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Hart voor
de horeca

Vertoeven
in Peel en Maas
is genieten!
Struin door schitterende natuur. Proef bourgondische gerechten. Bekijk zinderende cultuur. Ontdek de rijke historie. Overnacht op plekken om nooit te vergeten. Doe spectaculaire activiteiten.
Lekker shoppen, cultuur snuiven of proeven van de Limburgse gezelligheid, het kan allemaal in Peel en Maas.

Beste gast,
Het is voor mij een grote eer om u, namens
de horeca in Peel en Maas, welkom te heten
in onze prachtige en levendige gemeente.
Een gemeente met elf unieke kernen; allemaal bijzonder op hun eigen manier. Uniek
in hun historie, uniek in het aanbod van de
middenstand, uniek in toeristische trekpleisters en zeker ook uniek door de aanwezigheid van uiteenlopende horeca.
En laten we eerlijk zijn: wat hebben we dat
gemist de afgelopen periode. Want na een
fantastische zomer voor u, de toerist, en ook
voor ons, inwoners en ondernemers, viel het
sociale leven in de herfst zo goed als stil.
Uiteraard heeft dit z’n sporen bij veel horecafamilies nagelaten. Maar het typeert onze
beroepsgroep ook dat het glas in veel gevallen halfvol is. Zo ook nu weer: de glimlach is
op veel gezichten gelukkig weer terug.

Ontdek de verrassende omgeving van Peel en Maas.
De website: www.hartvanlimburg.nl helpt je
graag op weg. Hier vind je de leukste tips en de
handigste routes. Wat dacht je van een restaurant waar heerlijke Limburgse streekproducten
worden geserveerd? Of van een bijzondere
overnachting op een camping bij de boer? Op
deze website vind je het allemaal. Heb je liever
persoonlijk contact dan ben je van harte welkom bij:

V VV-WINKEL S

Bij de VVV-winkels in Baarlo, Kessel, Meijel en
Panningen ben je van harte welkom voor alle
informatie uit de regio. De medewerkers helpen je graag op weg met het plannen van een
activiteit. Ook is hier een uitgebreid scala aan
fiets- en wandelroutes verkrijgbaar die je meenemen naar de mooiste plekjes. Verder zijn er
diverse souvenirs, streekproducten en cadeaubonnen te koop.

VVV Baarlo
Grotestraat 16a
5991 AW Baarlo
T: 077-4773666
E: vvvbaarlo@hartvanlimburg.nl
I: www.hartvanlimburg.nl
VVV Kessel
Kasteelhof 1a
5995 BX Kessel
T: 077-4622446
E: vvvkessel@hartvanlimburg.nl
I: www.hartvanlimburg.nl
VVV Meijel
Raadhuisplein 8
5768 AR Meijel
T: 077-7800199
E: vvvmeijel@hartvanlimburg.nl
I: www.hartvanlimburg.nl

De horeca draagt inmiddels dan ook weer
vol enthousiasme z’n steentje bij aan het
bruisende straatbeeld van Peel en Maas. Met
al onze prachtige zaken zijn we maar wat blij
dat we u weer als gast mogen ontvangen.
Voor een kopje koffie met wat lekkers, een
borrel, lunch of diner. Onze gedreven collega’s in de horeca staan zoals vanouds met
een glimlach voor u klaar. Graag ontvangen
we u snel in één van de vele horecabedrijven
die onze prachtige gemeente rijk is.

VVV Panningen
Raadhuisplein 4
5981 AT Panningen
T: 077-3077459
E: vvvpanningen@hartvanlimburg.nl
I: www.hartvanlimburg.nl

www.hartvanlimburg.nl

Namens de horeca in Peel en Maas
Rudy Gommans

VROUWENMODE
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D E VVV’S IN PEEL EN MAAS

Markt 10a - Panningen - (077) 307 16 29

Winkelen

Fotografie
in Pannningen
Tijdens activiteiten en evenementen in het
centrum van Panningen worden foto’s gemaakt voor eigen promotionele doeleinden
(gedrukt en digitaal). Indien u niet gefotografeerd wenst te worden, verzoeken wij u
onze fotografen te mijden.

HÉ T W INKE LHART VAN PEEL EN M AAS

In het gezellige centrum van Panningen kunt u naar hartenlust een terrasje pikken, gezellig
winkelen, over de markt struinen of lekker uit eten. Het sfeervolle centrum, met fleurige ‘hanging baskets’, kleurrijke kussentjes en bonte lampionnen, is bovendien het decor van verschillende evenementen. Niet voor niets wordt het centrum van Panningen gezien als hét winkelhart van Peel en Maas.

Wij danken u voor uw begrip!
Centrum Management Panningen

Het centrum van Panningen combineert dorpse gezelligheid met een bijna stadse allure.
Verschillende landelijke ketens worden afgewisseld met lokale boetiekjes en zelfstandige
winkeliers die u nergens anders vindt. Het aanbod van de supermarkten en andere winkels is
daardoor zeer uitgebreid en compleet.

Gratis
parkeren

mét parkeerschijf!

Of u nu wilt genieten van een verfrissend ijsje,
een verkoelend drankje, een lekkere lunch
of een heerlijk diner, het kan allemaal. In het
centrum van Panningen vindt u namelijk vele

Parkeren in Panningen is helemaal gratis.
Om de bereikbaarheid van het centrum te
vergroten, geldt er wel een blauwe zone.
Hierbinnen mag u maximaal twee uur
parkeren. De zone is aangegeven met borden en blauwe strepen. Binnen de blauwe
zone is het verplicht een parkeerschijf met
daarop de tijd van aankomst goed zichtbaar achter de voorruit van uw auto te
plaatsen. De parkeerschijf kunt u verkrijgen in diverse winkels in het centrum.
U moet de parkeerschijf gebruiken op
maandag t/m donderdag van 9.00 tot
18.00 uur, op vrijdag van 9.00 tot 21.00
uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.00
uur. Als u binnen de blauwe zone parkeert
zonder gebruik te maken van de parkeerschijf, riskeert u een flinke boete. Vergeet deze parkeerschijf dus niet, want er
worden regelmatig controles uitgevoerd!

gezellige horecagelegenheden met zonovergoten terrassen. En er is meer: op woensdagen
struint u over de gezellige weekmarkt en in de
avonduren vermaakt u zich in de bioscoop, het
theater of een van de sfeervolle cafés.

ALTIJD IETS TE BELEVEN
Behalve het aanbod maken de vele evenementen het centrum van Panningen een bezoekje
meer dan waard. In de zomermaanden zijn er
namelijk volop activiteiten en live optredens.
Mits de maatregelen het toelaten natuurlijk,
want uw en onze gezondheid staat voorop!

Het centrum van Panningen:
Logo beeldmerk
compact, compleet en verrassend veelzijdig

Meer weten? Kijk op:

thuisinpanningen.nl
Elke vrijdagavond

KOOPAVOND
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in Panningen-centrum

Als u langer dan twee uur in het centrum
wilt vertoeven, kunt u uw auto parkeren
op een van de vele parkeerplaatsen net
buiten het centrum. Ook hier kunt u natuurlijk gratis parkeren.

BOUTIQUE

PANNIN GEN-CEN TRUM
H EET U VAN HAR TE WELKOM!

NEW WEBSHOP

DRYCORN

MOSMOSH

CAMBIO

PENN & INK

Z8 - Looxs - Indian Blue Jeans - Ballin
Markt 36 | www.chicenchocpanningen.nl

Markt 133, Panningen - 077 307 5618
www.district77.nl
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Het was niet
gemakkelijk!
Zoals in heel Nederland hebben ook de ondernemers in Peel en Maas moeilijke tijden
achter zich.
De creativiteit die veel horecazaken en ondernemers aan de dag hebben gelegd met
o.a. afhaalmogelijkheden en thuisbezorgen
heeft ertoe bijgedragen dat ze deze tijd doorstaan hebben.
Echter, dat dit een lastige en moeilijke periode is geweest, mag duidelijk zijn.
Gelukkig komt alles weer op gang en zijn de
winkelcentra weer wat levendiger geworden.
Zo ook in het centrum van Panningen. We
zijn blij dat de horeca weer open is met meer
ruimte voor het winkelen. Wel is nu heel duidelijk geworden hoe belangrijk het is dat horeca en winkels elkaar ondersteunen als het
om sfeer en beleving gaat.
Hopelijk gaan we er met z`n allen weer een
mooie zomer van maken.
Bij het schrijven van dit voorwoord gaan we
ervan uit dat er deze zomer weer veel mag. Dit
is terug te vinden op de pagina’s van de evenementen en de dagrecreatie. Desondanks
is het verstandig om bij bepaalde activiteiten eerst de betreffende site te raadplegen.
Wie Peel en Maas niet kent wacht een verrassing. De 11 kernen bieden u volop variatie met
veel groen en prachtige wandel- en fietsmogelijkheden. Het motto van deze gemeente
is dan ook ’Kom tot rust en beleef de ruimte’.
Centraal in deze gemeente ligt het centrum
van Panningen met maar liefst zo’n 135 bedrijven en winkels. Met de slogan ‘Thuis in
Panningen’ staat het garant voor een compleet, compact en veelzijdig winkelcentrum,
waar het altijd gezellig is.
Naast het uitgebreide horeca aanbod met
haar gezellige terrassen heeft Panningen ook
een luxe servicebioscoop en op de woensdag
een gezellige weekmarkt.

Weekmarkt
Panningen
T RE FP UNT VOOR PE E L E N MAAS

Op woensdag van negen uur ’s morgens tot vier uur ’s middags is er weekmarkt in Panningen.
Deze staat tot ver in de omtrek bekend als de gezelligste weekmarkt van de regio.
De markt in het centrum van Panningen is dé plek voor al uw boodschappen en staat garant voor plezier en gezelligheid!
Heerlijk verse groenten en fruit, de hipste kleding en modieuze sieraden, kaas, verse vis en
vleeswaren; u vindt het allemaal op de Panningse weekmarkt. Aangeboden door de altijd vriendelijke standhouders die hun koopwaar maar al
te graag aanprijzen. Bezoekers uit de omliggende dorpen komen daarom elke woensdag naar
Panningen om lekker te winkelen en te struinen
over de markt.
Het aanbod op de markt vormt een waardevolle
aanvulling op het toch al brede assortiment van
de winkels. Tel daarbij op de prettige samenwerking tussen marktkooplui en winkeliers en u
weet waarom de sfeer op de midweekse markt
altijd zo gezellig en gemoedelijk is. Iets dat het
centrum extra aantrekkelijk maakt.

GENIETEN OP HET TERRAS
Op en rond de weekmarkt vindt u verschillende
horecagelegenheden. Kom even lekker bij met
een hapje en een drankje op een van de gezellige terrassen. Zit het weer een beetje tegen?
Ook dan is de weekmarkt in Panningen een

bezoekje waard. Want verschillende horecagelegenheden hebben een overdekt en verwarmd
terras, zodat u - zelfs als het wat minder weer
is - heerlijk kunt genieten.

BEWAAKTE FI ETS EN S TA LLIN G
Speciaal voor bezoekers van de markt worden
iedere woensdag aan de rand van het centrum
gratis fietsenstallingen ingericht. Speciale stewards ‘Weekmarkt fietsvrij’ houden de hele dag
een oogje in het zeil. Dus komt u met de fiets of
met de scooter? Parkeer deze dan bij de gratis
fietsenstalling. Zo kunt u met een gerust hart de
markt over.
GRATIS PARK EREN
Ook met de auto is het centrum van Panningen
uitstekend bereikbaar. U kunt uw auto namelijk
overal gratis parkeren. Sommige delen van het
centrum zelf vormen een blauwe zone, waar u
met een parkeerschijf twee uur mag parkeren.
Heeft u geen blauwe parkeerschijf? U koopt ‘m
bij verschillende winkels in het centrum.

Weekmarkt Panningen
Elke woensdag van 09.00 tot 16.00 uur

Dankzij de fijne samenwerking met alle recreatieparken in deze regio worden deze zomerinfo’s verspreid onder vakantiebezoekers
en huis aan huis bezorgd in de gemeente
Peel en Maas.
Tot slot hoop ik dat u allen een zeer prettig
verblijf beleeft in deze mooie gemeente en
wens u prachtig weer, veel rust en plezier.
Jan Bouten,
Centrummanager Panningen
Kijk voor meer info op
www.thuisinpanningen.nl

Colofon

ZOMERINFO© Is een uitgave van DTP Graphic Products
in samenwerking met Centrum Management Panningen,
Retail Management Peel & Maas en VVV Peel & Maas
OPLAGE 32.000 stuks
CONTACT info@dtp-group.nl - www.dtp-group.nl
info@centrumpanningen.nl - www.thuisinpanningen.nl
ACQUISITIE, VORMGEVING, DRUK
DTP Graphic Products - Panningen
TEKSTEN Willem Sieders - Ank van Lier
FOTOGRAFIE Jac Willekens - Hart van Limburg
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Alle rechten voorbehouden aan DTP Graphic Products te Panningen.
© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van DTP Graphic Products.

We zijn weer blij
je te kunnen helpen
in onze winkel!
Boeken
Tijdschriften
Wenskaarten
Kantoorartikelen
Schoolartikelen
Cadeauartikelen
Markt 65
Panningen

Toeristisch Informatie Huis /

VVV Panningen

Bent U op zoek naar Fiets
-,
wandelroutes of andere
bezienswaardigheden dan
bent u
bij ons aan het goede adre
s.
Ook voor een uitgebreid assor
timent
streekproducten ( pakkette
n) en of
cadeaubonnen zoals de ijs
bon,
bioscoopbon, VVV Diner cheq
ue,
Peel en Maas Aet bon, skylin
e`s,
souvenirs en spreuken. loop
gerust
geheel vrijblijvend bij ons binn
en.
Wij zijn de hele week open

Raadhuisplein 4 | 5981 AT Panningen
Tel. 077-3077459 | www.hartvanlimburg.nl
EMAIL: vvvpanningen@hartvanlimburg.nl

Rondje
Peel en Maas

Wilt u er een dagje op uit? Dan kunt u in de omgeving van Peel en Maas uw hart ophalen.
Ons prachtige Noord-Limburgse landschap is namelijk bijzonder geschikt om er op een
bijzondere manier op uit te trekken. Wat dacht u van een oud Trabantje, een moderne
E-chopper of een sloep op de Maas? Plezier gegarandeerd!

RONDJES TO ER EN
OP D E E-CHO P P ER

Vanuit Panningen heeft u de mogelijkheid om de omgeving te verkennen op een
E-chopper. Deze stoere elektrische scooter is
milieuvriendelijk en bijzonder stil. Daardoor
kunt u onderweg gezellig kletsen en vooral
genieten van de omgeving. Kies de Maas- en
Kastelenroute voor een rit langs onder meer
de oevers van de Maas of neem de Oud Gemeente Helden-route door de kernen van
de voormalige gemeente Helden. Zin in een
hapje en een drankje? Kies dan een van de
arrangementen. Meer informatie vindt u op
www.e-chopperpanningen.nl.

VERK EN DE P EEL IN E E N TRA BA NT

Meijel is de uitvalsbasis voor een historische
toertocht door de Peel in een heuse OostDuitse Trabant. U voelt, beleeft, ervaart en
proeft de indrukwekkende historie van Meijel,
het ‘kruispunt in de Peel’. En dat tijdens een
unieke vintage toertocht. Aan de hand van
de Peelverhalen uit het dagboek van ‘Wippe
Pier’ gaat u op ontdekkingsreis naar de meest
bijzondere plekjes van het Peelgebied. Een
leerzame, gezellige activiteit die voor iedereen
toegankelijk is! Kijk voor meer informatie op
www.trabantindepeel.nl.

GENIET EN O P DE GOLVEN
VAN DE MAAS

U kunt de regio Peel en Maas ook verkennen
vanaf het water. Huur een sloep en geniet van
de omgeving met de zon op het gezicht en de
wind door de haren. Om met de eenvoudig te
bedienen elektrische sloep te varen heeft u geen
vaarbewijs nodig! U vertrekt in Kessel vanaf de
Loswal - aan de voet van Kasteel De Keverberg
- om een heerlijke vaartocht te maken over de
Maas tussen Venlo en Roermond. Cirkel rond
op de Maasarm in Neer en ontdek het waterrijke natuurgebied De Asseltse Plassen. Meer weten? Ga dan naar www.sloepverhuurlimburg.nl.

Proef het verschil bij De Koncurrent
Verrassend, vernieuwend, hip en trendy;
zo mag je de nieuwe zaak in het pand van
het voormalige klooster wel noemen. Na
maanden van verbouwen ben je van harte
welkom in de nieuwste hot-spot van Peel
en Maas. Of je nu wilt komen borrelen, uitgebreid tafelen, tot rust wilt komen op het
verwarmd terras of in de binnentuin, bijkletsen met je vrienden, de voetjes van de
vloer in de danszaal of een complete avond
uit… De Koncurrent heeft het allemaal!

E ROPUIT MET D E HUIFKAR

Heeft u altijd al willen weten hoe het eraan
toe gaat op een fruitbedrijf? Maak dan een
rondje met de Maasdal Huifkar Tour. U start
met een kop koffie en een lekker stuk vlaai.
Daarna stapt u in de huifkar om een rondje te
maken tussen de boomgaarden en het Maasdal van Baarlo. Tijdens de rit komt u alles te
weten over het fruit dat op de Fruitboerderij
wordt geteeld. Ook leuk: in de zomermaanden kunt u tijdens de Plukdagen zelf uw fruit
plukken in de boomgaarden. Kijk voor meer
info op www.fruitboerderij.com.

SPORTIEF ROND JE

Bent u sportief aangelegd? Dan is ‘Rundje
Koeberg’ zeker iets voor u. Elke tweede zondag van de maand kunt u in de Heldense
Bossen een rondje wandelen, nordic walken,
hardlopen of fietsen. Deelname kost slechts
€ 5,00 en daarvoor krijgt u ook nog een kopje
koffie met een lekker stuk vlaai. Meer informatie over deze sportieve rondjes vindt u op
www.rundjekoeberg.nl.
Wilt u meer weten over de vele mogelijkheden voor een dagje uit in Peel en Maas?
Kom dan langs bij een van de VVV-kantoren of kijk voor nog meer inspiratie bij de
dagrecreatie, pagina 22 - 23.

Met bijna 300 zitplaatsen (binnen en buiten)
is er altijd wel een plekje vrij om te genieten van onze uitgebreide drankenkaart met
verschillende speciaal bieren van de tap, een
uitgekiende wijnkaart, een verrassende en
hippe “sharing” menukaart en alle mogelijkheden voor een uitgebreide borrel.
Ook draait De Koncurrent zijn hand niet
om voor vernieuwende thema-avonden die
gedurende het jaar zullen plaatsvinden.
Bovendien is dit fantastische pand uitgerust met een trendy feestzaal die verhuurd
kan worden voor feesten en partijen maar
waar ook met enige regelmaat de oude
disco-tijden opnieuw zullen worden herbeleefd, compleet met verlichte dansvloer.

47

Ook is De Koncurrent the place to be voor
de populaire vrijdagmiddag-borrel… Na
een turbulente week op de werkvloer kom
je met je Kollega’s tot rust onder het genot
van een lekker informeel samenzijn voorzien
van een heerlijk drankje en voortreffelijk
hapje… Informeer naar de mogelijkheden.

BUFKES PANNINGEN WENST
ALLE DEELNEMERS VEEL SUCCES!

U bent van harte welkom in de nieuwste
aanwinst van Panningen.
De Koncurrent… proef het verschil.
De Koncurrent
Kerkstraat 3, 5981 CD Panningen
T 077-4660466
E info@dekoncurrent.nl

Markt 37 Panningen • www.janreijnen.nl

Baarloseweg 1, Kessel | 077-851 91 11
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Kunstroute
Peel en Maas

Museum
Peel en Maas

WANDEL OF F IETS L ANG S
DE MOOISTE KU N STOBJECT EN

De regio Peel en Maas vormt een geweldig gebied voor wandelaars en fietsers. Maar
ook kunstliefhebbers heeft de regio veel te bieden! Wist u dat er in het gebied meer dan
honderd kunstwerken te bewonderen zijn? Een projectgroep ontwikkelde een Kunstroute langs de kunstwerken in de openbare ruimte. Er zijn vijf deelroutes om te ontdekken. Laat u verrassen!
De route is geschikt om al wandelend of fietsend af te leggen. Via de objecten leert u meer
over de ontwikkeling en de achtergronden
van de regio. Iedere deelroute is ongeveer
twintig tot vijfentwintig kilometer
lang. Per route komt u langs ruim
twintig werken. Juist de diversiteit is zo leuk: de werken
variëren van mozaïeken
tot kunstobjecten van
mergel of glas.

In het kader van 75 jaar bevrijding beleef je in het
museum een fraaie tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog. Zo hoor je bommenwerpers
overvliegen en zie je wat het gevolg van de oorlog
is voor kerken in de regio. In onze Deportatiekamer veel aandacht voor de kerkrazzia.

VI J F DEELRO UTES
Iedere deelroute staat beschreven in een handige brochure.
Kiest u voor deelroute 1, dan komt u
langs kunstwerken in de kernen Kessel,
Kessel-Eik, Egchel en Helden. De tweede
deelroute gaat door de kernen Meijel en Beringe. De derde deelroute loopt van Maasbree
naar Koningslust en Grashoek. Hiermee ontdekt u de kunstwerken in het noorden van de
regio. De vierde route concentreert zich op de
vele kunstwerken die Baarlo rijk is. De vijfde
deelroute tot slot zoomt in op de kunstwerken
in Panningen.
ROUT ES VER BINDEN
De werkgroep heeft nu nog als doel om alle
deelroutes met elkaar te verbinden. Deze
verbindingen zullen te zijner tijd via een inlegvel aan de brochures worden toegevoegd.
Ook start de werkgroep met het maken van
updates. Zo is voor Baarlo al een inlegvel gemaakt met de zes nieuwe werken van het
beeldensymposium Steengoed Baarlo.
WAAR VER K R IJGBAA R?
De routes zijn voor €1,= per deelroute verkrijgbaar bij onder andere de VVV’s en de

Museum Peel en Maas in Helden biedt een leuk
uitstapje voor het hele gezin! Van de Romeinen en
de Tweede Wereldoorlog, tot de industrialisatie en
het recente leven in de jaren vijftig. De geschiedenis komt tot leven. Voor kinderen is er de spannende speurtocht. Hoogtepunt is de nabootsing
van de aardbeving uit 1992. Je wordt flink door
elkaar geschud, als je durft!

In beide ruimtes aangrijpende persoonlijke verhalen en objecten van ooggetuigen, achterblijvers
en gedeporteerden. Je komt letterlijk oog in oog
te staan met ooggetuigen die hun vaak meeslepende verhaal vertellen. Kinderen kunnen de WOII
speurtocht volgen en gaan decoderen. Kun jij de
code kraken? Open dan het slot van de mysterieuze, stoere WOII kist. Wie weet is er een leuk
presentje in de kist verstopt....

grotere campings. Bij de bibliotheken in Peel
en Maas en in Reuver zijn deze gratis verkrijgbaar voor leden van de bibliotheek. Liever digitaal de route volgen? Ook dat is mogelijk
via de gratis app: izi.travel. Deze audioreisgids is te downloaden in de App Store. Zoek
op Peel en Maas.

MEER WETEN?
Kijk op www.peelenmaasnet.nl
of op de Facebookpagina:
KunstroutePeel en Maas.
Voor contact kunt u mailen naar:
cpmkunstroutes@gmail.com.

Op onze zolder verschillende nieuwe exposities
gericht op Peel en Maas in de vorige eeuw. Dankzij veel historisch fotomateriaal, korte teksten en
filmpjes, interactieve touchscreens en activiteiten
voor de jeugd kom je meer te weten over de historische tramlijnen, de beugelsport, de Limburgse
mijnen en ambachtelijke beroepen als timmerman
en smid. Neem daarnaast plaats in ons naoorlogse
schooltje en maak een selfie.
Sluit het bezoek aan het museum af met een kopje koffie en een stuk heerlijke Limburgse vlaai in
de Gasterie!

Leukee
nieuwen
itemse!
acti

Erkend Koga, Trek en Batavus dealer.
Hét adres voor al uw reparaties en onderhoud.

Top service en eerlijk advies!

06 46 07 57 12
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Raadhuisstraat 128 - Panningen

Kerkstraat 52A - 5981 CG Panningen
T. (077) 3076082 - www.tandem-panningen.nl

Aan de Koeberg 3
5988 NE Helden (L)
museumpeelenmaas.nl

Voor de actuele
openingstijden
zie onze website

Helden

Helden is één van de elf kernen van de gemeente Peel en Maas. Helden, in het lokale
dialect Helje-Dörp of kortweg Dörp genoemd, was tot de gemeentelijke herindeling in
2010 een zelfstandige gemeente. Dankzij de toeristische aantrekkingskracht en de vele
campings in de omgeving is Helden bekend tot ver buiten Limburg.
In Helden vindt u een compact winkelcentrum -De Kaupman- met onder meer een
regionale supermarkt. Verder heeft Helden
een ruim aanbod aan horecagelegenheden.
Gezellige kroegen en cafés, twee fritures,
een lunchroom, een eetcafé, een barbecuerestaurant en een all-you-can-eat restaurant.
Voor elk wat wils dus!

BEZIEN SWAAR DIGHE DEN
Houdt u van cultuur? Breng dan eens een
bezoekje aan Streekmuseum Peel en Maas,
gevestigd in ’t Kerkeböske. U beleeft er de
geschiedenis van de streek: van de jager-verzamelaars, de Kelten en de Romeinen tot aan
de Tweede Wereldoorlog en de aardbeving
in 1992. Maar ook in de buitenlucht kunt u
genieten van cultuur. Want verspreid door
Helden vindt u een keur aan
kunstwerken, die vaak
langs de openbare
weg staan. In totaal
zijn er maar liefst
tien van dergelijke
kunstwerken te vinden in Helden.

TERRAS AAN DE WIJNGAARDEN
VAN VINEA CURA
LUNCH
BORREL
WIJNPROEVERIJ
077 400 28 67

Baarloseweg 8 A, Helden

www.heldenvanhelden.nl

PRACHTIGE NATUUR
Behalve de cultuur is Helden ook zeker de
moeite waard vanwege de prachtige natuur.
Het bekendst zijn de Heldense Bossen met
stuifzandheuvels en naaldbomen. Dit bijzondere heuvellandschap wordt gevormd door
uitlopers van de Maasduinen. Dankzij de vele
fiets- en wandelpaden zijn de Heldense Bossen bij uitstek geschikt voor een flinke tocht
door de natuur.
Het Kwistbeekdal is een veel rustiger natuurgebied, waar u heerlijk kunt wandelen.
De Kwistbeek begint tussen Helden en Panningen en stroomt via Langhout in Maasbree
naar de Maas bij Baarlo. In het Kwistbeekdal
liggen zes vennen die gevoed worden met
kwelwater. Een lust voor natuurliefhebbers!
MEER WETEN?
Benieuwd wat er allemaal te doen is in Helden? Ga dan naar de website www.helden.nl
voor meer informatie over activiteiten en de
winkels en verenigingen die Helden rijk is.
WIST U DAT HEL D EN…
… voor het eerst werd vermeld in het
jaar 1144?
… kerkelijk gezien lange tijd onder het
bisdom Luik viel?
… en omgeving tot het jaar 1814 Duits
was?

Het is heerlijk vertoeven op

www.deheldensebossen.nl
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De Panningse horeca staat voor u klaar!
Vakantietijd? Terrasjestijd! Kom langs en laat u gastvrij onthalen bij één van de vele horecazaken die Panningen rijk is. Want de horeca van
Panningen ontvangt u natuurlijk ook deze zomer met open armen. Geniet van ijs, een drankje en een hapje, van de zon én van elkaar!
In het centrum van Panningen vindt u een verbluffend veelzijdig aanbod aan horecagelegenheden. Dus u mag het zeggen: wordt het uitgebreid
tafelen of snel een broodje afhalen, komt u een borreltje drinken of toch gezellig lunchen? Het kan allemaal. De horecazaken in Panningen
zijn er helemaal klaar voor om u een geweldige zomer te bieden met een heerlijk hapje en een verfrissend drankje!
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AUGUSTUS

JULI

JUNI

Evenementenkalender 2021
DATUM

ACT IVIT E IT

LOCATI E

TI J DS TI P

Za 26 juni t/m di 29 juni

Kermis Kessel - Check de website van de Gemeente Peel en Maas

Markt, Kessel

www.peelenmaas.nl

Za 26 juni

Wandel 1 Daagse Peel en Maas. Kosten voor deze tocht bedragen €12,50

Start bij café Tinus in Panningen, café Leanzo in
Grashoek of café De Pool in Maasbree

9.00 - 16.00 uur

DATUM

ACT IVIT E IT

LOCATI E

TI J DS TI P

Zo 4 juli

Baolderse Ammyday, 18th Edition. Een prachtige collectie van Amerikaanse klassiekers
en Muscle Cars

Centrum Baarlo

vertrek toertocht 13.00 terugkomst toertocht
ca. 14.30. Eindtijd: 20.00 uur

Za 6 juli

Concert Fanfare Eendracht Baarlo

Markt, Baarlo

Vanaf 20.00 uur. Zie website voor
meer info: www.fanfarebaarlo.nl

Vr 9 juli t/m wo 14 juli

Kermis Panningen, grote regionale kermis met vele attracties voor klein en groot
(vr. vanaf 16.00 uur) - Check de website van de Gemeente Peel en Maas

Centrum Panningen

Vanaf 14.00 uur
www.peelenmaas.nl

Zo 11 juli

Rundje Koeberg: wandelen ca. 6 en 11 km start 8.00-9.30 uur en ca. 17 km
start 8.00-9.00 uur; hardlopen ca. 6, 11 en 17 km start 9.30 uur;
recreatief fietsen start 9.15 uur - €5,00 p.p.

Kerkeböske, Helden

Vanaf 08.00 uur
www.rundjekoeberg.nl

Zo 18 juli

Formule1 op groot LED scherm

Café Tinus Panningen

16.00 uur
www.goedtoeven.nl

Do 22 juli

Openluchtbioscoop. Zie website voor meer informatie over het programma.

Café Tinus Panningen

21.00 uur
www.goedtoeven.nl

Vr 23 juli

Friday Night Life DOK6

DOK6 Horeca Panningen

21.00 uur
www.dok6.eu/horeca/

Zo 25 juli

Historische wasdemonstratie in klederdracht bij De Sprunk - gratis.
Ook de watermolen is geopend

Baarlo, Wasplaats De Sprunk, Kasteelweide, centrum

13.30 - 16.00 uur

Zo 25 juli

De Sjlippers van Tinus - genieten van livemuziek onder het genot van een drankje

Café Tinus Panningen

15.00 - 18.00 uur
www.goedtoeven.nl

Ma 26 juli

Springkussenfestijn

Centrum Panningen

13.00 - 17.00 uur
www.thuisinpanningen.nl

Di 27 juli

Politiehondenvereniging: bijwonen demonstratie van training politiehonden.
Kaartverkoop vooraf bij VVV Baarlo, tel. 077-4773666, € 5,00 p.p.,kind t/m 12 jaar € 3,00

Info bij VVV Baarlo, Grotestraat 16a

19.00 - 21.00 uur

Di 27 juli t/m vr 30 juli

Fiets 4-Daagse De Peel
(zie website voor diverse starttijden)

Start o.a. Gemeenschapshuis D'n Binger,
Alexanderplein 2, Meijel

Vanaf 09.00 uur
www.fiets4daagsedepeel.nl

Di 27 juli t/m vr 30 juli

Bijzonder mobiel 4-Daagse. Voor mensen met een beperking die gebruik maken
van een aangepast vervoermiddel - Zie website voor starttijden

Start Gemeenschapshuis D'n Binger,
Alexanderplein 2, Meijel

www.bijzondermobiel4daagse.nl

Wo 28 juli

Weekmarkt Panningen

Centrum Panningen

9.00 - 16.00 uur

Do 29 juli

Openluchtbioscoop. Zie website voor meer informatie over het programma.

Café Tinus Panningen

21.00 uur
www.goedtoeven.nl

Vr 30 juli

Friday Night Life DOK6

DOK6 Horeca Panningen

21.00 uur
www.dok6.eu/horeca/

Vr 30 juli

Jaarmarkt Meijel, entree € 2,00 p.p.

Kern Meijel

www.facebook.com/JaarmarktMeijel/

Vr 30 juli

FesTinus - zomerfestival met livemuziek van de Feestband Khick

Café Tinus Panningen

www.goedtoeven.nl

Za 31 juli

FesTinus - zomerfestival met middagactiviteit en 's avonds livemuziek
van de band Fever of Life

Café Tinus Panningen

www.goedtoeven.nl

Za 31 juli

Ossenfeesten - Zie website voor meer info.

Kern Maasbree

www.ossenfeesten.nl

DATUM

ACT IVIT E IT

LOCATI E

TI J DS TI P

Zo 1 augustus

FesTinus - zomerfestival met frühshoppen onder begeleiding van Wir Sind Schnitzels
en F1 op groot LED scherm

Café Tinus Panningen

www.goedtoeven.nl

Zo 1 augustus

Special Sunday - kleedjesmarkt. Snuffel tussen de talrijke aanbiedingen op de kleedjes
en sla je slag!

Centrum Panningen

13.00 - 17.00 uur
www.thuisinpanningen.nl

Zo 1 augustus

Ossenfeesten - Zie website voor meer info.

Kern Maasbree

www.ossenfeesten.nl

Ma 2 augustus

Cirque du Kepèl. Kids kunnen meedoen aan speciale circus-workshops
en wanen zich acrobaat of clown voor één middag.

Centrum Panningen

13.00 - 17.00 uur
www.thuisinpanningen.nl

wo 4 augustus

Weekmarkt Panningen

Centrum Panningen

9.00 - 16.00 uur

Wo 4 augustus

Struinen door de bossen… Laat u verrassen!! De wandeling o.l.v. een gids is ca. 8 km.
Kaartverkoop vooraf bij VVV Baarlo, tel. 077-4773666, € 5,00 p.p.,
kind 3 t/m 12 jaar € 3,00

Info bij VVV Baarlo, Grotestraat 16a

10.30 - 13.00 uur

Wo 4 augustus

Ossenfeesten - Zie website voor meer info.

Kern Maasbree

www.ossenfeesten.nl

Do 5 augustus

Openluchtbioscoop. Zie website voor meer informatie over het programma.

Café Tinus Panningen

21.00 uur
www.goedtoeven.nl

Do 5 augustus

Bezichtiging kerk H. Petrus

Markt 1, Baarlo

14.00 - 16.00 uur (gratis toegang)

Vr 6 augustus

Zomermarkt Kepèl

Centrum Panningen

14.00 - 20.00 uur
www.thuisinpanningen.nl

Vr 6 augustus

Friday Night Life DOK6

DOK6 Horeca Panningen

21.00 uur
www.dok6.eu/horeca/

Vr 6 augustus

Ossenfeesten - Zie website voor meer info

Kern Maasbree

www.ossenfeesten.nl

Za 7 augustus

Ossenfeesten - Zie website voor meer info

Kern Maasbree

www.ossenfeesten.nl

Za 7 t/m di 10 augustus

Kermis Grashoek - Check de website van de Gemeente Peel en Maas

Kern Grashoek

Vanaf 16.00 uur
www.peelenmaas.nl

LET OP! Afhankelijk van de maatregelen en eventuele restricties met betrekking tot het coronavirus
verzoeken wij u de websites van alle evenementen te raadplegen voor actuele gegevens.
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LOCATI E

TI J DS TI P

Zo 8 augustus

Rundje Koeberg: wandelen ca. 6 en 11 km start 8.00-9.30 uur en ca. 17 km
start 8.00-9.00 uur; hardlopen ca. 6, 11 en 17 km start 9.30 uur; recreatief fietsen
start 9.15 uur - €5,00 p.p.

Kerkeböske, Helden

Vanaf 08.00 uur
www.rundjekoeberg.nl

Zo 8 augustus

Rundje Koeberg EXTRA - dagfietstocht 30 en 45 km 9:00 - 14:00 uur en 60 km
9:00 - 13:00 uur.

Kerkeböske, Helden

Vanaf 9.00 uur
www.rundjekoeberg.nl

Ma 9 augustus

Spellenmiddag met Daelzicht. Spellenmiddag voor kids, begeleid door de bewoners
van Daelzicht. Kom en speel mee met speciale XXL-spellen!

Centrum Panningen

13.00 - 17.00 uur
www.thuisinpanningen.nl

Wo 11 augustus

Weekmarkt Panningen

Centrum Panningen

9.00 - 16.00 uur

Do 12 augustus

Openluchtbioscoop. Zie website voor meer informatie over het programma.

Café Tinus Panningen

21.00 uur
www.goedtoeven.nl

Do 12 augustus

Bezichtiging kerk H. Petrus

Markt 1, Baarlo

14.00 - 16.00 uur (gratis toegang)

Vr 13 augustus

Zomermarkt Kepèl

Centrum Panningen

14.00 - 20.00 uur
www.thuisinpanningen.nl

Vr 13 augustus

Friday Night Life DOK6

DOK6 Horeca Panningen

21.00 uur
www.dok6.eu/horeca/

Za 14 augustus

Bospartizanenwandeling o.l.v. een gids, ca. 8 km. Wat speelde zich de laatste maanden
van 1944 af in de bossen van Baarlo? Kaartverkoop vooraf bij VVV Baarlo, tel. 077-4773666,
€ 5,00 p.p., kind 8 t/m 12 jaar € 3,00

Info bij VVV Baarlo, Grotestraat 16a
Start in het bos bij fietsknooppunt 57,
Heerkampweg

10.00 uur

Ma 16 augustus

Cirque du Kepèl. Kids kunnen meedoen aan speciale circus-workshops en wanen zich
acrobaat of clown voor één middag.

Centrum Panningen

13.00 - 17.00 uur
www.thuisinpanningen.nl

Wo 18 augustus

Weekmarkt Panningen

Centrum Panningen

9.00 - 16.00 uur

Zo 18 augustus

Bondsfeest Schutterij Sint Martinus Maasbree

Schorweg 6, Maasbree

13.30 uur start optocht bij kerk

Do 19 augustus

Openluchtbioscoop. Zie website voor meer informatie over het programma.

Café Tinus Panningen

21.00 uur
www.goedtoeven.nl

Do 19 augustus

Bezichtiging kerk H. Petrus

Markt 1, Baarlo

14.00 - 16.00 (gratis toegang)

Vr 20 augustus

Zomermarkt Kepèl

Centrum Panningen

14.00 - 20.00 uur
www.thuisinpanningen.nl

Vr 20 augustus

Friday Night Life DOK6

DOK6 Horeca Panningen

21.00 uur
www.dok6.eu/horeca/

Za 21 t/m di 24 augustus

Kermis Kessel-Eik - Check de website van de Gemeente Peel en Maas

Kern Kessel-Eik

Vanaf 16.00 uur
www.peelenmaas.nl

Zo 22 augustus

Hopsaland DOK6 - gezellig bierfestijn

DOK6 Horeca Panningen

13.00 - 20.00 uur
www.dok6.eu/horeca/

Do 26 augustus

Bezichtiging kerk H. Petrus

Markt 1, Baarlo

14.00 - 16.00 uur (gratis toegang)

Do 26 augustus

Openluchtbioscoop. Zie website voor meer informatie over het programma.

Café Tinus Panningen

21.00 uur
www.goedtoeven.nl

Za 28 augustus

MIRU&HJS MVC TOP Onder 12 voetbaltoernooi

Sportpark De 3-Sprong,
Breetse Peelweg 1B, Maasbree

zie website voor meer info:
www.mvctopd.nl

Zo 29 augustus

Formule1 op groot LED scherm

Café Tinus Panningen

16.00 uur
www.goedtoeven.nl

DAT UM

ACT IVIT E IT

LOCATI E

TI J DS TI P

Vr 3 september

Theater op Straat avondact

Centrum Baarlo

Vanaf 18.30 uur
www.baarloleeft.nl

Za 4 en zo 5 september

Rondje Kunst Baarlo - o.a. met foto-expositie Baarlo Steengoed

Kasteel d'Erp, Baron van Erplaan 1, Baarlo

11.00 - 17.00 uur

Za 4 september t/m di 7
september

Kermis Meijel - Check de website van de Gemeente Peel en Maas

Kern Meijel

Vanaf 14.00 uur
www.peelenmaas.nl

Zo 5 september

Septemberwandeling Baarlo, 5 routes, georganiseerd door Stichting Wandelen in Baarlo

GMB, Pratwinkel 5, Baarlo

Vanaf 07.30 uur

Zo 5 september

Theater op Straat - doorlopend 6 acts in het mooie groene hart van Baarlo

Centrum Baarlo

12.00 - 18.30 uur
www.baarloleeft.nl

Za 11 t/m wo 15 september Kermis Baarlo - Check de website van de Gemeente Peel en Maas

Centrum Baarlo

Vanaf 14.00 uur
www.peelenmaas.nl

Zo 12 september

Rundje Koeberg: wandelen ca. 6 en 11 km start 8.00-9.30 uur en ca. 17 km
start 8.00-9.00 uur; hardlopen ca. 6, 11 en 17 km start 9.30 uur;
recreatief fietsen start 9.15 uur - €5,00 p.p.

Kerkeböske, Helden

Vanaf 08.00 uur
www.rundjekoeberg.nl

Zo 12 september

Koopzondag in Panningen-centrum met Glitz & Glam: alles op het gebied van wellbeing,
mode, food en muziek

Centrum Panningen

13.00 - 17.00 uur
www.thuisinpanningen.nl

SEPTEMBER

ACT IVIT E IT

AUGUSTUS

DAT UM

Noodgeval?

Een huisarts, tandarts of dierenarts nodig? Raadpleeg de receptie van uw verblijf voor de actuele
contactgegevens. In geval van acute nood kunt u
voor politie, brandweer en/of ambulance contact
opnemen met alarmnummer 112. Is de situatie niet levensbedreigend en heeft u toch politie
nodig, bel dan met tel. 0900-8844. Voor spoedeisende huisartsenhulp in de avonduren en weekenden kunt u contact opnemen met de Huisartsenpost in Venlo via tel. 0900-8818. In Meijel kunt u
bellen met de Huisartsenpost locatie Weert,
tel. 0495-677677.
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Naast de 4 kastelen telt het dorp in
de openbare ruimte vele werken van
beroemde kunstenaars. Een wandeling door de oude dorpskern met
het groene hart en gezellige
winkeltjes is een ware
verademing.
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De voormalige stad
Kessel ligt pal aan de
Maas. Met de veerpont bent u
zo aan de overkant, waar Reuver
en Beesel liggen. Absolute blikvanger
is kasteel De Keverberg, voormalige
zetel van de graven van Kessel. Verwoest in de Tweede Wereldoorlog
was het lange tijd een ruïne.
In 2015 is het magnifiek
gerestaureerd.

Peel en Maas is een nuchtere no nonsense gemeente
KESSEL-EIK
BAARLO
MAASBREE
hoog in het vaandel
staat. Hierdoor blijven
De Grashookwaar zelfsturing Eik
Baolder
Bree de 11 kernen
zich voortdurend ontwikkelen en kennen een veelzijdig verenigingsleven
en dus ook veel activiteiten. Peel en Maas is een gemeente waar het fijn
wonen, werken, ondernemen en recreëren is.
Beleef zelf de ruimte in deze mooie gemeente.

GRASHOEK
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Wandelend
en fietsend
de Maas over
SAMEN
SAMEN
GENIETEN
GENIETEN
IN
IN ONZE
ONZE
SFEERVOLLE
SFEERVOLLE
BABYSPA
BABYSPA
MET
MET VEEL
VEEL
GEZONDHEIDSGEZONDHEIDSVOORDELEN
VOORDELEN

De rivier de Maas, die de gemeente Peel en Maas aan de oostkant begrenst, vormt een
natuurlijke barrière. Maar u hoeft zich hierdoor gelukkig niet te laten tegenhouden. Met
de veerdiensten in Baarlo en Kessel bent u immers vliegensvlug aan de overkant. Welke
veerpont u ook kiest: ze vormen een uitstekend startpunt voor een wandel- of fietstocht
naar ‘de overkant’. Stel eenvoudig zelf een wandel- of fietsroute samen of maak gebruik
van een bestaande route. Aan u de keuze!

Lekker ontspannen
Lekker ontspannen
Lekker
ontspannen
in
rustige
omgeving
in rustige omgeving
in rustige omgeving

Zelf een route maken is heel eenvoudig. Met
behulp van een wandelroutekaart van Knopen-lopen of een Fietsknooppuntenkaart stippelt u vooraf uw route uit. U kiest een startpunt, noteert de nummers van de knooppunten waarlangs u wilt wandelen of fietsen en u
kunt van start! U volgt de route door bij het
startpunt van uw keuze te beginnen en van het
ene genummerde bordje naar het volgende te
wandelen of te fietsen.

BAARLO - STEYL
Gediplomeerde
Gediplomeerde
Gediplomeerde
medewerkers
medewerkers
medewerkers

Gratis parkeren
Gratis parkeren
Gratis
voor parkeren
de deur
voor de deur
voor de deur

Vanaf Baarlo brengt veerpont ‘Baarlo’ u naar
het prachtige dorpje Steyl. Een deel van Steyl
is beschermd dorpsgezicht, onder meer vanwege de historische gebouwen waarvan sommige zelfs rijksmonument zijn. Zo staat er het
Missiehuis St. Michaël, dat bestaat uit kloostergebouwen met werkplaatsen, tuinen en het
Missiemuseum. Ook het Limburgs Schutterij
Museum en de Botanische Tuin Jochumhof zijn
de moeite meer dan waard. De openingstijden vindt u op www.schutterijmuseum.nl en
www.jochumhof.nl.

Meer
info?
Bezoek onze
website of
Meer
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Panningen
5981 CM Panningen
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T.
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851 69
69 38
38

Gas nodig?

Wij vullen
merkloze gasflessen!
Campingbenodigdheden

Openingstijden:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

9.00-18.00*
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-17.00

* Van 1 sept
tot 1 maart
op maandag
geopend vanaf
13.00 uur.

www.debabybubbel.nl | info@debabybubbel.nl

Het autoveer tussen Kessel en Beesel is al sinds
1931 in de vaart. Als u vanuit Kessel aan de
overkant bent aangekomen, gaat u rechtdoor
naar Beesel. Dit is een rustig dorpje met een
fraaie historische dorpskern. Bezienswaardigheden zijn onder andere de molen ‘De Grauwe
Beer’ en de Historische Groentehof. Daar worden Limburgse ‘vergeten groenten’ geteeld,
zoals Huttentut en Buggenumse Muuskes. Van
begin juli tot eind september is er elke zondag
om 14.00 uur een rondleiding.
Dan is er nog het pontje De Vogelvlucht tussen
Neer en Rijkel/Beesel, dat alleen toegankelijk is
voor fietsers en voetgangers. De Vogelvlucht
sluit aan op het fietsknooppuntensysteem,
zodat u het prima kunt inpassen in een fraaie
fietsroute. Daarnaast maakt De Vogelvlucht
deel uit van het ‘Rondje met het pontje’. Dit
zijn vier fiets- en voetveerverbindingen, die
een aantal kernen in Nederlands en Belgisch
Limburg met elkaar verbinden. Dus maak een
mooie wandeling of fietstocht en blaas even
lekker uit op het water tot aan de volgende
stop. Volop genieten!

Gezuiverd chloorvrij
Gezuiverd chloorvrij
Gezuiverd
en warmchloorvrij
water
en warm water
en warm water
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Meijelseweg 51 | 5986 NH Beringe
T (077) 466 9194 | www.buitenhuisberinge.nl

Ontdek uw eigen stukje
Peelgeluk in Meijel

Het leukste dagje uit in Peel & Maas

Meijel, het dorp dat ‘de Peel’ vertegenwoordigt in Peel & Maas. Het bruisende Peeldorp
wordt omringd door natuur en kent een rijke historie die vandaag de dag nog steeds zichtbaar is. Breng bijvoorbeeld eens een bezoek aan Belfort Vossenberg of beklim de compleet
gerenoveerde kerktoren.
Voor een versnapering tijdens een fiets- of
wandeltocht kunt u zowel binnen als buiten
de dorpskern bij diverse gezellige terrassen,
restaurants en cafés terecht. Ontdek het dorp
en de Peelomgeving met een uniek gehuurd
voertuig of dobber heerlijk met uw kano of
supboard in het kanaal. Bezoek Meijel en
beleef het Peelgeluk samen.

www.fatmaxindepeel.nl
• 2,5 uur durende tocht à € 34,50 p.p.
• Berijder minimaal 16 jaar (geen rijbewijs nodig)

S TRUIN DO O R HE T VERLEDEN
VAN MEIJEL
De dorpskern van Meijel kenmerkt zich
door de verlichte Sint Nicolaaskerk die u al
van kilometers afstand kunt zien. Tijdens
het intensieve renovatieproject werd hard
gewerkt aan het dak, de verlichting, maar ook
aan het toegankelijk maken van de toren. De
gloednieuwe trappen zorgen ervoor dat de
toren veilig te betreden is. Na het beklimmen
van de trappen heeft u een prachtig uitzicht
over de dorpskern en omgeving.

www.echopperindepeel.nl
• 2,5 uur durende tocht à € 34,50 p.p.
• Kinderen als bijrijder gratis
(max. gewicht 120 kg per voertuig)
• Berijder minimaal 16 jaar en in het bezit
van bromfietscertificaat of rijbewijs B

Net buiten de dorpskern, aan de rand van
de Peel treft u een historisch terrein: Belfort
Vossenberg. Beklim de 22 meter hoge toren
en reis door vier verschillende historische
thema’s: turfwinning, natuur, oorlog en
kunst. Eenmaal boven heeft u een prachtig
uitzicht over het Peelgebied waar ruim 75 jaar
geleden soldaten vochten voor de vrijheid
van heel Nederland. Dit is nog goed te zien
aan de zes bunkers naast de toren die ook
wel kazematten worden genoemd. Samen
vormen zij de zogenaamde Peelraamstelling.

B E ZOEK MEIJEL ,
B E L EEF HET PEELGEL UK
Aan de voet van de kerk, aan het Raadhuisplein,
treft u het Peelpunt. Hét beginpunt van uw
kennismaking met Meijel en haar prachtige
omgeving. Pak de fiets en kies één van de
meer dan 80 fietsroutes die in Meijel starten
en u door Meijel en de prachtige Peelomgeving
leiden. Het gebied is ook uitermate geschikt
voor wandelaars die op zoek zijn naar een
korte of juist langere wandeltocht. Alle fiets- en
wandelroutes zijn verkrijgbaar bij het Peelpunt.
Medewerkers voorzien u graag van tips en advies
op toeristisch vlak, achtergrondinformatie over
de regio en vertellen u meer over de bijzondere
Meijelse taal.
U kunt ook het online kanaal van Meijel
raadplegen: www.peelgeluk.nl. Daar treft u
een divers aanbod aan activiteiten die u bij
lokale ondernemers kunt boeken. Activiteiten
die u laten kennismaken met het dorp en haar
prachtige omgeving. Verwen uzelf met een
heerlijk stuk Limburgse vlaai op een terrasje,
geniet van een overheerlijke maaltijd bij één van
de vele restaurants of boek een overnachting
om Meijel meerdere dagen te bezoeken.
Ontdek uw Peelgeluk, breng een bezoek aan
Meijel en beleef het Peelgeluk samen.

www.swingtrikeindepeel.nl
• 1,5 uur durende tocht à € 23,00 p.p.
• 2,25 uur durende tocht à € 30,00 p.p.
• Berijder minimaal 16 jaar (geen rijbewijs nodig)

www.snorfietsindepeel.nl
• 2 uur durende tocht à € 23,00 p.p.
• 3 uur durende tocht à € 27,00 p.p.
• Berijder minimaal 16 jaar en in het bezit
van bromfietscertificaat of rijbewijs B

www.trabantindepeel.nl
• 3 uur tocht inclusief koffie en gebak onderweg
à € 41,50 p.p. / kinderen à € 18,50 p.p.
• Chauffeur minimaal 24 jaar en in het bezit
van rijbewijs B

Groot terras
www.legerjeepindepeel.nl
• 3 uur durende verkenning à € 43,50 p.p. /
kinderen à € 18,50 p.p.
• Chauffeur minimaal 24 jaar en in het bezit
van rijbewijs B

Verhuur
elektrischeen benzine
scooters

Heere van Meijel

Op al onze activiteiten zijn huurvoorwaarden van toepassing. Meer info of reserveren? Bel of e-mail naar:

Grand café

De Heere van Meijel
Dorpsstraat 19, 5768 CD Meijel
T 077-4661031
E info@deheerevanmeijel.nl

Raadhuisplein 11, Meijel

www.goejje.nl
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Telecombinatie
Telecombinatie
Panningen
Telecombinatie
is Panningen
een nietvan
meer
isPanningen.
een
Panningen
weg
niet
te denmeer
is een
wegniet
te denmeer weg te denbruisende
winkelcentrum

ken telecomspecialist
ken telecomspecialist
in hetken
bruisende
telecomspecialist
in het
winkelcentrum
bruisende
in het
winkelcentrum
van
bruisende winkelcentrum
van
van
Juist
in deze
bijzondere
‘coronatijd’
zientelecomwe
hoe
belangrijk
een mobiele
telefoon of
Panningen. Wij
Panningen.
bieden
een
Wij
Panningen.
zeer
bieden
breed
een
Wij
scala
zeer
bieden
aan
breed
een
scala
zeer
aan
breed
telecomscala
aan telecomtablet is. We willen graag met elkaar in contact blijven en moeten er daarom van
op aan kunnen dat alles werkt zoals het hoort en dat we genoeg kunnen bellen en
geeft rust zodat
geeft
jij alle
rust tijd
zodat
geeft
hebt
jij alle
om
rustje
tijd
zodat
te
hebt
oriënteren.
jij om
alle snapt
je
tijd
te hebt
oriënteren.
om je
te goed
oriënteren.
internetten.
Telecombinatie
Panningen
dit maar
al te
en begrijpt dat
dit
in
deze
lastige
tijd
nog
belangrijker
is
dan
ooit.
Telecombinatie
Telecombinatie
Panningen Telecombinatie
bestaat
Panningen
uit een
bestaat
Panningen
verkoopteam
uit een
bestaat
verkoopteam
uit een verkoopteam

producten. Deproducten.
huiselijke De
sfeer
producten.
huiselijke
die onzesfeer
De
winkel
huiselijke
die uitstraalt
onzesfeer
winkel
dieuitstraalt
onze winkel uitstraalt

van 8 medewerkers
van 8 medewerkers
die jouvan
zullen
8 medewerkers
die
voorzien
jou zullen
vandie
voorzien
perjou zullen
van pervoorzien van per-

Met een team van acht deskundige medewerkers staan we elke dag voor je
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We nemen de tijd voor je, leggen de verschillen tussen de toestellen en abonnementen
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De nazorg is bij ons even belangrijk als de verkoop. Heb je een probleem met je toestel,
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dag in onze winkel terecht kunt. Ons doel 100%

tevreden klanten. Laat je overtuigen door onze service en kom langs in onze winkel. Met of
zonder afspraak, je bent altijd van harte welkom.
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Maasbree

Rustig kerkdorp, bol van traditie
Maasbree, door de inwoners in het lokale dialect ‘Bree’ genoemd, is een rustig kerkdorpje
met verschillende fraaie oude panden en gezellige winkeltjes. Op en rond de Dorpstraat
zijn ook gezellige terrasjes te vinden. Rust even uit onder het genot van een hapje en een
drankje, bijvoorbeeld als tussenstop tijdens een fiets- of wandeltocht in de prachtige natuur in de omgeving.

OP PAD IN DE N ATUUR
In de omgeving van Maasbree liggen enkele
fraaie natuurgebieden. Asbroek en Langhout
zijn zelf helaas niet toegankelijk, maar u
kunt er wel omheen fietsen of wandelen. De
natuurgebieden Dubbroek en Winkel lenen zich
uitstekend voor een rustgevende wandeling of
fietstocht. Door natuurgebied Winkel lopen
drie onverharde wegen waarover het heerlijk
wandelen is. Dubbroek ligt deels in een oude
Maasbedding en wordt doorkruist door diverse
fiets- en wandelroutes.
WANDELEND DO OR B REE
U heeft de keuze uit verschillende wandelroutes,
variërend in lengte en moeilijkheidsgraad. Zo is
er het Maasbrees dorpsommetje, een route van
6 kilometer direct in en rond Maasbree. Doordat
de route grotendeels over verharde wegen gaat,
is het ook zeer geschikt voor rolstoelgebruikers.
De wandeling begint bij de kerk, waarna u heel
eenvoudig de knooppunten van wandelnetwerk
Peel en Maas volgt.
Een andere boeiende wandelroute is Knopen
Lopen in Bree. Deze route, van zo’n 12 kilometer
lang, leidt u onder andere door het stroomgebied
van de Everlosche Beek. Hier kunnen de paden
drassig zijn, dus het is verstandig stevige
wandelschoenen aan te trekken.
EROPUIT O P DE FIETS
Houdt u van fietsen? Dan kunt u de omgeving
van Maasbree ontdekken door een aantal
routes op het fietsknooppuntennetwerk. Neem
de Kunstroute Peel en Maas III, die zo’n 25
kilometer lang is. Deze begint in Maasbree en
brengt u langs maar liefst 21 kunstwerken in
Maasbree, Koningslust en Grashoek.
Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen
tijdens de Natuurroute Maasbree. Deze
tocht van 33 kilometer gaat door prachtige
natuurgebieden in Maasbree en Baarlo. Een
route die ook zeker de moeite waard is!

GE ZEL L IGE HORECA & WINKEL S
Al dat wandelen en fietsen zorgt ervoor dat u
wel een versnapering kunt gebruiken. Tank dan
even bij op een terrasje bij een van de gezellige
horecagelegenheden die Maasbree rijk is. Of
neem een kijkje in de gezellige winkels. Naast
diverse winkels vindt u in het centrum onder
meer Café de Pool en Brasserie ’t Gemeintehoes.
Nieuw is De Vermaekerij, waar u terecht kunt voor
een verrassende combinatie van restaurant en
andere activiteiten. Maar ook in het buitengebied
heeft u de mogelijkheid even bij te komen van
een wandel- of fietstocht. De ondernemers in
Bree verwelkomen u graag voor een leuk winkel
bezoek of een hapje en een drankje.
EVENEMENTEN
Maasbree kent een bruisend verenigingsleven, dat bol staat van tradities. Vele van deze
actieve verenigingen organiseren verschillende evenementen, waarvan de geschiedenis
vele jaren teruggaat. Zo is er de Zomermarkt,
georganiseerd door het Maasbrees Mannenkoor, en het Sjuutsenfest, een schietfestijn
van Schutterij St. Martinus. Een andere traditie wordt gevormd door de Ossefeesten. Dit
oudste tentfeest van Nederland wordt georganiseerd door Fanfare St. Aldegondis en is
een begrip in de wijde omgeving.
Of deze evenementen dit jaar daadwerkelijk doorgaan was tijdens het schrijven van
dit artikel nog niet bekend. Kijk voor actuele
informatie op www.visitnoordlimburg.nl.

MAAK JE
VAKANTIE
TE GEK.
MAAK JE
VAKANTIE
TE GEK.

In de zaak vol
smaek en vermaek.

Unieke smaek
PIZZA, SUSHI EN GRILL.

In de zaak vol
smaek en vermaek.

Da’s handig hé. Onze smaekbazen maken voor
ieder wat wils. Dus iedereen wat anders en toch
gezellig samen eten? Bij de Vermaekerij kan het.
Bovendien houden wij van smaek en bereiden wij
alles vers. Dat proef je en dat verdien je!

Leukrmaek
ve
INDOOR
BOWLING.

Unieke smaek
PIZZA, SUSHI EN GRILL.
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Bowling... leuk voor
jong en oud. En een ideaal
vermaek bij het Nederlandse klimaat. Of het
nu te warm, koud of te nat is? In onze sfeervolle
kelder met 8 bowlingbanen is het altijd lekker.

Da’s handig hé. Onze smaekbazen maken voor
ieder wat wils. Dus iedereen wat anders en toch
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in Nederland,
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maar wereldberoemd
daarbuiten. Shuffleboard is de combi van curling,
sjoelen en jeu d’ boules. Perfect te combineren
met een etentje.
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Jeu ‘d boules
wie kent het niet?
Bij ons speel je dit prachtige spelletje
midden in het restaurant.
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Bowling...
leuk voor
VR
ESCAPEjong en oud. En een ideaal
ROOMS.

vermaek bij het Nederlandse klimaat. Of het
nu te warm, koud of te nat is? In onze sfeervolle
25,00
kelder met 8 bowlingbanen is het altijd lekker.
Een escaperoom maar
dan in virtuele werelden.
Hup de VR-bril op en spelen
maar. Te boeken vanaf 4 personen.

NOZEMS
ON TOUR.

vanaf
p.p.

vanaf

INDOOR
SHUFFLEBOARD.Check oongkemonenzeten
32,50
p.p.

Lekker erop uit met
onze vintage elektrische
Nozembikes. Een toffe
tourtocht van 2,5 uur.
Minimale leeftijd 16 jaar.

Zin in de

Online bestellen
ook mogelijk
Kom je bestelling ophalen
op het moment dat het jou uit komt!

Raadhuisstraat 5, Panningen
Tel. (077) 306 02 87

vanaf

7,00

ke arra baan

Nieuw in leu
Nederland, per
maar wereldberoemd
daarbuiten. Shuffleboard is de combi van curling,
sjoelen en jeu d’ boules. Perfect te combineren
met een etentje.

Baarlosestraat 2-4 | Maasbree | 077-7201001

INDOOR
JEU D’

Voor prijzen, openingstijden en reserveren:
www.devermaekerij.nl

GroenRijk Maasbree • Kanaalweg 7 •
077-4650080 • groenrijkmaasbree.nl

17

Sfeervolle pleintjes, historische panden en gezellige terrasjes. Voeg daar een schitterend
Maaspanorama, uiterwaarden en een glooiend landschap aan toe en je hebt Kessel. Een unieke plek waar de tijd soms even stil lijkt te staan. Ervaar het zelf. Bezoek Kasteel de Keverberg,
struin over de nieuwe Maasboulevard met zijn mooie Spaanse trappen en de waterpartij
voor de kinderen. Fiets of wandel door de mooie natuur en geniet van wat Kessel op culinair
gebied te bieden heeft. Kom en proef de charme van een authentiek Limburgs Maasdorp!
Kessel is een dorp met een rijke historie. De
pittoreske Markt, de smalle straatjes, monumentale panden en statige boerenhoeves nemen u mee terug naar het verleden.
Veel bezienswaardigheden kunt u te voet
of met de fiets verkennen. Zoals de trots
van Kessel, Kasteel de Keverberg.
Kasteel de Keverberg kunt u niet missen!
Het markante kasteel torent hoog uit boven de
historische kern van het dorp. De meer dan duizend jaar oude burcht is zes jaar geleden van
een ruïne heropgebouwd tot het modernste
kasteel van Nederland. Waar vroeger de graven van Kessel zetelden, worden nu feesten en
bijeenkomsten gehouden. Een uniek gebouw

waar verleden en heden elkaar ontmoeten. U
bent van harte welkom om dit bijzondere kasteel van binnen en buiten te bekijken.
Vanaf het kasteel kunt u alle kanten op. Wandel langs de Maas over de Maasboulevard naar
Veers waar vroeger de heksen dansten, slenter
via het Veersepad langs Villa Oeverberg naar de
Onze Lieve Vrouw Geboortekerk van rijksbouwmeester Cuijpers, loop over de Bovenste en Onderste Markt naar de Gravenhof of fiets juist de
andere kant op richting Helden. Daar - vlakbij
de stoplichten - vindt u de Sint Anthoniusmolen.
Deze prachtig gerestaureerde molen uit de 19de
eeuw draait nog steeds. U kunt er een praatje
maken met de molenaar en kijken hoe op ambachtelijke wijze graan gemalen wordt.
Combineer dit met een boottocht over de Maas
of een uitstapje naar de Weerdbeemden of de
Musschenberg en u heeft de ideale mix voor een
dagje Kessel voor de hele familie.
Culinair genieten, samen romantisch een
ijsje delen of snel een snack eten. Het kan
allemaal in Kessel. In en rond het pittoreske
hart van het dorp liggen tal van restaurants, cafetaria’s en cafés. Ideaal als u na
uw ontdekkingstocht door Kessel even uw
benen wilt strekken.
Wilt u zichzelf of iemand anders op wat speciaals
trakteren? Vraag dan naar de lokale delicatessen. Zoals de Kesselse Kusjes, koekjes gemaakt
van speltmeel van de Sint Anthoniusmolen, het
Kessels Veerneutje of Kruutje likeur of de speciaal bieren Kessels Blondj, Döbbel, Triepel en
Witbier. Want Kessel is niet alleen een lust voor
uw oog, maar ook voor uw mond! Wilt u na al

kasteeldekeverberg.nl/kasteelkafee950

De Bôndj in Kessel is naast een
tuin– en dierenspeciaalzaak ook
een volwaardige camping– en
hengelsportzaak met
onder andere:


150 m2 campingartikelen (incl. gasflessen)



Alles voor beginnende en gevorderde visser
(ook vergunningen en levende maden)



Ongediertebestrijding voor thuis en camping



Sleutelservice. Klaar terwijl u wacht!

Sloepvaren
vanuit romantisch
Maasdorp Kessel

NIEUW IN
DE REGIO!
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De Bôndj | Baarskampstraat 4 | 5995 AV Kessel | www.debondj.nl

SLOEPVERHUUR LIMBURG
Genieten op de golven van de Maas!

SLOEPVERHUURLIMBURG.NL

kant bekijken? Boek dan een rondvaart over de
Maas bij De Veerman of huur een Maassloep bij
Sloepverhuur Limburg. Opstappen is mogelijk bij
de Loswal aan de Maasboulevard.

• Arcen

• Eindhoven
Panningen•

Kessel •

Thorn•

• Venlo
• Reuver /Beesel
• Mönchengladbach

• Roermond

Maastricht•

dat lekkers nog niet naar huis, dan biedt Kessel
diverse overnachtingsmogelijkheden. Van overnachten in een hotel of B&B tot kamperen bij de
boer of op een van de 8 campings en/of camperstandplaatsen. Romantisch met z’n tweeën een
weekendje weg of met de hele vriendengroep
op stap in een groepsaccommodatie met maximaal 30 slaapplaatsen. In Kessel kan alles.

Kessel heeft voor ieder wat wils. Of u nu
houdt van geschiedenis of natuur, wandelen of fietsen. Er valt van alles te doen en te
beleven. Voor zowel jong als oud.
Actuele informatie over de bezienswaardigheden, eet- en drinkgelegenheden, overnachtingsmogelijkheden en evenementen in Kessel vindt
u op de website:
www.kessel-limburg.nl
facebook.com/kessellimburg
GRATIS parkeren kan makkelijk en ruim op
de parkeerplaats bij Gravenhof, Ondersteweg 1
Kessel.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de
VVV-winkel. U kunt hier o.a. wandel- en fietskaarten krijgen.
VVV Kessel
Kasteelhof 1A, 5995 BX Kessel
Tel: 077 - 4622446,
E-mail: vvvkessel@hartvanlimburg.nl

Kessel is de perfecte start-, pauze- en eindlocatie voor iedereen die van wandelen
houdt. De charmante straatjes, mooie Maaspanorama’s, prachtige natuur en gezellige terrassen maken van Kessel een waar
wandelparadijs. Vanaf de VVV-winkel aan
de voet van Kasteel de Keverberg starten
diverse lokale en regionale wandelroutes.
Bent u meer een fietser? Ook dán komt u volop
aan uw trekken in Kessel. In het dorpshart komen
veel fietsroutes bij elkaar. Daarmee is Kessel een
uitstekende pleisterplaats voor iedereen die een
fietstochtje wil maken richting De Peel, Venlo,
Roermond, het beboste achterland van Kessel of
richting Duitsland. Er is zelfs een escaperoom activiteit per fiets. Wilt u Kessel eens van een andere

Deze pagina’s zijn mede mogelijk gemaakt door:
Toeristisch Platform Peel en Maas, ZOKessel en Dorpsoverleg Kessel

SamenGeopend
maak van
je ‘t08.00
verschil
Maandag t/m donderdag
- 19.00 uur
Vrijdag

Geopend van 08.00 - 20.00 uur
Maandag t/m donderdag
Geopend van 08.00 - 19.00 uur
Zaterdag
Geopend van 08.00 - 18.00 uur
Vrijdag
Geopend van 08.00 - 20.00 uur
Zondag
Geopend van 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag
Geopend van 08.00 - 18.00 uur
Baarskampstraat
18 26, www.phicoop.nl
Zondag 29, Kessel, 077- 462 Geopend
van 09.00 - 18.00 uur

Baarskampstraat 29, Kessel, 077-462 18 26, www.phicoop.nl

Samen maak je ‘t ve
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LET OP!

Afhankelijk van de
maatregelen en eventuele
restricties met betrekking tot
het coronavirus
verzoeken wij u de website
www.thuisinpanningen.nl
te raadplegen voor
actuele gegevens.

Kepèlla
Cultura 2021
E E N ZOME R VOL AC TIVITE ITE N
IN HE T C E NTRUM VAN PANNINGE N!

Kepèlla Cultura is al jaren een begrip in Panningen en niet voor niets.
Het betekent veel gezelligheid voor jong en oud in juli en augustus. *

J U LI
VR

23 juli

Friday Night Live

ZO

25 juli

De sjlippers van Tinus

MA

26 juli

Springkussenfestijn

WO

28 juli

Zomerweekmarkt

DO

29 juli

Openluchtbioscoop

VR

30 juli

FesTinus

VR

30 juli

Friday Night Live

ZA

31 juli

FesTinus

AU GUST US
ZO

1 augustus

Kleedjesmarkt

ZO

1 augustus

FesTinus

MA

2 augustus

Cirque du Kepèl

WO

4 augustus

Zomerweekmarkt

DO

5 augustus

Openluchtbioscoop

VR

6 augustus

Zomermarkt Kepèl

VR

6 augustus

Friday Night Live

MA

9 augustus

Spellenmiddag

WO

11 augustus

Zomerweekmarkt

DO

12 augustus

Openluchtbioscoop

VR

13 augustus

Zomermarkt Kepèl

VR

13 augustus

Friday Night Live

MA

16 augustus

Cirque du Kepèl

WO

18 augustus

Zomerweekmarkt

DO

19 augustus

Openluchtbioscoop

VR

20 augustus

Zomermarkt Kepèl

VR

20 augustus

Friday Night Live

Zo

22 augustus

Hopsaland

* Alle evenementen en activiteitenonder voorbehoud van de actuele coronamaatregelen.
Logo beeldmerk

FRIDAY N IG H T LIVE

Vrijdag 23 en 30 juli en vrijdag 6, 13
en 20 augustus vanaf 21.00 uur
Met livemuziek zit de sfeer er al snel in.
Tijdens Friday Night Live wordt het publiek
iedere keer verrast door een andere band
of optreden. Het terras bij DOK6 aan het
Raadhuisplein is het dynamisch middelpunt
van deze swingende avonden.Meer informatie: https://www.facebook.com/
DOK6Horeca/

N IEU W !
DE S JLIPPERS VAN TINUS

Zondag 25 juli
Heerlijk genieten van livemuziek onder
het genot van een drankje; dat is de insteek van het evenement Sjlippertocht De
Sjlippers van Tinus: een feestje maken op
het terras. Kom ook, en geniet van 15.00
tot 18.00 uur van de gezellige sfeer en
het samen zijn.

S PEC IAL SUNDAY :
K LEEDJESMARKT

W EEK M ARKT

Woensdag 28 juli, 4, 11
en 18 augustus
Van negen uur ’s ochtends tot vier uur ’s
middags kunt u deze vier woensdagen
lekker struinen op de Panningse weekmarkt! Natuurlijk shopt u hier de meest
verse en lekkere producten. Deze weekmarkt is het pareltje van de regio en
erg uitgebreid.

Zondag 1 augustus
van 13.00 tot 17.00 uur
Nieuw in 2021: Special Sunday! Elke eerste zondag van de maand zijn de winkels
in het centrum geopend. Op zondag 1
augustus zal er door de ondernemers van
het centrum een kleedjesmarkt worden
georganiseerd: snuffel tussen de talrijke
aanbiedingen op de kleedjes
en sla je slag!

N IEU W !
ZOM ERM ARKT KEPÈL

Vrijdag 6, 13 en 20 augustus
Nieuw dit jaar is de zomermarkt. Van
twee uur ’s middags tot acht uur ’s
avonds staat het centrum van Panningen
in het teken van een gezellige zomer- en
hobbymarkt. Ook de ondernemers in het
centrum zullen verschillende stands buiten hebben staan. Genoeg te zien en
kopen dus!
Meer weten? Kijk op:

thuisinpanningen.nl

03

20

C IRQ UE DU K E P È L

Maandag 2 en 16 augustus
van 13.00 tot 17.00 uur
Het circus heeft een magische aantrekkingskracht op veel mensen, jong en oud!
Is uw (klein)kind fan van het circus? Kom
dan naar Cirque du Kepèl! Het centrum
staat deze twee dagen helemaal in het
teken van het circus. De kids kunnen meedoen aan speciale circus-workshops en
wanen zich voor één middag acrobaat
of clown.

FEST I NUS

Vrijdag 30, zaterdag 31 juli
en zondag 1 augustus
Kom ook naar hét zomerfestival van Tinus.
Vrijdag starten we met ’s avonds livemuziek
van de Feestband Khick. Zaterdagmiddag
zal er een activiteit buiten plaatsvinden en
’s avonds staat weer livemuziek op het programma, nu van de band Fever of Life. Zondag starten we de dag goed met frühshoppen onder begeleiding van de band Wir sind
Schnitzels. Ook ’s middags zal er buiten livemuziek te horen zijn. Meer informatie:
www.goedtoeven.nl

NIEU W : H OPSALAN D

Zondag 22 augustus
Het langverwachte vervolg van een
fantastische eerste editie, HOPSALAND
2021! Een dag vol heerlijke smaken,
een aantal van de beste (inter)nationale
brouwers en pure gezelligheid. De tweede editie van HOPSALAND staat op jullie
te wachten! Noteer in jullie agenda:
22 augustus 2021.

S PRIN G KU SSENF ESTIJ N

Maandag 26 juli
Tijdens het Springkussenfestijn kunnen de
kinderen zich uitleven op diverse verrassende springkussens. Het belooft een dynamisch festijn te worden. Dus kom naar
het centrum en spring erop los! Een extra
reden om te komen springen is, dat de opbrengst van het festijn dit jaar weer naar het
goede doel gaat! Deze keer is gekozen voor
Stichting Gehandicaptensport DJM (Doe Je
Mee). Voor sommigen een begrip, voor anderen geheel onbekend. De Stichting Gehandicaptensport organiseert wekelijks op
de donderdagavond diverse activiteiten. De
sporturen zijn bedoeld voor mensen met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
€ 2,50 per strippenkaart. Op vertoon van
deze strippenkaart ontvangt elk kind een
gratis ijsje. Mede mogelijk gemaakt door
Heldens Springkussenverhuur
en Love It Panningen.

OPEN LU C H T B IOS COOP

Donderdag 29 juli, 5, 12
en 19 augustus vanaf 21.00 uur
Een filmpje pakken in de open lucht is extra speciaal. Deze zomer kan het in Panningen! Buiten op het terras van Tinus
kunt u genieten van de avonturen op het
grote filmdoek. Welke films er gratis worden vertoond, blijft nog even een verrassing. De film begint om 21.00 uur en gaat
alleen door bij goed weer.
www.goedtoeven.nl

S PELLEN MIDDAG
M ET DAELZICHT

Maandag 9 augustus
van 13.00 tot 17.00 uur
Een evenement speciaal voor de kids!
Deze spellenmiddag wordt begeleid door
de bewoners van Daelzicht. Kom en speel
mee met speciale XXL-spellen zoals een
groot vier-op-een-rij-spel of djenga.

Pater
Pannenkoek
pannenkoekenhuis

Familie Restaurant “KLEIN VOLK”
op camping Beringerzand
Met de kinderen heerlijk uit eten ???
Alle schoolvakanties en weekenden
geopend, graag vooraf reserveren.
077 307 45 44 | reservering@paterpannenkoek.nl

w w w.paterpannenkoek.nl

Heide 5, Panningen
077 307 20 95
info@beringerzand.nl

www.beringerzand.nl
HEIDE 5 5981 NX PANNINGEN
T. (077) 307 20 95
INFO@BERINGERZAND.NL WWW.BERINGERZAND.NL

Visuele communicatie
van A tot Z

Trotse verzorger

van de Zomerinfo

©

Ruijsstraat 4 B, Panningen - w w w. d t p -gr o u p . nl
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Dagrecreatie
in de regio
peel en maas

Archery Attack
• Parkhoeve De Middelt, Ondersteweg 8, Kessel
Tel. 077-4771247, www.parkhoevedemiddelt.nl

Arrangementen
• Happen en trappen, www.happenentrappen.nl
• Happen en stappen in Baarlo. Meer info bij VVV Baarlo,
Grotestraat 16A, Baarlo, Tel. 077-4773666 (reserveren nodig)

Attractieparken
• Attractiepark Toverland, Toverlaan 2, Sevenum,
Tel. 077-4677050, www.toverland.com

Bioscoop
• DOK6, Raadhuisplein 6, Panningen,
Tel. 077-3101064, www.dok6.eu

Boottochten
• De Veerman, Rederij Het Veerhuis, Schoor 3, Neer,
Tel. 0475-591318, www.deveerman.com (reserveren).
Opstapplaats o.a. Kessel aan het veer
• De MaasHopper/MaasCruiser, Fietspendelboot/
Pannenkoekenvaart, 077-4678417
Check voor meer informatie www.maashopper.nl.

Bowlen
• De Schatberg, Middenpeelweg 5, Sevenum,
Tel. 077-4677777, www.schatberg.nl
• Recreatiepark de Leistert, Heldensedijk 5, Roggel,
Tel. 0475-493030, www.leistert.nl
• De Vermaekerij, Baarlosestraat 4, Maasbree
Tel. 077-7201001, www.devermaekerij.nl

Bubble Voetbal
• Parkhoeve De Middelt, Ondersteweg 8, Kessel
Tel. 077-4771247, www.parkhoevedemiddelt.nl

Crossen
• Fatmax in de Peel, Dorpsstraat 19, Meijel,
Crossen door de Peelomgeving op een FatMax Kickbike,
Tel. 077-4661031,
Check voor meer informatie www.fatmaxindepeel.nl

Cultuur
• Art Center De Raay, Raayerveldlaan 2, Baarlo,
Tel. 06-29062575, www.artcenterderaay.nl, alleen op afspraak
• Cantharel keramiek/cadeauartikelen (vervaardiging
van keramiek en sculpturen), Dorpsstraat 7a, Meijel,
Tel. 077-4662176
• “Kunstroutes Peel en Maas”, fiets- en wandelroutes zie
www.peelenmaasnet.nl, routeboekjes zijn te koop bij de
VVV-winkels

Doe Boerderij
• BoeBaDoe Farm, Haambergweg 14, Beringe,
Tel. 06-41052369 / 06-3380135, www.boebadoefarm.nl

E-Chopper Toertocht
• E-chopper in de Peel, Dorpsstraat 19, Meijel,
Tel. 077-4661031, www.echopperindepeel.nl
• E-Chopper verhuur Panningen,
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Start- en eindpunt bij DOK6 in Panningen, Raadhuisplein 6
De tour kan uitgebreid worden met verschillende arrangementen in samenwerking met DOK6 Horeca.
Tel. 06-13918412, www.e-chopperpanningen.nl
• E-chopper verhuur Electric-center Meijel
Kruisstraat 2, Meijel
Tel. 06-43947446 www.electric-centermeijel.nl/e-chopper

Escape Room
• Escaperoom op wielen
Café de Boesjer, Markt 2, Kessel, www.buitenzinnen.eul
• Escape Room The Classroom en Escape Room De Cluedo Room
De Ringoven, Ringovenstraat 12, Panningen
Tel. 077-3031530, www.deringoven.nl
• Escape Room ‘de Bokkenrijders’ (6 tot 12 personen)
Parhoeve De Middelt, Ondersteweg 8, Kessel
Tel. 077-4771247, www.parkhoevedemiddelt.nl
• VR Escaperooms
De Vermaekerij, Baarlosestraat 4, Maasbree
Tel. 077-7201001, www.devermaekerij.nl

Excursies
• Kapèlkeshof Wijn & Golfdomein, Roomweg 85, Grashoek,
Tel. 077-3082677, www.kapelkeshof.nl.
• VVV Baarlo - groepsexcursies o.l.v. een gids.
Historische wandeling door de kern van Baarlo,
kunstroute door de kern van Baarlo, een natuurwandeling,
fietstocht langs de kastelen, een bospartizanenwandeling.
Meer info bij VVV Baarlo, Grotestraat 16A, Baarlo,
Tel. 077-4773666
• Pluk en theetuin in de 7e Hemel, Belgenhoek 7,
Grashoek, Tel. 06-14270456,
Zelf fruit of een boeket bloemen plukken,
Check voor meer info over de openingstijden op
www.inde7ehemel.com
• Prikkelpad; Natuur Anders Beleven of rondleiding/excursie
’Boswachterij De Kievit’, Marispaedje, Beringe,
Tel. 077-3074492 of 06-12778414,
www.boswachterijdekievit.nl
• Boek een spraakmakende rondleiding tussen 35
historische vliegtuigen en helikopters o.l.v. een gids.
www.psaero.com, wo.,vr. en za. vooraf reserveren
via email: info@aerodome.nl of Tel. 06-13620884
• Raspberry Maxx terras in het gras.
Steenoven 18, Meijel
Tel. 077-4669209 / 06-43037088, www.raspberry-maxx.nl
Frambozenterras en winkel geopend vrijdag 11-17u,
zaterdag 9.30-17u

Fietsen
• Fietsroutekaarten o.a. verkrijgbaar bij de VVV-kantoren
in Peel en Maas (zie pag. 2)
• Tandemtocht (fotopuzzeltocht mogelijk), Solexverhuur,
Parkhoeve de Middelt,
Ondersteweg 8, Kessel, Tel. 077-4771247,
www.parkhoevedemiddelt.nl (vooraf reserveren)
• Fietsverhuur: Welten Tweewielers,
Van Hövellstraat 72-74, Helden,
Tel. 077-3071529, www.weltentweewielers.nl
• Fietsverhuur bij Jan Peeten Rijwielhandel, Veldstraat 20,
Baarlo, Tel. 077-4771231,
www.janpeetenrijwielhandel.nl

LET OP!

Afhankelijk van de maatregelen en eventuele
restricties met betrekking tot het coronavirus
verzoeken wij u de
websites van alle aanbieders van dagrecreatie te
raadplegen voor actuele
gegevens.

• Groene fietsverhuur: Grand café Goejje, Raadhuisplein 11, Meijel
Tel. 077-4661839, www.goejje.nl
• Oppe Koffie, Fiets- en wandeltocht met lunch, gebak of togo,
077-3746174, oppekoffie@gmail.com

Golfen
• Kapèlkeshof Wijn & Golfdomein
Roomweg 85, Grashoek, Tel. 077-3082677,
www.kapelkeshof.nl
• Golfbaan De Golfhorst, Raamweg 8, America,
Tel. 077-4649070, www.golfbaandegolfhorst.nl
• De Peelse Golf, Maasduinenweg 1, Evertsoord,
Tel. 077-4678030, www.depeelsegolf.nl
• Golfbaan Eyckenduyn, Kesselseweg 9,
Helden, Tel. 06 287 05 267, www.eyckenduyn.nl
• Golfclub de Berckt, Berckt 1, Baarlo, tel: 06-10442516,
www.golfclubdeberckt.nl
Recreatiegolf
• Kapèlkeshof Wijn & Golfdomein
(18 holes par 3 en 9 holes par ¾)
Roomweg 85, Grashoek
Tel. 077-3082677, www.kapelkeshof.nl
Boerengolf
• Parkhoeve de Middelt, Ondersteweg 8, Kessel,
Tel. 077-4771247, www.parkhoevedemiddelt.nl
(vooraf reserveren)
Midgetgolf
• Midgetgolftuin Emmaus, Camping Beringerzand, Heide 5,
Panningen, Tel. 077-3072095, www.beringerzand.nl
• Bloemencamping de Hazenakker, Hazenakkerweg 12,
Kessel, Tel. 077-4629170
Voetgolf
• Voetgolf, Golfclub de Berckt, Berckt 1, Baarlo,
Tel. 06-10442516, www.golfclubdeberckt.nl
Bosgolf
• Restaurant Op d’n Berg, De Heldense Bossen 4,
Tel. 077-3075430, www.restaurantopdenberg.nl

Gps Wandeltocht
• Parkhoeve De Middelt, Ondersteweg 8, Kessel
Tel. 077-4771247, www.parkhoevedemiddelt.nl

Handboogschieten
• Bloemencamping de Hazenakker, Hazenakkerweg 12,
Kessel, Tel. 077-4629170
• Parkhoeve De Middelt, Ondersteweg 8, Kessel
Tel. 077-4771247, www.parkhoevedemiddelt.nl

Huifkartochten en andere

(Op afspraak)

• Camping Oda Hoeve, Heldenseweg 10, Kessel,
Tel. 077-4621358, www.odahoeve.nl
• Huifkarverhuur en treinritjes, Beumers,
Pastoor Goossensstraat 34, 5985 PX Grashoek,
Tel. 06-18333191
• Simon’s Peel Shuttle (min. 6 - max. 14 pers.),
Kampeerbos De Simonshoek, Steenoven 10, Meijel,
Tel. 077-4661797, www.simonshoek.nl

Jeu de boules
• Bloemencamping de Hazenakker, Hazenakkerweg 12, Kessel,
Tel. 077-4629170, www.dehazenakker.nl
• Camping Oda Hoeve, Heldenseweg 10, Kessel
Tel. 077-4621358, www.odahoeve.nl
• De Vermaekerij, Baarlosestraat 4, Maasbree
Tel. 077-7201001, www.devermaekerij.nl

Kanoën
• Kanoverhuur De Peelvisser, Katsberg 26,
reserveren kan via: Tel. 077-4664039,
www.depeelvissermeijel.nl,
email: info@depeelvissermeijel.nl

Kasteel
• Kasteel De Keverberg, Kasteelhof 4, Kessel,
Tel. 077-7600666
Check voor de openingstijden www.kasteeldekeverberg.nl

Kerk
• Parochiekerk H. Petrus, Markt 1, Baarlo
Elke donderdagmiddag in augustus opengesteld voor bezoekers

Klimmen
• KlimKong Sevenum,
Midden Peelweg 5, Sevenum,
Reserveren Tel. 06-51762000,
www.klimkong.nl/klimpark-sevenum/

Koe schilderen
• Parkhoeve De Middelt, Ondersteweg 8, Kessel
Tel. 077-4771247, www.parkhoevedemiddelt.nl

Lasergamen
• Lasergame in de Peel, Dorpsstraat 19, Meijel,
Tel. 077-4661031, www.lasergameindepeel.nl

Legerjeep toertocht
• Legerjeep in de Peel, Dorpsstraat 19, Meijel,
Tel. 077-4661031, www.legerjeepindepeel.nl

Maneges
• Manege Het Ross, Rijksweg 31, Kessel,
Tel. 077-4622420 of 06-50564521,
www.manegehetross.nl (op afspraak)

Molens
• Waterradmolen Baarlo, Baron van Erplaan, Baarlo
Elke zaterdag te bezoeken tussen 10.00-12.00 uur

Musea
• Museum Peel en Maas, Aan de Koeberg 3, Helden,
Tel. 077-3081555,
Rondleidingen voor groepen op afspraak,
ook buiten de openingstijden mogelijk
Check voor meer informatie over de openingstijden
www.museumpeelenmaas.nl
• Peel- en Dorpsmuseum Truijenhof, Tomveld 2, Meijel,
Tel. 06-53788875, www.medelo.nl
Openingstijden: juli en augustus op zo.
van 14.00-17.00 uur. Groepen op afspraak
(Alleen open als groepen/groepsvorming geen punt meer is)

Natuur
• Nationaal Park De Groote Peel, Moostdijk 15, Ospel-Nederweert,
Tel. 0495-641497,
Check voor meer informatie over de openingstijden
www.nationaal-parkdegrootepeel.nl of
www.staatsbosbeheer.nl/depelen
Excursies zijn op dit moment niet mogelijk.
(Kijk op de website(s) voor actuele informatie)
• Heldense Bossen - Kesselse Bergen
(wandelknooppuntenroutes)
Bijzonder bosgebied voor mooie wandelingen.
Informatie bij Toeristisch Informatie Huis/VVV Panningen,
Raadhuisplein 4, Panningen,
Tel. 077-3077459
Start en informatie bij VVV Baarlo, Grotestraat 16A,
Baarlo, Tel. 077-4773666 en VVV Kessel, Kasteelhof 1a,
Kessel, Tel. 077-4622446

• Het Fladderpad, natuureducatieve wandelroute (2,5 km).
Start en info bij de receptie van Camping Beringerzand,
Heide 5, Panningen, Tel. 077-3072095.
Info eveneens via Toeristisch Informatie Huis/
VVV Panningen, Raadhuisplein 4, Panningen,
Tel. 077-3077459 (zie pagina 2)

Nozembikes
• De Vermaekerij, Baarlosestraat 4, Maasbree
Tel. 077-7201001, www.devermaekerij.nl

Paardentocht
• Dagritten en bosritten met Friese paarden voor onze rijtuigen.
Heiblumke Horses, www.peternouwen.nl, Tel. 06-10670823

Paintball
• Adventure Paradise, Middenpeelweg 5
(naast Camping De Schatberg), Sevenum,
Tel. 06-14517098,
www.adventureparadise.nl. (alleen op reservering)
• Dike Farm Paintball Games, Sevenumsedijk 1a, Maasbree,
Tel. 077-4657250, www.dfpaintball.nl
(alleen op reservering)

Shuffleboard
• De Vermaekerij, Baarlosestraat 4, Maasbree
Tel. 077-7201001, www.devermaekerij.nl

Sloepvaren
• Sloep varen vanuit romantisch Limburgs Maasdorp Kessel
Oppe Loswal 1, Kessel
Tel. 085-303 27 87
www.sloepverhuurlimburg.nl

Solexrijden
• Parkhoeve de Middelt, Ondersteweg 8, Kessel,
Tel. 077-4771247, www.parkhoevedemiddelt.nl
(vooraf reserveren)
• Snorfiets in de Peel, Dorpsstraat 19, Meijel,
Tel. 077-4661031, www.snorfietsindepeel.nl

Speeltuinen
I.v.m. de huidige maatregelen zijn de meeste speeltuinen
alleen geopend voor de gasten van de vakantieverblijven.
Informeer eventueel bij de desbetreffende speeltuin voor
meer informatie, openingstijden en mogelijkheden.

Spellen
• Diverse (boeren)spellen, Parkhoeve de Middelt,
Ondersteweg 8, Kessel, Tel. 077-4771247,
www.parkhoevedemiddelt.nl

Supboarden
• Whatsup outdoor, Heldensedijk 35 Meijel
06-28565891, www.whatsupoutdoor.nl

Swingtrike
• Swingtrike in de Peel, Dorpsstraat 19, Meijel,
Tel. 077-4661031, www.swingtrikeindepeel.nl

Trabant toertocht
• Trabant in de Peel, Dorpsstraat 19, Meijel,
Tel. 077-4661031, www.trabantindepeel.nl

Virtual reality
• VR Box Meijel, Pater Willemsplantsoen 1C, Meijel
085-4864130, www.vrboxx.eu

Vissen
• Peel en Maas kent vele vismogelijkheden. U kunt hier
vissen in visvijvers, vaarten, het kanaal, grachten, plassen
en natuurlijk vissen aan de Maas. Voor meer informatie en
de mogelijkheden van vergunningen kunt u terecht bij de
VVV-kantoren in Peel en Maas (zie info pag. 2)
Verkoop van visvergunningen: VVV Baarlo, VVV Kessel
(zie info pag. 2) en Dierenspeciaalzaak Discus Ebisch
Panningen, Wietelweg 2, Panningen, Tel. 077-3071871

Dol op lezen?

Bezoek dan een minibieb!
U hebt het concept vast al eens gezien: van
die kleine ‘boekenkastjes’ die (meestal) bij
een woonhuis staan, bomvol interessante
boeken. U mag ze gratis lenen, ruilen of
meenemen. In de regio Peel en Maas zijn
meerdere minibiebs te vinden.
Vaak vallen de miniatuurbibliotheekjes wel
op: de kastjes met boeken erin zijn immers
vaak opvallend van kleur of mooi versierd.
Heeft u een boek thuis staan dat u toch niet
meer leest? Doneer het dan aan de minibieb, want zo maakt u anderen op een eenvoudige manier blij. Neem direct een ander
boek mee om te lezen. Zo leest u wellicht
eens heel wat anders dan uw normale genre. Een roman, thriller of misschien wel een
kookboek… laat u verrassen!
Een greep uit de minibiebs in de regio:
Iep’s minibieb
(een omgetoverd antiek nachtkastje)
Burgemeester Cremershof 73
5981 DN Panningen
Minibieb De Bolleberg
Bolleberg 4
5991 XE Baarlo
Kedoosjop Minibieb
Dorpsstraat 15a
5768 CC Meijel
Minibieb ‘t Rooth
Rooth 10
5993 PD Maasbree

• Forellenvijver Kessel
Hazenakkerweg 12 (locatie Boezeven), Kessel, voor meer
info: Camping de Hazenakker, Tel. 077-4629170
• De Peelvisser Meijel (4 (zalm)forel vijvers, 1 karper/witvis
vijver), Katsberg 26, 5768 RH Meijel
Meer info: www.depeelvissermeijel.nl,
Tel. 077-4664039, email: info@depeelvissermeijel.nl
(reserveren vanaf 8 personen)

Waterskiën en Wakeboarden
• Seven-Twenty cablepark (gelegen op recreatiecentrum
De Schatberg), Middenpeelweg 5, Sevenum.
Reserveren tel. 077-4670178, www.seven-twenty.nl
(Graag van tevoren online reserveren)

Wijnproeverijen
• Kapèlkeshof Wijn & Golfdomein, Roomweg 85, Grashoek,
Tel. 077-3082677,
www.kapelkeshof.nl. Vanaf 10 personen te boeken
• De Belaeving Wijnerij, Egchelseweg 22, Egchel,
Tel. 06-12505833
Zie voor meer informatie www.debelaeving.nl/wijnerij/
• Wijnproeverijen en thema avonden
Zorgwijngaard Vinea Cura, Baarloseweg 8A, Helden
Aanmelden via www.heldenvanhelden.nl.
Te boeken voor groepen

Zwemmen
I.v.m. de huidige maatregelen zijn de meeste zwembaden
alleen geopend voor de gasten van de vakantieverblijven.
Informeer eventueel bij het desbetreffende zwembad voor
meer informatie, openingstijden en mogelijkheden.
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Het gezelligste kasteel van
Limburg vind je in Kessel
Bezichtiging

Het geheim van de Baron
of Code Keverberg

Je kunt met een mooie rondgang
het gehele kasteel bezichtigen voor
slechts € 7,50 per persoon, kinderen
speciaal tarief. Laat je verrassen door
de unieke samensmelting van oud
en nieuw.

Kraak de code of ontcijfer het
geheimschrift van Baron Frits,
2 superleuke interactieve tochten
in en rondom het kasteel.
Volwassenen
€ 13,50
kids 5-12 jaar
€ 8,50

Schatzoeken op
het kasteel
In de zomervakantie kunnen
(jonge) kids komen schatzoeken.
Meer informatie over het
programma en de tijden is te
vinden op onze website.

Voor een lekker ontbijt,
heerlijke lunch of een
gezellige borrel.
Dagelijks geopend van
9:30 – 17:00 uur
Leuk te combineren met
talloze arrangementen van
Kasteel De Keverberg

ng je een

00 voor

Waardebon

Tegen inlevering van deze bon ontvang je een portie
Herefords bitterballen van € 5,00 voor slechts € 2,50
om van te genieten bij een lekker drankje!
www.kasteeldekeverberg.nl/kasteelkafee950
Kasteelhof 4
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Kessel

tel. 077 - 7600666

Vakantievieren in eigen tuin:
dat wordt barbecueën!
De populariteit van barbecueën neemt al
jaren toe. Wie dit jaar vakantie viert in eigen tuin, krijgt direct een zomers gevoel
als de barbecue wordt aangestoken! Met
een beetje liefde, aandacht en kwaliteitsproducten maakt u er echt wat bijzonders
van. In Peel en Maas vindt u alles om het
barbecuemoment extra speciaal én smakelijk te maken.

Recepten van onze specialisten
MARINADE LIMBURGSE KROET
(naar recept van Slagerij Rutten)

GEGRILDE KIP TZATZIKI VAN DE BBQ
(recept van Poelier Crins)

Ingrediënten
• 200 ml ketchup
• 200 gram appelstroop
• 2 el appelciderazijn
• 1 el Worcestersaus saus
• 2 el bruine suiker
• 1 tl chipotle
• 1 tl kaneel
• 2 teentjes knoflook
• zout en zwarte peper

Ingrediënten
• 4 pitabroodjes
• 2 kipfilets
• snuf paprikapoeder
• snuf oregano
• peper en zout
• 4 blaadjes sla
• 125 gr cherrytomaatjes
• olijfolie

Bereiding
1. Breng in een steelpannetje de ketchup, appelstroop, azijn en Worcestersaus al roerend aan de kook.
2. Doe de bruine suiker, chipotle, kaneel en
knoflook erbij.
3. Laat de marinade iets doorsudderen totdat
de suiker is gesmolten en opgenomen.
Gebruik deze marinade voor uw spareribs
en kipspiezen.
De tijd dat barbecueën het grillen van een
worstje of hamburger betekende ligt inmiddels
ver achter ons. Tegenwoordig zijn de culinaire
mogelijkheden om buiten te koken eindeloos.
Zowel de vlees-, vis-, als vega-liefhebber komt
zo aan zijn trekken!

HET OOG WIL OOK WAT…
Kleed de tafel mooi aan met fleurige servetjes
en kwaliteits-tafellinnen. En bent u van plan
om lang buiten te blijven zitten, zet dan ook
alvast de vuurkorf klaar voor de nodige warmte en gezelligheid.

TOPIN GR EDIËNT EN
De basis van iedere geslaagde barbecue zijn topingrediënten. De slagers, groentezaken, bakkers
en supermarkten in Peel en Maas bieden u alles om een barbecue naar een hoger niveau te
tillen. En wilt u weten hoe u bijvoorbeeld een
braadstuk het beste kunt grillen of welke vegetarische gerechten eenvoudig te bereiden zijn op
de grill? Vraag het de vakman. En neem de tijd
voor de voorbereiding, door bijvoorbeeld vlees
te marineren voor een intensere smaak. Hoe u
dat doet, leest u in het kader op deze pagina!

HOUD HET VEIL IG
Wilt u beginnen met grillen? Veiligheid staat
voorop! Zet daarom de barbecue altijd op
een stevige, vlakke ondergrond en niet naast
een heg vanwege brandgevaar. Gebruik nooit
vloeibare aanmaakmiddelen om de barbecue
aan te steken. En verplaats de barbecue na het
aansteken niet meer. Laat kinderen en huisdieren niet te dicht bij de barbecue komen. En
zet een emmer zand neer zodat u in geval van
nood het vuur kan doven. Met deze voorzorgsmaatregelen kunt u onbezorgd genieten!

Voor een
compleet
verzorgde
Barbecue

Tzatziki:
• 1 eetlepel citroensap
• 3 eetlepels Griekse yoghurt
• 1 teentje knoflook
• ½ komkommer
• peper en zout
Bereiding
Schil de komkommer en rasp het vruchtvlees met een grove rasp. Doe het vruchtvlees in een zeef of vergiet en druk zoveel
mogelijk overtollig vocht eruit. Meng de
komkommerrasp met de yoghurt. Breng
het mengsel op smaak met citroensap,
een snuf peper en zout en pers het teentje
knoflook erbij uit. Meng goed door elkaar
en zet zolang in de koelkast. Je kunt het
ook al een dag van tevoren maken.
Snijd de kipfilets over de lengte doormidden met een scherp mes zodat je 4 dunne
kipfilets krijgt. Voeg een scheutje olijfolie
toe aan de kip en kruid deze met paprikapoeder, oregano en een snufje peper
en zout. Wrijf dit goed in de kip. Bak de
kip op een BBQ in circa 8 minuten gaar
of gebruik een grillpan. Bak ondertussen
de pitabroodjes af en snijd de tomaatjes
in stukjes. Serveer de gegrilde kip op een
pitabroodje met een blaadje sla, tzatziki
en tomaatjes.

Uw specialist voor een geheel verzorgde barbecue
HEERLIJK! Onze verse soep in glazen pot
loop gerust eens binnen

Gewoon !
r
e
g
a
l
 s
e
i
e
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lekker, vers
en ambachtelijk
Poelier
Crins
Roggel

www.poeliercrins.nl

markt 73 | Panningen | (077) 306 17 23

www.slagerijrutten.nl
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Indoor uitjes
VOOR ALS H ET WEER EVEN N IET ME E ZIT

Zomer in Nederland betekent dat er altijd wel kans is op een bui. Maar geen nood, want met de tips in dit artikel vliegt de dag toch voorbij! We zetten de leukste indoor-uitjes in de regio voor u op een rij.

DWAAL DO O R EEN KASTE E L
Kasteel De Keverberg in Kessel is niet te missen
door de ligging op een negen meter hoge
heuvel. Deze duizendjarige ruïne is in 2015
herbouwd en van een modern architectonisch
jasje voorzien. Vanaf het hoogste punt in het
kasteel, op dertig meter boven de Maas, is
het uitzicht geweldig. Boek een rondleiding
of volg één van de twee interactieve
speurtochten die zijn uitgezet in en rondom
het kasteel. www.kasteeldekeverberg.nl
BEZO EK EEN WATERMOLE N
Een watermolen heeft altijd charme! De
waterradmolen in Baarlo wordt voor het eerst
genoemd in 1326. Op zaterdagmorgen van
10.00 tot 12.00 uur is de molen open en in
gebruik. *www.baarlo.nl/watermolen

* In verband met het coronavirus kunnen
openingstijden, arrangementen en activiteiten afwijken. Informeer naar de
actuele openingstijden en mogelijkheden voorafgaand aan uw bezoek.

een grote collectie zeefdrukken van ruim 220
kunstenaars! www.artcenterderaay.nl

POPCORN? CHECK!
Een actiefilm, romantische komedie of
bloedstollende thriller… Een filmpje pakken is
altijd een goed idee als het regent. Ook leuk voor
de kids, dankzij het ruime aanbod aan kinderfilms.
In Panningen vindt u DOK6: bioscoop én theater.
U kunt ook een hapje eten of een borreltje nemen
in het restaurant. www.dok6.eu
IN VOOR EEN SPEL L ETJE?
Bowlen, dat is altijd leuk. Na een paar worpen
geeft het veel voldoening als u die strike gooit!
In de regio Peel en Maas kunt u een potje
bowlen bij:
• Bowlen bij De Schatberg, Sevenum
www.schatberg.nl
• Bowlen bij Recreatiepark de Leistert, Roggel
www.leistert.nl
• Restaurant De Vermaekerij, Maasbree
www.devermaekerij.nl

U I T DE KUN ST…
Wie van kunst houdt, zit in deze regio
gebakken. Op het historische landgoed
De Raay in Baarlo vindt u Art Center De
Raay. Sfeervol ingerichte ruimtes laten u
kennismaken met diverse kunststukken.
Bijzonder: in het Zeefdrukmu’z’eum vindt u

LE ERZAAM UITJE
Een bezoekje aan een museum is educatief en
perfect passend voor een regenachtige dag.
• Streekmuseum ‘t Land van Peel en Maas,
Helden. Gevestigd in een voormalig
Mariaklooster gaat het museum in op de
Romeinen en de Tweede Wereldoorlog,
tot aan het meer recente leven in de jaren
vijftig. Voor kinderen is er een spannende
speurtocht. www.museumpeelenmaas.nl
• Museum De Brede, Maasbree. U ziet
onder meer werktuigen en materialen van
timmerlieden, bakkers en agrariërs. Maar
ook het huishouden en kleding uit vroegere
tijden en nog veel meer! www.debrede.nl

• Peel- en Dorpsmuseum Truijenhof, Meijel. In
het centrum van de Truijenhof bevindt zich
de vaste tentoonstelling van Medelo over
geschiedenis en cultuur van Meijel en de
Peel. Speciale aandacht is er voor de op 15
juni 1910 door de Meijelse turfsteker Gebbel
Smolenaars gevonden gouden Peelhelm van
een Romeinse officier. www.medelo.nl
Vanwege het coronavirus dit jaar alleen op
afspraak open in de zomermaanden tussen
14.00 en 17.00 uur.

WIJNPROEVEN,
EEN GOED ID EE BIJ S LEC HT WEER!
• Kapèlkeshof Wijn & Golfdomein, Grashoek:
maakt sinds 2006 eigen wijnen. Er worden
twee witte druivenrassen, de Solaris en de
Helios, en twee rode druivensoorten, de
Cabernet Cortis en de Regent, verbouwd.
www.kapelkeshof.nl
• Zorgwijngaard Vinea Cura in Beringe opende
in 2012 haar deuren. Alleen de beste met
de hand geoogste druiven halen het tot in
de fles. Wijnproeverijen en thema-avonden
voor groepen zijn mogelijk op afspraak, de
aanmelding kan via www.heldenvanhelden.
nl. Het nieuwe adres: Baarloseweg 8A, 5988
NL Helden. www.vineacura.nl.
• Wijnerij De Belaeving, Egchel: maak kennis
met de huisgemaakte dranken zoals wijnen,
likeuren of shotjes. U kunt de druiventeelt
bekijken, maar ook het proces van drank
maken. www.debelaeving.nl

DE ZAAK
VOL SMAEK
EN VERMAEK.
brillen
contactlenzen
oogmeting
hoortoestellen
Markt 26, 5981 AP Panningen - telefoon: (077) 306 06 99

Maak je vakantie te gek
met onze Pizza, Sushi, Grill,
Bowling, Jeu d’ boules,
Shuffleboard, Nozembikes
VR escaperooms en meer...
Baarlosestraat 2-4 | Maasbree | www.devermaekerij.nl
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Een dagje de Leistert!
Hyperbowling | Adventure Golf | 3 restaurants | Speeltuinen
De Leistert is niet alleen een paradijs voor vakantiegangers, ook voor een
gezellig dagje uit ben je hier aan het juiste adres! Bij goed en bij slecht weer.

Adventure Golf
Ultiem familiespel
Spiksplinternieuwe baan
18 uitdagende holes
Bomvol hoogteverschillen
Stoere hindernissen
Verlichte baan

Restaurant La Selva
Food & Drinks

Restaurant Grillo
Zelf grillen aan tafel
Stoer familierestaurant
Grillarrangementen
Terras met uitzicht op
de Adventure Golfbaan

Familierestaurant
Lunch, diner en borrelen
Groot terras
Grenst aan La Selva Playground,
dé indoor speeljungle en
aan een buitenspeeltuin

Hyperbowling
Snel en spannend
Vol spelelementen
en lichteffecten
Nooit meer in de goot gooien
Unieke beleving voor
jong en oud

Restaurant Via Verde
Italiaanse keuken
Lunch, diner en borrelen
Verse pizza’s en pasta’s
Terras op de Plaza
Indoor speeltoestel

Een pizzaatje en een potje bowlen? Of lekker grillen na een rondje adventure golf? Alles kan!
Scan de QR code in de afbeelding en maak een virtuele wandeling.
Zien wij je binnenkort genieten op de Leistert?
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De boer op in de regio
De regio Peel en Maas is een prachtig landelijk gebied waar u heerlijk in de natuur kunt wandelen en fietsen.
Er zijn ook tal van boerenbedrijven die hun deuren openen. Hierdoor kunt u letterlijk en figuurlijk proeven van het leven op de boerderij!

BI GGETJES K IJK EN

Altijd al eens willen weten hoe varkens en biggen rondscharrelen in de stal? Bij Zichtstal Op
den Haegh in Panningen krijgt u de kans. In
verschillende kijkruimtes ziet u de biggetjes,
zeugen en beren en leert u meer over het leven
van deze dieren op de boerderij.
Adres: Heibloemseweg 7, Panningen
(077-3061744).*

PLU K UW EIGEN BOE KET!

ZIEN, VOEL EN, PROEVEN, RUIKEN…

Bij Doe-boerderij BoeBaDoe kunt u de natuur
zien, voelen, proeven en ruiken! Op de boerderij kunt u onder meer koeien knuffelen en
een educatieve rondleiding volgen. Of volg een
melk-workshop!
Adres: Haambergweg 14, Beringe
(06-41052369 en 06-33830135).
Kijk voor alle mogelijkheden op:
www.boebadoefarm.nl

Van mei tot en met oktober kunt u dagelijks
uw eigen boeket plukken bij Zorgtuinderij
Kaate. Op deze plek wordt een mooie combinatie gemaakt van de zorg voor kwetsbare
mensen en de zorg voor groen.
U vindt de pluktuin op Zandberg 10 in Helden
(06-28940295).
Facebook: Zorgtuinderij Kaate

KIJKJE TUSSEN D E KIPPEN

NAAR DE WIJN GAA RD

B E ZOEK AAN EEN BOERENHOEVE

Het lijkt wel het Franse platteland, daar in Helden op het terrein van Zorgwijngaard VineaCura! Alleen de beste met de hand geoogste
druiven halen het tot in de fles. Natuurlijk kunt
u de wijn kopen op het adres van de wijngaard: Baarloseweg 8A in Helden.
Het assortiment vooraf bekijken kan op:
www.vineacura.nl

Bent u op de fiets en komt u langs Scharrelkippenbedrijf Swinkels? Stop dan zeker even bij
de eierautomaat voor een doosje verse scharreleieren. Extra leuk: bij de automaat kunt u
een bedrijfsfilmpje zien. Zo neemt u even een
kijkje in de kippenstallen.
Adres: Neerseweg 118, Helden (077-3075696).

In Kessel vindt u een boerenhoeve van bijna
200 jaar oud. De locatie aan de Maas maakt
het bezoekje extra aantrekkelijk. Parkhoeve de
Middelt heeft Brandrode runderen, een echt
streekras. Smul van een heerlijk boerenijsje
of boeren high-tea op het terras of boek een
groepsuitje zoals boerengolf!
Adres: Ondersteweg 8, Kessel (077-4771247).
Bekijk alle mogelijheden op:
www.parkhoevedemiddelt.nl

FRUITIG UITJE

De Fruitboerderij in Baarlo is een familiebedrijf met een lange historie in het telen van
fruit aan de oevers van de Maas. Er worden
onder meer morel (kersen), peren, mirabellen,
pruimen en appels geteeld. Vanaf eind juni
tot begin september worden er diverse plukdagen op de Fruitboerderij georganiseerd: u
kunt dan uw eigen fruit plukken! Voor data
en tijden, kijk op
Facebook: Fruitboerderij Limburg.
Hoofdlocatie: Ingweg 7, Baarlo.
Op de Berckt 12d in Baarlo staat ook een fruitautomaat waar u de sappen, wijn en diverse
cadeaupakketten 24/7 kunt kopen!
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ALTIJD AL IN D E 7 E HEMEL
WIL L EN ZIJN?

In de Pluk- en theetuin in de 7e Hemel kunt u
uw eigen boeket bloemen en/of fruit plukken.
U kunt bij hen ook terecht voor een momentje
van rust in de natuurlijke tuin onder het genot
van een kopje koffie of thee met iets lekkers.
Adres: Belgenhoek 7, Grashoek (06 14 27 04 56)
www.inde7ehemel.com
Openingstijden: woensdag t/m zondag van
10.00 - 17.30 uur

D E MOESTUIN IN

In de ‘moestuin’ in Maasbree teelt People’s
Farm maar liefst zestig verschillende soorten
biologische groenten! Niet altijd de standaard
rassen, maar rassen die het lekkerste zijn. U
kunt de moestuin bezoeken op de Breetse
Peelweg 16 in Maasbree (06-49103104 en
06-53382460). Kijk zeker ook op de site voor
verrassende recepten:
www.peoplesfarm.nl

TIP

Neem een kijkje op
www.smakelink.nl/peel-maas/
Op deze site vindt u verkooppunten bij boerderijen in de regio. Van asperges tot aardbeien en
van kaas tot Limousin vlees.
* Informeer in verband met de coronamaatregelen vooraf naar de actuele openingstijden, arrangementen en mogelijkheden
bij de bedrijven die u wil bezoeken!

Uw DierenSpeciaalzaak
Hengelsport - Aquaria - Tuin
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veiliger
in de
zon
zonnebrand
Alle zonnebrand
is dermatologisch getest
en koraalvriendelijk.*

’s Maandags gesloten

Raadhuisstraat 142 - Panningen
(077) 307 26 54

* Volgens de Hawaïaanse wet,
aangenomen in 2018; zonder
zonfilters oxybenzone en octinoxate.

Wietelweg 2 - Panningen
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Baarlo Leeft!
Baarlo, samen trots… op Baarlo

Reserveren via
info@aerodome.nl

Rondleidingen op woe-vrij-zat

Baarlo is alom bekend door de kastelen en de vele kunstwerken. Maar er is meer… het ‘kastelendorp’ biedt voor elk wat wils op gebied van cultuur, kunst, natuur en historie. Er zijn
legio mogelijkheden om er aangenaam te verpozen. Dus… vlieg er eens uit en beleef Baarlo!

HISTORIE

Niet alleen nu, maar ook vroeger was het
goed toeven in Baarlo! Het is dan ook niet
voor niets dat er maar liefst 4 kastelen te
vinden zijn: D’Erp, De Berckt, Scheres en De
Raay. De kastelen zijn goed bewaard gebleven, zodat ook de huidige generatie ervan
kan genieten. Bij hotel restaurant Château De
Raay bent u van harte welkom voor een overnachting, een hapje en een drankje in ‘de Tuin
van de Barones’ of op het terras. I.v.m. de huidige bestemmingen is een bezichtiging van de
kastelen niet mogelijk, maar ook een fiets- en/
of wandelroute langs de locaties is zeker de
moeite waard. Nabij Kasteel d’Erp staat een
historische watermolen en een wasplaats (De
Sprunk). Bij voldoende water draait de watermolen elke zaterdagmorgen van 10.00-12.00
uur. Bezoekers zijn dan van harte welkom.
Vergelt 2b - Tel. 077 477 1256
info@brasseriehofackers.nl

www.hofackers.nl

KUNST

In 2019 vierde Baarlo het 800-jarig bestaan.
Een onderdeel van het jubileumprogramma
was het Beeldhouwsymposium dat in 2018 in
het groene hart gehouden werd. De 6 beeldhouwwerken van internationale kunstenaars

SFEERVOL
SFEERVOL RESTAURANT
RESTAURANT
SFEERVOL
Met
aan
deMaas
Maas
Metterras
terrasRESTAURANT
aan de
Met terras aan de Maas

Grotestraat 26a
Tel. 077 477 4071

Verkooppunt van
o.a. Lampe Berger,
Brynxz, Blomus en
Wasgeluk.

www.marreli.nl

Ook hèt adres voor
“Baolderse Kook”.
De sjmaak van Baolder.
info@echtebakkerfleuren.nl
Tel. 077 477 1228

Maasstraat 2 Baarlo

Voor uw lekkerste
BBQ-vlees
bestelling@meatshop.nl
Tel. 06 29 14 60 46

www.meatshop.nl

RECONSTRUCTIE N273, KOM BAARLO

RECONSTRUCTIE
N273, KOM BAARLO
MAART 2021 - SEPTEMBER 2021

MAART 2021 - SEPTEMBER 2021

www.besixinfranederland.nl

MEER INFORMATIE?

RECONSTRUCTIE N273 BAARLO

MEER
INFORMATIE?
BESIX
INFRA OMGEVINGSAPP
N273BAARLO.INFRA.NL@BESIX.COM
RECONSTRUCTIE
N273 BAARLO

BESIX INFRA OMGEVINGSAPP

Uw adres voor friet,
snacks en ijs.
Ook Italiaans schepijs
Tel. 077 477 3670

30

Wilhelminastraat 16

N273BAARLO.INFRA.NL@BESIX.COM

staan nu verspreid door het dorp, zodat iedereen ervan kan genieten. Voor nadere informatie is men van harte welkom bij de VVV, waar
een handzaam boekje te koop is met route
en uitleg van de kunstenaars. In deze Kunstroute Peel en Maas deel 4 staan uiteraard ook
alle andere kunstwerken die het dorp rijk is.
Met name noemen we Tajiri, de wereldberoemde COBRA kunstenaar die van 1962 tot
aan zijn overlijden in 2009 op kasteel Scheres
woonde. Van zijn hand staan 7 zg. knopenkunstwerken in het dorp.

CULTUUR

In een normaal jaar bruist het in het dorp van de
activiteiten. Geen weekend gaat voorbij zonder
festiviteit. Voor het 2e jaar op rij is alles anders,
al is er goede hoop dat er in de nazomer nog
wel van alles mogelijk zal zijn. Op 5 september
staat het Theater op Straat festival gepland. Zes
acts worden dan op mooie locaties in hartje
Baarlo ieder 5 keer opgevoerd. Op 4 en 5 september staat Rondje Kunst Baarlo gepland en
op 5 september Wandelen Baarlo, met keuze
uit verschillende afstanden. Verder hopelijk ook
op 11 september start van Kermis Baarlo!

B &B’ S/ OVERNACHTINGEN
BAARLO
Apprepo B&B
Grotestraat 27
06 10 80 08 90
www.apprepo.nl

Jaarlijks in 1e
weekend juni
In 2022 van
2 t/m 5 juni

www.volksfeestenbaarlo.nl

Vakantiehuizen d’Ouffenhoff
De Berckt 12
077 477 2583
www.douffenhoff.nl

NATUUR

Baarlo ligt ingebed tussen een prachtig bosgebied en de Maas. In de bossen is het heerlijk wandelen en fietsen. De ondernemers in
het Maasdal nodigen ook iedereen van harte
uit om eens lekker te komen wandelen, fietsen en recreëren. In de uiterwaarden is volop
ruimte, die gedeeld wordt met o.a. Galloway runderen en Lakenvelders. Enkele jaren
geleden heeft dit gebied een flinke facelift
ondergaan met als hoogtepunt Uitkijktoren
Baarlo, in het Berckterveld aan ’t Hazepaedje,
vanwaar men een prachtig uitzicht heeft over
de Maas en op kloosterdorp Steyl. Bovendien
staat daar, zeker in het weekend, de ijskar!
Een (struin) wandelroute voert vanaf hier
langs de oever van de Maas richting veerpont, met MAES21 als lekkere pauzelocatie,
verder naar het grote stuw- en sluizencomplex, waar grote (container)schepen en plezierboten van heel dichtbij te bewonderen
zijn. Onderweg kunnen de kinderen spelen
op ‘Baolder Beach’ (een grote zandbak) en
kunnen ze naar de boten op de Maas kijken.
Bij alle VVV’s van Peel en Maas is de mooie
Maasdal folder gratis te verkrijgen.
Wilt u nog meer weten over wat te doen in
Baarlo, VVV-Baarlo, Grotestraat 16a,
tel. 077-4773666 of mail naar
vvvbaarlo@hartvanlimburg.nl

Vakantiehuis Heerlijkheid Baarlo
Bokshout 10
0681143070
info@heerlijkheidbaarlo.nl

E D E EL DS EM LI SD M I D
Trouwringenatelier
Trouwringenatelier
Grotestraat Grotestraat
49, tel. 477 49,
31 41
tel. 477 31 41
www.sparklingwedding.nl
www.silvrants.nl
www.silvrants.nl

Camperplaats Heiderust
Hei 19
077 477 1570
www.heiderust.nl
Gastenverblijven In de Horsten
Horsten 1
077 477 3449
gastenverblijven@indehorsten.nl

Grotestraat 47
Tel. 077 382 1213

www.engelsbruidsmode.nl

B&B Johannes-Hoeve
Napoleonsbaan Nrd 8
06 22 18 21 51
www.benb-johanneshoeve.nl
De Raayhof B&B
Napoleonsbaan Zuid 30
077 477 3877
www.deraayhof.nl
De Rozenhorst
Napoleonsbaan Nrd 16
077 373 2943
www.derozenhorstbaarlo.nl
B&B Puur-Baarlo
Napoleonsbaan Nrd 25a
06 54 29 60 69
www.puur-baarlo.nl

&

&
Raayerveldlaan 6
Tel. 077 321 4000

www.pillowshotels.com/baarlo

&

LUNCH
DINER
BORREL

Somershuis
Helling 14
077 477 1959
ajm.somers@hetnet.nl

WWW.CENTRAALBAARLO.NL

Vakantiewoning Welca
Wilhelminastraat 12
06 13 85 50 43
www.welca.nl
Kasteelhoeve d’Erp
Baron van Erplaan 7
06 23 18 13 83
info@kasteelhoevedeerp.nl

&

Kleding , Textiel, Schoenen
en Tassen
van o.a Nederlands grootste
online warenhuizen,
voor de helft van de prijs.
Tel; 077-4772559

www.winkelke.nl

Ook voor huren van
E-bike, tandem,
Moutainbike,
kinderfiets, enz.

www.janpeetenrijwielhandel.nl

Maasstraat 1 - 077 477 3670

www.pizariamilanobaarlo.nl
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1

Vakantieverblijven

2
Haambergweg 14 - Beringe
Tel: 06 41 05 23 69
www.boebadoefarm.nl

5

Baarloseweg 15 A - Helden
Tel: 06 27 42 74 78
www.ondereneindt.nl

4

Steenoven 12 - Meijel
Tel: 077 466 16 72
www.bungalowparkstillewille.nl

Peel & Maas

6
Katsberg 30 - Meijel
Tel: 077 466 19 75
www.frerichsoord.nl

3

8

7
De Heldense Bossen 6 - Helden
Tel: 077 307 24 76
www.deheldensebossen.nl

Steenoven 10 - Meijel
Tel: 077 466 17 97
www.simonshoek.nl

9
Heide 5 - Panningen
Tel: 077 307 20 95
www.beringerzand.nl

Kesselseweg 32 - Helden
Tel: 077 307 21 77
www.hanssenhof.nl

Spiesberg 23 - Grashoek
Tel: 06 42 19 76 10
www.peelweide.nl

Groeps-kamperen
Groepsaccommodatie

10

Aan de Linde
Struiken 6 - Maasbree
Tel: 06 15 64 21 29
www.aandelinde.nl

11

12

13
Provincialeweg 4 - Maasbree
Tel: 077 465 30 65
www.deplaats.net

Midden Peelweg 5 - Sevenum
Tel: 077 467 77 77
www.schatberg.nl / www.landal.nl

9
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Dubbroek 5a - Maasbree
Tel: 077 465 41 69
www.intniet.nl
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UT TUMPKE

Keizersbaan 6 - Kessel
Tel: 077 462 00 01
www.uttumpke.nl

22

32

camping & zorgboerderij

CAMPING

Den Aenstoot
20

24

23

Heldenseweg 10 - Kessel
Tel: 077 462 13 58
www.odahoeve.nl

Ondersteweg 1 - Kessel
Tel: 077 462 12 01
www.campinggravenhof.nl

Groenstraat 4 - Kessel
Tel: 077 462 16 81
www.denaenstoot.nl

Heldensedijk 5 - Roggel
Tel: 0475 49 30 30
www.leistert.nl

32
Belgenhoek 17a - Grashoek
Tel: 06 51 31 57 47
www.uitspanning-zonnedauw.nl

25

30
Houwenberg 2 - Grashoek
Tel: 077 307 76 38
www.minicampingthaasje.nl

Bovensbos 1 - Helden
Tel: 077 462 25 84
www.campingbovensbos.nl

34

33
Hazenakkerweg 1 - Kessel
Tel: 06 24 77 38 16
www.camperplaatskessel.nl

Roggelseweg 131 - Egchel
Tel: 077 307 23 86
www.vossenveld.nl

Lommerbergen 1 - Reuver
Tel: 077 474 95 95
www.landal.nl/lommerbergen

29

28

27
Kanaaldijk 3 - Neer
Tel: 06 11 71 46 11
www.stacaravan.online

Bosakkerweg 10 - Kessel
Tel: 077 462 24 62
www.ulend.nl

24

Zomerinfo 2021 wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hazenakkerweg 12 - Kessel
Tel: 077 462 91 70
www.dehazenakker.nl
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Kuukven 49 - Baarlo
Tel: 077 477 22 59
www.campingbarbizon.nl

31

27

19

26

19 20
22 21 33
23

26

mini-camping
vakantiewoningen

Bloemencamping
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6

25

De Hazenakker

30
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Breestraat 15 - Maasbree
Tel: 077 465 23 13
www.debreukerheide.nl

21

Hei 19 - Baarlo
Tel: 077 477 15 70
www.heiderust.nl

16

8

17

Lange Heide 9 - Maasbree
Tel: 077 465 23 60
www.breebronne.nl

16

14

10

14

Onderste Horst 1a - Maasbree
Tel: 077 465 40 40
www.deflierenhof.nl

11

15

Restaurant-Camping

Napoleonsbaan Noord 4 - Baarlo
Tel: 077 477 72 22
www.vakantieparkdeberckt.nl

35
Maasstraat 68 - Kessel-Eik
Tel: 06 48 36 71 19
www.cpkesseleik.nl

Napoleonsweg 4 - Neer
Tel: 06 55 80 56 99
www.cafeotje.nl/camper

