
 
 

BUSTOCHT STRUINEN DOOR DE PEEL 
Woensdag 6 oktober 2021 

 
Wij vertrekken om 8:30 uur bij het Dorpshuis en zijn weer thuis om circa 19:00 uur. U kunt zich opgeven 
bij Willem Tavenier telefoon: 020-4972209. De kosten bedragen € 55,00 per persoon. Wilt u dit 
overmaken op: NL 24 INGB 0007 0479 96 t.n.v. Seniorenvereniging ZWH onder vermelding van 
busreis 6 oktober 

Bij annuleren van de reis wordt € 25,00 in rekening gebracht, kosten vanwege de lege stoel in de bus. 
Ook nu gaan wij weer met 2 bussen, maar er zijn al veel mensen die zich opgegeven hebben. Wij 
kunnen nog slechts 20 personen inschrijven. 

U kunt nu aangeven bij Willem Tavenier als u naast iemand wilt zitten, want wij delen de zitplaatsen in. 
Uiteraard houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Op de bus ticket zal staan op welk 
nummer u zit en of u voor- of achterin moet stappen. 

 
Hieronder een voorbeeld van 
de indeling, maar voor elke bus 
kan het anders zijn. 
 

  

Struinen door de Peel 
 
Het Hoogveengebied strekt zich ongeveer uit van Weert in het 
zuiden tot Grave in het noorden. Wij zijn te gast in Feestelijk ’t 
Lijssels vertier gehuisvest in een prachtig karakteristiek pand 
uit 1885, in Liessel. 

Men serveert u een heerlijk diner: bestaande uit soep, 
schnitzel, 2 soorten aardappelen, 2 soorten groenten, 
appelmoes en als toetje heerlijke chocolademousse met 
slagroom. 

Na dit heerlijke diner verzorgt het restaurant een prachtige 
rondrit van twee uur door de Peel en Deurne, onder 
begeleiding van een eigen reisleider. 

In de oude geschriften staat Deurne omschreven als een 
eindeloze moerasvlakte, alwaar men waarschijnlijk nimmer uit 
weder zou keren. Deurne is nu een grote gemeente, waar 
men in de naaste omgeving nog veel natuurschoon aantreft. 

Tijdens de rondrit verteld de gids u allerlei wetenswaardig-
heden over Deurne, de Peel en zijn bewoners. U komt voor 
een deel van de route door beschermd natuur- en 
dorpsgezicht en gaat over wegen door een schitterend 
natuurgebied. 

Na afloop van de rondrit wordt u in het restaurant nog een 
kopje koffie of thee met iets lekkers aangeboden. 

 

 


