
Hist. Ver. Ameide Tienhoven 
EXCURSIE THORN 

Zaterdag 6 September 2014 
Vertrek ca. 8:30 – Terug ca. 17:00 



     Thorn, het witte stadje 





De Lage Landen in de 
periode 1556-1648. 
(nu Nederland, België 
en Luxemburg) 
 
Republiek der Verenigde Provinciën 
 
Generalitieitslanden 
 
Spaanse Nederlanden 
 
Kerkelijke Staten o.a. Thorn 

 
 



Joan Blaeu, 1665 









Abdis met kannunniken 



•1486-1531: Eva van Isenburg 
 

•1531-1577: Margareta van Brederode 
 

•1577-1579: Josina van Manderscheid 
•1579-1604: Josina van der Marck-Lumey 
•1604-1631: Anna van der Marck-Lumey 

Abdissen van Thorn 





Margareta van Brederode (1531-1577) 
maakte gebruik van het muntrecht van Thorn 



Excursie naar Thorn: 6 september 2014 
Het programma ziet er volgt uit: 

  8.30 uur: Vertrek uit Ameide 

10.00 uur: aankomst bij restaurant Aod Thoear voor het  gebruik van 2 koppen koffie met 
een stuk Limburgse vlaai 

10.30 uur: de stadsgids de heer Tony Joosen houdt voor u een lezing over Thorn 

12.00 uur: aanvang lunch; deze bestaat uit een luxe koffietafel:  een kop groentesoep, 
luxe broodjes, huzarensalade, paté, wit-, bruin-, krenten- en roggebrood, 
ontbijtkoek, 4 soorten vleeswaren, kaas en zoet beleg en onbeperkt koffie of thee 

13.00 uur: rondleiding door de Abdijkerk, het museum en een wandeling door historisch 
Thorn o.l.v. de heer Joosen 

15.00 uur: einde rondleiding 



Wat gaat deze excursie kosten? 

Wij huren een bus bij Haars met een capaciteit van 50 personen. Als we 
er van uit gaan dat 25 mensen mee gaan zijn de kosten € 47,= per 
persoon.  
Houders van een museumjaarkaart krijgen een korting van € 4,50 per 
persoon.  
Indien er 50 personen mee gaan bedragen de kosten € 35,50 per 
persoon en ook hier krijgen houders van een museumjaarkaart een 
korting van € 4,50 per persoon. 



Tot ziens in Thorn 
6 september 2014 
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