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  Muziekfestival 
in het witte 
      stadje Thorn

3Mooiste plekjes 
in Midden-Limburg
Volgens de bewoners en bezoekers



Ontsnappen aan 
     het dagelijks leven

Lekker tot rust komen door ontspanning of 
misschien juist door inspanning. Even helemaal uit 
jezelf. Genieten van de vrijheid. Regelmatig stap ik 
na een dag hard werken en vergaderen op de fiets. 
Om bijvoorbeeld te genieten van de stilte in de natuur 
van de Beegderheide. In de weekenden fietsen mijn vrouw 
en ik door naar het Eiland in de Maas. Via het pontje in 
Ohé en Laak komen we in het Belgische grensland om 
door Thorn onze weg te vervolgen. Onderweg trakteren 
we onszelf op een etentje in één van de restaurants die 
Maasgouw rijk is. Samen met de kleinkinderen bootjes 
kijken in de haven van Maasbracht terwijl we ondertussen 
een ijsje eten. 

Ik prijs mezelf gelukkig dat onze inwoners, zo dicht bij huis,  
even kunnen ontsnappen. Ik nodig u van harte uit om in dit magazine  
zelf te ontdekken op welke manieren u in Maasgouw kunt genieten  
van uw vrije tijd. Wordt het iets actiefs als zeilen of zwemmen, alleen of 
samen met de kinderen? Of geniet u meer van een stukje cultuurhistorie en 
een wandeling door de natuur? 

Uit jezelf in Maasgouw, ook voor u!

Jan Brouns

Wethouder

eerste jaargang, 2013

uit jezelf! is een toeristische uitgave 
van de gemeente maasgouw.

meer informatie vind je op 
www.gemeentemaasgouw.nl/uitjezelf
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uit jezelf! is met de grootste 
zorg samengesteld. De uitgever 
is niet aansprakelijk voor eventuele 
onjuistheden in de inhoud. 

De gemeente maasgouw bestaat 
uit tien kernen en ligt in het 
waterrijke midden-Limburg.
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Dit park is direct gelegen aan het meest uitgestrekte watersportgebied van Limburg, de Maasplassen. Door de ligging 
in het smalste deel van Limburg ben je in 15 minuten in Duitsland of België. Ideaal voor uitstapjes naar Aken,  
Maaseik of het schilderachtige witte stadje Thorn. Het designer outlet in Roermond of Maasmechelen( België) en  
het bruisende Maastricht.

Het park 

Het park is direct aan de Maasplassen gelegen, met een speelweide en zandstrandje. Vanuit het park heeft u 
enerzijds wijds uitzicht over het water en de naastgelegen jachthaven, aan de andere kant ziet u de contouren van 
het voormalige vestingstadje Stevensweert. In de directe nabijheid vindt u bovendien tennisbanen, diverse golfbanen 
en natuurlijk de Maasplassen waar u volop kunt zwemmen, zeilen, surfen, kanoën of gewoon ontspannen op één van 
de vele zonneweiden. Op het park zijn goede voorzieningen voor bootbezitters zoals steigerplaatsen op huurbasis. 
Voor de kinderen zijn er veilige speelgelegenheden. Bij de receptie kunt u onder meer terecht voor het huren van 
fietsen, kano’s en skelters. Tevens kunt u gebruik maken van de oppasservice. 

de Villa’s 

Alle villa´s zijn comfortabel ingericht. De faciliteiten per villa verschillen. Zo varieert onder andere het aantal bad- en 
slaapkamers. In sommige badkamers is alleen een douche aanwezig, diverse huizen beschikken tevens over een ligbad. 
Ook op de aanwezigheid zoals wasmachine en vaatwasser kunt u een keuze uit de diverse beschikbare villa´s maken. 
De villa´s zijn geschikt voor een verblijf van 5 tot maximaal 8 personen. Honden zijn meer dan welkom. 

de omgeVing 

De omgeving is aantrekkelijk voor fietsers, wandelaars, watersporters, vissers en cultuurliefhebbers. Ook op de fiets 
de Maasplassen ontdekken is puur genieten. Er ligt een netwerk van fietsroutes grotendeels autovrij die gekoppeld 
zijn aan fietsroutes in België en Duitsland.Ook bevinden zich in de directe omgeving vier grote grindplassen: 
de Dilkensplas, de Teggerseplas, de Schroevendaalseplas en de Molenplas. De Teggerse-en de Schroevendaalseplas 
zijn naast prachtig wandelgebied uitermate geschikt voor de visliefhebber en de vogelspotter. Het totale 
Maasplassengebied bestaat voor ongeveer 3500 hectare uit water. Op een steenworp afstand ligt Maasbracht. 
Deze plaats is vooral bekend vanwege haar sluizencomplex, waar u de grootste binnenvaartschepen van Europa 
kunt bekijken.

Eiland 45 
6107 CC Stevensweert 
Tel.0475-550458 
Mob.0622333360 
info@portaisola.nl 
www.portaisola.nlP
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Villapark Porta Isola
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Plattegrond

Geniet mee van de drie mooiste plekjes 
in Stevensweert, Wessem en Heel | Pagina 27

Een dagje historie 
Familie vermeulen gaat vandaag op pad naar de vestingwerken in Stevensweert.
om de dag af te sluiten slaan ze nog een balletje op de midgetgolfbaan. 

opa en oma op bezoek
De familie vermeulen krijgt bezoek van opa en oma. 
Ze huren fietsen om de omgeving en de Molenfietsroute te verkennen.
er zijn drie molens in de gemeente maasgouw te vinden en oma is een echte 
liefhebber, een mooie activiteit voor deze dag dus.

Dolle pret bij het dagstrand
een dagje strand? ook dat kan in Limburg. in de gemeente maasgouw 
zijn verschillende natuurbaden te vinden met helder zwemwater en fijne 
zandstrandjes.

DOOR DE OgEN VAN...

Fotospeurtocht
in de gemeente maasgouw is het heerlijk dwalen door de natuur, maar ook over de gebaande paden. 
want als je goed kijkt, zie je bijzondere plekken. ontdek je eigen favoriete plekje!

Denk je aan Maasgouw, dan denk 
je aan water. Laat je meevaren en 
beleef zelf de actie op het water.

Wist je dat er in de gemeente ook 
veel evenementen plaatsvinden?

11 & 21 31

Naast het water is er ook  
veel natuurschoon te vinden.  
Trek je wandelschoenen aan  
en loop mee. 

De leukste 
uitjes in en 
aan het water 
op pagina:

Om te genieten van de natuur 
ben je hier aan het goede adres.

Wat is er allemaal te 
beleven in maasgouw?  
Je vindt het op pagina:

Pagina 12 & 13

Op de plattegrond van Maasgouw vind je de leukste plekjes terug.

Wat wil jij als eerste zien?

blz
14 & 15
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17-19

28-29

De familie Vermeulen 

vertelt over hun 

vakantie in Maasgouw

‘Wij komen hier 

      voor u
ltieme rust!’

Groeten 
   uit Heel!

in dit magazine:

   Drie unieke recepten 
     op pagina 22 & 23

MMMaasgouw

De favoriete 
   plek van...

Volgens de bewoners en bezoekers

evenementen NatuurWater

uit jezelf in Maasgouw • 54 • uit jezelf in Maasgouw
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vader erik is vertegen-
woordiger en moeder 
Jolanda werkt als lerares op 
een basisschool. naast hun 
drukke banen hebben ze de 
zorg over hun twee kinderen, 
Linde en mees. elk jaar gaan 
ze naar Frankrijk op vakantie. 
Dit jaar leek het hen leuk om 
nederland te ontdekken. 
Lekker gemakkelijk, je stapt 
in de auto en je bent zo op 

de plaats van bestemming. en leuk, want nederland kent hele 
mooie plekjes. Ze besluiten richting het zuiden te gaan, dichtbij 
huis en toch helemaal weg van je eigen omgeving.

erik en Jolanda houden van water en van lekker buiten zijn. 
Ze kunnen echt genieten van uitstapjes waar een stukje cultuur 
wordt gecombineerd met natuur en leuke dingen voor de 
kinderen. na wat speurwerk op internet kwamen ze bij de 
gemeente maasgouw uit, mooi gelegen in een waterrijke 
en groene omgeving met kleine, historische dorpjes. 

Ze hebben hier het ideale verblijf gevonden, een modern 
ingerichte bungalow in maaspark Boschmolenplas, direct 
gelegen aan het water, in Heel. 

Jolanda loopt door de luxe ingerichte bungalow en is na een 
uitgebreide inspectie enthousiast. ‘Lekker, het is hier schoon 
en ruim. Heb je de sauna al gezien? Die ga ik straks zeker 
proberen.’ erik geniet van het uitzicht op hun privéterras. 
‘wat heerlijk om hier zo over het water te staren. 
gisteren zat ik nog op kantoor en dan nu deze rust om 
me heen. een fijne plek om lekker te ontspannen.’

De familie gaat vandaag op pad. om een beetje cultuur en 
historie op te snuiven, besluiten ze naar de vestingwerken 
in stevensweert te gaan. Daarna nemen ze een kijkje in het 
streekmuseum stevensweert/ohé en Laak. om de dag af te 
sluiten slaan ze nog een balletje op de midgetgolfbaan.  

De familie 
Vermeulen 

uit Soest heeft 
een druk leven. 

Vader Erik vertelt...

even voorstellen...

Wij zijn de familie Vermeulen. 

 k ben Erik en dit zijn mijn 

vrouw  olanda, dochter Linde 

van acht jaar en zoon Mees van 

zes jaar oud. We genieten van 

een midweek vakantie in de 

Limburgse gemeente Maasgouw. 

Mijn ouders, de opa en oma van 

Mees en Linde, komen ook nog 

een paar dagen op bezoek.
Groeten 
   uit Heel!Wij verwelkomen u bij Restaurant Int Brookx voor een kopje 

 koffi  e met gebak of een drankje op ons terras of in een van de 
serres, allen met uitzicht over de Maasplassen en de jachthaven 
van Stevensweert. 
U bent bij ons het gehele jaar door welkom.
Met ruimten geschikt voor alle soorten gezelschappen bieden wij 
voor elk wat wils. Van een inti em diner voor twee tot familie- en 
bedrijfsfeesten, themafeesten, vergaderingen en cursussen, al 
dan niet gecombineerd met een bezoek aan ons kegelcentrum.
Neem vrijblijvend contact op voor meer informati e.
Graag tot ziens bij Restaurant Int Brookx!

Welkom bij Restaurant Int Brookx

MAASgOuW DOOR DE OgEN VAN... familie Vermeulen

lees
verder
op p. 8-9

Ontspanning Hier verblijven we deze week
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Restaurant Herberg Stadt Stevenswaert
Marcus & Pascalle  Schmidt

Bib Gourmand 2013, Gault Millau 2013(13 Punten)
Veldstraat Oost 1, 6107AS Stevensweert “Vestingstad”
Tel - 0031 (0)475-552376
info@Herberg-Stevensweert.nl, www.Herberg-Stevensweert.nl

Restaurant Herberg Stadt Stevenswaert

De Maashoeve

Ruud en Ina Beunen
Moeder Magdalenastraat 13A

6109 RC  OHE EN LAAK

Telefoon: +31 475 558200
www.maashoeve.nl

mail: info@maashoeve.nl

Fietsen, Wandelen, Vissen, Rust  en gezelligheid

Zoekt u het comfort van de eigen caravan, de eenvoud van de 
trekkershut of de luxe van een appartement?  Gezellig, rustig
comfortabel en schoon.  “De Maashoeve” heeft het allemaal! 

Mooi afwisselend vlak landschap aan het grensoverschrijdend
fietsroutenetwerk, de LF3-fietsroute, de Maasplassen, Viswater

Natuurgebied, Dagstrand, Fietsveer over Maas naar België.

De stèk voor medioren, senioren, volwassenen zonder kinderen

Ohé en Laak
MiddenLimburg

Zoekt u het comfort van de eigen caravan, de eenvoud van de 
trekkershut of de luxe van een appartement?  Gezellig, rustig
comfortabel en schoon.  “De Maashoeve” heeft het allemaal! 

Bogenstraat 8  |  6017 AV  Thorn
T.  0475 - 56 66 45  |  E.  eetcafethorn@home.nl

W.  www.eetcafethorn.nl

Woe. t/m Za. van 17.00 - 22.00u
Zo. van 13.00 tot 22.00u

Eetcafé
De Kuueninklike 

Hoeskamer van Thoear

Bongaarts • Ruïne

J
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Streekmuseum Stevensweert / Ohé en Laak

Het streekmuseum is gevestigd in het voormalig gemeentehuis, 
dit is ontworpen door Pierre Cuypers, de beroemde architect die in 
Roermond geboren is en naast vele kerken, kloosters en kapellen 
ook het Rijksmuseum en het Centraal station in amsterdam 
heeft ontworpen. De familie start het bezoek met een film over 
de geschiedenis van stevensweert en ohé en Laak. erik: ‘grappig 
eigenlijk, we staan nu gewoon op een eiland, een eiland in de maas.’ 
Ze lopen verder langs de baggervondsten met als hoogtepunt de 
replica van de grieks-Romeinse zilveren drinkbeker de Kantharos 
uit de eerste eeuw na Christus. een bijzondere vondst die destijds 
in 1942 zelfs de wereldpers haalde. ook de maquettes en munten, 
een kokerbijl uit de bronstijd en skeletdelen van mammoeten uit 
prehistorische tijden worden uitgebreid bewonderd. erik: ‘mees, 
volgens mij vind je vooral het ijzeren zwaard cool, of niet? nee, die 
kunnen we niet kopen, jongen. Helaas.’

Een balletje slaan

om de dag compleet te maken, gaan ze naar de midgetgolfbaan 
in de buurt. ‘mees, wat knap, in één keer raak. Het moet niet gekker 
worden, de kinderen winnen straks gewoon echt van ons. Hoe doen 
ze dat toch?’ na een tijdje geeft erik zich gewonnen en wordt mees 
als winnaar gekroond. ‘Helemaal goed mees, dat verdient een ijsje.’  
in de ijssalon kiezen ze een lekker ijsje. een betere afsluiter kan er voor 
de kinderen niet zijn.  

‘Stevensweert is met Ohé en Laak samen 

gewoon een eiland, een eiland in de Maas.’

Wij zijn net zo stoer als deze soldaat

Zo’n ijsje is toch wel lekker 
na zoveel cultuur

‘Papa, kijk! Hier liepen we net’

Stevensweert

stevensweert ligt samen met ohé en Laak op een eiland in de 
maas, een uniek plekje in de gemeente maasgouw. in het jaar 1633 
veroverden de spanjaarden het eiland tijdens de tachtigjarige 
oorlog. Ze bouwden een vesting met brede wallen van aarde en 
bastions met daaromheen grachten en ravelijnen om het stadje te 
beschermen tegen de vuurkracht van kanonnen. De rijke historie 
van vestingstadje stevensweert spreekt de familie wel aan. 
Ze willen weten hoe het er hier vroeger aan toe ging. een klein 
deel van de vestingwerken is weer in oude eer hersteld. erik: ‘nu ik 
zo over deze wal loop, kan ik me precies voorstellen hoe het hier 
vroeger was. Bijzonder dat alle straten nog altijd op één centraal 
punt uitkomen, als de spaken in een wiel. Laten we naar het hart 
toelopen.’ De familie komt uit op het Jan van steffeswertplein. 
‘vanuit de hoofdwacht hier kon de commandant in die tijd alles 
goed in de gaten houden. Kun jij je dat voorstellen, Linde?’ erik 
vertelt zijn dochter hoe het er in die tijd aan toe ging. Ze nemen 
even de tijd om te genieten van een drankje. ‘echt een gezellig 
plein met die maaskeien en historische panden, je proeft hier 
gewoon de sfeer van vroeger. Kom, dan gaan we een kijkje 
nemen in het streekmuseum.’

Het museum bergt vroegere schatten

maak kennis met het roerige 
verleden van stevensweert 

en ohé en Laak in het 
streekmuseum aan het Jan 

van steffeswertplein 1 
in stevensweert. 

De belangrijkste thema’s 
zijn de baggervondsten, 

Jan van steffeswert, Kasteel 
stevensweert, Kasteel walburg, 
de vesting stevensweert en de 

fraaie verzameling munten 
en penningen. Kijk voor 

meer informatie op 
www.eilandindemaas.nl. 

in het streekmuseum is ook 
een vvv vestiging te vinden. 

op de websites 
www.vvvmiddenlimburg.nl 

en 
www.gemeentemaasgouw.nl 
vind je uitgebreide informatie 
over de gemeente maasgouw.

Ontdek 

het zelf!

Gezellig met mama en papa op stap

Zo zag het er vroeger uit!

vervolg 
van 
p. 7

MAASgOuW DOOR DE OgEN VAN... familie Vermeulen
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De bijzondere sfeer die hoort 
bij een festival. Muziek die je 
raakt tot in elke vezel van je lijf. 
De gemeente Maasgouw kent 
verschillende evenementen door 
het jaar heen die de moeite van 
een bezoek waard zijn. 
Sommige zijn uniek door 
de entourage, andere 
verrassen weer met 
hun creativiteit. 
Kies wat bij je 
past, een perfect 
uitstapje om 
even lekker 
uit je zelf te 
gaan.

elk jaar op tweede pinksterdag is het feest in Linne. 
van heinde en verre komen de marktkooplui met een 
groot aanbod van spullen de kramen inrichten. naast de 
gezellige terrasjes vind je er ook live muziek op diverse 
pleinen. Het is een waar feest voor jong en oud, dus 
ook aan de kinderen is gedacht. wat dacht je van een 
springkussen en diverse kermisattracties. Het echte feest 
speelt zich af in de grote feesttent waar allerlei artiesten 
het podium betreden. De Limburgse invulling maakt het 
af. Kijk voor meer informatie over het actuele programma 
op www.luiksemarktlinne.nl.

luikse markt linne

een bruisende haven als decor voor een geweldig feest. De maasbrachter 
Havendagen zetten om het jaar in juni de binnenhaven van maasbracht 
helemaal op zijn kop. na een openingsshow opent de burgemeester officieel 
de drie havendagen met het luiden van de scheepsbel. Dan weet iedereen 
dat het feest kan beginnen. authentieke sleepbootjes stelen de show in 
de haven, zeemansliederen zorgen voor een passende sfeer en een 
dj voor het juiste feestgevoel. op zaterdag is er een scheepvaart-
markt, waar bezoekers bootjes, motoren of andere 
onderdelen kunnen kopen. naast de markt kunnen 
bezoekers ook genieten van diverse straatartiesten 
of speelpleinen. genoeg te beleven dus, 
ook voor de bezoeker die niet op zoek is
naar een jacht. Kijk op 
www.maasbrachter-
havendagen.nl voor 
meer informatie.

maasbraCHter HaVendagen

Evenementen 
     die je raken

evene-
menten

10 • uit jezelf in Maasgouw

De Tump Maaskiezel,
Heelderweg 13
6097 EW Heel
Tel: 0651274678
www.detump.nl

Gevuld met marsepein, chocolade, 
amandel of abrikoos.
Verpakt in zakjes van 150 gram 
of glazen potje met zegel.

Ook los verkrijgbaar.

Als cadeau voor; receptie, 
 huwelijk, jubileum, of afscheid.

Voor op hotelkamer 
of als beurspresentatie.

Maas Binnenvaartmuseum
Als de grootste binnenhaven van Nederland Is 

Maasbracht met recht het centrum van de 
Binnenvaart. Op een historische plaats, daar waar 

vroeger de schippersbeurs van Maasbracht 
gehuisvest was, bevindt zich nu het 

Maas Binnenvaartmuseum

Openingstijden:
Woensdag, Zaterdag, en Zondag

van 14.00 – 17.00 uur het gehele jaar door
uitgezonderd: Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag, 

Eerste Pinksterdag en Nieuwjaarsdag

Havenstraat 7,  6051 CR Maasbracht
info@maas-binnenvaartmuseum.nl

www.maas-binnenvaartmuseum.nl

Café zaal 
De Knip
Wessem 
(0475) 561 670

Voor al uw koffi etafels, 
bruiloften en partijtjes

Altijd feest
voor jong 
en oud

www.pannekoekenbakker-thorn.nl

250 verschillende pannenkoeken

arrangementen

kinderfeestjes

Spaaracties

speelkelder

smulmunten

speelgoed

kleurwedstrijden

nieuwsbrief

kidsclub

Bogenstraat 2, � orn
Tel: 0475 - 56 33 27

uit jezelf in Maasgouw • 11

Wil jij de sfeer proeven? Kijk op 
www.gemeentemaasgouw.nl/uitjezelf 
of op www.vvvmiddenlimburg.nl voor 
de actuele evenementenkalender.

Muziekfestival in het
witte stadje Thorn
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Foto speurtocht
dwalen door de gemeente maasgouw

17

05

wessem 

wegkruis

oHé en laak 

st. annakapel

oHé en laak 

pastorie

03 tHorn grote Hegge

07 tHorn 
mummie abdijkerk

15

06 steVensweert protestantse kerk

04 maasbraCHt 
mispadenhof

In de gemeente Maasgouw is het 
heerlijk dwalen door de natuur, 
maar ook over de gebaande 
paden. Want als je goed kijkt, 
zie je bijzondere plekken. 

Een perfect onderhouden 
kapelletje waar een kaarsje 
brandt, een kruis omringd door 
oude bomen. Het zijn vaak de 
kleine dingen die zo uniek zijn.

en soms word je verrast door iets groots, zoals 
een oud landhuis dat mooi verscholen ligt 
tussen het groen. Huis Heysterum bijvoorbeeld, 
een kasteel dat in het midden van de 
achttiende eeuw is gebouwd. Het voormalig 
jachtslot is in 1995 geheel gerestaureerd en ook 
het imposante park met haar monumentale 
bomen is in oude glorie hersteld. Het is dan 
ook zeer de moeite waard om een afspraak 
te maken voor een rondleiding door dit 
imposante kasteel en het park in engelse 
landschapsstijl. 

Kijk op www.kasteellinne.nl voor meer 
informatie over de rondleidingen.

waan je in een andere wereld in thorn, ook wel 
het witte stadje genoemd. Breng een bezoek 
aan de abdijkerk en geniet van het bijzondere 
interieur, want zelfs dit is wit. maak je tocht 
compleet met een bezoek aan de historische 
zeiltjalk “nooit volmaakt” die in de haven van 
maasbracht ligt. 

Wil je weten waarom de huizen in 
Thorn wit zijn? Lees hierover op 
www.gemeentemaasgouw.nl/uitjezelf

11

beegden 

landgoed nederhoven

13
Heel 
Chateau Heel

09
wessem 

voormalig 

gemeentehuis

10 tHorn kapel onder de linden

steVensweert 
kapel st. rochus

08 linne mariakapel

02
linne Huize ravensburg

16 linne 
kasteel Heysterum

12 maasbraCHt 
tjalk ‘nooit Volmaakt‘

14

maasbraCHt 
wegkruis
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dwalen door de gemeente maasgouw

De gemeente maasgouw is een veelzijdige gemeente, omringd door water 
en natuurschoon. Dit is goed te zien op de plattegrond, waar dorpskernen 
omringd worden door water.  niet alleen de mogelijkheden op het water zijn 
veelzijdig, ook voor cultuur en natuur is hier veel te zien. 

enkele genoemde unieke plekjes zie je hier terug op de plattegrond.  
Zo weet je precies waar je moet zijn, om al het moois te beleven.
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Landgoed Nederhoven
 
 Oude bomen in bos en laan
 Een Huis 400 jaar oud
 Met Boerderij en Koetshuis,
 Waar gasten kunnen Logeren.
 De rust proevend van de 
 Eeuwenoude geschiedenis 
 in turbulente tijd.

 ! ! www.landgoednederhoven.nl
! ! info@landgoednederhoven.nl
! ! Tel: 0475- 573164

STREEKMUSEUM

OHÉ EN LAAK
STEVENSWEERT

Openingstijden:
1 april t/m 31 oktober:  donderdag t/m zondag van 14.00 - 17.00 uur.
van 1 november t/m 31 maart alleen op zondag van 14.00 - 17.00 uur. 

Jan van Steffeswertplein 1  •  NL-6107 BZ  Stevensweert
0031 (0)475-550236 / 551693  •  fax 0031 (0)475-551552
www.eilandindemaas.nl  •  info@eilandindemaas.nl
VVV balie: gelijk aan openingstijden museum
stevensweert@vvvmiddenlimburg.nl

... ontdek het verhaal van de vesting

en het eiland in de Maas ..!

MAASgOuW DOOR DE OgEN VAN...

lees
verder op 
p. 18-19

Uitwaaien op de fiets
oma Vermeulen vertelt...

De familie vermeulen krijgt vandaag bezoek van opa en oma. 
om de omgeving verder te verkennen huren ze fietsen. 
Bij de vvv in stevensweert hebben ze gisteren al een 
fietsroutekaart gehaald en omdat ze weten dat opa en oma 
komen, kiezen ze voor de molenfietsroute. er zijn nog altijd 
drie molens in de gemeente maasgouw te vinden en oma is 
een echte liefhebber. een mooie activiteit voor deze dag dus.

Molen Beegden

De sint Lindertmolen in Beegden uit 1790 staat als eerste 
op het lijstje, een gesloten standaardmolen van hout, met 
een kast die draait rond een zware eiken staak en zo op de 
wind gezet wordt. De standaardmolen is het oudste type 
windmolen waarvan er nog maar zeven in Limburg te 
vinden zijn. De onderbouw van deze korenmolen is van 
steen en helemaal gesloten om opslagruimte te creëren. 
oma: ‘Bijzonder dat deze molen van hout is, echt mooi. 
Kijk, deze heeft zelfs een wachthuisje op het balkon.’ oma 
wil maar wat graag naar binnen. ‘Hier is alles nog helemaal 
zoals het vroeger was, je ziet zelfs de afdruk van de klompen 
van de molenaars in de oude houten vloer, zie je dat, Linde?’ 
De kinderen Linde en mees kijken hun ogen uit.

Mooie molens in Maasgouw

ook de Leonardusmolen in maasbracht verdient een bezoek. 
Dit is een beltmolen die in 1865 werd gebouwd. een molen 
van maar liefst 26,60 meter hoog boven de belt, als je de 
wieken meetelt. De oude molen is helemaal in oude glorie 
hersteld en heeft pas een nieuw informatiecentrum in 
gebruik genomen. oma: ‘ik zie dat er hier in de buurt nog 
een bakker is die brood bakt van het meel van de tarwe die 
hier wordt gemalen. Lijkt me heerlijk, de smaak van zo’n 
ouderwets vloerbrood. Dat doet me denken aan vroeger.’ 
om de tocht compleet te maken bezoekt de familie nog de 
Hompesche molen. Deze stellingmolen oftewel een molen 
met omloop is met bijna 37 meter de hoogste molen van 
Limburg. Deze molen heeft zelfs acht verdiepingen, dat 
wordt een hele klim naar boven. Het uitzicht over de velden 
is magnifiek, net zoals de authentieke sfeer van de molen 
en haar bijgebouwen. 

oma: ‘ik vond deze tocht echt de moeite waard, leuk 
om te zien hoe compleet anders deze molens ieder zijn’.

familie Vermeulen
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als je zelf ook de molenroute of andere routes wil fietsen 
in maasgouw kun je informatie opvragen bij de vvv midden-
Limburg. Bij de vvv vestigingen in thorn en stevensweert  
kun je fietsroutes kopen, of downloaden op de site  
www.vvvmiddenlimburg.nl

Ontdek het zelf!



Park Piahoeve

De familie vervolgt enthousiast de mooie molenfietsroute en maakt tussendoor 
een stop bij Park Piahoeve om even lekker de benen te strekken. Het park met 
kinderboerderij ligt verscholen tussen het groen en is een heerlijke plek om te 
wandelen en te genieten van de natuur. mensen met een verstandelijke beperking 
zorgen goed voor de diverse dieren en de kinderen kunnen hier volop spelen in de 
speeltuin. mees rent naar de draaimolen terwijl Linde al aan de rekstok hangt.  
oma: ‘Laten we een kop koffie drinken hier op het terras, dan kunnen de kinderen 
zich lekker uitleven in de speeltuin.’ Ze kletsen even gezellig bij en lopen even 
later richting de dieren. als de kinderen de geitjes in het vizier krijgen, rennen ze 
er meteen op af. ‘mag ik de geitjes voeren?’ vraagt mees aan oma. ‘natuurlijk, schat, 
maar kijk uit dat ze je niet in je handen bijten.’ Ze maken nog een mooie wandeling 
over het terrein voordat ze weer op de fiets springen om de molenfietsroute te 
vervolgen.

Geitjes voeren o
p 

  de Kinderboerderij

Fietsen langs de Maasplassen

De familie gaat verder op de fiets en verkent het waterrijke 
landschap van maasgouw. Bij de maasplassen stoppen ze 
even, dit is het grootste aaneengesloten watersportgebied in 
nederland. ‘ik zie een blauwe reiger vliegen’, oma wijst in de 
verte. ‘en dat is zelfs een nest daar in die boom, zie je die takjes 
daar allemaal bij elkaar? volgens mij heb ik gelezen dat hier in 
de buurt ergens een kolonie blauwe reigers zit, zou dat hier zijn? 
mooi om te zien.’  De maasplassen zijn ontstaan door grind- en 
zandwinning en bieden nu een bijzondere omgeving om te 
fietsen.

Over de Beegderheide

De Beegderheide is een stuk natuurgebied dat op natuurlijke 
wijze is ontstaan. Het is een uitgestrekt bos- en heidegebied 
met een afwisselend landschap. eerst fiets je door een bos van 
loofbomen, dan zijn het vooral naaldbomen die voor de nodige 
schaduw zorgen. vervolgens passeer je zandverstuivingen die 
door de jaren heen voor mooie heuveltjes in het landschap 
hebben gezorgd.

oma wil graag even stoppen om dit beeld vast te leggen.  
‘Die paarse heidevelden zorgen voor mooie plaatjes, zullen we 
even afstappen om een foto te maken? wat hoor ik ritselen hier? 
mees en Linde, kom snel kijken, een salamander!’

Park Piahoeve
Park Piahoeve is een 

onderdeel van stichting 
st. anna te Heel.

Deze stichting biedt 
mensen met een 

verstandelijke beperking 
ondersteuning bij 
het werken op de 
kinderboerderij.

Molen Beegden
De molen in Beegden 

heet officieel 
st. Lindertmolen maar 
wordt in de volksmond 

Beegdermolen genoemd.
in het bezoekerscentrum 

kun je zelf een 
kijkje nemen.

Ontdek 
het zelf!

Met een beetje voer in je hand 

komen de geitjes vanzelf

Kijk voor meer informatie op
www.gemeentemaasgouw.nl/uitjezelf
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De bijzondere sfeer die hoort 
bij een festival. Muziek die je 
raakt tot in elke vezel van je lijf. 
De gemeente Maasgouw kent 
verschillende evenementen door 
het jaar heen die de moeite van 
een bezoek waard zijn. 
Sommige zijn uniek door 
de entourage, andere 
verrassen weer met 
hun creativiteit. 
Kies wat bij je 
past, een perfect 
uitstapje om 
even lekker 
uit je zelf te 
gaan.

kaarsenfeest steVensweert

wat een sfeer, wat een warmte en gezelligheid. De 
locatie waar het kaarsenfeest elk jaar plaatsvindt is al 
mooi van zichzelf. maar als in december honderden 
kaarsen achter de ramen van de prachtige panden 
branden, wordt het historische Jan van steffeswertplein 
in stevensweert adembenemend mooi. De zang en 
muziek op diverse plekken aan het plein maken deze 
unieke, romantische kerstsfeer helemaal af. natuurlijk 
ontbreken hier ook een levende kerststal, de lekkere 
warme chocolademelk en de glühwein niet. 
Kijk voor het actuele programma op 
www.protestants-kerkje-stevensweert.nl

elk jaar op tweede pinksterdag is het feest in Linne. 
van heinde en verre komen de marktkooplui met een 
groot aanbod van spullen de kramen vullen. naast de 
gezellige terrasjes vind je er ook live muziek op diverse 
pleinen. Het is een waar feest voor jong en oud, dus 
ook aan de kinderen is gedacht. wat dacht je van een 
springkussen en diverse kermisattracties. Het echte feest 
speelt zich af in de grote feesttent waar allerlei artiesten 
het podium betreden. De Limburgse invulling maakt het 
af.  Kijk voor meer informatie over het actuele programma 
op www.luiksemarktlinne.nl

luikse markt linne

een bruisende haven als decor voor een geweldig feest. De maasbrachter 
Havendagen zetten om het jaar in juni de binnenhaven van maasbracht 
helemaal op zijn kop. na een openingsshow opent de burgemeester officieel 
de drie havendagen met het luiden van de scheepsbel. Dan weet iedereen 
dat het feest kan beginnen. authentieke sleepbootjes stelen de show in 
de haven, zeemansliederen zorgen voor een passende sfeer en een 
dj voor het juiste feestgevoel. op zaterdag is er een scheepvaart-
markt, waar bezoekers bootjes, motoren of andere 
onderdelen kunnen kopen. naast de markt kunnen 
bezoekers ook genieten van diverse straatartiesten 
of speelpleinen. genoeg te beleven dus, 
ook voor de bezoeker die zich nog 
geen jacht kan veroorloven. 
Kijk op www.maasbrachter-
havendagen.nl voor 
meer informatie.

maasbraCHter HaVendagen

tom Cruise

graCHtenfestiVal 
aan de maas
Het grachtenfestival aan de maas in thorn combineert 
elk jaar in augustus muziek van hoog niveau met een 
intieme en sfeervolle setting. Het geeft je een exclusief 
gevoel om bij mensen thuis in prachtige privétuinen te 
mogen genieten van bijzondere optredens. theater op 
straat in de bijzondere entourage van thorn. Daarnaast 
word je op de mooiste plekjes waar je normaal 
gesproken niet komt, verrast door klassieke muziek.  
Bij mooi weer vinden er tuinconcerten plaats verspreid 
over thorn gecombineerd met een slotact in de kerk. 
voor meer informatie: www.grachtenfestivalaandemaas.nl

Country en western festiVal

Één van de mooiste country en western festivals van nederland vindt in augustus 
plaats in thorn, het ‘witte stadje’. met oog voor kwaliteit en variatie kiest  
de organisatie de artiesten, zodat het publiek elk jaar weer verrast wordt. 
De gemoedelijke festivalsfeer zorgt voor blije gezichten en ook op 
de camping is het gezellig. Bijzonder is het woonkampement 
waar vrijwilligers laten zien hoe ze leefden in het amerika 
van 1875 tot 1900. voor meer informatie: 
www.countrywesternfestival.nl 

Evenementen 
     die je raken

menten
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De bekende acteur in maasgouw? Dit niet.  
tom Cruise staat voor theatrale ontdekkingsreis 
maasgouw en dat is het ook echt. een heerlijk 
middagje varen op de wateren van de 
gemeente maasgouw met aan boord nationale 
en internationale sterren die stralen en je 
laten genieten van theatraal entertainment. 
en ook aan wal is er veel te zien. Zoals het 
prachtige natuurschoon van de verschillende 
natuurparken die maasgouw rijk is. naast de 
mooie natuur kom je ook langs de nostalgische 
plaatsjes stevensweert en thorn waar 

tom Cruise aanmeert en haar gasten verrast 
met theatervoorstellingen. De tom Cruise 
start en eindigt in wessem, maar het verdere 
programma blijft een verrassing. Dit evenement 
vindt plaats in augustus en is een productie van 
het Limburg Festival. www.limburgfestival.nl

Boottochten 
in Maasgouw
Vanuit Wessem, Stevensweert en Thorn

www.rederijcascade.nl

Tel 0475 – 461 574     

Fietscafé & 
Koffi eterras 
De Tump 

Heelderweg 13 
6097 EW HEEL 
Tel: (0475) 578030 
www.detump.nl 
koffi eterras@detump.nl

Tussen Heel en Panheel

Open vanaf 
zaterdag 27 april 2013

LUXE koffi e voor € 1.70

Soep en diverse  broodjes. 
Ook meenemen.
Ontbijt, Lunch,
Barbecue of Buffet.

GRATIS Fiets- en 
Wandelroutes.

NIEUW:
•  Wandelknooppunten 

netwerk Maasgouw.
•  Startplaats Culinaire 

Fietstocht Maasgouw.
•  Fietsverhuur.
•  Aangesloten bij 

 Fietsers Welkom

Kijk op www.detump.nl

Dorpstraat 61 • Heel • Telefoon 085-8785228 Geniet van een lekker kopje koffi  e met 
vlaai op het gezellige voorterras 
met uitzicht op de Abdijkerk van Thorn 
  
Uitgebreide Lunch- en Dinerkaart met 
o.a.  Limburgse streekgerechten,
seizoensspecialiteiten en nog in 
 roomboter  gebakken pannenkoeken.

Elf comfortabele *** Hotelkamers 
allen voorzien van privé faciliteiten, 
grati s draadloos internet (WiFi). 
Eigen grati s parkeerplaats aanwezig.

Hoogstraat 6, 6017 AR Thorn 
Tel: 0475 – 561 281
www.hotelcrasborn.nl
info@hotelcrasborn.nl

Hotel-Restaurant 
Crasborn

20 • uit jezelf in Maasgouw

Evenementen 
   die je raken

In de gemeente Maasgouw 
vinden het hele jaar door diverse 

evenementen plaats. Het organiseren van 
concerten, events, festivals, het hoort bij de 

rijke cultuur van de regio. Wil jij de sfeer proeven?  
Kijk op www.gemeentemaasgouw.nl/uitjezelf of 

op www.vvvmiddenlimburg.nl voor de 
actuele evenementenkalender.



Bij restaurant Da Vinci draait alles om aandacht. Aandacht voor de gasten.

Voor hun smaak, rust en beleving. Dat vertaalt zich in aandacht 

voor elk detail van het restaurant. maar dat vertaalt zich vooral 

in persoonlijke aandacht. Want genieten is volgens 

Da Vinci mensenwerk. 

Vries de entrecote licht aan en hak hem vervolgens met 

een scherp mes zo klein mogelijk. Zorg dat het vlees goed 

koud blijft, want anders gaat de bindkracht verloren.

Zet in een pan 1 liter water op met de azijn en voeg  

als het kookt een snufje zout toe. 

meng het gehakte vlees met de bieslook, de gehakte augurkjes en de olijfolie. Breng de smeuïge 

massa op smaak met peper en zout. Laat nu de eitjes voorzichtig in het water, dat net tegen de kook 

aan is, zakken en laat ze circa vijf minuten doorgaren. 

Doe de tartaarmassa in een ring en druk deze voorzichtig aan. 

Verwijder de ring en leg op de tartaar Parmezaanse kaas, de gesneden 

haricots verts en daar bovenop weer de aangemaakte sla. 

Daarop legt u het gepocheerde ei en u werkt het geheel af 

met geschaafde truffel. Druppel de truffeldressing eromheen.

Basisdress
ing

Doe de eidooier in een bekken met de mosterd, de azijn, het water en de 

poedersuiker. Klop dit geheel los en voeg dan, al kloppend, de notenolie 

en zonnebloem- of olijfolie toe. Stop als de gewenste dikte bereikt is en 

breng de dressing dan op smaak met peper en zout.

Truffeldr
essing

Snijd de plakjes truffel in zeer kleine blokjes (brunoise).

 Voeg nu de jus de truffe toe en daarna, druppelsgewijs, de basisdressing.

Lees het verhaal achter dit recept op 

www.gemeentemaasgouw.nl/uitjezelf

Tartaar 
van Pietjesvel

d

met gepoc
heerd sc

harrelei

Van restaurant Da Vinci

 Ingrediënten tartaar

 
4  kleine augurkjes

 250 gr  zeer malse entrecote

 halve bos  geplukte frisee sla

 4 eetlepels  gesneden bieslook

 
50 gr  geblancheerde haricots verts

 4 plakjes  parmezaanse kaas

 
bosje  rucola sla

 
4  scharreleitjes

 4 plakjes  truffel

 
2 dl  azijn

 3 eetlepels  zachte olijfolie

 
2 dl  truffeldressing (recept)

 3 eetlepels  basisdressing (recept)

 Ingrediënten basisdressing:

 
0.5 dl  notenolie

 1 eetlepel  poedersuiker

 1 theelepel  mosterd

 
1 dl  azijn

 
1 dl  water

 
5 dl  zonnebloem- of olijfolie

 
1  eidooier

 Ingrediënten truffeldressing:

 
2 dl  basisdressing

 2 eetlepels  jus de truffe

 5 plakjes  truffel

In restaurant Herberg Stadt Stevenswaert worden de gasten in de watten gelegd met culinaire creaties 

en een warme en oprechte ontvangst. Creativiteit in combinatie met durf leiden keer op keer tot absolute 

topgerechten. Ook voor 2013 hebben zij van michelin weer de Felbegeerde Bib Gourmand ontvangen.

Per persoon 150 gr Livarfilet op smaak brengen met zout en peper. In een pan met olijfolie en boter aan 

beide zijden 3 minuten rustig bakken. Op het laatst een beetje tijm, rozemarijn en knoflook toevoegen.
Iberico filet met een ratatouille risottoBereiding voor de risottoDe sjalotten en de knoflook schillen en in kleine blokjes snijden. 50 gr boter in een pan smelten en 

de sjalotten en knoflook erin aanfruiten. Dan de rijst erin en deze glazig koken. Daarna blussen met 

de witte wijn en laten inkoken. Als laatste breng je de risotto op smaak met zout en saffraan.

 
De kalfsfond in een aparte pan verhitten en al roerend voorzichtig onder de rijst doen. Daarna ongeveer 

15 minuten koken tot de rijst gaar is. Op smaak brengen met zout en peper. Parmezaanse kaas en de rest 

van de boter eronder doen en de rijst nog enkelen minuten laten rusten.Bereiding voor de ratatouilleDe courgette en de paprika schoonmaken. De pitjes eruit halen en in kleine blokjes snijden. De uien en het 

knoflookteentje ook schillen en in kleine blokjes snijden. De tomaten blancheren, het vel verwijderen en 

de pitjes eruit halen. Daarna in kleine blokjes snijden. Olijfolie in een pan verhitten. De courgette aanfruiten 

en eruit halen. De paprika erin aanfruiten en eruit halen. Daarna de ui en de knoflook erin aanfruiten en 

de tomaten met wat suiker, peterselie, tijm en rozemarijn erin doen. Dit bij geringe hitte circa 20 minuten 

laten koken. Als laatste de courgette en de paprika erbij en het geheel circa 5 minuten laten garen.  

Daarna laten afkoelen.

Variatie van het Limburgse Kloostervarken (Livar)
8 Personen

Van restaurant Herberg Stadt Stevenswaert

Ingrediënten Livarfilet: 
Livarfilet (ca. 1200 gram) 
150 ml kalfsfond 
zout 
peper
olijfolie
boter
tijm
rozemarijn
knoflook 

Ingrediënten risotto:
60 gr sjalotten ½ knoflookteentje
90 gr boter
100 gr risottorijst 
peper en zout 
150 gr witte wijn
1 mespuntje saffraandraadjes
½  liter kalfsfond
60 gr Parmezaanse kaas

Ingrediënten ratatouille:
125 gr courgette
120 gr gele paprika
120 gr rode paprika
80 gr ui
1 knoflookteentje
250 gr tomaten
olijfolie
beetje suiker
1 eetl gehakte peterselie
1 theel tijm
1 theel rozemarijn

Om kennis te maken met de smaakvolle keuken hebben we 
de restauranthouders gevraagd om de lezers te verrassen 
met een ludiek of uniek recept. De drie winnaars hebben 

we geplaatst in deze culinaire rubriek. Aan de lezer om 
deze recepten thuis uit te proberen en te genieten 

van de smaak van maasgouw.

MMMaasgouw

Als we praten over gastronomie ben je in  
de gemeente maasgouw aan het juiste adres.  

niet alleen beschikt de gemeente over een  
sterrenrestaurant, ook zijn er sfeervolle eetcafés en 

horeca-gelegenheden te vinden waar je gezellig kunt 
lunchen, dineren of op één van de terrasjes van 

een drankje kunt genieten.

Op een unieke locatie aan de haven van maasbracht ligt restaurant de Kolentip.  De Kolentip serveert gerechten uitsluitend gebaseerd op het seizoen en veelal uit eigen omgeving. Ze noemen het zelf niet voor niets ‘oeverloos genieten‘.

Beslag
meng alle ingrediënten en voeg als laatste de boter toe.

Ganache
Breng de room aan de kook. meng de couverture door de room. Voeg de in kleine stukjes gesneden boter door de massa tot deze helemaal zijn opgelost. Storten en in de vriezer op laten stijven.
Beignets
De ganache in blokjes van 1 bij 1 cm snijden. Deze met de handen helemaal omwikkelen met het beslag.
De beignet meteen frituren op 180°C. De vulling is na het frituren lopend.

Chocolade beignets met ganache vullingvoor ca 10 beignets

Van restaurant de Kolentip

 Ingrediënten beslag:
125 gr patentbloem
25   gr cacaopoeder
2     gr zout
25  gr suiker 
1 ei
25  gr gesmolten boter
125 gr zoete mousserende wijn

 Ingrediënten ganache:
1   dl room
250 gr pure chocolade
50   gr boter

restaurant da Vinci 

Havenstraat 27 

6051 CS maasbracht 

T +31 (0)475 46 59 79 

info@restaurantdavinci.nl 

www.restaurantdavinci.nl

restaurant de kolentip 

Tipstraat 8

6051 CX maasbracht

T +31 (0)475-559133

info@kolentip.nl

www.kolentip.nl

restaurant Herberg stadt stevenswaert Veldstraat Oost 1 
6107AS Stevensweert T +31 (0)475-552376 info@herberg-stevensweert.nlwww.herberg-stevensweert.nl
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Dat vrije gevoel, compleet uit je 
zelf kunnen gaan. Nergens ervaar 
je dat zo sterk als op of aan het 
water. De vergezichten, de wind 
door je haren, het verfrissende 
element op warme dagen.  
 
Of juist het avontuur of het 
lekker actief zijn. Een rondvaart, 
zwemmen, surfen, zeilen, 
duiken, vissen of waterskiën. 
Het tot rust komen op een mooi 
dagstrand. Waar je ook het water 
voor opzoekt, in de gemeente 
Maasgouw is het altijd dichtbij.

De ultieme vrijheid  
   van water

op het strand is het altijd heerlijk vertoeven. genoeg mogelijkheden in de gemeente maasgouw. 
De Kis in stevensweert, De maasterp in ohé en Laak, Dagstrand thorn, De Heelderpeel in Heel en 
Fun Beach in Panheel bieden waterpret ten top. Liever een duikje nemen in het zwembad? Dat kan 
in het eurobad in maasbracht en in het zwembad weerderhof in Linne. een waterbelevenis op zich.

waterpret

staren naar je hengel. De rust van de omgeving 
in elke vezel voelen. Het is goed vissen aan 
het Lateraalkanaal Linne-Buggenum of bij de 
zuidelijke invaart tot sluis Linne. en ook het 
Julianakanaal en de havens van maasbracht 
bieden mooie stekkies. vvv midden-Limburg 
heeft alle informatie over de talrijke 
visvoorzieningen in de waterrijke gemeente 
maasgouw en de benodigde visvergunningen. 
surf naar www.vvvmiddenlimburg.nl voor  
meer informatie.

willen 
ze bijten?

De wondere onderwaterwereld is het ontdekken waard. Beschik je over een duikbrevet dan 
mag je in alle maasplassen een duikje wagen. ontdek een zee van leven in de Boschmolenplas. 
misschien kom je in het heldere water wel baars, snoek, karper, paling of kreeften tegen tussen de 
waterplanten. De meest gebruikte duikplaatsen zijn te vinden in Panheel en thorn.

Hallo onderwaterwereld!

passantensteigers en jaCHtHaVens

Passantensteigers vind je in maasbracht, Linne, wessem en thorn. vanuit deze 
steigers kun je aan wal om de kernen te verkennen en een bezoek te brengen aan 
de horeca. op zoek naar een gezellige jachthaven? Hiervoor is ook volop keuze in 
stevensweert, ohé en Laak, wessem, maasbracht, Heel of stevensweert. 
Kijk voor informatie op www.gemeentemaasgouw.nl/uitjezelf.
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’s ochtends wakker worden met de zachte deining en 
het gekabbel van het water, zeker weten dat je uitgerust 
aan de dag begint. De varende villa’s van Comfortparc 
bieden je luxe en rust in een uniek concept. een andere 
verblijfsmogelijkheid op het water, zijn de drijvende 
maasvilla’s in ohé en Laak met wijds uitzicht over het 
water. een prettige plek om helemaal te ontspannen.

oVernaCHten op Het water genieten op Het water

een boottocht over de maas en de vele maasplassen die de gemeente 
maasgouw rijk is, van wessem naar stevensweert en thorn en weer terug. 
Het is een belevenis op zich. met de mogelijkheid om bij een aanlegplaats uit 
te stappen en al het moois te bezichtigen, om weer met een volgende 
boot verder te gaan. of ga nog verder via het uitgestrekte en grootste 
watersportgebied van nederland richting de maas en geniet onderweg van 
de pittoreske dorpsgezichten. De ultieme manier om de streek te ontdekken.  
Het geeft meteen een andere blik op de omgeving, omdat je letterlijk alles van 
een afstand bekijkt. Laat je varen of huur een sloep, boot of kano. voor adrenaline 
in je lijf kies je voor surfen, wakeboarden, waterskiën of banaan varen. maak 
kennis met de veelzijdigheid van water.

Combineer een fietstocht met het water. neem 
het fietsvoetveer tussen ohé en Laak en ophoven 
in België voor een internationale fietstocht. 
geniet van de unieke flora en fauna die in elk 
jaargetijde blijven fascineren. een voortdurende 
afwisseling van water, grasland, bos- en 
heidelandschap en een zeldzame dieren- 
en plantenwereld zorgen voor spannende 
waterwandeltochten. volg bijvoorbeeld de 
waterwandelwereld, een wandelroute rondom 
de molenplas die start bij de Hompesche molen 
in stevensweert en laat de waterrijke omgeving 
op je inwerken. uit je zelf!

lekker aCtief

aan wal

maasbracht heeft één van de grootste binnenhavens van nederland. 
Je kunt er uren vertoeven op de kade zonder je een moment te vervelen. 
er is altijd wel iets te zien. De sluizen van maasbracht hebben het grootste 
verval van nederland. vanwege het hoogteverschil van maar liefst  
11,85 meter en de gigantische sluisdeuren is het zogenaamde schutten 
altijd weer een spectaculair gezicht. en ook de stuw en de vistrappen in 
Linne zijn een bezoekje waard, gebouwd om de rivier beter bevaarbaar 
te maken en de vissen bewegingsvrijheid te geven.
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De Maas 

   bij Wessem

Deze locatie is voor mij een locatie 

om tot rust te komen. In de zomer is 

het heerlijk om hier rustig naar boten 

te kijken die letterlijk van alle kanten 

komen. Verder is het er ook met erg 

warm weer goed uit te houden door 

de wind die altijd voorbij komt.

Van alle hectiek van het 

dagelijkse leven binnen 5 

minuten naar een moment voor 

jezelf. In de zomer stiekem pootje 

baden in het verfrissende water, 

in de herfst lekker uitwaaien met 

onze hond, in de winter door de 

sneeuw banjeren en genieten 

van het witte landschap. In de 

lente werk ik aan mijn conditie 

door om het grindgat een rondje 

te lopen. Dit buitengebied van 

Heel biedt niet alleen het hele 

jaar door een schitterend uitzicht, 

maar helpt me even ontsnappen 

aan de dagelijkse sleur. 

mijn favoriete plekje 

van maasgouw dus! Mieke van der Leeuw

Heel

Kevin Donkers

Thorn

Grindgat
        in Heel

De favoriete 
   plek van...

Volgens de bewoners en bezoekers

Bomenkerkhof 

      Stevensweert

De ontgrindingen hebben diepe gaten 

achtergelaten in het midden-Limburgse 

landschap. Zo ook in Stevensweert en 

omgeving. Over deze afgraving is heel 

lang gediscussieerd.

na de ontgrinding is een natuurgebied 

ontstaan, waar de flora en fauna zich 

op dit moment prachtig ontwikkelt. 

De voormalige landbouwgronden zijn 

verworden tot een prachtig ecologisch 

systeem, waar het heerlijk wandelen 

is. Het bomenkerkhof is een landmark 

binnen dit natuurgebied dat doet 

denken aan Stonehenge of andere 

historische plekken. een heerlijke plek 

voor een zonsopkomst in de vroege 

ochtend.

Marcel Ohlenforst

Maasbracht
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Vakantiewoning
in het unieke vestingstadje Stevensweert

www.ut-eilandj.nl

Vakantiewoning
in het unieke vestingstadje Stevensweert

Fam. Linssen 
Eiland 33
6107 CC Stevensweert
0475 551797

restaurant 

Da Vinci
Havenstraat 27 

6051 CS  Maasbracht

+31 (0)475 46 59 79  

info@restaurantdavinci.nl  

www.restaurantdavinci.nl

Welkom in
restaurant

Da Vinci

Gasten
altijd

onze

in de

Hoofdrol
Margo & Petro

Geopend van 
dinsdag t/m 

zondag
Adres:  Hoogstraat 18, 6017 AR Thorn

Telefoon:  0475 562853 

E-mail:  zonnewijzer@gmail.com



MAASgOuW DOOR DE OgEN VAN... familie Vermeulen

Een dagje strand.
Jolanda: ‘ik vind het wel een goed idee om een dagje strand te doen. 
Het is mooi weer, dus laten we er maar van profiteren.’

een dagje strand? ook dat kan in Limburg! in de gemeente 
maasgouw zijn verschillende natuurbaden te vinden met helder 
zwemwater en fijne zandstrandjes. De familie vermeulen geniet 
op hun terras van een lekker ontbijtje met uitzicht over de 
Boschmolenplas en bespreekt de plannen van de dag. moeder 
Jolanda ziet zich al languit liggen op haar handdoek, een boekje 
erbij. vader erik heeft wel zin in een potje voetbal met zijn zoon 
op een van de grasvelden. of misschien kunnen ze het 
beachvolleyveld eens proberen. ‘ik vind het helemaal prima, de 
kinderen maken nog een rondje met hun skelter over het park, 
kunnen wij rustig de zwemspullen pakken.’

De kinderen vertellen...

Water en zand

Het natuurwater ligt er mooi bij en de familie vindt een fijn 
plekje op het zandstrand. De kinderen zijn al meteen het water 
in gerend. Linde zwemt een stukje naar de waterglijbaan die 
in het water dobbert en klimt omhoog om gillend weer naar 
beneden te roetsjen. mees blijft netjes voor de drijflijn waar 
het ondiep is en hij lekker zijn gang kan gaan met de emmer 
en gieter die ze hebben meegenomen. mees tegen Linde: 
‘Kom, we maken een zandkasteel. graaf jij de grachten dan 
begin ik alvast aan deze toren.’ Jolanda bekijkt het tafereel 
ontspannen van een afstandje en slaat tevreden de bladzijde 
van haar boek om.

In de bal op het water 

mees en Linde kijken al een tijdje naar de grote ballen die in het water 
liggen. Hierin kun je lopen op water zonder nat te worden. wie zou dat 
niet een keer willen proberen? mees: ‘Durf jij, Linde? Linde: ‘mmmm, 
alleen als jij ook meegaat.’ Ze rennen naar papa toe en hij gaat met ze 
mee om een aquabal te huren. De spanning is op de gezichtjes af te 
lezen als ze ieder in hun eigen bal kruipen terwijl deze vol met lucht 
wordt geblazen. Ze stunten, vallen, rollen en kruipen dat het een lieve 
lust is, je kunt bijna niet blijven staan in zo’n drijvende bal. mama kan het 
niet bijhouden met de fotocamera. na tien minuten worden ze lachend 
uit hun bal bevrijd. mees: ‘Dit was echt vet, pap. Zag je me gaan?’

Relaxen 

tijd voor een lekker drankje met zicht op het water. erik en Jolanda 
zoeken een relaxed plekje uit op de loungebank. weggezakt in de 
loungekussens kijken ze naar mees en Linde die op het strand vriendjes 
hebben gemaakt en lekker aan het spelen zijn in het zand. ‘Je hoeft echt 
niet ver weg om dat vakantiegevoel te hebben. De kinderen vermaken 
zich uitstekend. Leuk om te zien hoe gemakkelijk ze hier vrienden 
maken. Jolanda kijkt eens rond over het terras. ‘om dit relaxte gevoel 
compleet te maken, ga ik voor een cocktail, wat jij erik?’

Dagstranden in de gemeente Maasgouw

De gemeente maasgouw is rijk aan water. Het heeft zelfs het 
grootste oppervlakte aaneengesloten water van nederland! 
mogelijkheden genoeg dus om te genieten van een dagje 
strand. Het heldere water zorgt voor waterpret voor jong en 
oud. of je nu gaat voor spectaculaire wateractiviteiten of juist op 
zoek bent naar een rustig gelegen water, alle dagstranden staan 
garant voor een ontspannen dagje genieten van het water.
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Een frisse bries op je wangen, 
de geur van het dennenbos, het 
geritsel van bladeren en het getjilp 
van de vogels. De vrijheid die je 
voelt bij het zicht op het water, 
de smaak van een versgeplukte 
braam. In de natuur worden al 
je zintuigen geprikkeld. 

Er op uit gaan in de natuur is 
rustgevend, de perfecte manier om 
alles achter je te laten en je zinnen 
te verzetten. Zeker te weten dat je 
na een stevige wandeling of een 
mooie fietstocht alle stress letterlijk 
achter je hebt gelaten.

In de gemeente Maasgouw zijn 
verschillende natuurgebieden 
te vinden. Hieronder vind je 
een selectie, met een korte 
beschrijving van wat je er kunt 
zien. Neem een kijkje op 
www.vvvmiddenlimburg.nl voor 
uitgebreide informatie.

Uit je zelf in de natuur

een schiereiland ingeklemd tussen de maas en twee 
maasplassen, vanaf 1989 voorbeeldgebied voor 
natuurontwikkeling langs de maas. een bloemrijk 
gebied met ooibossen en struwelen van meidoorn 
en hondsroos, waar bijzondere vogelsoorten rustig 
kunnen broeden. veel verschillende soorten vlinders 
fladderen rond. Langs de oever leven bevers, er zijn 
zelfs zeearenden gespot. De gallowayrunderen en 
Konikpaarden zorgen voor natuurlijke begrazing 
en idyllische plaatjes.

koningssteen in tHorn 

in de zomer de vele bloemen, in de 
winter de watervogels, hier is altijd 
wat te zien. De overlaat van 
Linne is een plek waar bij hoge 
waterstanden maaswater om 
de stuw heen geleid wordt. 
De plas osen grenst hier weer aan. 
eilandjes begroeid met wilgenbos 
bieden een broedplaats voor allerlei 
vogels en het uitzicht over het 
maasplassengebied is fenomenaal. 
een echte plek om ‘uit je zelf’ te gaan.

oVerlaat Van 
linne en osen

in het natuurgebied van Lakerweerd vind je grote heidevelden 
en diverse plant- en struiksoorten. Het is een mozaïek van 
bloemrijke weitjes en struikgewas, ontstaan doordat de Poolse 
Konikpaarden bij de Dilkensplas en schotse 
gallowayrunderen bij de schroevendaalse 
Plas zomer en winter vrij rondlopen. 
Ze grazen gras en jonge boompjes weg 
met als resultaat een fascinerend, 
afwisselend landschap.

lakerweerd

een bijzonder bos met zwarte elzen op natte grond, een 
plas waar gevist mag worden met een visvergunning. 

Het waterrijke meggelveld is ontstaan door kleiwinning en 
biedt nu onderdak aan veel verschillende planten en dieren. 

Bijzonder is de blauwe reigerkolonie, maar liefst 300 paren 
broeden hier. De gallowayrunderen en Konikpaarden 

hebben in dit landschap veepaadjes gemaakt die voor 
wandelaars unieke wandelpaadjes vormen.

meggelVeld in tHorn
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De molenplas is een echt struingebied, wandelen is overal 
toegestaan. maar op de gebaande paden is het ook mooi,  
een wandeling over het grindpad rond de plas duurt zo’n 
twee uur en voert over een brug en stepping stones. vanuit 
de Hompesche molen zijn de restanten van eiken van zo’n 
2000 jaar oud te zien. een bomenmonument ter herinnering 
aan de woudreuzen van weleer die hier stonden. tegenover 
de molen is er een visplaats waar vergunninghouders mogen 
vissen. op pagina 24 de pagina van het water bij het kopje 
‘lekker actief’ vind je meer informatie over deze wandeling. 
Je kunt ook bij de vvv-winkel in stevensweert de folder 
‘molenplasroute stevensweert’ opvragen, waarop de gehele 
route beschreven staat. 

molenplas in steVensweert
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Bed & Breakfast Ohé en Laak
www.ontbijtenbed.nl
0032(0)475552248

Bed & Breakfast en Groepsaccomodatie
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  restaurant & brasserie 
               terras | lounge 
                aan het water 
 
            geopend vanaf 12.00 uur 
             dinsdag gesloten 
 

               +31(0)475 57 32 33 
                 www.restaurantboschmolenplas.nl   
 

       vermelding in lekker 500 en Michelin 

          
puur genieten van sfeer & smaak 

 
 

Walburgisstraat 3 
6109 RE Ohé en Laak 

Tel. 0031 (0) 475 551654 
info@lakerhof.nl 
www.lakerhof.nl 

•  Mispadenhof * Boerderij Camping met grote standplaatsen 
en een gunstig tarief.

•  Terras op historische binnenplaats met Bourgondische 
 speciaal bieren, authentiek gebakken vlaaien en boeren ijs

•  Gelegenheid voor familie-/bedrijfs-uitjes of verenigingen, 
het spelen van boerengolf en div. boeren spellen.

De familie Rulkens 
heet U graag van harte welkom!

Hofstraat 25    6051 JD Maasbracht    www.Mispadenhof.nl    
+31(0)6-50499311    info@mispadenhof.nl



www.boschmolenplas.nl Tel.: +31(0)475 - 571177

Maak kennis met onze bijzondere vakantiebeleving, waarin een unieke combinatie van water 
en natuur samenkomen in een oase van rust en ruimte. Vanuit uw ruime, comfortabel ingerichte 
vakantiewoning of villa  kunt u uren wegdromen en moeiteloos de alledaagse drukte achter u laten…. 

of lekker actief bezig zijn. 

Varen vanuit de eigen jachthaven, duiken, vissen, tennissen of met de gehuurde fi ets erop uit.
De omgeving nodigt u uit voor eindeloos recreatief plezier. Fietsen en wandelen door natuurgebieden, 
winkelen in prachtige steden, een dagje uit naar themaparken en musea. Tijdens uw vakantie op Maaspark 
Boschmolenplas worden deze dromen werkelijkheid. U komt toch ook genieten?

Een beleving van 
         water en natuur


