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Een gastvrij welkom
in Peel en Maas
Fijn dat u er weer bent

De zomer staat voor de deur, mensen trekken eropuit om te fietsen, te wandelen en te
winkelen. Peel en Maas heeft met 11 unieke
dorpen, van de Maas tot de Peel, alles in zich
om in dit aanbod te voorzien. Met prachtige
fiets- en wandelroutes die voeren door de
prachtige natuur, uitgestrekte velden, historische dorpskernen met unieke winkels en
culturele bezienswaardigheden, is er veel te
genieten. De verschillende recreatieparken,
B&B`s en camperlocaties in Peel en Maas van
klein tot groot vormen hiervoor een perfecte
uitvalsbasis. We zijn dan ook heel blij dat
we weer zoveel vakantiebezoekers mogen
begroeten in onze gemeente. Samen met
onze inwoners gaan we er dit jaar een extra
bijzondere zomer van maken. Na twee jaar
aanpassen aan de omstandigheden rondom
corona is het weer tijd voor een rijk en gevarieerd aanbod aan evenementen en activiteiten. Hierover lees je alles in deze Zomerinfo.
Centraal in Peel en Maas ligt het centrum
van Panningen. In dit winkelhart van de gemeente vind je een uitgebreid aanbod aan
winkels en horecagelegenheden. Struinend
door het compacte centrum kom je niet alleen de bekende winkels van grote landelijke ketens tegen, maar vooral veel unieke
boetieks, trendy shops en kwalitatieve speciaalzaken van lokale ondernemers. Overal
wordt de service geboden die je bij iedere
aankoop een goed gevoel geeft. Die service
vind je tevens bij de vele gastvrije horecagelegenheden, hier kun je genieten van lekkere drankjes en gerechten. Iedere woensdag vormen de Markt en het Raadhuisplein
het decor voor de gezelligste weekmarkt in
de regio van 09.00 tot 16.00 uur. Daarnaast
zijn er in de zomer nog extra zomermarkten
en veel andere activiteiten voor jong en oud
tijdens Kepèlla Cultura. Wie houdt van film
en theater hoeft ook niet ver, er bevindt zich
namelijk een luxe servicebioscoop én een
theater in het centrum van Panningen.

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.
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.

www.hartvanlimburg.nl
BOUTIQUE

Colofon
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VVV Kessel
Kasteelhof 1a
5995 BX Kessel
T: 077-4622446
E: vvvkessel@hartvanlimburg.nl
I: www.hartvanlimburg.nl

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

Jan Bouten,
Centrum Manager
Panningen

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.

VVV Baarlo
Grotestraat 16a
5991 AW Baarlo
T: 077-4773666
E: vvvbaarlo@hartvanlimburg.nl
I: www.hartvanlimburg.nl

VVV Meijel
Raadhuisplein 8
5768 AR Meijel
T: 077-7800199
E: vvvmeijel@hartvanlimburg.nl
I: www.hartvanlimburg.nl

Tot slot wens ik u een prachtige zomer met
veel zon en geniet vooral van de rust en
ruimte die Peel en Maas te bieden heeft. Ook
bij de vier plaatselijke
VVV’s kunt u alle info
krijgen over deze
prachtige regio.

ZOMERINFO© Is een uitgave van DTP Graphic Products (eigenaar)
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 DTP Graphic Products

D E VVV’S IN PEEL EN MAAS

NEW WEBSHOP

DRYKORN

MOSMOSH

CAMBIO

PENN & INK

Markt 36 | www.chicenchocpanningen.nl

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 vlaggetjes, is bovendien het decor voor 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 de
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
Naast het aanbod aan winkels en horeca maken de vele evenementen het centrum van
Panningen een bezoekje meer dan waard. In
de zomermaanden zijn er namelijk volop activiteiten en live optredens. U vindt een compleet
overzicht in het hart van deze Zomerinfo. Laat
u verrassen door het enorme aanbod!

Het centrum van Panningen:
compact, compleet en verrassend veelzijdig

Logo beeldmerk

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.

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

Panningen

Horst

Roermond

Venlo

Kessel

Geleen

Raadhuisstraat 3
077 307 1203

Bartelsplaats 5
077 351 3603

Sint Lambertusplein 7
077 398 4673

Baarskampstraat 3
077 462 01259

Willem 2 Singel 10
0475 300 330

Rijksweg Centrum 54
046 475 2780

VROUWENMODE

Markt 10a - Panningen - (077) 307 16 29
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Weekmarkt
Panningen
TREFPUNT VOOR PEEL EN M AAS

Elke woensdag van 9 uur ’s morgens tot 4 uur ’s middags is het gezellig winkelen op de weekmarkt in Panningen. Deze staat bekend als de
gezelligste weekmarkt in de regio. De markt in het centrum van Panningen is dé plek voor al uw boodschappen en natuurlijk voor de nodige
gezelligheid!
Bezoekers prijzen de weekmarkt om de altijd
vriendelijke standhouders en het ruime assortiment. Zij komen op woensdag vanuit de wijde
omgeving naar Panningen om lekker te winkelen en te struinen over de markt. Heerlijk verse
groenten en fruit, de hipste kleding en modieuze sieraden, kaas, verse vis en vleeswaren; u
vindt het allemaal op de Panningse weekmarkt.
Bijzonder is de fijne samenwerking tussen
marktkooplui en winkeliers. Het is een van de
redenen waarom de midweekse markt in Panningen geroemd wordt om de gezellige, gemoedelijke sfeer. Het aanbod van de marktkramen vormt een waardevolle aanvulling op het
toch al brede assortiment van de winkels. Dat
maakt het centrum extra aantrekkelijk voor bezoekers.

GENIET O P HET TE RRAS
Natuurlijk vindt u verschillende horecagelegenheden op en rond de weekmarkt. Ook daar
kunt u heerlijk genieten onder het genot van
een hapje en een drankje. En verschillende hore-

geen? U kunt deze bij verschillende winkels in
het centrum kopen.

UW FIETS VEILIG GES TA LD
Bezoekt u de Panningse weekmarkt met de fiets
of scooter? Wel zo slim! Natuurlijk is het goed
voor het milieu en u blijft er ook nog eens fit
bij. Bovendien kunt u uw fiets of scooter gratis
parkeren bij de bewaakte fietsenstalling aan de
rand van het centrum. Uw fiets of scooter wordt
bewaakt door stewards ‘Weekmarkt fietsvrij’,
die de hele dag een oogje in het zeil houden.
Een prettig idee!
cagelegenheden hebben een verwarmd terras.
Dus ook als het weer een beetje tegenzit is de
weekmarkt in Panningen een bezoekje waard!

PARKEER GRATIS
Komt u toch met de auto, bijvoorbeeld omdat u
veel of grote boodschappen nodig heeft? Ook
dat kan, want overal in het centrum van Panningen kunt u gratis parkeren. In de blauwe zone,
die in sommige delen van het centrum geldt,
heeft u wel een parkeerschijf nodig. Heeft u er

Weekmarkt Panningen - Elke woensdag van 09.00 tot 16.00 uur
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VIES

• Kapsalon
• Thuisservice
• Haarwerken
• 24/7 online boeken
• Hoofdhuid problemen

’s Maandags gesloten
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Raadhuisstraat 142 - Panningen
(077) 307 26 54

Raadhuisstraat 19, Panningen
077 308 2480

she-en-me.nl

Het eerste bosbadenpad
van Nederland, natuurlijk
in Peel en Maas!
Beleef de natuur met al uw zintuigen: af en toe de rust van de natuur opzoeken is heerlijk! Wandelen in de natuur is niet alleen rustgevend, maar ook heel gezond. De regio Peel en Maas biedt talloze mogelijkheden om te bewegen in het groen. Heel bijzonder is het eerste
bosbadenpad van Nederland. Ook daarvoor moet u in onze mooie regio zijn!
De laatste jaren hebben we meer dan ooit
ervaren hoe prettig het is om te wandelen
en de rust in de natuur op te zoeken. Het is
goed voor onze mentale en fysieke gesteldheid. Stichting Bosbadenpad realiseert samen
met het wandelnetwerk Knooppunten lopen
bosbadenpaden. Al wandelend komt u op
de route paddenstoelen met zintuiglijke opdrachten tegen. De zintuiglijke beleving van
de wandelaar wordt geprikkeld: het ruiken,
voelen, horen, zien en proeven. Het genieten
van het natuurlijk schoon om u heen bevordert de gezondheid en het aanwezig zijn in
het hier en nu. Even de stress van u afschudden en de telefoon uitschakelen. Door de opdrachten eenvoudig te houden, is het ook een
uitdagende prikkeling voor kinderen.

WAT IS HET INITIATIEF?

Vanaf juni/juli 2022 worden drie bosbadenpaden gerealiseerd. De gemeente Peel en Maas
staat bekend om haar prachtige natuurgebieden en wandelroutes. Het idee is om een ander
type themawandeling toe te voegen aan het
bestaande knooppunten wandelnetwerk. Het
gaat om routes tussen de vijf en acht kilometer met een startpunt in Helden en in Meijel.
Een verrassende route waarbij u al wandelend
bordjes aantreft met informatie en kleine opdrachten. Door deze eenvoudige opdrachten
gaat u ervaren wat bosbaden is en hoe weldadig het kan zijn voor lichaam en geest.

Wilt u de aanleg van bosbadenpaden stimuleren? Met uw donatie helpt u eraan mee om
in de toekomst heel veel mensen op een laagdrempelige manier te laten onthaasten in de
natuur. Meer informatie over de bosbadenpaden en de crowdfunding is te vinden op:
bosbadenpad.nl.

Toeristisch Informatie Huis /

Toeristisch
Informatie Huis /
VVV Panningen

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

Vinrose - Rellix - Jubel - TYGO&Vito
Markt 133, Panningen - 077 307 5618
www.district77.nl
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Helden

Museum
Peel en Maas

Helden, in het lokale dialect Helje-Dörp of kortweg Dörp genoemd, is één van de elf
kernen van de gemeente Peel en Maas. Helden 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 en een bloemist. Verder heeft Helden een bijzonder ruim aanbod
aan horecagelegenheden. Gezellige kroegen
en cafés, twee fritures, een lunchroom, een
eetcafé, een pizzeria, een grillroom en een
Aziatisch 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 tot de Tweede Wereldoorlog, en van
de Kelten en de Romeinen tot de aardbeving
in 1992. Maar ook in de buitenlucht kunt u
genieten van cultuur. Want Kerkeböske is bij
uitstek het startpunt van verschillende wandel- en fietsroutes. En kunstliefhebbers opgelet: verspreid over Helden vindt u een keur
aan kunstwerken langs de openbare weg. In
totaal zijn er maar liefst tien van dergelijke
kunstwerken te vinden in Helden.
PRACHTIGE N ATUUR
Behalve de cultuur is Helden ook zeker de
moeite waard vanwege de prachtige natuur.
Het bekendst zijn de Heldense Bossen, bestaande uit voornamelijk naaldbomen met
verschillende stuifzandheuvels. Dit bijzondere
heuvellandschap wordt gevormd door uit-

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!

lopers 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!

O N L I N E M E E R I N F O R M AT I E
Benieuwd naar 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?

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.
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....
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!

Het is heerlijk vertoeven op

Bedrijfsfeesten
Jubilea
Vergaderingen
Cursussen

Ontdek de
geschiedenis
van onze
streek...

M
moo et het
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van Hte terras
el
elke
dag g den:
eope

nd

Aan de Koeberg 3, Helden

www.kerkeboske.nl

www.deheldensebossen.nl

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

...en laat je
verrassen!

7

Horeca
G EZ ELLIG GE NIE TE N IN PANNINGE N

MARKT

MARKT

MARKT

Logo beeldmerk

PASTOOR
HUIJBENPLEIN

Eten
03

Drinken
E11F

RA

AD

HU

ISS
TR

AA
T

Belaef ‘t zelf

oNz

Love It

ery
Bak
l

•
.n
ffee nningen 9
o
C
•
100
tpa
ream lovei 077 720
c
e
Ic

8

Da Kepello

r
Dine l
•
.n
ch
Lun akepello 78
•
e
7
d
07 7
Koffi
77 3

ch
Lun .nl
•
e
offi ant-onz 6
K
•
as restaur 07 732
3
Terr
077

0

HEMA
P ick

ch
Lun .nl
•
t
ij hema
ontb
x
i
6169
&m
307
077

De Koncurrent
Pro

hil
ersc nl
v
t
e
t.
ef h
rren

ncu
66
deko 466 04
7
07

Laat u gastvrij onthalen
door de Panningse horeca!
Wat is er nu leuker in vakantietijd dan heerlijk genieten van een hapje en een drankje op z’n tijd? Daarvoor bent u in het centrum van
Panningen op de juiste plek. Want u vindt er een keur aan gastvrije horecazaken, ieder met een eigen sfeer en uitstraling. Wat ze gemeen
hebben? De vriendelijke bediening en prima service. Kom langs en beleef het zelf!
In Panningen heeft u een verrassend ruime keuze aan horecagelegenheden.
Van een snel broodje ‘uit het vuistje’ tot een uitgebreide lunch, van een
borrelhapje tot een driegangen diner, u heeft het voor het uitkiezen. Wilt u
eerst een lekker aperitiefje, een goed glas wijn of toch een bijzonder speciaal
biertje? Sluit af met een latte macchiato, een cappuccino of een heerlijke
huisgemaakte ijscoupe. U vindt het allemaal in ons veelzijdige centrum.

Ook als het eens een dag minder goed weer is, kunt u gerust een
bezoekje brengen aan het centrum van Panningen. Veel horecazaken
beschikken namelijk over een overdekt terras, waarvan een aantal zelfs met
terrasverwarming. U ziet het: de horecazaken in Panningen zijn er helemaal
klaar voor om u een geweldige vakantie te bieden. Dus geniet van de zomer
en van elkaar!
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JULI

JUNI

Evenementenkalender 2022
DATUM

ACT IVIT E IT

LOCATI E

TI J DS TI P

Za 25 juni t/m di 28 juni

Kermis Kessel

Markt, Kessel

www.peelenmaas.nl

Za 25 juni

Dagwandeltocht Rabobank Jeugdvierdaagse

Huis Van De Gemeente, Panningen

Start vanaf 07.30 uur
www.jeugdvierdaagsehelden.nl

Zo 26 juni

Open tuin

info bij VVV Baarlo

10.30 - 17.00 uur
www.hartvanlimburg.nl

Di 28 juni 2022

Kinjer OLS (Oud Limburgs Schuttersfeest) - Groeët geluk

Meijel

vanaf 09.00 uur
www.ols2022.eu

Woe 29 juni

Weekmarkt Panningen

Centrum Panningen

09.00 - 16.00 uur

DATUM

ACT IVIT E IT

LOCATI E

TI J DS TI P

Vr 1 juli

Avondwandeling IVN Helden

info via website www.ivnhelden.nl

www.ivnhelden.nl

Zo 3 juli

OLS 2022 (Oud Limburgs Schuttersfeest) - dè rakt òw

Meijel

meer info: ols2022.eu

Zo 3 juli

Flora inventarisatie Kwistbeek

Baarloseweg 20, Helden

09.00 uur www.ivnhelden.nl

Woe 6 juli

Weekmarkt Panningen

Centrum Panningen

09.00 - 16.00 uur

Vr 8 juli

SOL Festival - Orgelconcert Hayo Boerema met koor Laurens Collegium Rotterdam

Kapel Missiehuis Lazaristen, Kerkstraat 8 Panningen

20.00 uur
www.orgelkringpeelenmaas.nl

Vr 8 juli t/m wo 13 juli

Kermis Panningen (vr. vanaf 16.00 uur)

Centrum Panningen

Vanaf 14.00 uur
www.peelenmaas.nl

Zo 10 juli

Fietstocht en aansluitend BBQ

info via website www.ivnhelden.nl

09.00 uur www.ivnhelden.nl

Zo 10 juli

Zomermarkt

Dorpstraat, Centrum Maasbree

11.00 - 17.00 uur

Woe 13 juli

Weekmarkt Panningen

Centrum Panningen

09.00 - 16.00 uur

Zo 17 juli

Concert Fanfare Eendracht Baarlo

Tuin aan de Kasteellaan thv kruising Graaf v Kesselstraat

www.fanfarebaarlo.nl

Zo 17 juli

Concert Aan de Koeberg, Fanfare St. Cecilia Helden

Dorpscentrum Kerkeböske, Helden

15.00 - 17.00 uur
www.fanfarehelden.nl/agenda

Zo 17 juli

Met de Kieps Ronk

Dok6 Horeca Panningen

14.00 - 17.00 uur
Facebook: DOK6 Horeca

Zo 17 juli

Special Sunday - Pasar Malam

Centrum Panningen

10.00 - 18.00 uur
www.thuisinpanningen.nl

Zo 17 juli

Zomerwandeling, 4 seizoenenwandeling

info via website www.ivnhelden.nl

09.00 uur - www.ivnhelden.nl

Zo 17 juli

PM Sessies

Wilhelminapark Panningen

vanaf 14.00 uur
Facebook: PM Sessies

Zo 17 juli

Historische wasdemonstratie in klederdracht bij De Sprunk

Wasplaats De Sprunk, kasteelweide, centrum Baarlo

13.30 - 16.00 uur
www.hartvanlimburg.nl

Di 19 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 www.hartvanlimburg.nl

19.00 - 21.00 uur

Woe 20 juli

Weekmarkt Panningen

Centrum Panningen

09.00 - 16.00 uur

Do 21 juli

Tap Take Over

Dok6 Horeca Panningen

vanaf 20.00 uur
Facebook: DOK6 Horeca

Do 21 juli

Buitenbioscoop Tinus - Walk The Line

Tinus, Markt 132, Panningen

vanaf 21.00 uur - www.goedtoeven.nl

Vr 22 juli

Vakantiemarkt Panningen

Centrum Panningen

11.00 - 17.00 uur

Vr 22 juli

Summer Kick-Off 2022

Trambaan, Meijel

19.00 uur - www.summerkickoff.nl

Vr 22 juli

Friday Night Live

Dok6 Horeca Panningen

vanaf 21.00 uur
Facebook: DOK6 Horeca

Za 23 juli

Summer Kick-Off 2022

Trambaan, Meijel

www.summerkickoff.nl

Zo 24 juli

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

Centrum Baarlo

www.baolderseammyday.nl

Zo 24 juli

F1 Frankrijk op groot scherm

Tinus, Markt 132, Panningen

www.goedtoeven.nl

Ma 25 juli

Springkussenfestijn

Centrum Panningen

13.00 - 17.00 uur
www.thuisinpanningen.nl

Di 26 t/m vr 29 juli

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

D'n Binger, Alexanderplein 2, Meijel

www.bijzondermobiel4daagse.nl

Di 26 t/m vr 29 juli

Fiets 4-daagse De Peel

Startplaatsen: Deurne, Weert, Stiphout en Meijel

www.fiets4daagsedepeel.nl

Woe 27 juli

Weekmarkt

Centrum Panningen

09.00 - 16.00 uur

Do 28 juli

Buitenbioscoop Tinus - Resevoir Dogs

Tinus, Markt 132, Panningen

vanaf 21.00 uur - www.goedtoeven.nl

Do 28 juli

Tap Take Over

Dok6 Horeca Panningen

vanaf 20.00 uur
Facebook: DOK6 Horeca

Vr 29 juli

Jaarmarkt Meijel, entree € 2,00 p.p.

Kern Meijel

16.00 - 22.30 uur
Facebook: Jaarmarkt Meijel

Vr 29 juli

Friday Night Live

Dok6 Horeca Panningen

vanaf 21.00 uur
Facebook: DOK6 Horeca

Za 30 en zo 31 juli

HMT Internationaal Historisch Festival, oldtimer en tractoren festival

Ruiterterrein de Vosberg, Ninnesweg 176, Panningen

www.hmtklep.nl

Zo 31 juli

F1 Hongarije op groot scherm

Tinus, Markt 132, Panningen

www.goedtoeven.nl

Zo 31 juli

Sjlipperlaup: 7 kroegen, 7 shotjes, 7 belevingen!

Za 30 juli t/m za 6 augustus Ossefeesten

Muziek onder de Toren (muziekgezelschappen)
Raadhuisplein (tegenover DOK6), Panningen
13.30 uur - 16.45 uur. Facebook: Muziek onder de Toren
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Za 25 juni Za 16 juli Za 6 augustus Za 27 augustus Za 17 september
Za 23 juli Za 13 augustus Za 3 september Za 24 september
Za 2 juli
Za 30 juli Za 20 augustus Za 10 september
Za 9 juli

15.00 - 20.00 uur - www.sjlipperlaup.nl
Kern Maasbree

Noodgeval?

www.ossefeesten.nl

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.

DAT UM

ACT IVIT E IT
Cirque du Kepèl

TI J DS TI P

Kern Maasbree

www.ossefeesten.nl

Centrum Panningen

13.00 - 17.00 uur

Wo 3 augustus

Weekmarkt

Centrum Panningen

09.00 - 16.00 uur

Wo 3 augustus

BBQ op het terras

Tinus, Markt 132, Panningen

17.30 - 20.00 uur - www.goedtoeven.nl

Do 4 augustus

Buitenbioscoop Tinus - Bohemian Rhapsody

Tinus, Markt 132, Panningen

vanaf 21.00 uur - www.goedtoeven.nl

Do 4 augustus

Tap Take Over

Dok6 Horeca Panningen

vanaf 20.00 uur
Facebook: DOK6 Horeca
14.00 - 16.00 (gratis toegang)

Do 4 augustus

Bezichtiging kerk H. Petrus

Markt 1, Baarlo

Vr 5 augustus

Vakantiemarkt

Centrum Panningen

11.00 - 17.00 uur

Vr 5 augustus

DoppenPloppen/Bouwvak indrinken

Dok6 Horeca Panningen

Facebook: DOK6 Horeca

Vr 5 aug t/m zo 7 augustus

FesTinus

Tinus, Markt 132, Panningen

www.goedtoeven.nl

Za 6 augustus

Kunst op Straat

Centrum Panningen

11.00 - 17.00 uur
www.thuisinpanningen.nl
www.kosp.nl

Za 6 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

10.30 - 13.00

Zo 7 augustus

Met De Kieps Ronk

Dok6 Horeca Panningen

14.00 - 17.00 uur
Facebook: DOK6 Horeca

Ma 8 augustus

Picknick op straat

Centrum Panningen

www.thuisinpanningen.nl

Wo 10 augustus

Weekmarkt

Centrum Panningen

09.00 - 16.00 uur

Wo 10 augustus

BBQ op het terras

Tinus, Markt 132, Panningen

17.30 - 20.00 uur - www.goedtoeven.nl

Do 11 augustus

Tap Take Over

Dok6 Horeca Panningen

vanaf 20.00 uur
Facebook: DOK6 Horeca

Do 11 augustus

Buitenbioscoop Tinus - Deadpool

Tinus, Markt 132, Panningen

vanaf 21.00 uur - www.goedtoeven.nl

Do 11 augustus

Bezichtiging kerk H. Petrus

Markt 1, Baarlo

14.00 - 16.00 (gratis toegang)

Vr 12 augustus

Vakantiemarkt

Centrum Panningen

10.00 - 17.00 uur

Vr 12 augustus

Friday Night Live

Dok6 Horeca Panningen

vanaf 21.00 uur
Facebook: DOK6 Horeca

Za 13 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

Start in het bos bij fietsknooppunt 57,
Heerkampweg, Baarlo

10.00 uur

Za 13 augustus

Open Orgeldag - Liefhebbers maken kennis met Mutin

Kapel Missiehuis Lazaristen, Kerkstraat 8, Panningen

10.00 - 13.00 uur
www.orgelkringpeelenmaas.nl

Za 13 t/m di 16 augustus

Kermis Grashoek

Kern Grashoek

Vanaf 16.00 uur - www.peelenmaas.nl

Zo 14 augustus

Met De Kieps Ronk

Dok6 Horeca Panningen

14.00 - 17.00 uur
Facebook: DOK6 Horeca

Ma 15 augustus

Cirque du Kepèl

Centrum Panningen

13.00 - 17.00 uur

Wo 17 augustus

Weekmarkt

Centrum Panningen

09.00 - 16.00 uur

Wo 17 augustus

BBQ op het terras

Tinus, Markt 132, Panningen

17.30 - 20.00 uur - www.goedtoeven.nl

Do 18 augustus

Buitenbioscoop Tinus - Rocketman

Tinus, Markt 132, Panningen

vanaf 21.00 uur - www.goedtoeven.nl

Do 18 augustus

Bezichtiging kerk H. Petrus

Markt 1, Baarlo

14.00 - 16.00 (gratis toegang)

Vr 19 augustus

Friday Night Live

Dok6 Horeca Panningen

vanaf 21.00 uur
Facebook: DOK6 Horeca

Za 20 t/m di 23 augustus

Kermis Kessel-Eik

Kern Kessel-Eik

Vanaf 16.00 uur - www.peelenmaas.nl

Zo 21 augustus

Flora inventarisatie waterbekken Stogger

Stogger, nabij Kwistbeek

09.00 uur www.ivnhelden.nl

Zo 21 augustus

Hopsaland Dok6 - Onrust In 't Fust

Dok6 Horeca Panningen

15.00 - 20.00 uur - www.dok6.eu

Di 23 augustus

Orgelconcert door Laurens de Man

Kapel Missiehuis Lazaristen, Kerkstraat 8, Panningen

20.00 uur
www.orgelkringpeelenmaas.nl

Wo 24 augustus

Weekmarkt

Centrum Panningen

09.00 - 16.00 uur

Wo 24 augustus

BBQ op het terras

Tinus, Markt 132, Panningen

17.30 - 20.00 uur - www.goedtoeven.nl

Do 25 augustus

Bezichtiging kerk H. Petrus

Markt 1, Baarlo

14.00 - 16.00 (gratis toegang)

Do 25 augustus

Avondwandeling excursie vleermuizen

info via website www.ivnhelden.nl

20.00 uur - www.ivnhelden.nl

Do 25 augustus

Buitenbioscoop Tinus - Pulp Fiction

Tinus, Markt 132, Panningen

vanaf 21.00 uur - www.goedtoeven.nl

Za 27 en 28 augustus

MIRU&HJS MVC TOP Onder 12 voetbaltoernooi

Sportpark De 3-Sprong, Breetse Peelweg 1B, Maasbree www.mvctopd.nl

Zo 28 augustus

Kunstmarkt in en rondom kasteel De Keverberg - Entree €5,00 (incl. toegang tot kasteel)

Kasteel de Keverberg, Kasteelhof 4, Kessel

12.30 - 17.00 uur
www.kunstmarktkessel.nl

F1 België op groot scherm

Tinus, Markt 132, Panningen

www.goedtoeven.nl

Weekmarkt Panningen

Centrum Panningen

09.00 - 16.00 uur

DAT UM

ACT IVIT E IT

LOCATI E

TI J DS TI P

Za 3 t/m zo 4 september

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

Kasteel d'Erp, Baron van Erplaan 1, Baarlo

10.00 - 17.00 uur
www.stichtingkunstencultuurbaarlo.nl

Zo 4 september

Theater op Straat

centrum Baarlo

12.00 - 18.30 uur
www.baarloleeft.nl

Zo 4 september

Septemberwandeling Baarlo

GMB, Pratwinkel 5, Baarlo

Vanaf 07.30 uur
www.wandel.nl

Zo 4 september

F1 Nederland op groot scherm

Tinus, Markt 132, Panningen

www.goedtoeven.nl

Za 3 september
t/m di 6 september

Kermis Meijel

Kern Meijel

Vanaf 14.00 uur
www.peelenmaas.nl

Di 6 september

Orgelconcert door organiste Lidia Ksiazkiewicz

Kapel Missiehuis Lazaristen, Kerkstraat 8, Panningen

20.00 uur
www.orgelkringpeelenmaas.nl

Wo 7 september

Weekmarkt

Centrum Panningen

09.00 - 16.00 uur

Centrum Baarlo

Vanaf 14.00 uur www.peelenmaas.nl

SEPTEMBER

Zo 28 augustus
Wo 31 augustus

Za 10 t/m wo 14 september Kermis Baarlo

AUGUSTUS

Za 30 juli t/m za 6 augustus Ossefeesten
Ma 1 augustus

LOCATI E
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Dankzij de vijf sterren camping De Heldense
Bossen kennen kampeerders uit
heel Nederland Helden. Streekmuseum Peel en Maas is zeker een bezoekje waard. Houdt u van wandelen?
Dan kunt u uw hart ophalen in de
Heldense Bossen. Op en rond de
karakteristieke dorpskern zijn
horeca en winkels
te vinden.
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PANNINGEN
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K un ni ng sl us

Panningen heeft in de
voorbije jaren een gestage
groei doorgemaakt. Het centrum
heeft een regionale aantrekkingskracht dankzij de combinatie van
landelijke winkelketens en lokale boetiekjes, goede restaurants en gezellige
terrassen. Niet voor niets weten
ook toeristen het centrum van
Panningen steeds beter
te vinden!
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Meijel, het bruisende Peeldorp. Het dorp
met een uniek dialect, een
rijke historie en een prachtig verlichte kerktoren die u van kilometers afstand al kunt zien. Een dorp
omringd door natuur, waar jong en
oud zich thuis voelt en haar gasten verwelkomt. Ontdek uw
eigen stukje Peelgeluk
in Meijel.
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Baarlo is het oudste
kerkdorp van Peel en Maas
en kan met recht een kastelenén kunstdorp genoemd worden.
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.

s
Ke

sho ok

HELD

KONINGSLUST

Kunningslus BAARLO

KESSEL-EIK
Eik

GRASHOEK
De Grashook

Ba old er

se
a
l
,d
eM
ö
r
pke aan d

HOEK

EIK

B a o ld

BERINGE
SLUSTMAASB
Ber
REing
Ee

lus

H e lj e

H e lj e

GRAS

L

HELDEN

Eggel

s
t
p
ele
or
n
en kunstd

nge
KO
ES
K
L-EIK
NSE
BA
A
IEik
RL
N
O
MAASBREE
K u n n GSLUS
in g s lu
T Ba old er
Br ee
s
BERIN
JEL
B e r in GE
ge
l
EGCH
EL

Ka

e

oe
s

Bree, dörp

Maasbree wordt in het
dialect Bree genoemd en
oorspronkelijk droeg het dorp
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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
waar zelfsturing hoog in het vaandel staat. Hierdoor blijven 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.
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Het Oud Limburgs
Schuttersfeest
Sinds jaar en dag vieren Nederlands- en BelgischLimburg op de eerste zondag van juli het Oud Limburgs
Schuttersfeest (OLS); hét grootste cultuurhistorische
evenement van Limburg. Een feest van tradities,
van hetdoorgeven van waarden én van verbroedering.
Schutterij Sint Willibrordus Meijel won in 2019 het OLS
in Sevenum. Het winnen van het OLS betekende dat
D’n Um én de organisatie van het OLS naar Meijel kwam.
In 2022 is het dan eindelijk zover! Het OLS gaat er komen
in Meijel, in Peel en Maas. Iedereen van jong tot oud,
kan dit jaar komen ervaren hoe prachtig de schutterswereld is tijdens het OLS en Kinjer-OLS in Meijel.

OLS 2022
Meijel,
dè rakt òw
De belangstelling voor OLS is ieder jaar groot. Tijdens het
OLS komen ruim 130 schutterijen bij elkaar om zich te meten
op verschillende wedstrijdonderdelen. Duizenden bezoekers
uit binnen- en buitenland brengen een bezoek aan het OLS.
Vele partners hebben zich reeds verbonden aan OLS 2022
Meijel en talloze vrijwilligers werken samen om van het
OLS in Meijel een groot succes te maken.
Ervaar de Meijelse gastvrijheid tijdens het OLS in Meijel.

e!
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Programma

Iedereen, van jong tot oud, kan in 2022 komen ervaren
hoe prachtig de schutterswereld is tijdens het OLS en Kinjer-OLS in Meijel.
Raake géj um vriendentreffen/sponsorschieten

zaterdag 25 juni

Heilige Mis: ‘n Mis die òw rakt

Kinjer-OLS: Groeët geluk

dinsdag 28 juni

OLS 2022: dè rakt òw

OLStival: Pieëlspèktaakel
•
SAVE
•
THE•
DATE
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vrijdag 1 juli

Snollebollekes - A-Fever XL - Anderkovver Lift-Off - DJ Willie & Basje Basman

zaterdag 2 juli
zondag 3 juli

Vrijwilligersavond: Géllie hét óns gerakt donderdag 7 juli
Kavelen: Um d’n Um

zaterdag 9 juli

www.ols2022.eu

Beleef een stukje
Peelgeluk in Meijel

Uniek dagje uit in de Peel

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.
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.
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, ook wel
kazematten genoemd. Samen vormen zij de
zogenaamde Peelraamstelling.

VERK EN DE P RACHTIGE
PEELO MGEVIN G
Niet alleen de rijke geschiedenis maakt Meijel de
moeite waard om te bezoeken. Aan de voet van
de kerk, aan het Raadhuisplein, treft u het VVV
Peelpunt. Hét beginpunt van uw kennismaking
met Meijel, de prachtige Peelomgeving en
diverse lokale activiteiten. Ontdek het dorp en

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

de prachtige Peelomgeving te voet, met de
fiets of huur een uniek voertuig. Bij mooi weer
is het kanaal (tussen Meijel en Beringe) een
ideale uitvalsbasis om heerlijk rond te dobberen
met een kano of SUP board. Tijdens of na uw
activiteit kunt u terecht bij één van de vele
terrassen, restaurants en cafés. Bezoek www.
peelgeluk.nl en bekijk welke lokale activiteiten
passen bij uw wensen. Maak kennis met het
Peeldorp Meijel.

BEZOEK OL S 2022 MEIJEL
In 2022 vindt het OLS in Meijel plaats.
Breng een bezoek aan het Oud Limburgs
Schuttersfeest in Meijel. Dit cultuurhistorisch evenement wordt sinds jaar en dag
in het eerste weekend van juli gevierd.
Ieder jaar trekt het evenement, verdeeld
over verschillende dagen, tienduizenden
bezoekers uit Nederlands- en Belgisch
Limburg. Een unieke ervaring voor jong
en oud! Kijk voor meer informatie en
het programma op: www.ols2022.eu
en maak kennis met de schutterswereld,
Meijel en Peelgeluk.

Gas nodig?
Gas nodig?
Wij vullen

www.swingtrikeindepeel.nl
• 1,5 uur durende tocht à € 27,50 p.p.
• 2,25 uur durende tocht à € 34,50 p.p.
• Berijder minimaal 16 jaar (geen rijbewijs nodig)

www.snorfietsindepeel.nl
• 2 uur durende tocht à € 27,50 p.p.
• 3 uur durende tocht à € 31,50 p.p.
• Berijder minimaal 16 jaar en in het bezit
van bromfietscertificaat of rijbewijs B

www.trabantindepeel.nl
• 3 uur durende 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

Openingstijden:
Openingstijden:
Maandag 9.00-18.00*

Maandag
Dinsdag 9.00-18.00*
9.00-18.00

Dinsdag
9.00-18.00
Wij vullen
9.00-18.00
merkloze gasflessen! Woensdag
Donderdag9.00-18.00
9.00-18.00
merkloze gasflessen! Woensdag
Donderdag
Vrijdag 9.00-18.00
9.00-18.00
Openingstijden:
Campingbenodigdheden
Vrijdag
Gas nodig?
Zaterdag 9.00-18.00
9.00-17.00
Campingbenodigdheden
Maandag 9.00-18.00*
Zaterdag
9.00-17.00
Wij vullen
* Van 1 sept Dinsdag
maart Woensdag
* Vantot1 1sept
merkloze gasflessen!
maandag Donderdag
tot 1op
maart

geopend vanaf
op maandag
Vrijdag
13.00vanaf
uur.
geopend
Campingbenodigdheden
Zaterdag
13.00 uur.

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 1maart
tot
maart
opop
maandag
maandag
geopend
vanaf
gesloten
13.00 uur.

Meijelseweg 51 | 5986 NH Beringe
Meijelseweg
| 5986
NH Beringe
T (077) 46651
9194
| www.buitenhuisberinge.nl
T (077) 466 9194 | www.buitenhuisberinge.nl

Meijelseweg 51 | 5986 NH Beringe
T (077) 466 9194 | www.buitenhuisberinge.nl

www.legerjeepindepeel.nl
• 3 uur durende tocht à € 45,50 p.p. /
kinderen à € 19,50 p.p.
• Chauffeur minimaal 24 jaar en in het bezit
van rijbewijs B

Heere van Meijel

Op al onze activiteiten zijn huurvoorwaarden van toepassing. Meer info of reserveren? Bel of e-mail naar:
De Heere van Meijel
Dorpsstraat 19, 5768 CD Meijel
T 077-4661031
E info@deheerevanmeijel.nl
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MGIENS
KPAENRNIN
2022

8 t/m 12

juli

Hitmaestro Lampegastuh Plug ‘n play Team tnt Alex
Die Verrückte stunde 538 Helemaal hollands Team disco snolly
q-music foute uur dansado en de feestmeester effe serieus big benny
frans theunisz w-dreej de zingende barmannen feest-dj toob
basje basman patrick pilot anita rosendorf dj maurice fermont

www.panningenkermis.nl

Het nieuwe uitgaan

Deze slogan past het beste bij De Koncurrent, gevestigd in een van de mooiste panden van Peel en Maas!
Op woensdag t/m zondag zijn we geopend vanaf
11.00 uur en kan er bij ons geluncht worden. Onze
specials? Flatbreads! Dit heerlijke brood hebben
we zorgvuldig uitgezocht, vol van smaak, verassend belegd en nieuw! Net zoals De Koncurrent!
Wil je met je vrienden, familie of collega’s komen
borrelen? Jullie zijn van harte welkom voor de lekkerste (speciaal) bieren, prachtige wijnen, diverse
cocktails en een verrassende borrelkaart. Uiteraard kun je bij de borrel ook de heerlijke gerechten van onze “ Fingerfood” kaart bestellen!

Vanzelfsprekend kun je in De Koncurrent ook een
tafel reserveren om gezellig te komen eten. Op
onze originele “Food to share” menukaart is keuze
genoeg voor een tafel vol lekkere gerechtjes om
samen te delen. Deze kaart wordt regelmatig vernieuwd en uitgebreid.
Na het borrelen nog even gezellig met de voetjes van de vloer? Dat kun in onze vernieuwde disco-zaal. Hier zullen regelmatig DJ’s optreden met
uitsluitend muziek uit het Disco tijdperk!
Heb je iets te vieren en ben je op zoek naar een
fantastische feestlocatie in Noord-Limburg? Zoek
niet verder, maar kom eens langs bij De Koncur-
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rent: dat is feesten op een unieke plek in Peel en
Maas, met ons prachtige verbouwde voormalig
nonnenklooster als bijzonder decor. Ervaar de historie en de nostalgie van ons bijna honderd jaar
oude, markante gebouw. Met een spetterende
feestzaal met aparte ingang en eigen toiletten,
een pittoreske patio, een kloostergang, een aparte ruimte om te dineren en een fantastisch mooi
trendy café bieden wij ruimtes voor feesten van 25
tot 500 personen. Uitstekend bereikbaar en voorzien van meer dan voldoende parkeergelegenheid
voor jou en jouw gasten.

Kom eens langs
en “proef het verschil”

Kerkstraat 3 | 5981 CD Panningen | 077 466 0466 | info@dekoncurrent.nl | www.dekoncurrent.nl

Kermis 2022
in Peel en Maas
K ESSEL
25 T /M 28 JUNI
In het historische Maasdorp
Kessel wordt op de Markt
JUNI
ieder jaar een gezellige en
gevarieerde dorpskermis georganiseerd. Autoscooters, rupsbaan en
draaimolen ontbreken op deze kermis niet.
De kermis wordt omlijst door diverse promotieactiviteiten, die vooral zijn gericht op de
Kesselse jeugd.
ZATERDAG

25

PAN NINGE N
8 T/M 13 JULI
De kermis in Panningen is een
grote en gevarieerde kermis
met aanbod voor groot en
JULI
klein! Het zwieren en zwaaien
is terug van weggeweest. Naast de attracties
is er de mogelijkheid om vanaf de terrasjes te
genieten van de echte kermissfeer. Ook rond
deze kermis wordt een uitgebreid promotieprogramma opgesteld.
VRIJDAG

8

GRASHOEK
13 T/M 16 AUGUSTUS
De kermis in Grashoek is één
groot familiefeest. Vier dagen
AUGUSTUS
lang kan jong en oud zich vermaken in onder andere
de autoscooters, rupsbaan en draaimolen.
Ook hier zorgt de horeca voor een uitgebreid
kermisprogramma. Het kermiscomité stelt
samen met de exploitanten promotieactiviteiten op, die vooral zijn gericht op de jeugd.
ZATERDAG

13

K ESSEL- EIK
20 T /M 23 AUGUSTUS
Door de geweldige inzet van
het kermiscomité wordt de kerAUGUSTUS
mis in “Eik” ook dit jaar weer
een echte gezellige dorpskermis met attracties als de draaimolen, grijpkranen en ook de autoscooter staat er weer.
ZATERDAG

20

MEIJEL
3 T/ M 6
SEPTEMBER
In het Peeldorp Meijel
SEPTEMBER wordt ieder jaar een
mooie, gevarieerde en
vooral ook gezellige familiekermis gehouden. Een verscheidenheid aan attracties, waaronder de spectaculaire Hang Over, staat als vanouds
op het Raadhuisplein, de Schoolstraat
en het Alexanderplein opgesteld. Rond
de kermis in Meijel worden door de kermisexploitanten en horecaondernemers diverse
ZATERDAG
promotieactiviteiten georganiseerd.
ZATERDAG

3

10

BAARLO
10 T/ M 14
SEPTEMBER
De kermis in het toeristisch Maasdorp
Baarlo is één groot feest. Vijf dagen lang
kan jong en oud zich vermaken in onder andere de autoscooters, rupsbaan,
draaimolen, Circus Race Convoy en dit
jaar ook de vernieuwde Calypso. Ook
voor deze kermis worden
diverse sfeerverhogende
ZATERDAG
promotieactiviteiten georganiseerd, waaronder
optreden van een clown
OKTOBER
en gratis schminken voor
de kinderen.
SEPTEMBER
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B E RINGE
15 T/ M 18 OKTOBER
Deze dorpskermis zorgt altijd voor een
leuke afsluiting van het kermisseizoen in
onze gemeente. Ook dit jaar weer zorgen de diverse attracties, samen met de
horeca- en leuke promotieactiviteiten, voor het ultieme kermisgevoel
in Beringe.

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

Top service en eerlijk advies!

Welkom bij Allerhande
Peel & Maas!

Kringloop
Kringloop en Woningontruimingen

Kringloopwinkel Allerhande biedt u eindeloos
veel producten voor kleine prijzen!
Heeft u meubels die u niet meer gebruikt
maar die wel herbruikbaar zijn? Dan halen wij
deze kosteloos op in de Gemeenten Peel en
Maas, Leudal, Maasgouw en Roerdalen.
Een afspraak kan gemaakt worden via
telefoonnummer 06 1038 8924

Kleine huisraad kunt u afgeven in onze winkel
Welkom
bij Allerhande
tijdens onze openingstijden. Heeft u een
Peel
Maas!
woning of&
bedrijf
dat ontruimd moet worden?
Ook dan bent u bij ons aan het goede adres!
Kringloopwinkel Allerhande biedt u eindeloos
veel producten voor kleine prijzen!
Heeft u meubels die u niet meer gebruikt
maar die wel herbruikbaar zijn? Dan halen wij
Openingstijden
JF Kennedylaan 260 5981 WX Panningen
deze kosteloos op in de Gemeenten Peel en
06 4150 1381
Maandag
t/m vrijdag
10:00en- Roerdalen.
17:00 uur
Kringloop
Maas, Leudal,
Maasgouw
Kringloop enronald@allerhande-panningen.nl
Woningontruimingen
Zaterdag
10:00 - 16:00 uur
Een afspraak kan gemaakt worden via
Kringloop en Woningontruimingen
telefoonnummer 06 1038 8924
Kringloop en Woningontruimingen

Kringloop
Kringloop

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

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

Kringloop
Kringloop en Woningontruimingen

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

Welkom bij Allerhande
www.allerhande-panningen.nl
Peel & Maas!

Kringloopwinkel Allerhande biedt u eindeloos
veel producten voor kleine prijzen!
Heeft u meubels die u niet meer gebruikt
maar die wel herbruikbaar zijn? Dan halen wij
deze kosteloos op in de Gemeenten Peel en
Maas, Leudal, Maasgouw en Roerdalen.
Een afspraak kan gemaakt worden via
telefoonnummer 06 1038 8924

Kringloop
Woningontruimingen
Brocante en Vintage
GratisJF Kennedylaan
ophalen260goederen
5981 WX Panningen

Kleine huisraad kunt u afgeven in onze winkel
tijdens onze openingstijden. Heeft u een
woning of bedrijf dat ontruimd moet worden?
Ook dan bent u bij ons aan het goede adres!

06 4150 21381
2500
m Shopplezier!
ronald@allerhande-panningen.nl
JF Kennedylaan 260 5981 WX Panningen
06 4150 1381
ronald@allerhande-panningen.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag 10:00 - 17:00 uur
Zaterdag
10:00 - 16:00 uur

www.allerhande-panningen.nl

Kleine huisraad kunt u afgeven in onze winkel
tijdens onze openingstijden. Heeft u een
woning of bedrijf dat ontruimd moet worden?
Ook dan bent u bij ons aan het goede adres!

Welkom
Welkom bij
bij
Peel
Peel &
& Maas
Maas

Brocante, Vintage
Kringloopwinkel Allerh
en industriele
Openingstijden
Kringloopwinkel Allerh
art
veel uur
producten voor kle
ike
len
Maandag t/m vrijdag 10:00 - 17:00
Zaterdag

www.allerhande-panningen.nl

veel producten voor kle
Heeft u meubels die u n
maar die wel herbruikb
maar die wel herbruikb
17op in de
deze kosteloos
deze kosteloos op in de
Maas, Leudal, Maasgou
Maas, Leudal, Maasgou
Een afspraak kan ge

10:00 - Heeft
16:00 uuru meubels die u n

Het gezelligste kasteel van
Limburg vind je in Kessel

Het geheim van de Baron
of Code Keverberg

Bezichtiging
Je kunt met een mooie rondgang
het gehele kasteel bezichtigen voor
slechts € 8,00 per persoon, kinderen
speciaal tarief. Laat je verrassen door
de unieke samensmelting van oud
en nieuw.

Tabletroute
Ontdek vanaf de zomer het
kasteel op een speelse en
interactieve manier met de
nieuwe Tabletroute.

Kasteel
Maandag t/m zaterdag geopend van 9.30 - 17.00 o.v.
Zondag geopend vanaf 12.00 uur o.v.
Kasteel Kafee 950 (horeca)
Van maandag t/m donderdag geopend van 9.30 - 17.00 o.v.
Zondag geopend vanaf 12.00 uur o.v.
www.kasteeldekeverberg.nl
Kasteelhof 4
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Kessel

tel. 077 - 7600666

Kraak de code of ontcijfer het
geheimschrift van Baron Frits,
2 superleuke interactieve tochten
in en rondom het kasteel.
Volwassenen
€ 14,50
kids 5-12 jaar
€ 9,50

Wandelen en fietsen

Bent u een liefhebber van natuur? Dan kunt u in de omgeving van Peel en Maas uw hart ophalen. Ons prachtige Noord-Limburgse landschap is namelijk bijzonder geschikt om er met de fiets of te voet op uit te trekken. Stel eenvoudig zelf een wandel- of fietsroute samen
of maak gebruik van een bestaande route. Aan u de keus!
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.

S LIM NAVIGER EN ME T
U W SMAR T PHO NE

Bestaande routes wandelt of fietst u heel
eenvoudig met de gratis Liefde voor Limburg app voor uw smartphone. Op uw
scherm ziet u of u nog op de juiste route
zit en als u een bezienswaardigheid of
horecagelegenheid nadert, krijgt u een
melding. U downloadt de gratis app in de
App Store of de Play Store.

KNO PEN LO P EN

Houdt u van wandelen? Dan is er speciaal
voor u het wandelroutenetwerk Peel en Maas,
mede tot stand gekomen door de Plattelandscoöperatie. U heeft de keuze uit verschillende
themawandelingen zoals de Raaybosroute,
een boswandeling rond Baarlo, het Maasbrees dorpsommetje en de Vlakbroekroute in
Koningslust. Voor ieder wat wils dus!

wandelroute ‘Beleef het Maasdal’. Kijk voor
meer informatie op www.liefdevoorlimburg.nl
of in de gratis app.

SPAKEN EN KRAKEN

Wilt u lichaam en geest tegelijkertijd prikkelen? Ga dan spaken en kraken, de escaperoom op wielen. Ga op zoek naar
de schuilplaats van de boeven achter de
Maasbende. Door onderweg verschillende puzzels op te lossen krijgt u toegang
tot de tijdcapsules in de bakfiets en komt
u steeds dichter bij de waarheid.
Een unieke ervaring! Meer info op
www.buitenzinnen.eu.

FIETS EROPUIT

Speciaal voor fietsliefhebbers zijn er de Fietsknooppuntenkaarten. Een landelijk netwerk
van fietsroutes met op elk knooppunt een
informatiepaneel met een overzichtskaart
en interessante weetjes over het gebied. Via
de Knooppuntenkaart Noord- en MiddenLimburg kunt u zelf een route samenstellen
om de typisch Limburgse boerendorpen te
ontdekken. U kunt ook kiezen voor een themaroute, zoals de Agrotour fietsroutes OostMaas en WestMaas.
Houdt u ervan om sportief bezig te zijn? Dan
is ‘Rundje Koeberg’ iets voor u. Elke maand

ONTD EK DE PEEL E N DE MAAS

In het noordwesten grenst onze gemeente
aan De Groote Peel. Dit is een schitterend natuurgebied met verschillende wandelroutes,
die zeker voor natuurliefhebbers een absolute
aanrader zijn. De Meerbaansblaakroute, Mussenbaanroute en Knuppelbrugroute zijn gemarkeerd met duidelijke routepaaltjes.
In het oosten ligt het prachtige Maasdal, een
bijzonder gebied met veel historie. Zo ligt in
het noorden kasteel de Berckt met kasteelboerderij d’Ouffenhoffen en in het zuiden
buurtschap Oyen met kasteelboerderij Huis
Oyen. Wilt u het zelf beleven? Loop dan de

kunt u in de Heldense Bossen een rondje wandelen, nordic walken, hardlopen of fietsen.
Deelname kost slechts zes euro en daarvoor
krijgt u ook nog een kopje koffie met een
lekker stuk vlaai. Meer informatie over deze
sportieve rondjes en de exacte planning vindt
u op www.rundjekoeberg.nl.
Wilt u meer informatie over de vele mogelijkheden om te wandelen en te fietsen in de regio Peel en Maas? Kom dan langs bij een van
de VVV-kantoren of kijk op
www.liefdevoorlimburg.nl.

RUND JE KOEBERG

Rundje Koeberg is een sportief evenement
dat elke tweede zondag van de maand in de
Heldense Bossen bij Helden wordt gehouden. U kunt sporten op uw eigen niveau,
met of zonder begeleiding, individueel of in
groepsverband. De start is bij Kerkeböske in
Helden. In de zomer start Rundje Koeberg
op 10 juli, 14 augustus en 11 september.

AFSTAND EN

Wandelen: ca. 7, 13 km en 19 km
Hardlopen: ca. 7, 13 en 19 km
Fietsen in groepsverband: ca. 25 km
Deelname bedraagt: € 6,00 p.p.
www.rundjekoeberg.nl

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. p ate r p a n n e n ko e k . n l

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

06 46 07 57 12

Raadhuisstraat 128 - Panningen
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DE LEUKSTE ACTIVITEITEN
VOOR HET HELE GEZIN
KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.FECSEVENUM.NL

GENIETEN VAN EEN
HEERLIJK DINER
BIJ DE SCHATBERG OF ABC RESTAURANT SEVENUM

BELEEF HET ULTIEME VAKANTIEGEVOEL
OP DE SCHATBERG
20

KIJK VOOR MEER INFO OP WWW.SCHATBERG.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 Peel en Maas 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
en www.deheerevanmeijel.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.

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.

EVEN EMENT EN MAASB RE E
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. 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.
Meer weten? Kijk voor informatie op www.ossefeesten.nl

MAASBREE

Zin in de

30 - 31 juli, 3 - 5 - 6 aug

ossefeesten.nl
volg os op

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

Met een goede en veelzijdige
keuken waar we altijd werken
met verse producten, veelal
uit de regio, kan een geslaagd
uitje niet mis gaan!

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

Een huiselijk restaurant en
een gezellig terras midden op
de markt in Kessel... u bent
van harte welkom!
Vanaf april zijn wij
7 dagen per week geopend
vanaf 11.00 uur.

Markt 31, 5995 BC Kessel - NL
tel. +31 77 4002319

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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kasteeldekeverberg.nl/kasteelkafee950

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
Geopend van 08.00 - 19.00 uur
Maandag t/m donderdag
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
van 09.00 - 18.00 uur
Zondag 29, Kessel, 077- 462 Geopend

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

Samen maak je ‘t ve
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PROGRAMMA

JULI
ZO 17 juli
ZO 17 juli
		
ZO 17 juli
		
WO 20 juli
DO 21 juli
DO 21 juli
VR 22 juli
VR 22 juli
MA 25juli
WO 27 juli
DO 28 juli
DO 28 juli
VR 29 juli
ZO 31 juli

PM Zomersessie
Met de Kieps Ronk
DOK6
Special Sunday
- Pasar Malam
Weekmarkt
Buitenbioscoop Tinus
Tap Take Over DOK6
Vakantiemarkt
Friday Night Live - DOK6
Springkussenfestijn
Weekmarkt
Buitenbioscoop Tinus
Tap Take Over - DOK6
Friday Night Live - DOK6
Sjlipperlaup

AUGUSTUS
MA 1 augustus
WO 3 augustus
DO 4 augustus
DO 4 augustus
VR 5 augustus
VR 5 augustus
ZA 6 augustus
ZA 6 augustus
ZO 7 augustus
ZO 7 augustus
WO 10 augustus
DO 11 augustus
DO 11 augustus
VR 12 augustus
VR 12 augustus
ZO 14 augustus
MA 15 augustus
WO 17 augustus
DO 18 augustus
VR 19 augustus
ZO 21 augustus
ZO 21 augustus

Cirque du Kèpel
Weekmarkt
Buitenbioscoop Tinus
Tap Take Over - DOK6
Vakantiemarkt
Festinus
Kunst op Straat
Festinus
Met de Kieps Ronk - DOK6
Festinus
Weekmarkt
Buitenbioscoop - Tinus
Tap Take Over - DOK6
Vakantiemarkt
Friday Night Live - DOK6
Met de Kieps Ronk - DOK6
Cirque du Kèpel
Weekmarkt
Buitenbioscoop Tinus
Friday Night Live - DOK6
Hopsaland 2022
Onrust in ‘t Fust - DOK6

Kepèlla
Cultura 2022
E E N ZOME R VOL (B UITE N)AC TIVITE IT EN!

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. *

S JLIPPERLAU P

Zondag 31 juli
7 kroegen, 7 shotjes, 7 belevingen!
Maak je ronde door de kroegen van
Panningen met jouw eigen slipperstempelkaart en scoor je tweede slipper als
je finisht binnen de tijd. Proost! Deelnemende zaken zijn: Café Dotje, Tommies
Bar, De Koncurrent, Momus, Tinus en
Café Pierke. Kom ook en geniet van
15.00 tot 20.00 uur van dit leuke evenement. Meer info: www.kroegentochtpanningen.nl/sjlipperlaup/

Vrijdag 22 juli, 5 en 12 augustus
Van elf uur ’s ochtends tot vijf uur ‘s middags staat het centrum van Panningen in
het teken van een gezellige zomermarkt.
Ook de ondernemers in het centrum hebben verschillende stands buiten staan.
Genoeg te zien en kopen dus!

TAPTAKE- OVER

KU N S T OP S T RAAT

Zaterdag 6 augustus
van 11.00 tot 17.00 uur
Van street-art tot fotografie, van schilderen
tot beeldhouwen; tijdens de manifestatie
‘Kunst op Straat’ wordt u verrast door de
meest uiteenlopende kunstvormen. Naast
dat u deze kunstvormen kunt bewonderen,
zijn er ook kunstenaars aan het werk.
Meer info: www.kosp.nl

Meer weten? Kijk op:

thuisinpanningen.nl
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ZOMERMARKT KEPÈL

Donderdag 21 en 28 juli,
4 en 11 augustus
Het is gemakkelijk om te verdwalen in de
wereld van het speciaalbier. Daarom nodigt
DOK6 Horeca vier donderdagen een verrassende brouwerij uit om de taps over
te nemen. Op deze avond geniet je van
fantastische bieren en kom je meer te weten over de achtergronden. Deze avond is
geschikt voor de ervaren bierdrinker, maar
ook voor iemand die kennis wil maken met
speciaalbier.
Meer informatie: Facebook: DOK6 Horeca

OPEN LUCHTBIO SCO O P

Donderdag 21 en 28 juli,
4, 11 en 18 augustus vanaf 21.00 uur
Een filmpje pakken in de openlucht 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.
http://www.goedtoeven.nl/

CIRQU E DU K EPÈL

PM ZO ME R SE SS I E

Zondag 17 juli vanaf 13.00 uur
Zet meer dan 80 muzikanten, jong en
oud(er), uit Peel en Maas bij elkaar en je
hebt de PM Zomersessie. In het park achter het Huis van de Gemeente zullen deze
muzikanten een middag muziek verzorgen
in steeds wisselende bandsamenstellingen.
Met een repertoire dat voor iedereen wat
biedt, een drankje en hapje ‘on the side’
en een lekker zonnetje is de PM Zomersessie een heerlijke middag uit.

Maandag 1 en 15 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. Uiteraard is Clown Tallie ook
aanwezig in het centrum en maakt zij
o.a. de mooiste creaties voor de kids.

MI T DE KI E P S RÔN K

Zondag 17 juli en zondag 7
en 14 augustus van 14.00 uur
tot 17.00 uur
Kom genieten van een middagje heerlijke
muziek onder het genot van een goed
glas bier, wijn of borrelhapje! Lekker ongedwongen en gratis toegang. Daar wil je
toch gewoon bij zijn?
Meer informatie: Facebook: DOK6 Horeca

5 aug - 6 aug - 7 aug

IN S E K
H IC K - M DAON
A LF - K - EX GEAR GE
T H IR D HPRIMA POTLOOD

IN D E R

Maandag 25 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 de Speelgoedbank Peel en
Maas. Voor sommigen een begrip, voor
anderen geheel onbekend. Elk kind verdient een fijne verjaardag en de speelgoedbank draagt hier een steentje aan
bij. De speelgoedbank geeft financieel
kwetsbare gezinnen een cadeaubon voor
een echt verjaardagscadeau. Op het einde van deze middag zal onze Kinderburgemeester de cheque met de opbrengst
aan de initiatiefnemers van de speelgoedbank overhandigen.
€ 2,50 per strippenkaart. Op vertoon van
deze strippenkaart ontvangt elk kind een
gratis ijsje. Mede mogelijk gemaakt door
Heldens Springkussenverhuur
en Bufkes.

F RIDAY N IG H T LIVE

Vrijdag 22 en 29 juli
en vrijdag 12 en 19 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: Facebook: DOK6 Horeca

PASAR M ALAM

Zondag 17 juli
Van 10.00 uur tot 18.00 uur zal er in het
centrum van Panningen een Pasar Malam
- multiculturele braderie - plaatsvinden. Er
zijn marktkraampjes met o.a. oriëntaalse
snuisterijen, tropische kruiden, sambals,
spekkoek, Oosterse mode, gezondheidsen culturele producten. Uiteraard aangevuld
met authentieke gerechten. Dit alles in combinatie met live optredens, dansen in authentieke kledij en demonstraties. Kom en
laat je verrassen op zondag 17 juli.

FE ST I NUS

MARKT 132 / 5981 AA PANNINGEN / WWW.GOEDTOEVEN.NL

Vrijdag 5, zaterdag 6
en zondag 7 augustus
Kom ook naar hét zomerfestival van Tinus.
Vrijdag starten we met ’s avonds livemuziek
van de Prima Potlood &Third Half. Zaterdagavond staat Khick op het programma. Zondag starten we de dag goed met frühshoppen onder begeleiding van de band Ex-Gaer
Gedoan en ’s middags zal er livemuziek te
horen zijn van Minsekinder.
Meer informatie: www.goedtoeven.nl

S PRIN GKUSSENF ESTIJ N

HOPSALAN D

Zondag 21 augustus
Het langverwachte vervolg van een fantastische eerste editie, HOPSALAND 2022!! Logo beeldmerk
Een dag vol heerlijke smaken, een aantal
van de beste (inter)nationale brouwers en
pure gezelligheid. De tweede editie van
HOPSALAND wacht op jullie! Noteer in jullie agenda >> 21 augustus 2022<<
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Dagrecreatie
in de regio
peel en maas

Beleef actief
Peel en Maas

Op deze pagina vindt u
alle informatie voor een actieve
vakantie, zowel individueel,
groepen of het hele gezin.
Geniet en beleef de ruimte!

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
• FEC Sevenum, Middenpeelweg 7, 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

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,
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. 06-25294788 www.electric-centermeijel.nl/e-chopper

26

Escape Room
• Escape Room De Cluedo Room
De Ringoven, Ringovenstraat 12, Panningen
Tel. 077-3031530, www.deringoven.nl
• Escape Room ‘de Bokkenrijders’ (6 tot 12 personen)
Parkhoeve De Middelt, Ondersteweg 8, Kessel
Tel. 077-4771247, www.parkhoevedemiddelt.nl
• Escaperoom op wielen
Café de Boesjer, Markt 2, Kessel
www.buitenzinnen.eu

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
• PS Aero: 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
• Zorgwijngaard Vinea Cura, Baarloseweg 8A, Helden,
meer info: www.heldenvanhelden.nl. Tel. 077-3030112
Bezoek aan de wijngaard (rondleiding mogelijk),
boerderijdieren en terras

Fatmax 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

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
• Groene fietsverhuur: Grand café Goejje, Raadhuisplein 11, Meijel
Tel. 077-4661839, www.goejje.nl
• Een leuk dagje uit op de bierfiets (Simon’s Trapkefee, 1222 personen) Kampeerbos De Simonshoek, Steenoven 10,
Meijel, tel. 077-4661797, www.simonshoek.nl

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
• 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
• 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 Meijel, Katsberg 26,
5768 RH Meijel, 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

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
• Sint Anthoniusmolen, Roode Eggeweg 4, Kessel
Zaterdagmiddag draait de molen meestal en kunt u een
praatje maken met de molenaar

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 (op afspraak)

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
• 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)
• Bosbadenpad Helden, beleef de natuur met al uw zintuigen. Meer info: www.bosbadenpad.nl

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
• Binnenspeeltuin Beringerbos, Camping Beringerzand,
Heide 5, Panningen, tel. 077-3072095
• Camping De Heldense Bossen, De Heldense Bossen 6,
Helden, tel. 077-3072476, www.deheldensebossen.nl
• Recreatiepark De Leistert, Heldensedijk 5, Roggel,
tel. 0475-493030, www.leistert.nl

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

Supboarden
• Whatsup outdoor, Heldensedijk 35 Meijel
Tel. 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
• 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)

Lees en ruil gratis
de mooiste boeken
Op steeds meer plekken zie je ze verschijnen: minibiebs. Ook in de regio Peel
en Maas is dit sympathieke concept inmiddels op tal van locaties ingeburgerd.
Verspreid over de regio zijn diverse minibiebs te vinden waar u gratis boeken
kunt lenen, ruilen of meenemen.
De meeste minibiebs bestaan uit een mooi
kastje dat bij een woonhuis staat. Meestal
is het kastje opvallend versierd en altijd is
het vrij toegankelijk voor iedereen: 24 uur
per dag, 7 dagen per week. Vaak vult de
bewoner van het huis in eerste instantie
het kastje met boeken. Vervolgens kunnen
andere mensen gratis boeken lenen, ruilen of meenemen. Op deze manier genieten veel meer leesliefhebbers van boeken
die anders thuis in de kast blijven liggen.
Misschien heeft u ook nog wel een thriller, kookboek, roman of kinderboek staan
dat u wilt ruilen in de minibieb…? Ga dan
naar één van de minibiebs die Peel en
Maas rijk is. U vindt de minibiebs ook veel
in de buitengebieden van de gemeenten
in onze regio. Tijdens een fiets- of wandeltocht is dat een leuke ontdekking!

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
• Zwembad Beringerbos, Camping Beringerzand, Heide 5,
Panningen, tel. 077-3072095
• Camping De Heldense Bossen, De Heldense Bossen 6,
Helden, tel. 077-3072476, www.deheldensebossen.nl
• Laco Peel en Maas, Wilhelminastraat 42, Panningen,
tel. 077-3077171, www.laco.eu/locatie/peel-en-maas
• Thermaalbad Arcen, Klein Vink 11, Arcen,
tel. 077-4732424, www.thermaalbad.nl
• De Schatberg, Middenpeelweg 5, Sevenum,
tel. 077-4677777, www.schatberg.nl
• Recreatiepark De Leistert, Heldensedijk 5, Roggel,
tel. 0475-493030, www.leistert.nl (binnenbad niet
toegankelijk voor dagrecreatie in juli/aug.)
• Simon’s Zwem Arena, Kampeerbos De Simonshoek,
Steenoven 10, Meijel, tel. 077-4661797,
www.simonshoek.nl
• Zwembad Kessel, Keverbergstraat 26, Kessel,
openbaar buitenzwembad, tel. 077-4622797,
www.zwembadkessel.nl (uitsluitend toegang met e-ticket)
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Zomer!

Dat betekent:

BARBEC UEËN M ET FAM IL IE EN VRIE NDE N
Een hamburger, spareribs of grillworst zijn heerlijk van de barbecue. Maar anno 2022
mag het een stuk spannender, gevarieerder en – voor wie wil – ook gezonder! In dit artikel leest u over de nieuwste barbecuetrends en geven we de nodige inspiratie om uw
grillmoment naar een hoger niveau te tillen.
Buiten koken is inmiddels geen trend meer te
noemen; het is een echt blijvertje. We genieten niet alleen in de zomer van de barbecue,
maar steken deze ook op andere momenten in
het jaar aan. Anno 2022 betekent barbecueën zoveel meer dan hamburgers en worstjes
grillen. De hele familie en vriendengroep kan
meegenieten, want er is voor ieder wat wils.
Een duidelijke ontwikkeling is dat we vandaag
de dag steeds vaker een groot stuk kwaliteitsvlees op de barbecue bereiden. Ook vis leent
zich perfect om te grillen. Zelf marineren en
een huisgemaakt sausje erbij, uw gasten zullen
versteld staan van uw kookkunsten!

GROEN IN DE HO OFDROL
Ook de vegetariërs of veganisten kunnen tegenwoordig genieten van een luxe barbecue.
Groenten en fruit op de barbecue bereiden
gaat verder dan het grillen van wat paprika en
courgette. Er zijn tal van lekkere (en ook makkelijke) barbecue-recepten te vinden waarin
‘groen’ de hoofdrol speelt. Wat dacht u bijvoorbeeld van gegrilde rode kool van de barbecue, gegrilde prei, geroosterde kerriebloemkool of gegrilde little gem..? Met een huisgemaakt sausje maakt u het nog smakelijker.
KAMER TEMP ERATUUR
Een geslaagde barbecue zit ‘m vooral in een
zorgvuldige voorbereiding. Zorg dat alle
producten op de juiste temperatuur zijn. De
beste temperatuur voor het bereiden van
vlees is kamertemperatuur. Laat rauw vlees
zeker niet in de zon staan! En deel salades en
fruit in porties op, zo blijft het lekker fris en
smakelijk. Maar voordat u begint met grillen,
besteedt u natuurlijk extra aandacht aan het
dekken van de tafel. Een mooi tafellaken, servies, servetten, een karaf met water met wat
fruit of munt erin… Uw gasten voelen zich bij
aankomst direct al heel welkom!

MAAK HET EXTRA SPECIAAL
Kies voor kwaliteit en maak uw vlees, vis en
groenten met aandacht en liefde klaar. In Peel
en Maas vindt u alles om het barbecuemoment
extra speciaal te maken. Dankzij de slagers,
groentezaken, bakkers en supermarkten in de
regio kunt u de barbecue naar een hoger niveau tillen.De vakmannen en -vrouwen geven
u graag advies, bijvoorbeeld welk braadstuk
het meest geschikt is om te grillen of hoe u de
gasten verrast met een bijzondere salade.
TIPS VOOR EEN
VEIL IGE BARBECUE
• Zet de barbecue altijd op een stevige,
vlakke ondergrond neer en niet naast
een heg vanwege brandgevaar.
• Gebruik nooit vloeibare aanmaakmiddelen om de barbecue aan te steken.
• Verplaats de barbecue na het aansteken niet meer.
• Laat kinderen en huisdieren niet te
dicht bij de barbecue komen.
• Zet een emmer zand neer zodat u in geval van nood het vuur kan doven.
LE UK ID EE!
Extra smaak krijgen aan vlees of vis? Rijg de
blokjes niet aan een houten spiesje, maar
gebruik een stengel limoengras of een takje
rozemarijn.
(bron: www.boodschappen.nl)

Voor een
compleet
verzorgde
Barbecue

lekker, vers
en ambachtelijk
Poelier
Crins
Roggel

www.poeliercrins.nl
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Slecht weer?
BIN NEN IS ZOVEEL L EU KS T E DOE N!

Niets zo onvoorspelbaar als het weer. Dat hoeft echter zeker niet de vakantie te verpesten! In de regio Peel en Maas zijn talloze leuke
indooractiviteiten. In dit artikel geven we de beste tips voor jong en oud.

BEZO EK EEN MUSE UM
U bent zo vergeten dat het buiten regent op
het moment dat u één van de interessante
musea in de regio binnenstapt. Dat is pas een
educatief uitje!
• Museum Peel & 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. Ook
voor kinderen is er genoeg te zien en te
ontdekken in dit museum.
www.museumpeelenmaas.nl
• Peel- en Dorpsmuseum Truijenhof, Meijel
Ontdek de geschiedenis en cultuur van
Meijel en de Peel. In dit museum kunt u
onder andere archeologische vondsten
bewonderen, maar ook gereedschappen uit
de landbouw, ambachten en een winkel.
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/museum-truijenhof
• 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

WAUW! EEN ECHT KASTEEL
Kasteel De Keverberg in Kessel ziet er imposant
uit door de ligging op een negen meter hoge
heuvel. In 2015 werd deze duizendjarige ruïne
herbouwd en van een modern architectonisch
jasje voorzien. Eén van de oudste kastelen van
ons land is daarmee ook het modernste! Niet
alleen is het heel leuk en interessant om door
het kasteel te dwalen, het uitzicht op de Maas
is er, zelfs met slecht weer, prachtig. Op de
kaart van Kasteel Kafee 950 staan veel lokale
producten die u in een sfeervolle ambiance
kunt proeven. En tijdens een rondleiding of
interactieve speurtocht in en rondom het
kasteel leert u meer over de geschiedenis van
deze bijzondere plek.
www.kasteeldekeverberg.nl
LE KKER ACTIEF BEZIG ZIJN
Houdt u niet van stilzitten op een regendag?
Ga dan samen bowlen. Of u nu talent hebt of
er niet zoveel van bakt, dat maakt helemaal
niet uit. Het gaat om de gezelligheid en het
plezier. En al doende wordt u vanzelf beter in
dit leuke spel. 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
NAAR D E BIOS
Als het buiten regent en waait, is een bezoekje
aan de bios altijd een goed idee. Wordt het
griezelen of zwijmelen? Of gaat u samen met
de (klein)kinderen naar een leuke kinderfilm?
In Panningen vindt u DOK6: bioscoop én
theater. U kunt ook een hapje eten of een
borreltje nemen in het restaurant.
www.dok6.eu
MAAK D E KID S BL IJ
In BeringerBos, hét overdekte Speel- en
Zwemparadijs op Recreatiepark Beringerzand

kunnen de kids binnen lekker rennen, spelen
en klauteren. Door de uitdagende klim- en
klautertoestellen, ballenbak, springkussen en
nog veel meer spellen zijn de kids helemaal in
hun element. Ideaal voor een regendag! Op
dit recreatiepark in Panningen bevindt zich
ook een heerlijk verwarmd binnenzwembad.
www.beringerzand.nl/nl/binnenspeeltuin/

SAMEN KOKKE RELLEN
Een kookworkshop is een leerzame én
sfeervolle bezigheid tijdens een regenachtige
dag of avond. U leert nieuwe kook-skills en
smikkelt daarna van de gerechten die u zelf
hebt bereid.
• De Garde, Helden
www.kookstudiodegarde.nl
HOUDT U VAN
EEN GOED GL AS WIJN ?
Maak dan een afspraak voor een wijnproeverij.
Dit is een smaakvolle invulling van een
regendag.
• Kapèlkeshof Wijn & Golfdomein, Grashoek
www.kapelkeshof.nl
• Wijnerij De Belaeving, Egchel
www.debelaeving.nl/wijnerij/
• Zorgwijngaard Vinea Cura, Helden
www.heldenvanhelden.nl / www.vineacura.nl
* Check voor een bezoek altijd de actuele
openingstijden en arrangementen via de
betreffende website.

Visuele communicatie
van A tot Z

brillen
contactlenzen
oogmeting
hoortoestellen
Markt 26, 5981 AP Panningen - telefoon: (077) 306 06 99

Trotse verzorger

van de Zomerinfo

©
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De leukste e-chopperroutes
boek je bij:

De leukste e-chopperroutes
MEN

annendste
de regio!

boek je bij:
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Op avontuur met

Een kijkje aan
de overkant
van de Maas
De rivier de Maas, die de gemeente Peel en Maas aan de oostkant begrenst, vormt een natuurlijke barrière. Maar u hoeft zich er gelukkig niet door te laten tegenhouden. Met één
van de veerpontjes in Baarlo, Kessel en Neer bent u immers vliegensvlug aan de overkant.
En welke u ook kiest: ze vormen een uitstekend startpunt voor een tripje naar de andere
kant van de Maas.

.NL

BAARLO - STEYL

vontuur
met
HET LEUKSTE UITJE VOOR HET
HELE GEZIN

Battle of the Godfathers

VR-experience

Expeditietocht

E-Choppers

Bijlwerpen

E-Bikes

Escaperoom op wielen

Wie is de mol?

OBSTAKELBAAN
Onze eyechatcher is toch wel de
obstakelbaan. Het is de grootste
indoor obstakelbaan van de Benelux
en herbergt meer dan veertig
obstakels. Samen met een trainer ga
jij de uitdaging aan!

Wanneer u vanuit Baarlo het veer neemt, komt
u uit in Steyl. Een prachtig dorpje waarvan
een deel beschermd dorpsgezicht is. Als u er
aankomt, ziet u al snel waarom. U vindt er namelijk tal van historische gebouwen, waarvan
sommige zelfs de status van Rijksmonument
hebben. 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.

KESSEL – REUVER

Het autoveer tussen Kessel en Reuver/Beesel
is al sinds 1931 in de vaart. Eenmaal vanuit
Kessel aan de overkant aangekomen, kunt u
linksaf naar Reuver. Gaat u in plaats daarvan
rechtdoor, dan komt u uit in 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 ‘ver-

LASERGAMEN
Captain Laser, de spannendste
lasergamebaan van de regio!
In de oude droogkamers van de
voormalige steenfabriek hebben we
een uniek gangenstelsel gemaakt.

geten groenten’ geteeld, zoals Huttentut en
Buggenumse Muuskes. Van begin juli tot eind
september is er elke zondag om 14.00 uur een
rondleiding.

NEER – RIJKEL

Pontje De Vogelvlucht, dat vaart tussen Neer
en Rijkel/Beesel, is alleen toegankelijk voor fietsers en voetgangers. De veerpont, die op vaste
tijden vaart, sluit aan op het fietsknooppuntensysteem en maakt 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. Van
mei tot en met september varen ze dagelijks.

Lekker
speuren,
HET
LEUKSTE
UITJEzoeken
VOOR HETen
puzzelenHELEdezeGEZIN
vakantie?
peuren,
zoeken en
Op avontuur met
.NL

WWW.

Geschikt voor kinderenvakantie?
tussen de
n deze
6 en 12 jaar
oor kinderen
tussen de
Battle of the Godfathers

VR-experience

Expeditietocht

E-Choppers

Bijlwerpen

E-Bikes

6 en 12 jaar
Escaperoom op wielen

Wie is de mol?

Kosten: 27,50 per tocht
OBSTAKELBAAN
0 per
Duur: 2 tocht
uurspeuren, zoeken en
Lekker
Onze eyechatcher is toch wel de
obstakelbaan. Het is de grootste
puzzelen
deze
indoor obstakelbaan van
de Benelux vakantie?
Geschikt
voor
kinderen tussen de
en herbergt meer dan veertig
obstakels. Samen met
een
6 entrainer
12 gajaar
jij de uitdaging aan!

Meer info?
nl pit@pitparel.nl
LASERGAMEN
0613918412

Leesvoer
scoren

Een tochtje met het veer naar de andere kant
van de Maas is een prima startpunt voor een
dagje eropuit. Zeker als u een e-bike heeft zijn
de mogelijkheden bijna oneindig! Combineer
een mooie fietstocht met een heerlijk middagje
varen op de Maas, ga shoppen bij het Outlet
Center in Roermond of blaas even lekker uit op
een terrasje aan de Maasboulevard in Venlo.
Het is helemaal aan u!

& Relaxen
maar!

Kosten: 27,50 per tocht
Duur: 2 uur
Meer info?
pit@pitparel.nl
0613918412

Captain Laser, de spannendste
lasergamebaan van de regio!
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In de oude droogkamers van de
voormalige steenfabriek hebben we

Markt 65 | Panningen

De boer op in de regio
PROEVEN VAN H ET L EVEN OP D E B OE RDE RIJ

Benieuwd hoe het eraan toe gaat bij een fruitboerderij? Of altijd al eens een koe willen knuffelen? In onze landelijke regio kunt u tal
van boerenbedrijven bezoeken en proeven van hun heerlijke producten.

F LEUR IG UITJE

Ga deze zomer uw eigen boeket plukken bij
Zorgtuinderij Kaate: de fleurige bloemen zijn
een prachtig presentje voor u zelf of een ander. 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). Kijk
voor de openingstijden op: www.facebook.
com/Zorgtuinderij-Kaate-498638913481169/

I S DIT FRAN K R IJK
OF PEEL EN MAAS?

Is dit Helden of zijn we op het Franse platteland beland? Bij Zorgwijngaard Vinea Cura
waant u zich in vakantiesferen. Alleen de beste
met de hand geoogste druiven halen het tot in
de fles. Natuurlijk kunt u de wijnen kopen op
het adres van de wijngaard: Baarloseweg 8A
in Helden. Het assortiment vooraf bekijken kan
op: www.vineacura.nl

VOLG EEN MELK -WORKSHOP

Altijd al eens een koe willen knuffelen? Bij Doeboerderij BoeBaDoe kunt u de natuur zien, voelen, proeven en ruiken! Er is van alles te doen
op de boerderij. Volg bijvoorbeeld een melkworkshop. Adres: Haambergweg 14, Beringe
(06-41052369). Kijk voor alle mogelijkheden
op: www.boebadoefarm.nl

HAND IG! D E EIERAUTOMAAT

De regio is prachtig per fiets te verkennen. Maak
dan zeker een stop bij Scharrelkippenbedrijf
Swinkels. Daar vindt u een eierautomaat met
verse scharreleieren. Extra leuk: bij de automaat
kunt een bedrijfsfilmpje zien. Zo neemt u even
een kijkje achter de schermen bij de kippenstallen. Adres: Neerseweg 118 in Helden.

B RAND ROD E RUND EREN

Van boerengolf tot koe schilderen; bij Parkhoeve de Middelt is van alles te doen. Deze
boerenhoeve van bijna tweehonderd jaar oud
ligt aan de Maas en is het thuis van Brandrode
runderen, een echt streekras. Naast de vele activiteiten kunt u er ontspannen op het terras.
Smul bijvoorbeeld van een heerlijk boerenijsje of
boeren high-tea! Adres: Ondersteweg 8, Kessel
(077-4771247). Bekijk alle mogelijkheden op:
www.parkhoevedemiddelt.nl/

PLUKDAGEN

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 (kers), peren, mirabellen, pruimen en appels geteeld. Vanaf begin juli tot begin september
worden er diverse plukdagen op de Fruitboerderij
georganiseerd. Voor data en tijden, check:
www.facebook.com/FruitboerderijLimburg/
Van het fruit worden ook heerlijke streekproducten gemaakt. 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!

B IOLOGISCHE GROENTEN

Ook het seizoen op tafel zetten? In de ‘moestuin’ in Maasbree teelt People’s Farm maar liefst
zestig verschillende soorten biologische groenten! Niet altijd de standaard rassen, maar degene die het lekkerste zijn. U kunt de moestuin
bezoeken op de Breetse Peelweg 16 in Maasbree (06-40065270 en 06-53382460). Het is
ook mogelijk een kookworkshop te volgen. Tip:
op de website vindt u verrassende recepten:
www.peoplesfarm.nl.

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

* Informeer altijd vooraf naar de actuele openingstijden, arrangementen en mogelijkheden
bij de bedrijven die u wil bezoeken!

TIP

Heeft u de smaak te pakken? Er zijn nog
veel meer boerderijen in de regio waar u
kunt proeven van ambachtelijke producten.
Neem een kijkje op https://smakelink.nl/
peel-maas/
Op deze site vindt u verkooppunten bij
boerderijen in de regio. Van asperges tot
aardbeien, van kaas tot Limousin-vlees.
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Kunstroute
Peel en Maas
WANDELEN OF F IETSEN
EN TEGELIJK KU N ST BEWON DERE N

Reserveren via
info@aerodome.nl

Rondleidingen op woe-vrij-zat

Dat het in de regio Peel en Maas prachtig wandelen en fietsen is, heeft u vast al ontdekt.
Maar weet u dat de regio ook voor kunstliefhebbers veel te bieden heeft? De Kunstroute
voert u langs talloze kunstwerken in de openbare ruimte. Een verrassende invulling van
een mooie vakantiedag!
De Kunstroute kunt u te voet of fietsend afleggen. U doet ook nog de nodige kennis op over
de streek, want via de objecten leert u meer
over de ontwikkeling en de achtergronden van
de regio. Er zijn vijf deelroutes om te ontdekken: iedere deelroute telt ongeveer twintig tot
vijfentwintig kilometer. En per route passeert
u ruim twintig werken, dat zorgt voor de nodige diversiteit. Voor iedere smaak is er wel
een mooi kunstobject te bewonderen, of u nu
houdt van een werk van glas of mergel of juist
mozaïek.

EEN BRO CHUR E PER ROUTE
De deelroutes bevinden zich elk in een eigen deel van onze mooie regio. Per route is
er een handige brochure beschikbaar. Kiest u
voor deelroute 1, dan komt u langs kunstwerken in de kernen Kessel, Kessel-Eik, Egchel en
Helden. Bij de tweede deelroute wandelt of
fietst u door de kernen Meijel en Beringe. De
derde deelroute voert u van Maasbree naar Koningslust en Grashoek. Hiermee ontdekt u de

PLUKDAGEN 2022

Turfaak, bij rotonde de Stoep in Meijel

kunstwerken in het noorden van de regio. De
vierde route laat u de vele kunstwerken zien
die Baarlo rijk is. En de vijfde deelroute ten
slotte toont u de kunstwerken in Panningen.

AANVUL L INGEN OP D E ROUTE
Uiteindelijk zullen de deelroutes ook nog met
elkaar worden verbonden. Via een inlegvel
in de brochures ziet u dan precies hoe deze
verbinding wordt gelegd. Regelmatig worden
de routes daarnaast voorzien van een update.
Zo is voor de Baarlo-route al een inlegvel gemaakt met zes nieuwe werken van het beeldensymposium Baarlo Steengoed.

Vergelt 2b - Tel. 077 477 1256
info@brasseriehofackers.nl

www.hofackers.nl

WAAR TE KOOP?
U kunt de brochures met de routes voor
€ 1,- per deelroute kopen bij onder andere de
VVV’s en de grotere campings in de regio. Bij
de bibliotheken in Peel en Maas en in Reuver
zijn deze gratis verkrijgbaar voor leden van de
bibliotheek. Vindt u het handiger om digitaal
de route te 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.

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

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

Maasstraat 2 Baarlo

MEER INFORMATIE
Kijk op www.peelenmaasnet.nl of op de Facebookpagina: Kunstroute Peel en Maas. Voor
contact kunt u mailen naar:
cpmkunstroutes@gmail.com.

Samenwerken, in hartje Maasbree

Uw DierenSpeciaalzaak
Hengelsport - Aquaria - Tuin

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

www.meatshop.nl
Rundvleesburger
/ kipburger / kipburger
kies je kies
burger
Rundvleesburger
je burger
Rundvleesburger / kipburger
/ kipburger
kies je burger
kies je burger Rundvleesburger
5.kies je favoriete stijl Classic
5.je favoriete
stijl
met
sla,
tomaat,Classic
augurk, ketchup
Rundvleesburger
/ kipburger
kipburger
kies
Rundvleesburger
kiesjejeburger
burger kies
Classic
5.mayonaise
Classic
5.-met sla, tomaat, augurk, ketchup
je favorieteenstijl
kies je favoriete stijl kies

HEMA
HEMA
HEMA HEMA
Classic
kiesjejefavoriete
favorietestijl
stijl Classic
kies
HEMALUNCHROOM
HEMA
Kaas

tomaat, augurk, ketchup
met sla, tomaat, augurk, ketchup
Kaas met sla,
5.50
en mayonaise
en
mayonaise
en mayonaise
5.5.met sla, tomaat,
augurk, ketchup,

LUNCHROOM
LUNCHROOM LUNCHROOM
LUNCHROOM
LUNCHROOM

Kaas

5.50

Bacon

5.50

metsla,
sla,tomaat,
tomaat, augurk,
augurk, ketchup
5.50
mayonaiseKaas
en
cheddar
met
5.50
mettomaat,
sla, tomaat,
ketchup,
enmayonaise
mayonaise
en
augurk,augurk,
ketchup,
met
sla, tomaat, augurk, ketchup,
Bacon met sla,
5.50
mayonaise
en cheddar
mayonaise
en cheddar
mayonaise
Kaas en cheddar met sla, bacon
5.50
Kaas
5.50
en honingmosterdsaus
metsla,
sla,tomaat,
tomaat, augurk,
augurk, ketchup,
ketchup, Bacon
5.50
met
Bacon
5.50
mayonaise
en cheddar
cheddar
mayonaise
en
en honingmosterdsaus
met
sla, bacon
en honingmosterdsausmet sla,
metbacon
sla, bacon
en honingmosterdsaus

Bacon
Bacon

5.50
5.50

metsla,
sla,bacon
bacon en
en honingmosterdsaus
honingmosterdsaus
met

www.janpeetenrijwielhandel.nl

Grotestraat 26a
Tel. 077 477 4071
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Wietelweg 2 - Panningen

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

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

www.marreli.nl

Beleef Baarlo
Beleef Baarlo, want het biedt voor elk wat wils op gebied van cultuur, kunst, natuur en historie. Er zijn legio mogelijkheden om er aangenaam te verpozen.

H I S TO R IE

De 4 goed bewaard gebleven kastelen: D’Erp,
De Berckt, Scheres en De Raay, ademen historie uit. In verband met de huidige bestemmingen is alleen hotel restaurant Château De Raay
te bezoeken. Ze zijn wel allemaal van dichtbij te bekijken. Een fiets- en/of wandelroute
langs de locaties is zeker de moeite waard. In
het groene hart nabij Kasteel d’Erp staat een
historische watermolen (elke zaterdagmorgen
in bedrijf) met een oude wasplaats.

KU NST

Verspreid door het dorp staan beeldhouwwerken van internationale kunstenaars. Voor
nadere informatie over alle kunstwerken en
kunstroutes is men van harte welkom bij de
VVV. Met name noemen we de 6 ‘Baarlo
Steengoed!’ symposium beelden en de 7 ‘knopen’ van de wereldberoemde COBRA kunstenaar Shinkichi Tajiri.

C U LT UUR

Baarlo is een dorp dat bruist van de activiteiten. In het evenementenoverzicht in deze gids
staan ze allemaal vermeld. Speciaal noemen
we het Theater op Straat festival op 5 september; Rondje Kunst op 4 en 5 september en
Wandelen Baarlo op 5 september.

NATUUR

Baarlo ligt ingebed tussen een prachtig bosgebied en de Maas. Zowel in de bossen als in

het Maasdal is het heerlijk wandelen, fietsen
en recreëren. Met als hoogtepunt de uitkijktoren in het Berckterveld met een prachtig uitzicht over de Maas en op kloosterdorp Steyl.
Een (struin) wandelroute voert vanaf hier
langs de oever van de Maas richting veerpont
en via ‘Baolder Beach’ naar het grote stuw- en
sluizencomplex.
Uiteraard zijn er diverse leuke locaties waar
culinair genoten kan worden. Zie de advertenties.

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

www.volksfeestenbaarlo.nl

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

Voor meer informatie over wat Baarlo te bieden heeft: VVV-Baarlo, Grotestraat 16a,
tel. 077-4773666 of stuur een mail naar
vvvbaarlo@hartvanlimburg.nl

&

Grotestraat 47
Tel. 077 382 1213

www.engelsbruidsmode.nl

&

&
Raayerveldlaan 6
Tel. 077 321 4000

www.pillowshotels.com/baarlo

LUNCH
DINER
BORREL

B& B’ S/OVER NACHTINGE N BAA RLO
Apprepo B&B

Grotestraat 27

www.apprepo.nl

06 10 80 08 90

Vakantiehuizen d’Ouffenhoff

De Berckt 12

www.douffenhoff.nl

077 477 25 83

Vakantiehuis Wijnhuis Baarlo (16p.) Bokshout 10

www.fruitboerderij.com reserveren@fruitboerderij.com

Camperplaats Heiderust

Hei 19

www.heiderust.nl

077 477 15 70

Gastenverblijven In de Horsten

Horsten 1

jack.beckers@indehorsten.nl

077 477 34 49

De Rozenhorst

Napoleonsbaan Nrd 16

www.derozenhorst.nl

077 373 29 43
06 54 29 60 69

B&B Puur-Baarlo

Napoleonsbaan Nrd 25a

www.puur-baarlo.nl

Somershuis

Helling 14

ajm.somers@hetnet.nl

077 477 1959

Vakantiewoning Welca

Wilhelminastraat 12

www.welca.nl

06 13 85 50 43

Kasteelhoeve d’Erp

Baron van Erplaan 7

www.kasteelhoevedeerp.nl

06 23 18 13 83

WWW.CENTRAALBAARLO.NL

&

&

Actuele Kleding , Textiel
Schoenen en Tassen
van o.a Nederlands grootste
online warenhuizen,
voor de helft van de prijs.
Tel; 077-4772559
www.winkelke.nl
Webshop@chance-2-change.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

14

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

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

Lange Heide 9 - Maasbree
Tel: 077 465 23 60
www.breebronne.nl
12

11

15

9

31

Hei 19 - Baarlo
Tel: 077 477 15 70
www.heiderust.nl
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19
Groenstraat 4 - Kessel
Tel: 077 462 16 81
www.denaenstoot.nl

23

22
Ondersteweg 1 - Kessel
Tel: 077 462 12 01
www.campinggravenhof.nl

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

24

33

32
Hazenakkerweg 1 - Kessel
Tel: 06 24 77 38 16
www.camperplaatskessel.nl

Kanaaldijk 3 - Neer
Tel: 077 462 38 99
www.campingdewaterval.nl

30
Bosakkerweg 10 - Kessel
Tel: 077 462 24 62
www.ulend.nl

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

35

34
Maasstraat 68 - Kessel-Eik
Tel: 06 48 36 71 19
www.cpkesseleik.nl

Bloemencamping

25

29
Houwenberg 2 - Grashoek
Tel: 077 307 76 38
www.minicampingthaasje.nl

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

De Hazenakker
Hazenakkerweg 12 - Kessel
Tel: 077 462 91 70
www.dehazenakker.nl

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

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

28

27
Heldensedijk 5 - Roggel
Tel: 0475 49 30 30
www.leistert.nl

31

20

Zomerinfo 2022 wordt mede mogelijk gemaakt door:

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

26

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

30

25

Den Aenstoot

camping & zorgboerderij

UT TUMPKE
mini-camping
vakantiewoningen

17
1

Kuukven 49 - Baarlo
Tel: 077 477 22 59
www.campingbarbizon.nl

29

2
5

17

21

15

8

4

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

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

Ontginningsweg 9 - Grashoek
Tel: 077 374 46 93
www.bbdetorenvalk.nl

