
         
 

INITIATIE ZEILEN OP DE LIMBURGSE 

MAASPLASSEN 
 

             
 
Locatie :  
De Limburgse Maasplassen, die vergeleken worden met de Friese meren, zijn een uitgestrekt 

zeilgebied dat steeds populairder wordt.  De Maasplassen liggen vlakbij de Nederlandse 

grens in het Belgische Ophoven.  

 

Datum :  
20/09/2013 

 
Programma:  
9.00 – 9.30: ontvangst met koffie en Limburgse vlaai 
 

10.00 – 13.00: zeiltocht naar Thorn 
Na een uiteenzetting over do’s en dont’s  trekken we er in een groep van 12 boten op uit. 

Elke boot (4 deelnemers per boot) zeilt onder begeleiding van een ervaren schipper.  

Uiteraard is het de bedoeling dat de deelnemers de theorie zoveel mogelijk zelf in de 

praktijk brengen. 

 

Na een 3-tal uren zeilen komen we aan in het gekende stadje Thorn. 

 

 



13.00 – 14.00: lunch in het Thornse Krulletje 

(www.brasseriethornsekrulletje.nl) 
 

Keuze uit:  
Stokbroodje Carpaccio 

Met truffelcrème en Parmezaanse kaas 

  

Stokbroodje Vitello Tonnato di Ada 

Verse lende met tonijncrème 

  

Stokbroodje van de dag 

Laat U verrassen, dit wordt smullen 

  

2 Thorner hamburgers  

Van de keurslager 

  

Pasteitje met kippenragout 

SuperdeSuper goed gevuld, volgens Stien 

  

Pasteitje gevuld met Carbonara 

Ham, spekjes, champignon en ui in een  

zachte knoflookroomsaus 

 

14.00 – 15.00: stadswandeling met gids 
Thorn heeft een geschiedenis van meer dan 1000 jaar. Het is een stadje waar men nog 

steeds de landelijke rust en de authentieke sfeer van lang vervlogen tijden kan ondergaan. 

Naast een stadsverkenning is een bezoek aan de Stiftkerk zeker de moeite waard. Het 

verhaal van Thorn begint een 1000 jaar geleden toen graaf Ansfried en zijn vrouw er een 

klooster stichtten onder de regel van St.-Benedictus. Even later werd het een wereldlijk 

Stift, waar dames van de hoogste Duitse adel een gemeenschappelijk leven leidden, in de 

christelijke geest. Thorn werd een autonoom vorstendom, geleid door de vorstin-abdis. 

Vandaar de wondermooie Stiftkerk en mooie patriciërshuizen, die bewoond werden door de 

adellijke stiftdames. Het was een uniek en rijk miniatuur vorstendommetje. Uniek doordat 

het 800 jaar lang door vrouwen beheerd werd en rijk doordat het dames had die enorm 

vermogend waren. De Franse revolutie maakte aan dit alles echter een einde. 

Niettegenstaande bleef Thorn mooi bewaard.  

 

15.00 – 17.00: zeiltocht terug naar Thorn 
 

 

Prijs : 
-45 deelnemers of meer: 105 euro excl. BTW per persoon 

-40 tot en met 44 deelnemers: 110 euro excl. BTW per persoon 

-35 tot en met 39 deelnemers: 115 euro excl. BTW per persoon 

-30 tot en met 34 deelnemers: 120 euro excl. BTW per persoon 

 

  
  
  
  

http://www.brasseriethornsekrulletje.nl/


Inbegrepen: 

-organisatie en coördinatie 

-ontvangst met koffie (onbeperkt gedurende 30 minuten) en 1 stuk vlaai 

-begeleidde zeiltocht zoals hierboven beschreven 

-reddingsvest 

-lunch in het Thornse Krulletje (inclusief 2 dranken / keuze op voorhand door te geven) 

-stadswandeling met gids in Thorn 

 

Niet inbegrepen: 

-extra dranken 

-verzekeringen  

 

Supplementen: 

-barbeque (4 stukken vlees, salades, sauzen, stokbrood) is mogelijk vanaf 21,5 euro per 

persoon excl. BTW 

-muzikale omlijsting met live-band die tijdens de BBQ muziek op aanvraag speelt tussen 

de tafels: 600 euro inclusief BTW (http://users.telenet.be/freddyc/samen.htm) 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


