Routewijzigingen Maas- en Peelliniepad (2e druk)

Pagina/Regel/Kaart

Richting Melding

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie

Datum

Tracering

15 mei
2019

Tracering

15 mei
2019

Tracering

15 mei
2019
15 mei
2019

14 | 0 | 2

15 | 1 | 2

Camping de Maasvallei heeft
telefoonnummer 0485-361858, b.g.g.
0485-361313
heen

De tekst vanaf regel 1 t/m 20 wijzigen Einde pad linksaf de dijk op (2) en blijf deze volgen tot het tweede overstapje. * Als de Maas
buiten haar oevers is getreden zult u hier de alternatieve route moeten volgen, zie kaartje.
Rechtdoor de dijk af tot een hek en daar linksaf Op het eind linksaf. Volg dit brede pad wat
even later een bocht naar rechts maakt. Op het einde via het overstapje rechtdoor het
weiland in. Houdt het raster en heg aan de linkerhand totdat u bij een zitbank uitkomt. Ga
hiernaast door 2 draaipoortjes en gelijk rechtsaf. Volg het raster en ga voor het volgende
raster linksaf richting de Maas. Daarvoor rechtsaf door een draaipoortje heen. Volg de Maas
helemaal tot de Oeffelter Meent. Ga hiervoor linksaf. Steek de beek over via de brug. Na het
draaipoortje loopt u rechtdoor en houdt de heg aan uw rechterhand. Ga na het 2de
draaipoortje linksaf een doorgaand pad op. Voor een sloot gaat u linksaf. Na het draaipoortje
op een onduidelijke kruising gaat u schuinlinks het weiland in. (2de doorgang links). Houdt de
heg aan uw rechterhand. Op het einde links tot een draaipoortje. Daarna rechtsaf en op het
einde weer door 2 draaipoortjes. Daarna rechtdoor en volg het raster. Op het einde rechtsaf.

Overnachtingen 20 jan
2014

10 jul
2014
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Vlak voor het einde linksaf een doorgang door. Hierna rechtdoor en houdt het raster aan uw
linkerhand (3)
15 | 1 | 2

terug

De tekst vanaf regel 1 t/m 20 wijzigen (3) Ga op het einde van het graspad linksaf. Na de doorgang rechtsaf en houdt de heg aan uw
linkerhand. Op het einde linksaf. Na de 2 draaipoortjes gelijk linksaf. Houdt het raster aan uw
linkerhand. Op het einde rechtsaf. Door de 2 draaipoortjes en daarna rechtdoor. Houdt het
raster/heg aan uw linkerhand. OP het einde linksaf. Na de doorgang schuinrechtsaf en volg
het graspad. Na het draaipoortje op een kruising rechtsaf een halfverhard pad op. Volg dit
pad tot een soort parkeerplaats. Ga hier linksaf door het draaipoortje het weiland in. Loop
rechtdoor tot een brug over de Oeffelter Meent. Na de brug gelijk rechtsaf richting de Maas.
Houdt de Maas aan uw linkerhand en na 2 draaipoortjes gaat u gelijk linksaf. Volg het raster
en voor de heg rechtsaf. Linksaf door het draaipoortje en voor de zitbank linksaf. Houdt het
raster/heg aan uw rechterhand. Op het einde via een overstapje gaat u schuinrechtsaf het
doorgaande brede pad in. Op het einde linksaf. Na 200 m rechtsaf het paadje tussen de 2
weilanden door. Op het einde rechtsaf de dijk op. U blijft de dijk volgen totdat u op een
asfaltweg komt. Ga hier rechtsaf (eigenlijk een stukje terug) en volg het fietspad (2) Hier komt
de alternatieve route weer bij de hoofdroute.

10 jul
2014

17 | 1 | 3

heen

Regel 1 en 2 t/m linksaf verwijderen

(3) Op het einde rechtsaf en doorlopen tot een draaipoortje. Na 50 m via een draaipoortje op
de halfverharde weg linksaf.

10 jul
2014

17 | 10 | 3

terug

tekst laatste 2 regels verwijderen
vanaf "ga hier rechtsaf"

Ga door het draaipoortje en loop rechtdoor naar het einde van het graspad (3).

10 jul
2014

25 | 8 | 6

heen

regel 8 (een tegelpad)

(een tegelpad) vervalt

02 nov
2014

25 | 5 | 6

terug

regel 5 “een doodlopende straat in”
en regel 6 “Deze straat gaat over in
een smal tegelpad”.

De regels 5 “een doodlopende straat in” en regel 6 “Deze straat gaat over in een smal
tegelpad” vervallen

02 nov
2014
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25 | aanlooproute
NS-Station | 6 en 7

Tekst wijzigen in/nieuwe situatie

Categorie

Datum

Nieuwe eigenaar en naam Koffiehuis Koffiehuis "Zo Thuis", spoorstraat 49, Vierlingsbeek, telefoon 0478-631669, www.zo-thuis.NL Tracering
aan de Spoorstraat 49 in
maandags gesloten, geopend Di-ZO van 10.00-20.00 uur (Koffie, Broodjes, zelfgemaakt gebak
etc.)
Vierlingsbeek, (vlak bij de
aanlooproute naar NS Station
Vierlingsbeek.

16 apr
2011

27 | 8 | 7

terug

Overloonse Duinen - Vierlingsbeek
Volg de asfaltweg tot voor de brug over de Molenbeek. Ga hiervoor rechtsaf. Volg de beek
Volg de Makkenweg. Na 300 m, vlak v door het bos. ...

Tracering

19 jan
2014

27 | 8 | 7

heen

Vierlingsbeek - Overloonse Duinen .. . ... Volg het pad langs de Molenbeek tot aan de asfaltweg. Ga daar linksaf. Aan het eind van de Tracering
Volg het pad langs de Molenbeek tot kapelstraat ...
... de Sleijbergweg aansluit,
Kapelstraat. Aan het eind van de
Kapelstraat ...

20 jan
2014

29 | 1-19 | 8

heen

alle tekst vervangen

11 nov
2014

Tracering
Volg dit pad (8) en neem het vierde pad schuin rechts. Neem het derde pad links (smalle
paadje meegerekend) en ga na 80m rechts. Na 4 m links aanhouden. Aan het einde van dit
pad linksaf en na 30 m rechtsaf. Negeer alle zijpaadjes. Aan het einde rechtsaf het brede
zandpad volgen tot de eerste kruising. Ga hier linksaf. Na de hoogspanningsleiding aan het
einde rechtsaf. Na 50 m linksaf en aan het einde weer rechtsaf. Bij de eerste kruising linksaf.
Na 60 m rechtsaf een smal paadje in. Blijf dit paadje volgen tot u bij een breder zandpad komt
(links een rustbank). U gaat hier rechtsaf. Dit pad kruist een paadje en gaat dan over in een
smal paadje rechtdoor. Even verderop sluit dit smalle paadje weer aan op een breder
zandpad. Volg dit zandpad naar links. Op de kruising rechtsaf en aan het einde van het pad
linksaf. Tegenover de ingang van de tennisbanen gaat u rechtsaf, een met klinkers verhard,
pad in. Steek het parkeerterrein van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum over en ga
voor eetcafé ‘Museumzicht’ linksaf, Museumlaan. Neem de eerste weg rechtsaf, Generaal
Hasbroucklaan, en ga op de kruising rechtdoor, Generaal Whistlerlaan. De eerste weg links,
Kerkpad, en op het 14 Oktoberplein, net voor het zitje, links aanhouden langs het
verzetsmonument. Aan het einde rechtsaf, de weg oversteken en linksaf langs een grote
lindeboom. Na huisnummer 16 rechtsaf. Bij een boom midden op de weg rechts aanhouden.
Na 25 m linksaf de Helderseweg in. Volg deze weg 700 m tot een Y-spiltsing na huisnr. 35,
waar de onverharde weg begint (9)
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29 | 1-20 | 8

terug

alle tekst vervangen

Op de asfaltweg (9) Helderseweg, rechtdoor. Volg deze weg tot Overloon. Na huisnr. 1 schuin Tracering
rechts tot een boom midden op de weg, de Pastoor Cremersstraat. Voor de voorrangsweg
linksaf het voetpad volgen. Op de kruising met Y-11124 rechtdoor langs de grote lindeboom.
net na huisnr. 5 rechtsaf de weg oversteken. Na een paar meter links, langs het
verzetsmonument en bij het zitje rechts aanhouden en het Kerkpad in. Op de kruising
rechtsaf. De volgende kruising oversteken, Generaal Hasbroucklaan. De eerste weg linksaf.
Aan het einde, voor eetcafé ‘Museumzicht’ rechtsaf de parkeerplaats van het Nationaal
Oorlogs- en Verzetsmuseum oversteken. Ga het met klinkers verharde pad in naar de ingang
van de sportvelden. Aan het einde linksaf het bos in. Op een gegeven moment begint rechts
een fietspad, vervolgens neemt u het eerste pad rechtsaf. Na 180 m het eerste pad linksaf.
Dit pad buigt naar links, maar u neemt het paadje rechtsdoor. Nadat u een smal pad bent
overgestoken gaat u voor de bocht linksaf. Volg dit paadje tot de eerste kruising met een
breder pad en sla hier linksaf. Na 60 m gaat u rechtsaf. Neem het eerste pad links en ga aan
het einde rechtsaf. Na 50 m linksaf. Op een kruising van smalle paadjes rechtdoor. Op een
kruising met een breed zandpad rechtsaf en vervolgens na een S-bocht het eerste brede pad
linksaf. Aan het einde linksaf en na 30 m rechtsaf. Aan het einde van dit pad gaat u weer
linksaf en op het einde rechtsaf. Blijf dit pad volgen tot het aansluit op een breed pad. Volg
dit zandpad naar links tot de asfaltweg (8)

11 nov
2014

33 | 1 - 3 | 10

terug

Tekst verwijderen vanaf regel 1 "
Steek het Defensiekanaal.....het
Afleidingskanaal volgen"

Toevoegen : Ga voor de brug (11) rechtsaf het zandpad op. Voor een bunker gaat u linksaf, via
een wandelbruggetje , het Defensiekanaal over. (rechts staat de vredepaal met infopaneel).
Bij de picknickbank rechtdoor en houdt het afleidingskanaal aan uw rechterhand.

15 aug
2014

33 | 7 en 8 | 10

heen

Tekst verwijderen regel 7 en 8 " Bij de Toevoegen: Bij de picknickbank gaat u rechtdoor over het wandelbruggetje. (20 m verderop
picknickbank......bij de brug"
staat de vredepaal met infopaneel). Over het water gelijk rechtsaf en volg het Defensiekanaal
tot de asfaltweg (11)

15 aug
2014

37 | 1 - 4 | 11

heen

Tekst verwijderen vanaf regel 1 " Via Toevoegen: Op de asfaltweg (11) gaat u linksaf. Volg deze weg tot 2 huizen. Ga hier rechtsaf
de brug...weer rechtsaf"
via een wandel/fietssluis. Na 20 m linksaf en na een bunker rechtsaf.

15 aug
2014

37 | 4 | 11

terug

Verwijderen regel 4 "graspad"

15 aug
2014

Toevoegen: fietspad
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37 | 4 - 6 | 11

terug

Tekst verwijderen vanaf regel 4 " Als
u hier.....en picknickbank"

Geen nieuwe tekst

15 aug
2014

39 | 1-12 | 12

heen

Tekst regel 1 t/m 12 vervangen
(heen)

Tracering
Nieuwe tekst: Ga na de slagboom (12) het eerste pad linksaf. Op de kruising, waar aan uw
linkerhand het bos begint, rechtsaf. Na 100 m weer rechtsaf. Dit kronkelige pad komt na 150
m langs een rustbank. Vlakbij ziet u, iets van het pad af een oude steen staan, dit is de
Justitieplaats. Volg het pad, kruis een breder pad en ga na 150 m aan het einde van het
paadje rechtsaf. Na het weiland linksaf een bospad in. Negeer een zijpad en ga op het 1ste
pad rechtsaf. Einde pad linksaf en verlaat het landgoed. Na boerderij ‘ Plekenpol’ neemt u
voor een parkeerplaatsje het eerste pad rechtsaf dat langs de bosrand loopt. Na een
wandelsluis gaat u rechtsaf op het fietspad langs de ‘Christinehoeve’ en de provinciale weg.
Volg het fietspad tot voorbij gasuniepaal nr. 25 en steek voorzichtig over. Ga het paadje in dat
vlak langs het Defensie- of Peelkanaal loopt. Volg dit pad tot de brug (13).

07 mei
2015

39 | 1-12 | 12

terug

Tekst regel 1 t/m 12 vervangen
(terug)

Tracering
De brug (13) oversteken en direct linksaf het pad langs het Defensie-of Peelkanaal volgen.
Aan het einde de provinciale weg voorzichtig oversteken en rechtsaf het fietspad volgen. Na
de boerderij ‘ Christinehoeve’ bij hm. Paal 22.8 neemt u het eerste bospaadje. Volg dit pad
tot een doorgaand pad bij een parkeerplaatje. Ga hier linksaf. U passeert boerderij
‘Plekenpol’. Na de slagboom betreedt u het prachtige landgoed De Groote Slink van Brabants
Landschap. In het bos het eerste paadje rechtsaf. Einde pad linksaf. Na 60 m links aanhouden.
Einde pad rechtsaf het brede bospad op. Na 50 m linksaf. Dit pad langs de bosrand blijven
volgen tot een rustbank. Vlakbij ziet u, iets van het pad af, een oude steen staan. Dit is de
Justitieplaats. Aan het einde van het kronkelige paadje linksaf een breed pad in. Daarna het
eerste pad linksaf, een eikenlaan. Volg dit pad tot de T-splitsing met slagboom (12)

07 mei
2015

42 | 0 | 14

43 | alle tekst | 14

Alle tekst verwijderen

Datum

Overnachtingen 22 mei
2015

Natuurkampeerterrein Het Peelven is
dicht.
terug

Categorie

Nieuwe tekst: Op het kruispunt, bij restaurant de Heksenboom (15) , gaat u rechtdoor. Na het
woonhuis no 40a gaat u rechtsaf het bos in. Voor een grillige, vervallen den ( de
Heksenboom) rechtsaf. Op de T.splitsing rechtsaf. Volg dit pad. Na de bocht loopt u over een
knuppelbruggetje. Volg dit pad omhoog en even later weer naar beneden. Op een breed pad
gaat u rechtsaf en gelijk weer linksaf. Dit pad loopt over een zandrug tussen grasveldjes en
even later weer in het bos. Op een zanderige open plek neemt u het eerste pad rechtsaf naar

04 aug
2014
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beneden. Volg dit pad tot een klaphek (voor ruiters). Ga hier linksaf het begrazingsgebied in.
Houdt het raster aan uw linkerhand tot een brede kruising. Ga hier linksaf (fietspad) tot het
hek. Blijf binnen de begrazingsgebied en ga hier rechtsaf. Volg dit pad, en u ziet later de
schaapskooi aan uw linkerhand. Houdt het raster aan uw linkerhand. Op de hoek van het
raster gaat u linksaf. Steek de asfaltweg , bij het hek, rechtover. Bij het klaphek gaat u
rechtsaf. Na het bos loopt u over een gras en heideveld. Volg het pad en ga op de kruising
rechtdoor. Ga op de volgende kruising rechtsaf en blijf dit pad volgen tot de asfaltweg (14)
43 | alle tekst |14

heen

Alle tekst verwijderen

49 | 7 | 16

terug

........op de provinciale weg. Bij de
vervangen door: op de provinciale weg. Voor deze weg linksaf door de berm heen. Bij Yweg rechtaf door de berm heen. Bij Y- 1385.......
1385........

Tracering

19 jan
2014

51 | 1-19 | 17

terug

Tracering
Afstand op blz 50 is 5.1 en moet 8 km Afstand op blz 50 is 5.1 en moet 8 km worden. Als u de ‘Maria Ten Hove’ kapel (18)
worden. Tekst regel 1 t/m 19
gepasseerd bent, loopt u langs huisnr, 15 en houdt u links aan. Op de kruising linksaf de
vervangen (terug)
asfaltweg op. Op de splitsing rechtdoor. Steek het Defensie-of Peelkanaal over. Waar de weg
iets omhoog loopt, gaat u rechtsaf door een voetgangerspoortje. U loopt nu op een oude
spoordijk. Even later komt u bij heet monument ‘Sporen van de oorlog’ Na het monument
steek u het kanaal weer over en gaat u direct linksaf. Volg het kanaal tot aan de asfaltweg,

07 mei
2015

Nieuwe tekst: Steek de asfaltweg(14) over en blijf het pad langs de heide volgen. Na een
groep bomen rechts van het pad linksaf een niet duidelijk zichtbaar pad in. Volg dit pad over
het gras en heideveld rechtdoor tot de bosrand. In het bos het eerste pad linksaf voor het
klaphek. Op de kruising rechtdoor de asfaltweg oversteken. Nadat het raster rechtsaf buigt
gaat u na 20 m ook rechtsaf en volg dit paadje langs de bosrand tot bij de schaapskooi. Ga bij
het hek schuinlinks het pad. Op de brede kruising, bij een wildrooster en hek, linksaf en voor
de heide rechtsaf. U houdt het raster aan uw rechterhand. U passeert eerst een klaphek voor
wandelaars en na 100 m. op een zanderige plek een ijzeren klaphek voor ruiters. Ga hier
rechtsaf. Volg dit pad dat even verderop omhoog loopt. Op een open plek, waar diverse
paden samenkomen, linksaf het paadje naar beneden. Volg dit pad tussen grasveldjes door
en ga op de T.splitsing rechtsaf en gelijk weer linksaf. Na 20 meter gaat u linksaf het paadje in
dat omhoog loopt. Blijf dit paadje volg14en. Nadat u een knuppelbruggetje gepasseerd ben
buigt het pad naar rechts. Na 10 meter gaat u linksaf langs een grillige, vervallen, den (de
Heksenboom). Achter deze boom linksaf tot de asfaltweg . Ga hier linksaf richting het
restaurant de Heksenboom. (15)

04 aug
2014
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Tracering
Afstand op blz 50 is 5.1 en moet 8 km Afstand op blz 50 is 5.1 en moet 8 km worden. Volg de asfaltweg voor de camping (17) en
worden. Tekst regel 1 t/m 17
waar de weg een bocht naar rechts maakt loopt u rechtdoor. Op de kruising na de camping
vervangen (heen)
rechtdoor. Achter de slagboom eerste pad rechtsaf. Einde pad linksaf. Eerste kruising
rechtdoor en op de tweede kruising linksaf. Volg dit pad en op de kruising rechtdoor. Op een
brede kruising rechtsaf. Volg dit brede bospad en ga bij de eerste 3 kruisingen rechtdoor. Op
de vierde kruising, voor een veeraster linksaf. Volg dit pad tot het einde van het raster. Op de
kruising dan rechtdoor naar beneden. Het eerste pad rechtsaf. Volg dit pad en op een kruising
rechtdoor. Einde pad rechtsaf. Houdt het veeraster aan uw rechterhand. Bij een wandelsluis
rechtsaf. Hier gaat u het begrazingsgebied in. Gelijk schuinrechts aanhouden. Ga voor het
uitzichtpunt linksaf en volg het pad over de vlakte. (in 2002 stonden hier nog tientallen
kippenschuren !). Na de uitgerasterde zandbult rechtdoor. Na een wandelsluis met rustbank
rechtdoor. Op de kruising rechtdoor. Volg dit pad tot 30 m voor een slagboom. Ga hier linksaf
een smal bospad op. Volg dit pad en ga op het brede fietspad rechtsaf. Steek de rotonde over
en loopt zo Mill binnen. Op de eerste kruising linksaf de zandweg in, de Paddenhoolseweg.
Deze veldweg volgen tot de brug over het defensie- of Peelkanaal. Steek de brug over en ga
ga direct rechtsaf het paadje langs het kanaal in. Na een bocht naar links gaat u rechtsaf en
loop langs de spoorrails. Dit is het monument “Sporen van de oorlog”. Na het informatiebord

07 mei
2015

Koestraat. Ga hier linksaf de brug over en houdt links aan, Paddenhoolseweg. Deze weg gaat
na de boerderij over in een zandweg. Blijf deze veldweg volgen tot in de bebouwde kom van
Mill. Steek de weg over en ga direct rechtsaf het fietspad op, Vorleweg. Op de rotonde steekt
u over richting Wilbertoord. Bij een picknick bank en een geel bord van de “Molenheide”gaat
u linksaf een smal wandelpaadje in. Op de 2de kruising rechtsaf. Volg dit pad tot een
wandelsluis en zitbank. Hier betreedt u een begrazingsgebied. Ga rechtdoor richting een
uitzichtpunt. Houdt dit punt aan uw linkerhand en ga daarna rechtsaf. Volg dit pad tot een
wandelsluis. Ga hierna naar links. Volg het pad langs het raster. Op de kruising rechtdoor en
gelijk linksaf een smal bospad in. Volg dit pad en ga op het einde linksaf. Op de kruising
rechtdoor. Volg dit pad tot aan het eind van het raster. Ga hier rechtsaf. Volg dit brede pad,
ga op 3 kruisingen rechtdoor en op de 4de kruising linksaf. Op de kruising rechtdoor en 30 m
voor de provinciale weg rechtsaf. Volg dit paadje tot een 3 sprong met in het midden een
beukenboom. Ga hier rechtsaf. Blijf dit pad volgen en op breed pad linksaf. Na een slagboom
op de kruising rechtdoor. Dit pad, Oude Wanroijseweg” volgen tot voor de camping ‘Van
Rossum’s Troost’ (17).
51 | 1-17 | 17

heen
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Tracering

19 jan
2014

volgt u de spoordijk. Ga op de asfaltweg linksaf, over de brug en rechtdoor. Neem vervolgens
het eerste pad rechtsaf, Kapelweg. U komt zo bij de ‘Maria Ten Hove’ kapel (18) en een
rustplaats met banken.
54 | 0 | 19

Bij "de Maurik" zijn honden, mits
aangelijnd, welkom.

63 | 16 | 22

Regel 16: verwijderen laatste zinsdeel
"met informatiebordje"

Per abuis is door de beheerder een foutief bord geplaatst.

11 nov
2014

63 | 6 | 22

terug

Regel 6 -8 "Linksaf de graafsedijk op-- "Op Asfaltweg (Wijnroemer) rechtsaf. Na een speel/picknickplaats linksaf. Blijf dit brede
----------tot en met tweede pilaar
bospad volgen en negeer alle zijpaden.. Voor de bosrand linksaf en blijf dit kronkelige
direct weer links"
bospaadje volgen tot een T.splitsing. Ga hier rechtsaf en gelijk, achter een pilaar, linksaf"

Tracering

11 nov
2014

63 | 8 | 22

heen

Regel 8 vanaf "en sla na het weiland " en gelijk weer linksaf een bospaadje in. Volg dit kronkelig pad en negeer alle zijpaadjes. Het Tracering
rechtsaf------------- tot en met en 50 m smalle paadje gaat over op een breder pad. Blijf dit volgen tot op de asfaltweg (Wijnroemer).
verder rechtsaf"
Ga hier rechtsaf. Na huisnummer 12 linksaf de Fazantenweg in".

11 nov
2014

19 jan
2014

66 | - | 24

Horeca gelegenheid in Haps voor een Lunchroom IJS & SPIJS Burgemeester van Hultenstraat 1a 5443 Haps tel. 0485-321913
lunch, koffie en/of ijs.
www.ijsenspijs.nl ongeveer 700m van de route

Tracering

74 | 0 | 8

Nieuw overnachtingsadres:

Overnachtingen 20 jan
2014

74 | 0 | 8

Nr. 12 De Gran Dorado Group de Vers is niet beschikbaar voor wandelaars voor 1 nacht

74 | 15 | 12 en 13

Natuurcamping Peelven (nr.15) is
opgeheven.

75 | - | 17

Nieuw overnachtingsadres net buiten Groepsaccommodatie De Nieuwenhof en Schaapskudde Ovis & Eco Marianne van Heijningen Overnachtingen 18 feb
Mill, vlakbij de route (400 m)
2011
Nieuwenhofweg 5 5451GG Mill Tel. 06-36140330 website: www.
www.groepsaccommodatiedenieuwenhof.nl e-

Gabrielsplats Venrayseweg 26 5825 AC Overloon tel. 0478 641 968

-

Overnachtingen 20 jan
2014
Overnachtingen 27 jan
2012
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mail:info@groepsaccomodatiedenieuwenhof.nl vlakbij de route(400 m): ga vanaf de brug
over het Peelkanaal in zuid oostelijke richting Kaart 17)
75 | overnachtings
nr.20 | 15/16

aanvulling voor overnachting voor
één nacht:

Vakantiepark de BergenCampinglaan 15446 PW Wanrooij Verhuurd geen huisjes voor 1 dag!! Overnachtingen 04 aug
Ze hebben wel campingplaatsen.
2012

