
Ga jij op 
ontdekkingsreis?

www.ontdekbeesel.nl

www.hartvanlimburg.nl

www.ontdekbeesel.nl, want Beesel is het 
waard om ontdekt te worden.

Ontdek Beesel
Al wandelend en fi etsend Beesel ontdekken? 
Ga op zoek naar de zes monumenten en kom meer 
te weten over onze historie. Geniet onderweg van 
al het moois en lekkers dat je tegenkomt. Ga jij op 
ontdekkingstocht?

1. Schoorsteen & trein, Heyencamp Offenbeek
2. Buurtschap Ronckenstein, Ronckenstein 2 Reuver
3. Mariagrot in Kloosterpark, Pastoor Vranckenlaan 6 Reuver
4. Voormalige Raadhuis, Markt 1 Beesel
5. Korenmolen de Grauwe Beer, Kerkweg Beesel
6. Bakhuuske, Rijkel 26A Beesel
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Mede mogelijk gemaakt door



Beesel
Al sinds 1275 zijn de inwoners van dorp Beesel 
draakkrachtig. Het knusse en historische centrum 
waar je de dagelijkse boodschappen doet bij 
de slager, bakker en supermarkt en biedt de 
mogelijkheid om te overnachten, eten en drinken. 
Wil je recreëren of monumenten bekijken? Ook 
dat kan volop in dorp Beesel.

Foto’s: De Lommerbergen, Limburg Marketing, Centrummanagement, 

Peter Bors, Sjra Claessen, De Witte Stein, Xbaze, Drakenrijk en 

gemeente Beesel

Reuver
De grootste kern van de gemeente is Reuver. Je 
vindt hier een compleet aanbod van winkels en 
horecagelegenheden, van lokale ondernemer tot 
landelijke keten. Bezoek de bioscoop in hartje 
centrum, zwem in de 
openlucht, sla een 
golfballetje of overnacht 
bij de Lommerbergen. 
Vanuit Reuver kun je 
ook prima een wandel- 
of fi etstocht door de 
regio starten. 

Offenbeek
Genieten van het leven doe je in Offenbeek. 
Van ijssalon tot jumparena, van speeltuin tot 
camping en dat alles onder het genot van een 
hapje en drankje. Vergeet vooral ook niet te 
gaan kijken bij de gerestaureerde Greswaren-
fabriek. Eén van de oudste industriële 
gebouwen in Noord-Limburg. Kortom, je 
verveelt je hier geen moment.
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