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Laat je leven stromen!

Colofon: www.beleefrijnwaal.nl
www.facebook.com/BeleefRijnWaal

Samenwerking met de stichting Onze Waal. 

Mede mogelijk gemaakt door: Provincie Gelderland 
en Drukwerk ABC Doornenburg

 

Wie zijn wij...
Beleef Rijn Waal helpt bezoekers van De Gelderse Poort, 
het gebied rondom de Kop van Pannerden, te genieten 
van dit unieke gebied. 

Daar waar de Rijn door de stuwwal is gebroken, waar de 
geschiedenis vele sporen achter heeft gelaten, waar de 
dijken de loop van de wegen bepalen, de stand van de 
rivier het leven soms bepaalt: daar is het te beleven.

Beleef Rijn Waal is een samenwerkingsverband van 
mensen in het toerisme. Wij kennen elkaar, daardoor 
kunnen we u een goed verblijf bieden, afgestemd op 
uw wensen. 

Actief of rustig , voor groepen of individueel.

www.beleefrijnwaal.nl 



Het Piramidepad
Wandelen en struinen door het “Healing Landscape” 
rondom de Kop van Pannerden , daar waar de Waal 
zijn oorsprong vindt. 

De voettocht brengt je in beweging. Het geeft je tijd 
om de verbinding te maken met de natuur, je bewust te 
zijn van het landschap en de elementen. Een gedreven gids, 
coach, kunstenaar of yogaleraar loopt met je mee en geeft 
oefeningen en workshops die je aan zetten om ook je inner-
lijke landschap te verkennen, grenzen te verleggen of op te 
heffen. Het brengt je nieuwe inzichten, energie en ruimte. 

De vaste uitvalsbasis is “De Piramide van de Munnikhof”
 in Gendt (Lingewaard)

Er zijn één- en meerdaags arrangementen. Voor zowel 
groepen als losse deelnemers. 
Voor meer info en reserveren: www.piramidepad.nl    

Actief en Creatief
Tweedaags arrangement voor groepen van minimaal 
8 personen. Op door u te reserveren data naar keuze: 
kanoën, fietsen, beeldhouwen, percussie, 
Waalindrukken, struinen en logeren. 

Groepen vanaf 20 personen kunnen naar keuze onder-
verdeeld worden in de aangeboden activiteiten, die ook 
per dagdeel zijn te boeken.

Arrangement verzorgd door:  Lingevaart, Zepplinn, 
De Raayhof.

informatie en reserveren: www.zepplinn.nl
 

Fotografie
Als je nou zielsgraag een heel weekend wilt leren over 
Fotografie, dan is dat mogelijk in de Weekend Workshop! 
Je leert om meer te halen uit je camera, maar vooral 
ook meer te leren kijken, beleven en zo betere foto’s te 
kunnen maken!

De Weekend Workshop Fotografie wordt verzorgd 
door fotograaf Gaby van Hall.

Een handmatig in te stellen camera is noodzakelijk. 
Leer in deze twee dagen de ongekende mogelijkheden 
van uw toestel in het schitterende Rijnstrangengebied.
Voor reacties van cursisten zie cursistenpagina 
Pictures by Gaab.

informatie en reserveren: www.picturesbygaab.com

 


