
Zomerfestijn+ 
EXCURSIE LIMBURG / MAASTRICHT 

 

Welkom! Wat leuk dat je voor deze excursie hebt gekozen. We gaan er een gezellige dag 

van maken. We vetrekken precies om 09:00 uur, want ons staat een lange dag te wachten!  

 

Limburg is officieel sinds 1867 een Nederlandse provincie. Er wonen 

ruim 1,1 miljoen mensen. Maastricht is de hoofdstad. 

Wij toeren vandaag door het on-Nederlandse landschap van Zuid-

Limburg. Eén hoogtepunt is het Drielandenpunt: 321 meter +NAP! 

Omstreeks 10:30 uur komen we aan in Thorn voor een sanitaire 

stop en voor koffie/thee met echte Limburgse vlaai! 

Thorn is een stadje met 2.500 inwoners. Het was tot 2007 een zelfstandige gemeente, nu hoort 

het bij de gemeente Maasgouw. De kern als geheel, met zijn statige witte huizen, is een 

beschermd stadsgezicht. De straten zijn met Maaskeien geplaveid. Het stadje bevat een groot 

aantal rijksmonumenten, waaronder de Sint-Michaëlkerk of Stiftskerk waarvan delen grotendeels 

uit de 14e eeuw stammen.  

   

Rond 11:30 uur zetten we koers naar het Drielandenpunt. We rijden ongeveer een uur door 

het Limburgse heuvelland. Rond 12:30 uur komen we aan in Vaals. We parkeren ons busje 

vlakbij het beroemde Drielandenpunt (tot 1920 was het een vierlandenpunt – toen grensde 

ook het niemandsland-staatje Moresnet aan dit punt). Rond het drielandenpunt vinden we 

verschillende eetgelegenheden voor de lunch. Er zijn twee uitkijktorens: de Belgische 

Boudewijntoren (50 m hoog) en de ongeveer even hoge Wilhelminatoren. 

    

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maaskeien
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Micha%C3%ABlskerk_(Thorn)


Op dit hoogste punt van Nederland gebruiken wij de lunch (niet inbegrepen) in een van de 

cafetaria’s of restaurants of gewoon in de open lucht, genietend van het spectaculaire 

uitzicht. Na de lunch zetten wij omstreeks 14:00 uur koers richting Maastricht. 

 

Bij de Amerikaanse militaire 

begraafplaats Margraten maken 

we een korte tussenstop. Op dit 

26,5 ha. grote terrein liggen 

8.288 gesneuvelde Amerikaanse 

soldaten begraven. 

 

Naar verwachting komen we tussen 15:00 en 15:30 uur aan in Maastricht. De Limburgse 

hoofdstad telt 122.000 inwoner, heeft on-Nederlandse, internationale allure en een 

Bourgondisch karakter. De Nederlands-Franse taalgrens ligt maar een paar kilometer 

zuidelijker. 

Maastricht dankt haar internationale bekendheid aan het Verdrag van Maastricht uit 1992. 

Met dat verdrag gaven de lidstaten een deel van hun soevereiniteit op, kreeg het Europees 

Parlement wetgevende macht en werd de basis gelegd voor de euro als gezamenlijke munt. 

In Maastricht krijg je ruim de tijd om kerken en andere monumenten te bezichtigen, te 

winkelen of terrassen te bezoeken. Onze gids wijst je graag de weg. 

    

   

 

 



Om 17:30 uur verzamelen wij, op de Markt, bij eetcafé Minckelers. Daar genieten wij van een 

twee-gangen keuzemenu met echte Limburgse specialiteiten als Limburgse mosterdsoep en 

zoervleisj (zuurvlees).  

  

Tussen 19:00 en 19:30 uur vertrekken wij weer naar IJsselstein, waar we tussen 21:30 en 

22:00 uur aankomen. 

 

Zoals je ziet: een lange dag, een druk programma! Als je daar tegenop ziet en niet goed 2 x 

2½ uur in de bus kunt zitten, dan is deze excursie voor jou misschien niet zo geschikt. Je 

moet in elk geval een redelijk goede conditie hebben! 


