
2019 | OP REIS themaposter
Deze themaposter is een uitgave van Cultuurpad en Lokaal C

www.bijsien.nl/cultuurmakers

 

DAF Museum
www.dafmuseum.nl

Tongelresestraat 27, 5613 DA Eindhoven

In het museum wordt de historie van DAF en haar oprichters uitvoerig verteld. Innovatie 
in verkeer en vervoer vanaf 1928 tot heden zal iedere bezoeker boeien. Ga naar het DAF 

Museum voor een verkeersles, rondleiding of een techniekles in het Trucknasium.

verkeer, vervoer, geschiedenis, innovatie

Rongen Actief
www.rongenaktief.com

‘t Buske 7, 5845 GC Sint Anthonis

Ga actief met vervoer aan de slag. 
Op locatie kan je dronevliegen en 

mini-terreinwagen rijden. 

vervoer, drone vliegen, 
parcours bouwen

Aerodome
www.aerodome.nl

Napoleonsbaan zuid 27C, 5991 NB Baarlo

Bij PS Aero staan verschillende militaire en civiele 
passagiersvliegtuigen en helikopters. Leer hoe deze worden 

ingezet door een fi lm, rondleiding en een kijkje in de vliegtuigen 
(en cockpits). Beleef de vliegtuigen van dichtbij.

vervoer, vliegtuigen, helikopters, beleven

De Witte Stein- speeltuin
www.dewittestein.nl 

Keulseweg 193, 5953 HJ Reuver

Spelen in een echte helikopter en brandweerauto. Ga lekker 
vrij spelen of combineer het met een dramaworkshop.

speeltuin, brandweer, helikopter, dramaworkshop
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Museum Petershuis
www.museumpetershuis.nl 

Niersstraat 2, 6591 CB Gennep

In Museum het Petershuis komen 
de leerlingen meer te weten 

over het spoorwegverleden van 
Gennep.  Het Duits Lijntje staat 
centraal in een tentoonstelling 
met een maquette van station 

Gennep, schaalmodellen van de 
beroemde Blauwe Brabander, 

een wagon met fi lms.

vervoer, trein, Duits Lijntje, 
geschiedenis

Technodôme – 
Den Hulster

www.denhulster.nl 
Hagerhofweg 15, 

5912 PN Venlo

Mobiliteit is een van 
de speerpunten van 
het Technodôme. Al 
bij binnenkomst zijn 
de auto’s en andere 

vervoermiddelen 
zichtbaar. Je kan hier 
actief aan de slag met 

autobanden verwisselen, 
een fi ets APK, drone 
vliegen of een eigen 

Infento-wagen bouwen. 

vervoer, techniek, auto’s, 
fi etsen, drones

Duits Lijntje 
www.duitslijntje.eu

Ellen Hoff mannplein 2, 6591 CP Gennep

Duik de geschiedenis is in over vervoer 
en verkeer. In de 19de eeuw was Gennep 

een belangrijke spoorstad. Bezoek de 
bezoekerscentrum Martinuspoort voor meer 

informatie over de ligging of bezoek het 
Miniatuurspoor in de bibliotheek.

vervoer, trein, geschiedenis

Maastricht-Aachen Airport
www.rondleidingenluchthavens.com/maastricht-nl/maastricht-basisschool-nl

Vliegveldweg 90, 6199 AD Maastricht Airport

Stap zelf in het vliegtuig, zit achter de stuurknuppel. Op het vliegveld leren de kinderen de 

verschillende facetten van het vliegen. Van tickets en bagagelabels, via inchecken tot in het 

vliegtuig. Ook veiligheid via de security of de brandweer zijn te bezoeken. 

op reis, vliegveld, vliegtuigen

Miljoenenlijn
www.miljoenenlijn.nl

Stationstraat 22, 6369 VJ Simpelveld

De Miljoenenlijn, een echte stoomtrein. Hoe werkt een stoomtrein en wat 

is er nodig om deze te laten rijden? Maak zelf een ritje, maar kijk ook op het 

emplacement en in het museum over de geschiedenis. 

stoomtrein, geschiedenis

Museumpark Orientalis
www.museumparkorientalis.nl

Profetenlaan 2, 6564 BL Heilig Landstichting

In het museum ga je op reis naar een 
avontuurlijke en kleurrijke wereld in een 

openluchtmuseum van 30 hectare, waar je onder 
andere door een Romeinse stadsstraat en een 

Joods en Arabisch dorp kunt wandelen. 

reizen, Midden-Oosten, park, 
openluchtmuseum, cultuur en religie

Afrikamuseum
www.afrikamuseum.nl

Postweg 6, 6571 CS Berg en Dal

Maak van je klas een wereldklas! 
Onderzoek in het Afrika Museum 

hoe mensen in verschillende 
landen leven. Dit kan in het 
binnen- of buitenmuseum. 

reizen, Afrika, beleven

Binnenvaartmuseum
www.maas-binnenvaartmuseum.nl

Havenstraat 12, 6051 CR Maasbracht
De binnenvaart is een wereld apart. In 

Maasbracht worden de leerlingen rondgeleid 
door oud-medewerkers van de binnenvaart. 

Niet alleen het museum, maar ook de kades en 
sluis worden bezocht. 

vervoer, binnenvaart, rondvaart, sluis

Wereldpaviljoen
www.wereldpaviljoen.com

Sint Michaëlstraat 6a, 
5935 BL Steyl

Stap in een echte Fokker 50 JetSTAR, 
vlieg naar een andere wereld en 

maak kennis met het Midden-
Amerikaanse land Nicaragua. In 

een Inleefatelier, een levensecht 
nagebouwd dorp, leren de leerlinge 
door te zien, doen en ervaren. Mis 
het vliegtuig niet en stap snel in!

reizen, beleven, Nicaraqua, Ghana, 
inleefatelier

Missiemuseum Steijl
www.missiemuseumsteyl.nl

St. Michaelstraat 7, 5935 BL Steyl

Het Missiemuseum is een 
ontdekkingstocht naar andere tijden 
en culturen. Missionarissen brachten 
begin 1900 voorwerpen uit alle delen 

van de wereld naar Steyl.

reizen, culturen, volkenkunde

Peel en Maas 
Verkeerstuin

www.deverkeerstuin.com

De Koningstraat 25, 
5984 NE Koningslust

De verkeerstuin is een 
praktijk verkeersparcours 
waar de leerlingen actief 

aan de slag gaan. Een 
fi etsparcours, kantelauto 

of dodehoek, de leerlingen 
ervaren het in de praktijk. 
Ook aan bandenplakken 

wordt aandacht gegeven. 

verkeer, fi etsen, dodehoek, 
scootmobiel


