zelf maar iets aan te doen. Aanvankelijk 

was het idee om met een wandelpad 

hun woonplaatsen te verbinden, maar 

dat werd al snel veranderd naar een 

noord-zuidtocht dwars door Nederland.

EEN UNIEKE ERVARING
Doordat het Pieterpad het hele land van 

noord naar zuid doorsnijdt, kom je als 

wandelaar met een enorme verschei-

denheid aan cultuur en landschap in 

aanraking. Hoewel je bijna overal over-

duidelijk in Nederland bent, is de om-

geving steeds subtiel anders. Al wan-

delend zie je het landschap veranderen; 

soms langzaam zoals het verstrijken 

van de tijd, dan weer plotseling. De be-

bouwing verandert, het karakter van de 

bossen, de velden, weiden en akkers. 

Zelfs de taal van de Nederlanders om 

je heen. Na een dag ben je soms al in 

een heel andere omgeving dan waar 

je bent begonnen. Voor je het weet 

waan je je in het buitenland.

Het mooie aan wandelen in 

het algemeen, en een lange-

afstandswandeling in het bij-

zonder, is hoe persoonlijk je de 

omgeving ervaart. Je jaagt er niet 

snel voorbij zoals in auto of trein, 

maar je voelt elke meter onder je 

schoenen voorbijgaan. Doordat je 

de tijd hebt om te zien, te ruiken, te 

horen en te voelen, ervaar je meer 

en intenser. Het is alsof je het land in 

hoge resolutie onder een microscoop 

bekijkt en zijn intiemste details leert 

kennen. En die zere voeten bij een 

heel lange wandeling? Zie het als pit-

tige kruiden door je eten; als je het niet 

te gek maakt, wordt het er alleen maar 

lekkerder van.

DE ROUTES
De etappes van het Pieterpad zijn een-

voudig te volgen. In de eerste plaats 

zijn de wegen en paden uitstekend be-

wegwijzerd (de wit-rode markering). 

Daarnaast zijn er via de officiële web-

site GPX-bestanden te downloaden die 

je op je telefoon of GPS-apparaat kunt 

laden en volgen. Tenslotte zijn er nog 

de routeboekjes. Naast heldere route-

beschrijvingen en kaartjes bieden deze 

een grote rijkdom aan wetenswaardig-

heden over cultuurhistorie, landschap 

en bezienswaardigheden langs de rou-

te. Zeker als je van plan bent meerdere 

etappes van het Pieterpad te lopen, is 

het aan te raden deze aan te schaffen; 

met de opbrengsten wordt het pad on-

derhouden.

Het Pieterpad 
VERBINDT MEER 
DAN ALLEEN DORPEN

De etappes in dit artikel en in de rou-

teboekjes zijn natuurlijk maar een sug-

gestie. Hoe lang en hoe ver je loopt, 

bepaal je helemaal zelf. Er is geen goe-

de of foute manier om het Pieterpad te 

lopen. En wie weet krijg je na een etap-

pe de smaak te pakken, en wil je de rest 

ook eens doen. De weg kwijtraken kun 

je namelijk niet, maar je hart verliezen is 

doodeenvoudig.

 Swolgen – Venlo 
(21 km)
Vanuit Swolgen loop je het bos in. Het 

zijn eerst begroeide stuifduinen met 

heiderestanten en dan wat lager gele-

gen loop je langs weer een oude Maas-

arm. Over vlonders langs stil water en 

ontoegankelijke moerassige bossen; 

een platte jungle waar nu de bever een 

mooie leefplek heeft. Je volgt de voor-

malige rivierbocht tot de weilanden rond 

Zwaanenheike Het is weer helemaal 

platteland met boom- en heesterkwe-

kerijen en vooral ook rozen. Dit is de ro-

zenstreek van ons land met Lottum als 

centrum. Richting Grubbenvorst loop je 

tussen aspergevelden. Grubbenvorst is 

het centrum van Limburgs ‘witte goud’ 

met jaarlijks wedstrijden aspergeschil-

len. Je steekt hier de Maas over naar Vel-

den en dan, verrassend, loop je door de 

uiterwaarden dicht langs de rivier naar 

het centrum van Venlo. Bij hoog water 

in de Maas is er een droog alternatief.

 Venlo – Swalmen 
(23 km)
Venlo dankt zijn ontstaan aan de ligging 

aan de Maas. De stad was de overslag-

plaats voor goederen die over de slecht 

bevaarbare Maas naar Maastricht en Luik 

werden vervoerd met andere, kleinere 

schepen, dan de schepen die voeren 

vanuit Holland naar Venlo. Nu bepaalt 

een nieuwe jachthaven het gezicht van 

de stad. Het centrum van Venlo, in 1944 

aan het Maasfront tussen Gennep en Sus-

teren, leed zwaar onder oorlogsgeweld.

De wandelaar blijft op de oostoever van 

de Maas tot Maastricht. Vanaf Venlo 

loopt de route tot even voor Swalmen 

pal op en langs de grens met Duits-

land. In het begin tamelijk hoog op de 

afzettingen van de Rijn. Bij Tegelen lig-

gen vanouds zand- en kleiputten voor 

steenbakkerijen De Maas maakte naast 

de Rijn haar eigen dal. De steile rand 

is de grens. Langzaam loop de omlaag 

naar het Maasdal en je blijft, ook door 

Duits bos, dichtbij de grens. De be-

woonde wereld is op afstand. 

Eenmaal bij de Swalm loop je met dit 

riviertje mee naar Swalmen, waar het 

in de Maas eindigt.

Kijk op www.pieterpad.nl/etappes voor 

GPX-bestanden en meer informatie 

over deze en andere etappes.

Gedeeltelijk met toestemming overgenomen 

van www.pieterpad.nl.

Swolgen - Swalmen

Het Pieterpad is de populairste langeafstandswandeling van 

Nederland. Met een kleine vijfhonderd kilometer verdeeld over 

zesentwintig etappes, is het ook een van de langste en meest ge-

varieerde. Het pad dankt zijn naam aan het begin- en eindpunt: 

Pieterburen in Groningen, en de Sint-Pietersberg bij Maastricht.

©Stichting Pieterpad/Wim van der Ende 
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Een bezoek aan De Paddestoelerij  

zal u verrassen!

Er is een productwinkel met, naast de 

verkoop van dagverse paddenstoelen, 

ook een breed assortiment aan zelf 

ontwikkelde paddenstoelproducten. 

Ook voor een origineel cadeau  

kunt u hier terecht. In het streek-

restaurant zijn bij materiaalgebruik 

en kleurkeuze bewust en consequent 

diverse elementen vanuit de  

champignonteelt geïntegreerd in  

ons hele interieur.

www.depaddestoelerij.com

Blauwebessenland richt zich voornamelijk op verkoop van verse, geconserveerde en verwerkte blauwe-bessenproducten, toerisme en pro-motie van deze heerlijke en gezonde fruitsoort. Rondom Blauwebessenland met al zijn faciliteiten bevindt zich het productiebedrijf met 25 hectare aan blauwe bessenpercelen welke (in het seizoen) open worden gesteld voor excursies en zelfpluk.www.blauwebessenland.nl

Kiest u voor een coupe of een  
hand ijsje? Genieten van het beste ijs doet u bij één van de mooie locaties van Clevers. De dichtstbijzijnde 

locatie is die aan de Baarloseweg 1  in Kessel, en is het middelpunt van  vele fiets- en wandelroutes.  
Deze ijssalon is in 2018 genomineerd voor ‘Beste IJssalon van het jaar  
2018 en zijn ze de winnaar van  
de Zilveren IJscreatie. Reden genoeg  dus voor een bezoekje! 
www.clevers.nl

IJS VAN CLEVERS

DE PADDESTOELERIJ

Een jong en eigentijds restaurant 

gelegen in het hart van het mooie 

toeristische Overloon. 

Op de kaart staan gerechten van Neder-

landse bodem. Als ambassadeur van 

Dutch Cuisine wordt er zoveel mogelijk 

gebruik gemaakt van lokale seizoen-

sproducten.

Naast het restaurantgedeelte is er ook 

een kleine kaart, uiteraard ook met 

mooie verse en zoveel mogelijk lokale 

producten. Voor de fietser die een kopje 

koffie met gebak wil, mensen die snel 

willen lunchen, iemand die uitgebreid 

wil dineren of iets te vieren heeft: alles 

is mogelijk.

Van koperen brouwketels tot een sfeervolle kelder met flessen 

Grand Prestige van diverse jaargangen. Bezoek de brouwerij en 

ontdek het complete brouwproces. Je ruikt de hop, proeft de mout 

en natuurlijk het bier. Proost! 

www.hertogjan.nl/brouwerij

HERTOG JAN BROUWERIJ

RESTAURANT BOOMPJES

BLAUWEBESSENLAND



THORN
HET WITTE STADJE

Een van de parels van Limburg is het 
witte stadje Thorn. Ruim 800 jaar 
hoofdplaats van een miniatuurvorsten-
dom, nu een beschermd stadsgezicht 
met vele monumenten. Als je Thorn 
wilt gaan ontdekken mag je er de tijd 
voor nemen want er is veel te zien. De 
historische kern bestaat uit pittoreske 
witte huisjes en vele authentieke pan-
den uit de 15e tot de 19e eeuw. De 
bochtige straatjes, met originele maas-
keien geplaveid, leiden naar intieme 
hofjes, vloermozaïeken en middel-
eeuwse impressies.

De gotische Abdijkerk domineert nog 
steeds het romantische stadje. Een gra-
cieuze erfenis van 800 jaar vrouwelijk 
bewind; hier regeerden zo’n 20 adel-
lijke stiftsdames. Thorn was toen een 
bron van welvaart voor de hele streek 
tot de inval van de Fransen in 1794. De 
Fransen voerden een belasting in op 
basis van de omvang van de ramen. 
Meer ramen in het huis betekende een 
hogere belasting. De arme bevolking 
metselde de ramen dicht om de be-
lastingaanslag te beperken. Om de ‘lit-
tekens van de armoede’ te verbergen, 
werden de huizen wit gekalkt.

Maar gelukkig is de eeuwenoude 
charme nog altijd te bewonderen. De 
Abdijkerk is een gotische kruisbasiliek 
met romaanse westbouw, daterend 
uit de 10e eeuw. Het interieur is barok 
met een imposant hoofdaltaar. De be-
roemde neo-gotische architect P.J.H. 
Cuypers restaureerde in de 19e eeuw 
de kerk.

Geschiedenis en kunst
In Gemeentemuseum Het Land van 
Thorn komt u door kunsthistorische ob-
jecten en moderne multimediashows 
alles te weten over de bijzondere ge-
schiedenis van het witte stadje. Speci-
ale aandacht wordt geschonken aan de 
abdissen en adellijke stiftsdames die 
hier eeuwenlang woonden. Ook vind je 
hier de lokale VVV-vestiging. 

Het KunstPodium Maasgouw biedt 
kunstenaars woonachtig of opgegroeid 
in de gemeente Maasgouw een podi-
um. De exposities wisselen regelmatig 
om verschillende kunstenaars de mo-
gelijkheid te bieden hun kunstwerken 
tentoon te stellen. Het Kunstpodium 
is ondergebracht bij VVV Thorn, Wijn-
gaard 14. Toegang tot de expositie 
is gratis. Kijk voor openingstijden op 
www.vvvthorn.nl.

Rondleidingen in Thorn
Elke derde zondag van de maand kunt 

u deelnemen aan een themawande-
ling onder leiding van een VVV-gids. 
Daarnaast zijn er het hele jaar door, 
rondleidingen voor groepen mogelijk. 
Ook zijn er vanuit Thorn rondvaarten 
door het prachtige Maasplassenge-
bied. Meer informatie via VVV Thorn. 

Verken de omgeving
De omgeving van het witte stadje 
Thorn kent een rijke natuur. Genieten 
van de natuur kunt u in Natuurgebied 
De Koningssteen. Gallowayrunderen 
en Konikpaarden dragen hier bij aan 
een veelzijdige ontwikkeling van bos, 
struwelen en graslanden in het gebied. 
Thorn ligt tevens op een steenworp 
afstand van de Maasplassen en Rivier-
Park Maasvallei. Het RivierPark heeft 
een gevarieerd landschap met een 
wirwar van oude rivierarmen, oever-
wallen, stroomgeulen, grindbanken en 
daaromheen historische plaatsen. Van-
uit Thorn bent u ook heel snel de grens 
over voor een lekker Belgisch biertje.  
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