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Een dagje op stap - met  
Westblicke e.V.  
 

Beleeft u met ons een unieke dag! 

In het hart van Europa, tussen Maas en 

Rijn verheugen zich ongeveer 10.000 

vriendelijke mensen op uw bezoek in de 

„Selfkant“, het meest westelijke punt van 

Duitsland.  

Wij, de gidsen van Westblicke e.V., 

nodigen u uit op een grensover-

schrijdende bustocht om het mooiste  

van de “Selfkant” samen met ons te 

ontdekken. 

Wat heeft het meest westelijke punt     

van Duitsland te bieden?                            

Laat u verrassen!   

 

 

Grenzsoverschrijdende bustocht door 

de “Selfkant” met een korte rondleiding 

door Waldfeucht en Millen 

   

Deze bustocht (duur ca. 3,5 uur) door     
de “Selfkant” biedt u naast de eerder 
beschreven tour een extra stop in het 
schilderachtige dorp Waldfeucht.  
 
Hier kunt u uitstappen en over paadjes 
langs boerentuinen wandelen, die een 
gedeelte van de wallen uit de middel-
eeuwen laten zien. Deze omringen de 
dorpskern van Waldfeucht en zijn uniek   
in het gehele Rijnland.  
 
Tevens kunt u kennis maken met de 
monumenten in het centrum van Wald-
feucht, dit zijn een idyllisch marktplein, 
oude boerderijen en het “Schlösschen”.  
 

 

  

Grensoverschrijdende bustocht  

door de „Selfkant“  

met een korte rondleiding door Millen 

 

  

Tijdens deze bustocht (duur ca. 2 uur) 
kunt u de “Selfkant” op een heel interes-
sante en gezellige manier beleven. U 
rijdt door idyllische landschappen langs 
velden, beekjes en bossen – op deze 
manier krijgt u een beeld van de 
schilderachtige Selfkantdorpjes. 

Tjidens deze tocht met veel afwisseling 
kunt u luisteren naar spannende 
smokkelverhalen uit de tijd van toen.      
U komt meer te weten over de rijke 
geschiedenis van de “Selfkant”.   

In het mooie dorpje Millen kunt u het 
historische ensemble, de meer dan 1000 
jaar oude Nikolauskerk, de proosdij en 
de “Zehntscheune” bekijken. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle beschreven bustouren zijn tevens 
geschikt voor verenigingen en 
groepsuitstapjes. Ook hier dient het 
vervoer zelf geregeld te worden. 

Indien gewenst kunnen wij ook een heel 
leuke dag in de recreatie-regio “Der 
Selfkant” voor u organiseren.  

U kunt de busrondreis bijvoorbeeld met 
een wandeling (onder begleiding) door het 
natuurgebied Rodebeek/Rodebach of door 
het heidegebied in Teveren of Brunssum 
combineren.  

Een rondleiding door het in de buurt 
liggende historische Gangelt of het rustieke 
Haaren is ook mogelijk. Meer informatie en 
andere interessante opties kunt u vinden 
op www.westblicke.de.  

Bovendien zijn er tal van restaurants en/of 
cafés langs de weg waar u kunt genieten 
van het culinaire aanbod en de gezellige 
sfeer.    
 

Prijzen 

Deelnamekosten per person  

 Bustocht van 2 uur: 3 €                     

(bij minder dan 30 pers. ten minste  

90 € per bus) 

 Bustocht von 3,5 uur: 5 €               

(bij minder dan 30 pers. ten minste 

150 € per bus) 

Inclusief 

Bekwame begeleiding tijdens de bustour 

door een of twee gediplomeerde gidsen 

van Westblicke e.V.  

 

Optie 

Bezoek aan diverse eet- en 

drinkgelegenheden langs de route. 

 

Exclusief 

Het vervoer met de bus is niet in de prijs 

inbegrepen en dient door u zelf geregeld 

te worden. 

 

 

Belevenistochten 

Historisch, gezellig  en vol afwisseling - 

de gidsen van Westblicke e.V. laten het 

u zien! 

 

tel.: 0049 2452 87222 en                     

tel.: 0049 2455 884         

www.westblicke.de 

Contact:  
 

Kuni Bürsgens 
Tel.: 0049 2452 87222 
E-Mail: buersgens@westblicke.de 
 

Brigitte Geradts-Wimmers 
Tel.: 0049 0245 /884 
E-Mail: geradts-wimmers@westblicke.de 

Busrondleidingen door de „Selfkant” 
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