
 

Persbericht 

 

Liberty tour: een terugblik naar het verleden 
 

22 en 23 juli: WOII “Living history” evenement op Landal 

Kasteeldomein De Cauberg 

 

Valkenburg, 30 juni 2017 – Landal Kasteeldomein De Cauberg organiseert in samenwerking 

met Liberty Maastricht het ‘levende geschiedenis’ evenement WW2 Camp Cauberg. Hobbyisten 

komen hier samen om gekleed in originele tenues het dagelijks leven tijdens de tweede 

wereldoorlog weer even her te beleven. 

 

Op 22 en 23 juli vindt een stoet plaats met voertuigen uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. 

Onder het genot van muziek zullen de voertuigen op Landal Kasteeldomein de Cauberg 

tentoongesteld worden voor belangstellenden. De chauffeurs en hobbyisten zullen verschijnen in 

authentieke kleding en bezoekers met alle plezier vertellen over hun voertuigen.  

 

Diverse displays zoals een medische post, radiopost en weerstation geven een voorzichtig kijkje in 

het leven van toen. Speciaal voor dit evenement komt Natasha Harper over uit Groot- Brittannië  om 

bezoekers te vermaken met haar meeslepende muziek. Hiernaast maakt ook DJ D-Day zijn 

opwachting om met dansbare 40’s muziek de voetjes van de vloer te krijgen. Kortom: dit alles belooft 

een gezellig en uniek spektakel. 

 

Bezoekers zijn van harte welkom : 

Zaterdag 12.00-18.00 uur 

Zondag 10.00-16.00 uur 
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https://twitter.com/vvv_zuidlimburg
https://www.facebook.com/visitzuidlimburg
https://nl.pinterest.com/vvvzuidlimburg
https://www.instagram.com/visitzuidlimburg
https://www.youtube.com/channel/UCwxTqoqCNX5P4flNbwCN5aw
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Over Landal Kasteeldomein De Cauberg 

Kasteeldomein De Cauberg maakt deel uit van Landal GreenParks. Landal beheert en exploiteert ruim 

80 bungalowparken in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Tsjechië met in totaal 

ca. 11.000 vakantiebungalows. Daarnaast beschikt Landal over 1.500 campingplaatsen. Op jaarbasis 

realiseren 2,1 miljoen gasten 11 miljoen overnachtingen. Op de parken en de diverse kantoorlocaties 

werken ca. 2.500 medewerkers.  

 

Over Stichting Liberty Maastricht 
Stichting Liberty Maastricht houdt zich al jaren bezig met het herdenken van de bevrijding van 

Maastricht en omliggende gebieden en de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog levend te 

houden. Jaarlijks organiseren zij het Liberty ball, de Libertytour en de bevrijdingsfeesten van 

Maastricht en omliggende gemeentes. Ook zijn ze op educatief gebied bezig door het geven van 

voorlichtingslessen op scholen en het organiseren van tentoonstellingen.  

 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
 
Voor informatie over Landal Kasteeldomein De Cauberg:  
Gert Veenhuizen, General Manager, telefoon 06- 53 22 95 81, e-mail: gert.veenhuizen@landal.com, 
www.landal.nl/cauberg 
 
Voor informatie over Stichting Liberty Maastricht: 
Patrick Seinstra, telefoon 06- 10 78 69 50, e-mail: patrickseinstra@gmail.com 
Peter Gulikers, telefoon 06-1917740, e-mail: peter@maastrichter-brigade.eu 
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