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VAW Gilde Brabantse Wijnbouwers 
P/A Hoofdstraat 35 
5121 JA Rijen 
Bankrekening:  1584.35.400 t.n.v. Brabantse Wijnbouwers  
IBAN-nummer:  IBAN NR: NL05 RABO 01 5843 5400  
Swiftcode/BIC nr. :  RABO NL 2U  

Veldhoven: 27 Maart 2012 
Organisatie Excursie 
Werkgroep wijnbouw p/a J. Hartman 
Locht 21 
5504 KA Veldhoven 
� 040-2534986 
E-mail: j.hartman3@onsbrabantnet.nl  
 
Onderwerp: Excursie zaterdag  7 Juli 2012 
 
 
Beste BWB ers, 
 
Op onze website hoofdstuk “activiteiten/kalender” staat reeds een tijdje vermeld: 
Zaterdag 7 juli “Excursie proefwijngaard schimmeltolerante rassen”. (Zie ook de Brochure) 
Nu de officiële aankondiging.  
Wil je deelnemen, schrijf je dan snel in met een mail naar de organisatie: j.hartman3@onsbrabantnet.nl  
ondervermelding van: je naam, aantal personen, (elk lid mag 1 introducé meenemen) en maak direct het 
benodigde bedrag over op bovenstaande rekening onder vermelding: “excursie Thorn” inclusief de namen van de 
deelnemers.  
Bent u geïnteresseerd? Aarzel dan niet betaal en schrijf in! Want de inschrijving stopt onherroepelijk bij 35 
deelnemers in volgorde van binnenkomst betaling op onze bovengenoemde rekening 
 
Wij verzamelen ons de 7e juli UITERLIJK om 13.30 bij het kapelletje “Sint Job”. 
Zie voor adres en route beschrijving, de Brochure. 
Na een kopje koffie starten we met een rondleiding door een gids in het witte stadje THORN. 
 
Hier onder wat informatie over Thorn. 
 
De rondleiding gaat verder met rondgang in een proefwijngaard Ummelenkamp/Kessthor waarbij een rondleiding 
gegeven word in de wijnmakerij. 
Aansluitend een wijnproeverij van de op Ummelenkamp/Kessthor gevinificeerde wijnen. 
Dit alles onder de bezielende leiding van Tonny van Dael. 
Tonny van Dael is buiten dat hij secretaris van wijnclub “de Maasvallei” te Kinrooi, is hij tevens docent bij de 
“Brabantse Wijnbouwers”. 
Tevens staat hij in direct contact met het duitse wijn onderzoekstation te Freiburg, Dr. Volker Jorger, voor 
onderzoek van de nieuwste meeldauw tolerante druivenrassen. 
 
Afgesloten word met een buffet. 
 
Dit alles is terug te vinden op de Brochure. 
Route, 
Programma, 
Wijn proeven, 
Samen eten menu 
 
Eigenlijk mag u dit niet missen! 
 
Dit alles voor een bijdrage van € 32,50 pp. 
 
Zie ook de bijlage  
 
Namens Het Bestuur de organisatie, 
Jan Hartman, werkgroep. wijnbouw 
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Thorn (Limburg) 
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie 

Thorn 

Plaats in Nederland  

 
  

 
Situering 

Provincie Limburg 
Gemeente Maasgouw 
Coördinaten 51°10'N  5°50'E 

Algemeen 
Oppervlakte 6,68 km² 
- land 4,68 km² 
- water 2 km² 
Inwoners (1 november 
2006) 2594 (553 inw/km²) 

Overig 
Postcode 6017 
Netnummer 0475 
Belangrijke verkeersaders A2, N273 

 
 
 
 
 
 
Thorn staat bekend als het witte stadje. 
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Thorn is het eerste Nederlandse dorp op de westelijke Maasoever vanaf Maastricht. Het ligt bij het Belgische 
Kessenich. Ook heeft het als buurdorpen: Ittervoort, Panheel en Wessem. Voordat Thorn op 1 januari 2007 werd 
samengevoegd met de andere gemeenten Maasbracht en Heel tot de nieuwe gemeente Maasgouw was Thorn zelf 
een gemeente. Het staat bekend als het Witte Stadje vanwege haar witte huisjes in het centrum. Op 1 november 
2006 had de gemeente Thorn een inwonertal van 2594 mensen (bron: CBS) en een oppervlakte van 6,60 km² 
(waarvan 2 km² water). 

Geschiedenis 
Eerst was de streek van Thorn heel moerassig. Dat veranderde pas na ontginning voor de 10e eeuw. Aan de rand 
van dit moeras liep de Romeinse heirbaan van Maastricht naar Nijmegen. Omstreeks 990 werd op een hoogte, 
dichtbij de Maas, door graaf Ansfried, die getrouwd was met Hereswint (Hildewaris), een klooster voor 
benedictaressen gesticht. Dat klooster groeide uit tot een wereldlijk stift (een klooster voor adellijke dames) en een 
vorstendom. Tot dat Land van Thorn behoorden Thorn, Ittervoort, Haler, Grathem, Stramproy, Baexem en Ell. 

Volgens de legende lag er ooit tussen Thorn en Kessenich een legendarisch verdwenen stad met de naam Vijvere. 
Dat zou verzonken zijn als straf van God. Daar ligt nu het moeras het Vijverbroek. 

Onder de Fransen kreeg Thorn zwaar te lijden. De huizen werden witgeverfd omdat ze vaak zijn vernield en er dus 
verschillende bouwsels in werden verwerkt. Door die witte huisjes en de rust van het dorpje werd Thorn al gauw 
geliefd bij kunstenaars en tegenwoordig toeristen. 

Sint-Michaëlkerk 
De Sint-Michaëlkerk of Stiftskerk in Thorn is een parochiekerk waarvan de delen grotendeels uit de 14e eeuw 
stammen. Het was de stiftskerk van de Benedictijner Rijksabdij in Thorn. Het is een gotische kruisbasiliek met een 
oostelijke crypte onder de kruising en het koor. Er is een verhoogd "vorstinnekoor" in het zuidelijke dwarspand dat 
ooit dicht bij het paleis van de abdis lag. De onderbouw van de toren is een restant van het westwerk van de 
oudere romaanse kerk. Na de opheffing van het klooster in 1797 werd de oude parochiekerk gesloopt en nam de 
gemeente deze kerk in gebruik. De beroemde neogotische architect P.J.H. Cuypers restaureerde in de 19e eeuw 
de kerk. Cuypers liet de oostelijke kapellen slopen en verhoogde de toren. 

Verenigingsleven 
De beide harmonieorkesten van Thorn genieten landelijke faam. In 1999 maakte Hans Heijnen voor de NPS de 
documentaire Bokken en geiten, over de rivaliteit tussen deze twee harmonieorkesten. In deze documentaire, die 
geheel in het lokale dialect is opgenomen, wordt indringend geschetst hoe deze rivaliteit het sociale leven in het 
dorp bepaalt. 
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