
actief eten en drinken natuur shoppen eropuit kunst & cultuur

ZOMER 
IN PEEL EN MAAS
De leukste uitjes en evenementen op een rij - Gratis vakantiekrant 2019



0302

Rubriekenoverzicht
eten en drinken

natuur

actief

kunst & cultuur

shoppen

eropuit

Genieten van een 
gastronomisch diner 
in een restaurant of 
gezellig bijkletsen 
onder het genot van 
een goed glas wijn of 
lekker pilsje. In Peel en 
Maas zijn tal van leuke 
terrasjes, restaurants en 
cafés. Vergeet ook niet 
de lokale specialiteiten, 
zoals aardbeien, 
te proeven.

De natuur is in 
Peel en Maas alom 
aanwezig, maar vooral 
zeer divers.  
Van de oevers van de 
Maas in Baarlo en Kessel 
tot de Peel in Meijel en 
al het moois wat daar 
tussenin zit.

Voor een actieve 
vakantie is Peel en Maas 
de juiste plek. Huur een 
fiets, ga met de 
huifkar mee, speel een 
potje golf, ga lekker 
watersporten, neem 
een frisse duik of trek 
de wandelschoenen aan 
en verken één van de 
vele wandelroutes in 
Peel en Maas.

In Peel en Maas is de 
kunst gewoon op straat 
te vinden. De Knopen 
van Tajiri in Baarlo, 
de turfsteker in het 
vernieuwde centrum van 
Meijel en de shoppers 
in Panningen. Ook is het 
leuk om in Peel en Maas 
een van de musea te 
bezoeken.

Bij een zomer in Peel en 
Maas hoort natuurlijk 
ook een dagje winkelen. 
Wat is er leuker dan 
struinen langs winkeltjes, 
markten en braderieën 
om zo lokale boetiekjes 
te ontdekken? In de hele 
gemeente zijn diverse 
winkelgelegenheden te 
vinden. Wekelijks zijn er 
markten in Panningen 
en Meijel. Een groot 
voordeel: overal gratis 
parkeren.

Voor jong en oud is er 
veel te doen in Peel en 
Maas. De jeugd leeft zich 
uit in de speeltuin of 
het zwembad en samen 
neem je de fiets voor 
een rit door de Peel of 
langs een van de vele 
bezienswaardigheden in 
Peel en Maas. Wat dacht 
je van een bezoek aan 
één van de kastelen die 
de gemeente rijk is?

Als Toeristisch Platform Peel en Maas brengen we 
dit sterke punt graag onder de aandacht, namens 
onze achterban. Ook werken we jaarlijks aan 
verbetering van de toeristische infrastructuur, 
informatievoorziening en diverse productinnovaties. 
Zo ontwikkelen we thans gezellige wandelommetjes 
door de vele dorpen en gaan we ons meer profileren 
met de vele kastelen en de mooie verhalen die hierover 
te vertellen zijn.
De vrijetijdseconomie is met bijna 70 miljoen euro 
bestedingen per jaar en 4 procent werkgelegenheid 
een belangrijke sociaal-economische motor voor 
Peel en Maas. 40 procent van de vrijetijdsbestedingen 
komen uit de verblijfsrecreatie en 60 procent van de 
bestedingen zijn afkomstig uit dagrecreatie. En dat 

gebeurt bij ruim honderd toeristisch-recreatieve 
bedrijven in Peel en Maas, die zich in merendeel 
verenigd hebben in het Toeristisch Platform.
In Peel en Maas, gelegen tussen het Nationaal 
Park De Groote Peel en de Maas, wordt de toerist 
getrakteerd op sfeervolle pleintjes, historische 
bezienswaardigheden, en vooral gezelligheid en 
gemoedelijkheid. Voeg daar nog het gezellige 
en bruisende winkelcentrum van Panningen, het 
schitterende Maaspanorama en een glooiend, weids en 
waterrijk hoogveengebied in De Groote Peel aan toe en 
je hebt het ‘groen-blauwe’ Peel en Maas.

Kortom, Peel en Maas heeft voor ieder wat wils. 
Of je nu houdt van natuur, geschiedenis, wandelen, 

winkelen of fietsen. Er valt van alles te doen en 
te beleven. Voor zowel jong als oud. Wil je toch 
nog meer informatie over de regio, de unieke 
dagrecreatieve mogelijkheden of genieten van heerlijke 
streekproducten, ga dan naar een van de VVV-winkels 
in Baarlo, Panningen, Meijel of Kessel.

Namens het Toeristisch Platform wensen we alle 
toeristisch-recreatieve ondernemers en alle inwoners, 
toeristen en recreanten een fijne zomervakantie toe in 
Peel en Maas.

Ger de Vlieger,
voorzitter Toeristisch Platform Peel en Maas

Niet voor niets zijn drie terrassen in Peel en Maas genomineerd voor het beste terras van Limburg en hebben we een vijf sterren-camping in ons midden. Jarenlange 
inspanning door ondernemers en gemeenten hebben er toe geleid dat Noord-Limburg het belangrijkste en meest aantrekkelijke verblijfsrecreatiegebied van Limburg is 
voor de ’short break’, met een fijnmazig netwerk van klein- en grootschalige dagrecreatieve voorzieningen.

Ger de Vlieger

’Voor ieder wat wils’

kunst & cultuur

Even buiten Arcen staat de Hertog Jan Brouwerij.
Wij vertellen je graag over onze liefde voor bier.
Je bent van harte welkom voor een rondleiding.

 Kijk voor actuele tijden en beschikbaarheid op
www.hertogjan.nl/brouwerij

Markt 128 | 5981 AA Panningen | www.goedtoeven.nl

Ontdek de 
geschiedenis
van onze
streek...
      

...en laat je 
verrassen!

Bezoekadres: Aan de Koeberg 3 
5988 NE  Helden | 077-3081555

www.museumpeelenmaas.nl
info@museumpeelenmaas.nl

Museum Peel en Maas biedt een leuk 
uitstapje voor het hele gezin! De lokale 
geschiedenis komt hier tot leven. Van 
de Kelten, de Romeinen en de Tweede 
Wereldoorlog, tot het leven in de jaren 
vijftig en de aardbeving van 1992.
Ook voor kinderen is er genoeg te 
doen en te beleven. Start je bezoek 
bij binnenkomst met een fl inke draai 
aan het Rad van Avontuur, verkleed 
je als Romein of prinses en start de 
speurtocht! Hoogtepunt voor kinderen 
is de nabootsing van de aardbeving. Je 
wordt fl ink door elkaar geschud, als je 
durft… 

Bij vertrek ontvang je een leuk 
aandenken van je bezoek aan 
het museum. In de gezellige 
horeca-afdeling sluit je het 
bezoek af met een kopje ko�  e 
met heerlijke Limburgse vlaai.

Openingstijden
Mei t/m sept.: wo. t/m zo. 13-17 u. 
Oktober t/m april: wo. en zo. 13-17 u. 
Ook tijdens schoolvakanties geopend.
Bekijk onze website voor het 
laatste nieuws en activiteiten.

Ons coŲ ectief geheugen!
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De blik van iedereen die wel eens in 
Panningen heeft gelopen, is ongetwijfeld 
eens gevallen op het grote klooster dat 

pontificaal tegenover de kerk is gelegen. Bij het 
aflopen van de Markt kun je niet naar links kijken 
zonder het Missiehuis te missen. Echter is dan niet te 
zien dat aan de linkerzijde van het gebouw de in 1907 
gebouwde kapel ligt. De grote muur omzeilen en toch 
een kijkje nemen, is echter zeker aan te raden.

Bij binnenkomst is meteen de complete 
kapel te zien. Wat opvalt, is het vele hout. 
Niet alleen de kerkbanken, maar ook de 

volledige muur is aangekleed met houten ornamenten 
en aan de muren zijn zaken uit het leven van Jezus 
te vinden in houten lijsten. In de kapel werden, toen 
het Missiehuis nog een opleidingscentrum was voor 
missionarissen van de Heren, Lazaristen gewijd tot 
priester. Nog altijd vinden er regelmatig diensten 
plaats.

Vanaf de Kerkstraat loop je er eigenlijk zo voorbij. Misschien vanwege de hoge muur die er voor staat of omdat aan de buitenkant niet te zien is dat het een kapel is. 
Of is het toch vooral zo dat überhaupt maar weinig mensen weten dat er een prachtig gebedshuis tegen het Panningse Missiehuis is aangebouwd? Feit is dat de kapel, 
een rijksmonument, een grote historische en culturele waarde vertegenwoordigt.

Erfgoed
De Heren Lazaristen zijn nog altijd eigenaar 
van het Missiehuis in Panningen en dus ook 
van de kapel. Ze snappen dat ze er over een 
bepaalde tijd niet meer zullen zijn, maar willen 
wel heel graag dat het Missiehuis en de kapel 
behouden blijven voor de gemeenschap van 
Peel en Maas.

”Veel mensen zeggen: ’haal die muur weg en maak 
de tuin en kapel openbaar.’ Die mensen vergeten 
echter dat het Missiehuis nog gewoon bewoners 
heeft”, vertelt Jos Roemer van de Heren Lazaristen. 
”Er wonen hier nog vijftien paters. Het is hun tuin 
en omwille van de privacy willen zij liever niet 
dat de muur weggaat.” Dat wil niet zeggen dat de 
paters niet aan de toekomst denken. Ze snappen 
dat over een aantal jaar de laatste pater een keer te 
overlijden komt. ”In principe beslist dan het bestuur 
van de Congregatie der Missie, waar wij toe behoren, 
over de toekomst van de panden. Wij willen echter 
dan geregeld hebben dat een lokale werkgroep 
het erfgoed van ons overneemt. De Kepèlse 
Initiatiefgroep komt daar voor in aanmerking.” 

De Kepèlse Initiatiefgroep is een groepje bestaande 
uit Panningenaren dat als doel heeft het cultureel 
erfgoed van het dorp te beschermen en behouden. 
”We overleggen veel met de groep”, vertelt Roemer. 
”We hebben nu nog genoeg tijd om naar het moment 
van overdragen toe te werken, dus we kunnen het 
goed voorbereiden.” Op de vrijdagen 19 en 26 juli 
en 2 augustus is het mogelijk de kapel te bezoeken. 
Er zijn twee rondleidingen die dagen, om 15.00 en 
16.00 uur. Een gids voert de bezoekers langs onder 
meer de kapel, Montgomery-zaal en de tuin.  
Ingang is aan de Kerkstraat 8 in Panningen.

De verborgen kapel in hartje Panningen
1
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1 2 Het uitzicht vanaf de andere kant herbergt 
één van de grootste schatten van de kapel. 
Boven de ingang is namelijk het Cavaillé-

Coll-Mutin-orgel te zien. Daarnaast zijn de tapijten 
te zien die over de gehele vloer van de kapel liggen. 
Het geeft volgens Jos Roemer, locatiemanager van 
het Missiehuis, een huiselijke sfeer aan het geheel. 
Linksachter is de deur naar de lift te zien. Die is van 
ijzer, maar kreeg een houten look om zo beter bij de 
rest van de kapel te passen.

Samen met de kapel vormt het orgel 
een rijksmonument. Het is het enige 
Cavaillé-Coll-Mutin-orgel in Nederland 

dat nog in authentieke staat verkeert. Orgelkring 
Peel en Maas organiseert verschillende keren per 
jaar concerten van organisten op het orgel. Kijk op 
www.orgelkringpeelenmaas.nl voor de data.

Eén van de dingen die je absoluut niet mag 
missen, zijn de ramen. Volgens Jos Roemer 
één van de mooiste elementen in het 

gebouw. ”Het zijn voor zover ik weet nog de originele 
ramen. Heel bijzonder dat die de Tweede Wereldoorlog 
overleefd hebben.” De glas-in-loodramen zijn vorig 
jaar nog volledig gerenoveerd en kunnen er dus weer 
lange tijd tegenaan.

Niet alleen de kapel is de moeite waard. 
Ook de tuin die de Lazaristen hebben 
aangelegd, is het bezoeken waard. Een oase 

van rust in het centrum van het drukke Panningen. 
Het Missiehuis is momenteel nog een rusthuis voor 
Lazaristen die van hun oude dag willen genieten. 
Aan het klooster vastgebouwd is zorgcentrum Vincent 
De Paul te vinden. Zowel de paters als de ouderen in 
het zorgcentrum maken gebruik van de uitgebreide 
tuin.

Foto’s: Jac Willekens
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Lang leve
lekker dagjeweg!

Race met bevroren T-shirt
Wat heb je nodig: 
een paar (oude) t-shirts
Maak een paar T-shirts goed nat en leg 
ze (opgevouwen) in de vriezer. Doe dit 
het liefst een paar uur voordat je het 
spel wil gaan spelen. Deel de bevroren 
shirts vervolgens uit. Wie zijn of haar 
bevroren T-shirt het eerste aan heeft 
weten te trekken, heeft gewonnen. 
Wil je het moeilijker maken? Vries de 
T-shirts dan in een, met water gevulde, 
diepvrieszak in.

Water doorgeven
Wat heb je nodig: 
plastic bekers en twee emmers of 
teiltjes
Laat de deelnemers in een rij achter 
elkaar staan, of zet ze op stoelen die 
tegen water kunnen. Elke speler krijgt 
een leeg plastic bekertje. De voorste in 
de rij heeft een emmer of teil met water 
voor zich staan. De achterste in de rij 
een lege emmer of teil. De voorste speler 
vult het bekertje met water en giet dit, 
zonder te kijken, naar achteren leeg. 
De speler daarachter moet het water in 
zijn of haar bekertje opvangen en doet 
vervolgens hetzelfde. De laatste speler 
giet zijn of haar bekertje in de emmer.

Activiteiten goed/slecht weer
Daar zit je dan thuis of in je vakantieverblijf, als het 35 graden is buiten. Of de regen komt ineens met bakken uit de lucht en het wordt echt tijd om die televisie of 
tablet aan de kant te leggen. Wat ga je dan doen? Tien spelletjes voor jong én oud om te doen bij Mediterraanse temperaturen of met typisch Hollands weer.

actiefactief

Zoete verkleedspel
Wat heb je nodig: 
verkleedkleren (zoals een hoed, 
zonnebril, poncho, jurk en gekke 
schoenen), een grote kom met 
snoepjes die je lekker vindt en een 
dobbelsteen.
Alle kinderen gaan in een kring zitten 
op de grond of rond een tafel. Om 
beurten gooien ze met de dobbelsteen. 
Wie 6 gooit, moet zo snel mogelijk 
de verkleedkleren aantrekken en mag 
daarna snoepjes uit de kom eten. 
Ondertussen gooien de anderen 
verder met de dobbelsteen. Gooit 
iemand anders 6, dan worden de 
verkleedkleren en de kom met snoep 
doorgegeven.

Rennen in de regen
Wat heb je nodig: 
regenlaarzen, een regenjas of poncho 
en droge kleren voor daarna.
Ben je binnen wel uitgespeeld en regent 
het nog stééds? Ga dan lekker naar 
buiten! In de plassen stampen, verstop-
pertje of tikkertje spelen of lekker een 
wandelingetje maken. Daarna thuis lek-
ker onder de warme douche of in bad, 
warme en droge kleren aan en met een 
beker warme chocomel op de bank met 
een spelletje, leesboek of een leuke film. 
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Flesvoetbal
Wat heb je nodig: 
plastic frisdrankflessen en een 
voetbal
Alle deelnemers gaan voor een met 
water gevulde plastic fles staan. Dit 
kan in tweetallen tegenover elkaar of in 
een grote cirkel. Ze moeten proberen 
elkaars fles om te gooien met de 
voetbal en tegelijkertijd hun eigen 
fles beschermen. Valt jouw fles om? 
Eerst de bal pakken en dan je fles weer 
overeind zetten. Degene van wie de fles 
als eerste leeg is, is af.

Speelgoedautootjes-race
Wat heb je nodig: 
speelgoedauto’s, waterpistolen en 
een emmer of teil
Dit spel kun je het beste op een vlakke 
ondergrond spelen. Met wat stoepkrijt 
kun je eventueel een start- en finishlijn 
maken. Alle deelnemers zetten hun 
auto bij de start en proberen met hun 
waterpistool hun autootje zo snel 
mogelijk naar de finish te spuiten. 
Zet een emmer of teil met water in 
de buurt, zodat de pistooltjes snel 
gevuld kunnen worden. Wiens autootje 
als eerste over de finish is, heeft 
gewonnen.

Knikkertenenspel
Wat heb je nodig: 
een klein zwembadje, een paar 
stoelen en knikkers
Vul een klein zwembadje met water en 
zet er een paar stoelen naast, zodat 
de spelers met hun voeten in het water 
kunnen. Gooi een aantal knikkers van 
diverse formaten in het water. Nu is het 
de kunst om de knikkers één voor één 
uit het water te vissen met je tenen!  
Wie de meeste knikkers uit het water 
heeft weten te halen binnen 1 minuut, 
is de winnaar.

’Koele’ archeoloog
Wat heb je nodig: 
kleine plastic speelgoedjes die 
tegen water en een stootje kunnen, 
meerdere bakjes of één grote bak en 
een vriezer
Stop de kleine speelgoedjes, zoals 
plastic dieren, in bakjes met water 
of één grote bak met water. Zet het 
daarna 24 uur in de vriezer totdat het 
speelgoed helemaal of grotendeels in 
het ijs is verdwenen. Maar hoe haal je 
het speelgoed weer uit het ijs? Hakken, 
gooien, smelten.... Alles mag bij dit 
spelletje!

Sponsgooien
Wat heb je nodig: 
een spons (liefst een grote) en twee 
emmers
Je kunt dit spel spelen met twee (of 
meer) teams van twee. Zet beide 
emmers een paar meter uit elkaar, op 
gooiafstand, en vul één emmer met 
water. Bij elke emmer komt één speler 
te staan. De speler bij de volle emmer 
moet de spons met water vullen en 
naar de andere speler gooien. Die moet 
de spons opvangen, hem boven de 
emmer uitknijpen en teruggooien. 
Het is de kunst om zo min mogelijk 
water bij het gooien te verspillen. 
Het duo dat als eerste het water naar 
de andere emmer heeft weten over te 
brengen, heeft gewonnen.

Blaasvoetbal
Wat heb je nodig: 
een rechte tafel, een pingpongballetje 
en twee rietjes
Elke speler gaat aan één kant van de 
tafel zitten bij een voetbaldoel. Met het 
rietje proberen ze het pingpongbal-
letje over de tafelrand van de ander te 
blazen. 

Ballonnentennis
Wat heb je nodig: 
Twee papieren of plastic  
(wegwerp)bordjes, ballonnen, twee 
stevige keuken- of wc-rollen of 
ijslollystokjes en plakband. Eventueel 
platte satéprikkers en knutselspullen 
als potloden, stiften of verf om de 
bordjes vrolijk te versieren
Versier, als je wil, de bordjes met 
potlood, stift of verf en maak er vrolijke 
tennisrackets van. Plak de kartonnen 
rolletjes of de ijslollystokjes stevig aan 
de achterkant van de wegwerpbordjes 
vast. Je kunt eventueel een dikke, 
platte satéprikker op het bordje en 
de rol plakken voor extra stevigheid. 
Blaas de ballonnen op en tennissen 
maar! Geen wegwerpbordjes of 
kartonnen rollen in huis, maar wel twee 
vliegenmeppers? Daarmee kun je ook 
prima ballonnentennis doen.

Wie/wat ben ik?
Wat heb je nodig: 
Post-Its of kleine papiertjes en 
plakband, een pen.
Iedereen krijgt een papiertje en schrijft 
daar een persoon of voorwerp op. 
Je kunt van tevoren een categorie 
afspreken, zoals groenten, warme 
drankjes of bekende popsterren. Het 
blaadje plak je vervolgens op het 
voorhoofd van je linkerbuurman, 
zonder dat diegene weet wat jij op het 
blaadje hebt geschreven. Daarna mag 
iedereen om beurten vragen stellen aan 
één van de andere spelers. Die mag 
alleen met ’ja’ of ’nee’ antwoorden. Is 
het antwoord ’ja’, dan mag je nog een 
vraag stellen. Wordt het erg moeilijk, 
dan mogen er hints gegeven worden.

Snoephappen (ook leuk als 
het warm is!)
Wat heb je nodig: 
een teiltje of plastic bak met water en 
in plastic verpakte snoepjes
Vul het teiltje met water en strooi er 
wat snoepjes in. Om beurten proberen 
de kinderen zo veel mogelijk snoepjes 
uit de teil te happen met hun mond. De 
handen blijven daarbij op de rug!

Hutten bouwen
Wat heb je nodig: 
een goede plek om een hut te maken 
(zoals onder een tafel of bij de bank), 
genoeg handdoeken, lakens, kleden 
en kussens om een hut te maken. 
Eventueel accessoires om de hut 
verder aan te kleden, zoals lampjes 
op batterijen.
Gebruik de lakens, kussens en kleden 
om een zo gaaf mogelijke hut te 
bouwen. Maak met kussens of dikke 
dekens een zachte ondergrond en 
maak het verder gezellig met lampjes, 
je liefste knuffel en leesboekjes of een 
leuke film op de tablet of laptop. In de 
hut kun je ook lekker picknicken of een 
nachtje slapen. Spannend!

• De korting is geldig voor iedereen binnen een reservering
• Niet geldig in combinatie met andere acties
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Baarlo
Tasselaar

Beringe
Kanaalstraat

Egchel
Gielenhofweg

Grashoek
Belgenhoek

Helden
Aan de Koeberg

Kessel
Roode Eggeweg

Kessel-Eik
Haagweg

Koningslust
Poorterweg

Maasbree
Aan de kerkhof

Meijel
Vossenberg

Panningen
Markt

Elfkernentocht door Peel en Maas
Peel en Maas kent vele mooie en fotogenieke plekjes, van dorpspleinen tot natuurgebieden en wandelroutes. Zet bij de 
onderstaande foto’s de juiste plaatsnaam en volg de route. Zo verken je alle elf kernen van Peel en Maas. Je kunt natuurlijk 
in elke plaats beginnen.
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Nooit meer zadelpijn!
Kom naar de winkel
voor advies en
de zadelmeting

Amicitia 6 | 5993 DB Maasbree | info@breebikes.nl | Tel:077-7370017

Nooit meer zadelpijn!
Kom naar de winkel
voor advies en
de zadelmeting

Amicitia 6 | 5993 DB Maasbree | info@breebikes.nl | Tel:077-7370017

Dorpstraat 8 | 5993 AN Maasbree | info@breebikes.nl | Tel. 077 737 00 17

de fietsspecialist

Dorpstraat 8 | 5993 AN Maasbree | info@breebikes.nl | Tel. 077 737 00 17

de fietsspecialist
Wij

repareren alle

merken fi etsen,

e-bikes &

scoot-

mobielen

Gelegen aan fi etsroute 15/49 & 14/16. Volg de routebordjes Rondmeer Zorg-Terras.

WWW.RONDMEER.NL

ZORG – TERRAS

Geniet van de rust, koffi e, wafel en speelweide
ZORG – TERRAS

16 actief

• De korting is geldig voor iedereen binnen een reservering
• Niet geldig in combinatie met andere acties

Horeca, natuur- en informatiecentrum

 077-3903175

 www.aandedrift.nl   

 /AandeDrift

Aan de Drift
Lorbaan 9A

5966 PG America

Ontdek de Heere Peel  

    en Schadijkse Bossen!

Midden in de natuur

Schadijkse Bossen

Wandelen

Pannenkoeken
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Maartje is vandaag alleen met opa op stap. Ze gaan een dagje naar de 
zee. Ze zijn net op de trein gestapt. Daar mag Maartje van opa bij het 
raampje zitten. Wat gaat die trein snel zeg! Bomen, huizen, koeien in de 
wei: alles fl itst voorbij. Maartje houdt haar treinkaartje stevig vast. Als de 
treinconducteur komt, moet ze het kaartje aan hem geven. En jawel hoor, 
daar komt de conducteur net aan.
“En, waar gaat de reis heen”, vraagt hij, terwijl hij hun kaartjes 
controleert. “We gaan vandaag naar het strand, toch Maartje?”, zegt 
opa. Maartje knikt verlegen. “Dan hoop ik maar dat er geen haaien 
zijn vandaag”, lacht de conducteur. Maartje kijkt opa met grote ogen 
aan.“Hij maakt maar een grapje”, stelt opa haar gerust. “Bovendien lusten 
haaien helemaal geen kleine meisjes.” “En lusten ze ook geen opa’s?”, 
vraagt Maartje bezorgd. Opa schudt zijn hoofd. “Nee hoor, ook geen 
opa’s.” 
Even later rijden ze het station binnen. Ze stappen uit en aan de hand 
van opa huppelt Maartje over het perron. De tas op haar rug huppelt 
vrolijk mee. En dan zijn ze eindelijk bij het strand. Voor hen ligt het grote 
witte strand en daarachter is alleen maar water. In de verte zijn een paar 
bootjes te zien. “Mag ik mijn schoenen uitdoen?”, vraagt Maartje aan opa.
“Natuurlijk”, zegt opa en helpt haar met het losmaken van de riempjes 
van haar sandalen. Maartje rent het strand op. Oeh, wat kriebelt het 
zand tussen haar blote tenen. Ook opa heeft zijn schoenen uitgedaan en 
de pijpen van zijn broek opgerold. Voorzichtig steekt hij zijn grote teen 
in het water. “Dat is koud!”, roept hij uit en hinkt op een been over het 
strand. Maartje giechelt. Gekke opa, hij maakt natuurlijk weer een grapje. 
Met beide voeten tegelijk springt ze in de zee. Maar opa maakte helemaal 
geen grapje. Het water is echt koud. Snel gaat ze weer op het warme zand 
staan. Dan ziet ze een grappig diertje bij het water lopen. Het is rond en 
plat en met zijn twee voorste pootjes maakt hij knipbewegingen in de 
richting van Maartjes tenen. Vlug doet ze een stapje achteruit. “Wat is 
dat?”, vraagt ze. “Dat is een krab”, legt opa uit, “die wonen in de zee.” 
Een golf spoelt over de krab heen en hij belandt op zijn rug. Spartelend 
met zijn pootjes weet hij zich dan weer om te draaien en scharrelt weer 
verder langs het water. 
“We kunnen niet gaan zwemmen vandaag”, zegt opa, “maar we kunnen 
wel iets anders doen: een zandkasteel maken.” 
“Ja, dat is leuk!” Enthousiast klapt Maartje in haar handen. Opa haalt een 
emmer en twee schepjes tevoorschijn uit de rugzak. Maartje schept het 
zand in de emmer en opa bouwt de toren. Hij wordt bijna net zo hoog als 
Maartje. Er omheen staan allemaal kleine torentjes. Met een stokje tekent 
opa raampjes op de toren. Want de ridders en jonkvrouwen die in het 
zandkasteel wonen moeten natuurlijk wel naar buiten kunnen kijken. 
“Ga jij nog wat schelpjes zoeken om het kasteel mee te versieren?”, 
vraagt opa dan. Maartje knikt. Maar dan… woesj! Een grote golf 
spoelt het kasteel weg. Beteuterd kijkt Maartje naar de hoop 
modder. “Geen probleem, we maken gewoon een nieuwe”, zegt opa. 
“Maar misschien moeten we hem ergens anders op bouwen.” Hij kijkt om 
zich heen. “Ik weet het”, roept Maartje uit. “We bouwen het kasteel op 
jouw buik. En als er dan een golf komt, dan kun je gewoon wegschuiven.” 
Goed idee, vindt opa. Hij gaat op zijn rug liggen en al snel heeft 
Maartje de eerste toren op zijn buik gemaakt. Ze wil net aan de tweede 
toren beginnen als er een grote golf aankomt. Net op tijd kan Maartje 
wegspringen, maar die arme opa krijgt het water allemaal over zich heen. 
Spartelend met zijn armen en benen komt hij weer tevoorschijn. 
“Oh opa”, lacht Maartje, “nu lijk je net op een krab!” 

Voorleesverhaal
Het zandkasteel 
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Moppentrommel
Jantje zit in de klas en zegt ”broem, broem, broem, broem.”
Dus de juf zegt: ”Jantje, wil je even ophouden?” 
Maar Jantje blijft doorgaan: ”broem broem broem broem.”
Dan zegt de juf: ”Jantje, ga nu maar naar de gang.”
”Nee” zegt Jantje ”dat kan niet, mijn benzine is op!”

Er zitten twee vliegen op een kaal hoofd. 
Zegt de ene vlieg tegen de andere: 
”Weet je nog, hier speelden we 
vroeger verstoppertje.”

Juf: ”Jantje, je moet je gezicht beter wassen. 
Ik kan zo zien wat je vanochtend gegeten 
hebt.” Jantje: ”Wat dan, juf?” Juf: ”Brood met 
chocoladepasta.” 
Jantje: ”Fout juf, dat was gisteren.”

Hoe ver kun je een tunnel inlopen?
Tot de helft, want daarna loop je er weer uit.

Twee borrelnootjes lopen over straat. 
Zegt een tegen de ander: ”Hoe gaat het met je?” 
Zegt de ander: ”Niet goed, ik heb morgen 
een feestje.” Br
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Bron: SamenSpelenboekje Jong Nederland Limburg

ZomerSpellen
BattlePong
Waar: Speel het spel buiten.
Nodig: tafel, waterpistolen, 
pingpongballen, plastic bekertjes.
Voor: 6 jaar en ouder.
Tijdsduur: 30 minuten.
Opstelling: in een rij achter elkaar.
Aantal: niet van toepassing.
Aard van het spel: mikken.

Plaats een tafel in de lengte van het speelterrein. Op het eind van de tafel plaats je een 
paar omgekeerde bekertjes. Op elk bekertje leg je een pingpongballetje. De spelers 
gaan in een rij achter de tafel staan en proberen om beurten met een waterpistool de 
pingpongballetjes van de bekertjes te schieten. Wie kan er goed mikken?

Luciferschieten
Waar: Speel het spel buiten.
Nodig: lucifers, rietjes, bakjes met water.
Voor: 7 tot en met 10 jaar.
Tijdsduur: 10 minuten.
Opstelling: niet van toepassing.
Aantal: wordt individueel gespeeld.
Aard van het spel: behendigheid.

Een onschuldig, maar leuk schietspelletje. Elke speler krijgt een rietje en tien 
lucifers. Het rietje wordt gebruikt om de lucifers af te schieten naar een bakje 
met water. Hoe kleiner het bakje, hoe moeilijker het is om de lucifers in het 
water te schieten.

Spongedarts
Waar: Speel het spel buiten.
Nodig: emmer met water, sponzen, stoepkrijt.
Voor: 6 jaar en ouder.
Tijdsduur: 30 minuten.
Opstelling: in een rij achter elkaar.
Aantal: niet van toepassing.
Aard van het spel: mikken en tellen.

Teken op de grond met stoepkrijt (of met een stok in het zand) een groot 
dartbord met punten. Teken ook een startlijn. De spelers gaan in een rij 
achter de startlijn staan. Ze proberen individueel met natte sponzen in het 
dartbord te gooien en op die manier een zo hoog mogelijk aantal punten te 
scoren.

WaterLimbo
Waar: Speel het spel buiten.
Nodig: waterslang, eventueel nog andere 
watersproeiers, muziek.
Voor: 6 jaar en ouder.
Tijdsduur: 30 minuten.
Opstelling: niet van toepassing.
Aantal: niet van toepassing.
Aard van het spel: vrij bewegen op muziek.

De spelers hebben badkleding aan en proberen onder de straal water uit een 
tuinslang door te limbodansen. Bij deze Zuid-Amerikaanse dans, waarbij men 
met een achterwaarts gebogen lichaam onder een lat door danst, is het gebrui-
kelijk dat die lat steeds wat lager wordt gelegd. Naast de waterstraal kunnen 
er ook andere watersproeiers worden aangezet, zodat er een echt waterfeest 
ontstaat. Limbo-muziek hoort er natuurlijk ook bij.

Waterballon handbal
Waar: Speel het spel buiten.
Nodig: ballonnen, water.
Voor: 6 tot en met 10 jaar.
Tijdsduur: 10 minuten.
Opstelling: in twee rijen tegenover elkaar.
Aantal: niet van toepassing.
Aard van het spel: actief

Twee teams gaan in twee rijen tegenover elkaar staan, ongeveer twee meter van 
elkaar af. De deelnemers van elke ploeg hebben een eigen kleur ballon en vullen 
die met water. De spelers moeten proberen om hun ballon achter de spelers van 
de tegenpartij op de grond terecht te laten komen. 

Fluister-estafette
Waar: Speel het spel in een kring.
Nodig: niet van toepassing.
Voor: 5 tot en met 8 jaar.
Tijdsduur: 15 minuten.
Opstelling: in een kring.
Aantal: niet van toepassing.
Aard van het spel: tasten en raden.

De spelers zitten in een kring. De spelleider geeft één speler opdracht om 
een bepaalde zin in het oor van de speler naast hem of haar te fl uisteren. 
Deze moet de zin weer in het oor van de volgende speler fl uisteren en zo de 
hele kring rond. Is de fl uisterzin bij de laatste speler in de kring aangekomen, 
dan moet deze gaan staan en de zin hardop uitspreken. Wat is er nog van de 
oorspronkelijke zin overgebleven? Gekke zinnen doen het altijd goed bij de 
fl uister-estafette.
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Heldense Bossen
Het grootste bosgebied in Peel en Maas zijn de Heldense Bossen. 
Gelegen tussen Helden, Kessel, Baarlo en Maasbree ligt een groot 
stuifduinengebied. In het verleden is het gebied volgeplant met grove 
dennen. Het hout van die dennen was bedoeld voor de mijnenbouw in 
Zuid-Limburg, maar nadat die industrie ophield te bestaan, bleven de 
bomen uiteraard gewoon doorgroeien.

Het bosgebied valt vooral te beschouwen als rustgebied. Het verleent zijn 
waarde vooral aan de uitgestrektheid. Er wordt gewandeld en gefietst 
zonder dat er een recreatieve druk op ligt. Mountainbiken, hardlopen, 
paardrijden, met de kinderen wandelen, het is er allemaal mogelijk over 
het uitgebreide padennetwerk. Een klein gedeelte van het bosgebied wordt 
gebruikt als recreatiegebied met camping en toebehoren. Daarnaast ligt 
er in de bossen een aantal villa’s en is er aan de rand een golfterrein 
aangelegd.
Natuurliefhebbers bezoeken het gebied voor het waarnemen van met 
name vogels, zoogdieren, insecten en mossen. De vogelwerkgroep van het 
IVN heeft her en der nestkasten opgehangen voor uilen. Hiervan wordt 
rijkelijk gebruik gemaakt. Ook zijn er, misschien wat lastig te spotten voor 
de leek, dassen te vinden in de bossen. De IVN dassenwerkgroep houdt bij 
hoeveel en waar de beestjes in het gebied zitten. 

De mooiste plekken Peel en Maas kent vele plekjes waar het genieten is van de wonderschone natuur. De beekjes, de 
bossen, de uitgestrekte weilanden of de Maas, iedereen heeft een eigen favoriet. Maar wie weet er nu 
meer van de natuur dan de plaatselijke IVN-afdelingen? We vroegen de leden van het Instituut voor 
natuureducatie en duurzaamheid wat je absoluut niet mag missen als je in Peel en Maas bent. We 
kregen de volgende tips.

natuurnatuur

IVN Baarlo-Maasbree IVN Helden

Wandelen langs de Maas
In de buurt van het veer in Baarlo stroomt de Kwistbeek de Maas in. Hier kun je over 

het bruggetje lopen en dan kom je in het Berckterveld, genoemd naar Kasteel de Berckt. 
Door de ligging in de buitenbocht wordt hier tijdens hoogwater zand en klei afgezet en 

dat verklaart het reliëfrijke karakter van het Berckterveld.

De wandeling gaat verder over een breed pad langs de Maas; de begroeiing is uitbundig, en 
de vele koeienflaters van de Galloway-runderen vallen op. Naast de veelheid aan bloeiende 
planten, zijn er ook veel watervogels en veel insecten; van groene sabelsprinkhaan tot aan 

hooibeestjes en een bruin zandoogje toe. Fuut, knobbelzwanen met kleintjes die op de rug van 
de ouders klimmen, een meerkoet en de tjiftjaf zijn onder meer onderweg te zien en te horen. 
Af en toe krijg je een doorkijkje op de Maas. De wilgen aan de rand van het water zijn een lust 
voor het oog met hun kronkelende zwarte takken en weelderige bladgroei. Uiteindelijk kom je 

na een tijdje bij de uitkijktoren van 10 meter hoog die vorig jaar is geplaatst. Een toren met vier 
kantelen die verwijzen naar de vier Baarlose kastelen, waarvan de wapens op de toren terug zijn 

te vinden. Beklim de toren en geniet van een prachtig uitzicht over het Maasdal in de richting 
van Baarlo, Steyl en Blerick.

Het Dubbroek
Het Dubbroek is een natuurgebied van ongeveer 150 hectare groot, dat tussen 
Maasbree, Baarlo en Hout-Blerick ligt. Het wordt beheerd door Stichting Het 
Limburgs Landschap. Het is een rustig gebied met een grote soortenrijkdom. 
Het Dubbroek is van oorsprong een oude Maasmeander, aan de westzijde van het 
gebied zien we nog de steilrand die de overgang naar de zandgronden met de 
akkers markeert.

Op enkele plekken liggen natte hooilandjes, die in het voorjaar paars kleuren door 
de bloeiende pinksterbloemen en in zomer vol staan met echte koekoeksbloem. 
Op erg natte plaatsen vinden we elzenbroekbos met in de zomer een zee van witte 
bloemetjes van de waterviolier, hier hoor je vaak een concert van kikkers vanuit het 
donkere water. Als de zon uitbundig schijnt, zijn de libellen en juffers actief, vooral 
de azuurwaterjuffer, het lantaarntje en de platbuiklibel laten zich bewonderen. In het 
Dubbroek is het volop genieten en tijdens elke wandeling ontdek je weer wat nieuws. 
Hoe er te komen? Je kunt in het Dubbroek komen door vanuit Baarlo de Bongardweide 
op te gaan. Na ongeveer anderhalve kilometer zie je aan de linkerkant een parkeerplaats 
met een infobord van het Limburgs Landschap. Hier start de witte wandelroute die 
ongeveer 3,5 kilometer lang is.

Silhouet van kapelletje
Sinds enkele maanden staat in het Raayerbos/Boekenderbos op een plek 
waar twee zandweggetjes elkaar kruisen, een monument dat door Historische 
Werkgroep De Borcht uit Baarlo is geïnitieerd. 

Het monument, in de vorm van een kapelletje, heeft de contouren van de 
oorspronkelijke Heilige Familiekapel die tot het einde van de oorlog in buurtschap 
de Vergelt stond. Tijdens de oorlog is deze kapel volledig verloren gegaan door 
granaatvuur. Het silhouet kon niet op de oorspronkelijke plek komen, vanwege het 
winterbed van de Maas. Het werd daarom geplaatst op een kruising van paden als 
een herinnering aan alle gebouwen in Baarlo die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
verloren gingen; de familiekapel, de parochiekerk, de twee molens, het oude veerhuis 
en de Boekenderhof. De kapel is in 2018 geplaatst in het kader van het Plan Maasdal 
in samenwerking met de Plattelandscoöperatie en Baarlo Leeft. Op deze plek staan 
picknickbanken en hier aan de bosrand kunt u even uitrusten van een wandeling of 
fietstocht. Je komt op dit mooie plekje als je bij de blokhut van Jong Nederland aan de 
Koeberg op de zandweg met het schelpenpad steeds maar rechtdoor gaat. Uiteindelijk 
kom je na anderhalve kilometer bij het monument.

Het Kwistbeekdal
Dit gebied, gevormd door de Kwistbeek, wordt sinds zeventien jaar beheerd door leden 
van de onderhoudswerkgroep van IVN Helden en is in die jaren uitgegroeid tot een 
interessant gebied met zeldzame flora. 

De groep onderhoudt de poelen van Staatsbosbeheer en de ’weikes’ (of weilandjes) in het 
Kwisbeekdal. De ’weikes’ worden zodanig onderhouden dat er een kruidenrijk weidegebied 
ontstaat. Dat zorgt onder meer voor veel bijen die er weer voor zorgen dat de flora in het 
gebied uitbundig kan floreren.
Bij de poelen in het gebied zorgt de werkgroep er onder meer voor dat de opstanden verwijderd 
worden om zoveel mogelijk licht in de poelen te laten schijnen. Daardoor wordt het biotoop 
verbeterd en is er een nieuwe kans voor de ontwikkeling van flora en fauna. Ook is het IVN 
Helden betrokken bij de bouw van een ouderwetse schans in het Kwistbeekdal. Daar is onder 
meer een vleermuizenkelder in aangebracht en de faunawerkgroep van IVN Helden inventariseert 
daar de vleermuizen. Al met al is het een prachtig natuurgebied waar verschillende wandelroutes 
doorheen lopen. Lekker rustig een wandeling maken door een gebied met weides, bossen en een 
ouderwetse schans is hier altijd mogelijk. Volg de paaltjes en laat je verwennen door de natuur.

Het Vlakbroek
Voor de toeristen misschien onbekend en waarschijnlijk weten veel inwoners 
van Peel en Maas het ook nog niet, maar in Koningslust ligt tussen Panningen 
(Slinkstraat), de onvoltooide Noordervaart en De Brentjes natuurgebied het 
Vlakbroek. 

Een gebied van maar liefst 35 hectare groot. Door het gebied stromen de nieuwe en de 
oude Everlose beek. De nieuwe Everlose beek heeft een verbinding met de Noordervaart. 
Het gebied van Staatsbosbeheer en de gemeente is ontwikkeld door een groepje 
inwoners van Koningslust. Grote trekker van deze ontwikkeling is natuurliefhebber Grad 
Smets. Ongeveer twintig jaar zijn Grad en de inwoners van Koningslust al bezig met de 
ontwikkeling van dit gebied. De Koningslustenaren houden zelf gedeeltes van het gebied 
bij, waardoor het er perfect bij ligt. In het Vlakbroek organiseert de vogelwerkgroep de 
buitenexcursies tijdens een vogelcursus. De florawerkgroep inventariseert ieder jaar de 
flora in dit gebied. Ook hier zijn verschillende wandelpaden te vinden die de bezoekers 
door de natuur kunnen leiden. Bij het begin van het park aan de Poorterweg 52 zijn verder 
picknickplaatsen, een weitje met dieren en een vijver te vinden waar lekker gerust kan 
worden. Een ideale plek om met kinderen uit te rusten van een wandeling. 
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IVN Meijel

Het Molentje
Het Molentje is een oud stroomdal van de Maas. Vóór de Tweede 
Wereldoorlog was het Molentje een hoogveengebied waar nog turf 
gestoken werd. 

Na de oorlog is het gebied ontgonnen en werd het gebruikt voor de 
landbouw. Tegen het Molentje aan liggen twee kanalen die uit de tijd 
van de veenwinning stammen. In 1850 werd de Helenavaart gegraven 
door Van de Griendt om de Mariapeel droog te leggen en er turf 
te steken. Na het steken van de turf werd deze via de Helenavaart 
afgevoerd. 
Nadat de gemeente Deurne had gezien dat er veel geld te verdienen 
was met turf, begon zij met de vervening van de Deurnese Peel. 
Voor de afvoer van de turf was er een eigen kanaal nodig, omdat 
Van de Griendt het niet toestond om van de Helenavaart gebruik te 
maken. In 1870 werd daarvoor het Kanaal van Deurne gegraven. 
Zo liggen er twee kanalen parallel op zo’n 30 meter afstand van 
elkaar. In 2003 is een gedeelte van het Limburgs Molentje weer 
teruggegeven aan de natuur. Dit sluit aan op het Brabants Molentje 
dat momenteel ook weer grotendeels natuur is. Vanuit het Molentje 
kan je over het struinpad, dat door de Stichting VEEN is gemaakt, 
het gebied verder ontdekken over paden van diverse lengtes.

Groote Peel Amsloberg
De Amsloberg is het hoogste punt van de Groote Peel. Het is een 
oude paraboolvormige stuifduin die waarschijnlijk na de laatste 
ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden ontstaan is. 

Vanuit dit heidegebied heb je een goed overzicht over het open 
landschap van de Groote Peel. Hier ligt ook de vogeltelpost van 
de Groote Peel. Je kan er richting Meijel kijken waar het jonge 
ontginningslandschap, tot circa 1955 nog Peel, goed te herkennen is.
Van de Amsloberg gaan er diverse wegen de Peel in, waarover vroeger 
het gestoken turf uit de Peel werd gehaald. Het landschap in de Peel 
is door het steken van de turf 1 tot 4 meter lager geworden. Het 
landschap is het mooist in augustus als de struikheide in bloei staat. 
Op de Amsloberg staat ook nog een oude paal die de grens markeert 
tussen de vroegere gemeentes Meijel en Nederweert.
Vanuit de Amsloberg kun je een 7 kilometer lange wandeling 
over het hoge gedeelte van de Groote Peel maken naar 
bezoekerscentrum De Pelen. De wandeling loopt grotendeels door 
een gevarieerde natuur en wordt begraasd met pony’s. Ook voor 
een kleinere wandeling zijn er diverse mogelijkheden.

De Peelrandbreuk
De Peelrandbreuk loopt als een lijn in het landschap door Meijel. Het is 
te herkennen aan de hoogtetrap in het landschap. Het dorp Meijel ligt 
hierbij op de horst en de lage delen liggen in de slenk. In de loop van 
de tijd zijn er grote verschuivingen opgetreden in het landschap. 

Deze verschuivingen vinden nog steeds plaats en gaat met een 
verschuiving van 1 centimeter per eeuw. Deze breuk is ook 
verantwoordelijk voor de aardbeving in 1992 in Roermond. 
Meijel was in 1932 het epicentrum van een aardbeving met de kracht van 
4.5 op de schaal van Richter. In het landschap is alleen een hoogtetrap 
overgebleven van circa 2 meter. Deze is in Meijel op een paar plaatsen 
goed zichtbaar, zoals bij het parkje aan de Berkenheg, de slingerweg naar 
Neerkant en over een groot deel van de Randweg.
Dat de Peelrandbreuk een bijzondere plek is, wisten de bewoners vroeger 
ook al. Niet voor niets ligt de Willibrordusput (enkele honderden meters 
van de Berkenheg verwijderd) precies boven op de breuk en is in de loop 
van de tijd een belangrijke ’grenspaal’ geweest tussen Noord-Brabant 
en Limburg. De grens loopt vanuit Meijel kaarsrecht naar de volgende 
grenspaal, de Eijndenpaal op de grens van Helden, Helenaveen en 
Sevenum.

natuur
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Jeanne Smits 
van Bibliotheek Kessel tipt:

Søren Sveistrup
Oktober

”De thriller Oktober is geschreven door 
Søren Sveistrup, de scenarioschrijver 
van de televisieserie The Killing. Op de 
eerste dinsdag van oktober keert Rosa 
Hartung terug op haar post als minis-
ter van Sociale Zaken. Na de dramati-
sche verdwijning van haar twaalfjarige 
dochter heeft ze een jaar verlof ge-
nomen. Een psychisch gestoorde man 
heeft de moord op Hartungs dochter 
bekend, maar haar lichaam is nooit ge-
vonden. Op dezelfde dag dat Hartung 
terugkeert, wordt er een jonge vrouw 
op brute wijze vermoord in haar huis in 
een buitenwijk in Kopenhagen. Eén van 
haar handen is eraf gehakt. Wanneer de 
rechercheurs Toulon en Hess arrive-
ren op de plaats delict, treffen ze een 
kastanjepoppetje aan dat een sinister 
geheim bij zich blijkt te dragen. En dan 
wordt er nóg een vrouw vermoord. 
Het heeft er alle schijn van dat de mis-
sie van de moordenaar nog niet voorbij 
is. Een topthriller om in één adem uit te 
lezen.”

Mieke van Vreede 
van Bibliotheek Panningen tipt:

Jacques Vriens
De kindertemmer

”Kees en Jannie zijn superblij als ze een 
tweeling krijgen. Ze noemen ze Anna-
bel en Quinten. Het zijn de mooiste en 
liefste kinderen van de wereld. Maar al 
snel komen ze erachter dat het toch wel 
tegenvalt. Quinten en Annabel groeien 
op tot ontzettende klieren en brutale 
pestkoppen. Dit komt vooral omdat 
ze alles krijgen wat ze graag willen 
hebben. Zodra ze hun zin niet krijgen, 
schreeuwen en stampvoeten ze tot 
iedereen er gek van wordt. Kees en  
Jannie zijn ten einde raad. Ze denken 
dat het wel beter zal gaan als ze hen 
nóg meer verwennen. De kinderen 
lachen zich suf en maken er dank-
baar gebruik van. Het BOLK (Bureau 
Ontzettend Lastige Kinderen) wordt 
ingeschakeld. Die sturen sergeant-
majoor buitendienst mevrouw Van 
Rompelen om hen een beetje fatsoen 
bij te brengen. Maar het lukt sergeant-
majoor Van Rompelen niet om Quinten 
en Annabel manieren te leren. Dan zit 
er nog maar één ding op: de kinder-
temmer bellen. Een heerlijk boek, met 
leuke tekeningen om voor te lezen aan 
kinderen vanaf ongeveer 6 jaar.”

Peter Winkels van Bibliotheek Reuver 
(vestiging Bibliotheek Maas en Peel) tipt:

Lex Boon
Ananas

”Van Ikea! Als kamerplant…een ana-
nas. Journalist Lex Boon kreeg dat 
geschenk van zijn vriendin. Een week 
later liet ze hem in de steek voor een 
ander. Weg relatie, weg woning, weg 
toekomst. Misschien wel als een vorm 
van rouwverwerking, begint hij aan 
een speurtocht naar de oorsprong 
en historie van de populaire vrucht. 
Dat wordt een echte reis die hem voert 
naar onder meer Hawaï, andere delen 
van de Verenigde Staten, Afrika, Azië 
en Oceanië. Telkens in etappes binnen 
een tijdspanne van de vijf jaar die hij 
zich gesteld heeft. Maar het is ook een 
expeditie door zijn gedachtespinsels. 
Dat levert een geweldig leesavontuur 
op. ’Een geschiedenis in opzienbarende 
verhalen en onverwachte ontmoetin-
gen’, zoals de ondertitel van het boek 
luidt. Het geheel vormt een bijzonder 
en erg lezenswaardig verhaal. Meesle-
pend is de afwisseling tussen per-
soonlijke beslommeringen, praktische 
reisperikelen, naast feiten en weetjes. 
Dat maakt dat het erg moeilijk is het 
boek even weg te leggen. Apart is 
daarbij dat je een ruime inkijk krijgt in 
het intieme leven van Lex Boon, zijn 
nieuwe liefde, een relatie waar uitein-
delijk twee mooie kinderen uit voort-
komen. Daarbij wordt dat allemaal 
weer verbonden met gebeurtenissen 
die met ananas te maken hebben. 
Zijn manier van schrijven heeft iets 
aanstekelijks, zowel om actief als pas-
sief aan de gang te gaan. Absoluut een 
aanrader.”

Jeanne Smits 
van Bibliotheek Baarlo tipt:

Martha Hall Kelly
Seringenmeisjes

”Een meeslepende en aangrijpende 
roman die gedeeltelijk gebaseerd is op 
ware gebeurtenissen. Met dit indruk-
wekkende verhaal weet de auteur op 
een rake manier te vertellen over de 
gruwelen van de oorlog. Het ver-
haal draait om drie vrouwenlevens in 
de Tweede Wereldoorlog: de Poolse 
verzetsstrijdster Kasia, de Duitse 
concentratiekamparts Hertha en de 
Amerikaanse Caroline die zich het lot 
van de Europeanen aantrekt. De drie 
vrouwen raken onlosmakelijk met 
elkaar verbonden wanneer Kasia in Ra-
vensbrück terechtkomt. Dit was Hitlers 
enige concentratiekamp voor vrouwen. 
Er werden daar experimentele operaties 
uitgevoerd op vrouwen. Zij waren als 
het ware proefkonijnen en werden dan 
ook ’de konijnen van Ravenbrück’ ge-
noemd. Seringenmeisjes is een prachtig 
geschreven boek dat je bijblijft.”

Ton van Lieshout
van Bibliotheek Maasbree tipt:

Fredrik Backman
Björnstad

”De schrijver Fredrik Backman komt uit 
Zweden en is vooral bekend geworden 
met het boek ’Een man die Ove heet’. 
In het afgelegen plaatsje Björnstad, 
waarnaar het boek vernoemd is, draait 
alles om ijshockey. Iedereen is hiermee 
verbonden. Je speelt ijshockey of je 
bent supporter. Na een aantal magere 
jaren is het jeugdteam hard op weg 
naar de nationale finale. Een overwin-
ning zou het dorp weer op de kaart 
kunnen zetten. Maar dan gebeurt er iets 
dat het stadje op zijn kop zet. Hierna is 
alles anders. Er ontstaan twee partijen. 
Waar ligt ieders loyaliteit? 
De sterspeler van het ijshockeyteam 
is Kevin Erdahl. Hij heeft aanbiedin-
gen gehad van verschillende clubs, 
maar blijft trouw aan Björnstad.  
Peter Anderson is de technisch  
manager. Zijn dochter Maya speelt een 
belangrijke rol in de gebeurtenissen 
die plaatsvinden na de halve finale. 
De rol die de gemeenschap speelt is 
minstens zo groot en noodzakelijk voor 
het verhaal als die van de individuele 
personages. Het groepsgevoel, bij een 
groter geheel horen, is een overheer-
send thema. Er komen ook maatschap-
pijkritische thema’s aan de orde zoals 
pesten, de tegenstelling tussen rijk en 
arm (respectievelijk De Hoogte en De 
Laagte in Björnstad), dorp versus stad, 
racisme et cetera. Het boek is prima 
geschreven, waardoor je snel in het ver-
haal zit en meeleeft met de diverse per-
sonages. Het is zeker geen boek over 
mannen en sport. Je hoeft geen sport-
fanaat te zijn om dit te lezen. En mocht 
je na dit boek nog meer willen lezen: er 
is ondertussen een vervolg gekomen, 
getiteld ’Wij tegen jullie’.”

Nicole Maessen 
van Bibliotheek Panningen tipt:

Emma Rous
De tweeling van Summerbourne

”Deze roman ’De tweeling van Sum-
merbourne’ is het debuut van de Engel-
se schrijfster Emma Rous. Het zien van 
de schitterende cover met het prach-
tige landgoed, maakte me al meteen 
nieuwsgierig. De hoofdpersonage 
Seraphine en haar tweelingbroer Danny 
zijn 25 jaar als ze na de dood van hun 
moeder op zoek gaat naar antwoor-
den over haar identiteit. Ze loopt al 
bijna haar hele leven rond met vragen. 
In de omgeving was namelijk al jaren 
geroezemoes over de afkomst van de 
tweeling. 
Vlak na de recente dood van hun vader 
stuit zij, haar tweelingbroer en hun 
oudere broer Edwin op een wel heel 
opmerkelijke familiefoto die genomen 
is op de dag van de geboorte van de 
tweeling. Op de foto staat hun moeder 
afgebeeld met een oprecht lachend 
gezicht, alsof ze zich op een roze wolk 
bevond. Dat terwijl ze enkele uren 
later een einde aan haar leven maakte. 
De foto had nog een opmerkelijk detail. 
Ze staat afgebeeld met slechts één 
baby op haar schoot. Wie van de twee 
is dit en waarom staat de andere niet 
op deze familiefoto? 
Wanneer hun oma blijft zwijgen, gaat 
Seraphine op zoek naar Laura, de 
vroegere au pair van haar oudere broer 
Edwin. Laura is haar enige hoop om de 
waarheid na 25 jaar nog aan het licht te 
brengen, maar staat Laura hier wel op 
te wachten? 
Laat je meeslepen door dit verhaal vol 
familiemysteries. De hoofdstukken uit 
het verleden bekeken van Laura zijn 
misschien wel de delen die de meeste 
indrukken achter zullen laten.”

Zomerse leestips
van de bieb
De zomervakantie is de uitgelezen tijd om rustig met een boek in het zonnetje 
te gaan zitten. Of dat nu thuis in de tuin is, op de camping of op een bankje aan 
de Maas, een goed boek leest zich overal. De Bibliotheek Maas en Peel tipt zes 
boeken voor jong en oud die niet mogen ontbreken. Ze zijn allemaal te leen bij 
de bibliotheek.

Mieke van Vreede 
van Bibliotheek Panningen tipt:

Jennifer L. Holm
De veertiende goudvis

”Als Ellie in de kleuterklas zit, krijgen 
alle kinderen in de klas een goud-
vis. De juf vindt het belangrijk om de 
kinderen iets over het leven te leren. 
De vissen van haar klasgenootjes gaan 
allemaal snel dood, maar Ellies goudvis 
leeft wel heel erg lang. Hoe zou dat 
komen? 
Nu denk je vast dat het boek over 
goudvissen gaat, maar dat is niet zo. 
Ellie en haar opa spelen de grootste rol 
in het verhaal, dat na het eerste hoofd-
stuk een sprongetje in de tijd maakt. 
Ellie zit op de middelbare school als 
opeens haar opa, de wetenschapper 
Melvin Sagarsky, op de stoep staat. 
In eerste instantie kan Ellie niet geloven 
dat het opa is, want hij ziet eruit als 
een 13-jarige puber. Dit komt omdat 
hij een verjongingsserum uitgevonden 
heeft. Opa is zijn eigen laboratorium 
uitgezet omdat niemand hem meer 
herkent. Hij wordt haar klasgenoot 
en moet erg wennen aan de codes en 
gebruiken die bij het leven van een 
scholier horen. Zo komen ze in hele 
grappige situaties terecht. Opa en Ellie 
worden goede vrienden en Ellie vindt 
het steeds leuker om opa te horen 
vertellen over de wetenschap. Maar hoe 
gaat het nu verder met opa? Kan hij 
nog terug naar zijn eigen laboratorium? 
En wat hebben die goudvissen ermee te 
maken?
Een boek vol humor, spanning,  
emotie en informatie. Een aanrader 
voor kinderen van 9 tot 12 jaar die 
van een grappig en leerzaam verhaal 
houden.”

Lya Stootman ’
van Bibliotheek Meijel tipt:

Murat Isik
Wees onzichtbaar

”Je maakt in dit boek kennis met Metin, 
een Turks jongetje. De vader van Metin 
heeft een verblijfsvergunning én een 
uitkering in Nederland gekregen. Met 
zijn ouders en zusje komen ze in de 
Amsterdamse Bijlmer te wonen in een 
flat met verschillende kleurrijke bewo-
ners. De vader is een onberekenbare 
en onvriendelijke man, die weigert bij 
te dragen aan het huishouden. Metin 
is bang voor hem. Op de middelbare 
school wordt Metin gepest en de school 
doet er niets aan. Totdat er een nieuwe 
leerling in de klas komt, waarmee Metin 
bevriend raakt, die niet bang is van die 
pestkop. Uiteindelijk krijgt Metins moe-
der werk en ze zet de vader uit huis. 
Als volwassene keert Metin nog een 
keer terug naar de Bijlmer. Dan kijkt hij 
terug op zijn kindertijd daar en ziet dat 
er veel veranderd is.
Het is een verhaal dicht bij huis met 
veel bekende knelpunten. Het boek is 
vlot geschreven in begrijpelijke taal. 
Je krijgt het gevoel dat de schrijver 
Murat Isik zijn eigen jeugdervaringen 
vertelt. Ook is het interessant om mee 
te krijgen hoe het leven in de Bijlmer 
vergaat.”
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Uitagenda Peel en Maas
Vrijdag 28 juni
Peelpush Toernooi in Meijel
Het Peelpush Toernooi keert terug naar 
de vertrouwde Meijelse voetbalvelden. 
Volleyballen, feesten én kamperen in 
Meijel in één weekend. Overdag wordt 
er gevolleyd en ’s avonds vanaf 20.00 
uur barst het feest los in de feesttent. 
Het toernooi en de tent zijn gelegen 
op Sportpark De Starte op Heufkesweg 
29 in Meijel. Kijk voor meer informatie 
op www.peelpushtoernooi.nl (Peelpush 
Toernooi is ook op zaterdag 29 en 
zondag 30 juni)

Modderdag in Helden
Lekker kliederen in de modder: 
op Modderdag mag het. Samen 
met de Stichting Bosbeheer 
organiseert de jeugdwerkgroep van 
natuureducatieorganisatie IVN Helden 
deze dag voor jong en oud. Gemeente 
Peel en Maas zorgt voor het water, 
iets te drinken en iets lekkers voor de 
kinderen. De dag begint om 14.30 uur. 
Het modderen vindt plaats naast het 
schelpenpad in de Heldense Bossen in 
Helden.

100 jaar Grashoek
Het dorp Grashoek viert dit jaar haar 
100-jarig bestaan. Dit jubileum wordt 
een weekend lang gevierd in en met 
het dorp, met allerlei activiteiten voor 
jong en oud. Op vrijdagavond is er 
een feestavond voor de ouderen, die 
om 19.00 uur begint. Kijk voor het 
volledige programma op facebook.
com/Grashook (De festiviteiten duren 
tot en met zondag 30 juni)

Zaterdag 29 juni
Kermis in Kessel
Kessel staat van zaterdag 29 tot 
en met dinsdag 2 juli weer op zijn 
kop. Dan is de kermis weer terug in 
het Maasdorp. In het centrum staan 
vier dagen lang allerlei attracties 
om jong en oud te vermaken, zoals 
de draaimolen, de grijpers, rups 
en behendigheidsspellen. Ook is er 
genoeg lekkers te krijgen en zorgen de 
lokale horecazaken voor het ’oudere’ 
vermaak.

100 jaar Grashoek
Vanwege haar 100-jarig bestaan staat 
Grashoek dit weekend op zijn kop. 
Het jubileum wordt deze zaterdag 
vanaf 13.30 uur gevierd met een 
jeugdmiddag inclusief muziek én 
een speurtocht. Vanaf 21.00 uur is er 
een feestavond met de Spikes op het 
dorpsplein. Kijk voor het volledige 
programma op facebook.com/Grashook 
(De festiviteiten duren tot en met 
zondag 30 juni)

Muziek onder de Toren in 
Panningen
Muziekkapel Didymos en 
De Keverberger Muzikanten treden 
deze zaterdag na elkaar op tijdens 
het muziekevenement Muziek onder 
de Toren. Onder de toren op het 
Raadhuisplein in Panningen wordt 
van 14.00 tot 17.15 uur live muziek 
gespeeld.

Zondag 30 juni
4-seizoenenwandeling in Helden
Natuureducatieorganisatie IVN 
Helden organiseert dit jaar weer 
de 4-seizoenenwandelingen. 
Voor liefhebbers van wandelen en de 
natuur dé gelegenheid om te zien hoe 
de natuur door het jaar heen verandert. 
Op zondag 30 juni kan deel worden 
genomen aan de zomerwandeling die 
naar het struinpad tussen Grashoek en 
Meijel gaat. Vertrek is om 08.30 uur 
bij het IVN-gebouw op Kloosterstraat 
12 in Helden. De wandeling gaat om 
09.00 uur van start bij In de 7e Hemel 
in Grashoek op Belgenhoek 7.

100 jaar Grashoek
De laatste dag dat het 100-jarig 
bestaan van Grashoek wordt gevierd. 
Vanaf 12.30 uur staat het dorpsplein in 
het teken van de familiedag. Er is kunst 
te zien in de kerk, frühshoppen, er 
kunnen spellen worden gedaan en er is 
aandacht voor de historie van het dorp. 
Kijk voor het volledige programma op 
facebook.com/Grashook

Vrijdag 5 juli
5x Beringen Internationaal in 
Beringe
Zeven verschillende dorpen die de 
naam Beringe, of een variatie daarop, 
dragen gaan opnieuw met elkaar een 
sportieve, cuturele en culinaire strijd 
aan. Het doel van het 5x Beringen 
Internationaal-evenement is om 
de 50-jaar oude banden tussen de 
jongeren en ouderen uit de de dorpen 
te versterken. De aftrap is om 16.00 
uur. Kijk voor het volledige programma 
op www.5xberingen.nl (5x Beringen 
Internationaal duurt tot en met zondag 
7 juli)

Summer Kick Off in Meijel
Het zomerevenement Summer Kick 
Off keert deze zomer terug op de 
Trambaan in Meijel. Lokale artiesten 
brengen op de vrijdagavond live 
muziek. De avond begint om 20.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op  
www.summerkickoff.nl (Summer Kick 
Off duurt tot en met zaterdag 6 juli)

Zaterdag 6 juli
Summer Kick Off in Meijel
Een volleybaltoernooi overdag en een 
feestavond met lokale artiesten tot 
in de late uurtjes. Dat is het zomerse 
evenement Summer Kick Off op de 
Trambaan in Meijel. Het toernooi duurt 
van 10.00 tot 15.30 uur, waarna om 
16.00 uur de prijzen worden uitgereikt. 
De feestavond begint om 19.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op  
www.summerkickoff.nl 

Muziek onder de Toren in 
Panningen
De hele zomer wordt er op zaterdag 

live muziek gespeeld door regionale 
muzikanten op het Raadhuisplein in 
Panningen. Dit wordt georganiseerd 
door Cultuur in Hartje Peel en 
Maas. Van 14.00 tot 15.30 uur is 
De Ravenvenner Kapel aan de beurt, 
gevolgd door Die Heimatkapelle van 
15.45 tot 17.15 uur.

Spel zonder Grenzen in Beringe
In het kader van het evenement 
5x Beringen Internationaal wordt op 
zaterdag 6 juli het Spel Zonder Grenzen 
gespeeld op het speelveld aan de 
Kanaalstraat in Beringe. 
De strijd barst om 14.00 uur los. 
Kijk voor het volledige programma 
op www.5xberingen.nl (5x Beringen 
Internationaal duurt tot en met zondag 
7 juli)

Eendracht in concert in Baarlo
Fanfare Eendracht uit Baarlo geeft 
om 20.00 uur een concert in de open 
lucht op de Markt in Baarlo. Er wordt 
live muziek gespeeld om te vieren 
dat Baarlo als dorp 800 jaar bestaat. 
Het openluchtconcert is gratis te 
bezoeken.

Zondag 7 juli
5x-Beringen Festival
Muziek, straattheater, foodtrucks, een 
culinaire landenwedstrijd, een expositie 
over 50 jaar Beringen Internationaal 
en nog veel meer is zondag 7 juli te 
zien in Beringe. Dit alles in het kader 
van 5x-Beringen Internationaal. 
Het straatfeest begint om 11.00 uur. 
Kijk voor het volledige programma op 
www.5xberingen.nl 

eten en drinken actief natuurshoppen eropuitkunst & cultuur

KANAALSTRAAT 71, 5986 AD BERINGE, 077-3074460, PLAZABERINGE.NL

Food fo
r a

ll

Plaza Beringe

plazaberinge.nl

Openingstijden

dinsdag t/m vrijdag  10:30 - 21:00 uur
zaterdag 12:00 - 21:00 uur
zondag 13:00 - 21:00 uur

Sfeervol tafelen in een gezellige ambiance? U bent bij 
Plaza Beringe aan het goede adres. Maak een keuze uit de 
uitgebreide menukaart of onze heerlijke lunch-mogelijk heden:
wij hebben elke dag vers gebakken broodjes. 
Vers en smaakvol van Plaza!
wij hebben elke dag vers gebakken broodjes. 

Ook afhalen!

Kanaalstraat 71, 5986 AD Beringe
Tel. 077-3074460

Ook afhalen!Ook afhalen!Ook afhalen!Ook afhalen!Ook afhalen!Ook afhalen!Ook afhalen!

Ook afhalen!

 LUNCH • TERRAS • KOFFIE

*Actie startdatum v.a. 

*Actie geldt zolang voorraad strekt
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Per glas 
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Uien wit

Witte bonen
Per glas 
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Natueren 
gesneden kaas
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Uw supermarkt vol voordeel
Openingstijden
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 18:00 uur
Vrijdag: 09:00 - 20:00 uur   Zaterdag: 08:30 - 18:00 uur

Superverse groenten, vlees en veel soorten kruiden!

Pastoor Huijbenplein 16, Panningen Telefoon: 06 41 81 39 69

nog groter versaanbod!

Verhuisd naar Past. Huijbenplein 16

shoppen

Raadhuisstraat
De lekkerste straat 
van Panningen

RAADHUISSTRAAT 25, PANNINGEN
077 306 1820

WWW.DEFRIETBAKKERS.NLKom naar Wijnhuis Panningen aan de Raadhuisstraat 118 in Panningen

Wijnhuis PanningenWijnhuis Panningen

Het adres voor kwaliteitswijnen,
speciaalbieren, sterke dranken  

en geschenken à la carte

Het adres voor kwaliteitswijnen,
speciaalbieren, sterke dranken

en geschenken à la carte

Kom naar Wijnhuis Panningen 
Raadhuisstraat 118 in Panningen

 
In hartje Panningen, bij E11F willen wij eten en

drinken voor u een echte beleving laten zijn. In

onze nieuwe ambiance kunt u bij ons sfeervol

genieten van verrassende gerechten met extra

aandacht voor mooie ingrediënten. Dit kan zowel

binnen als buiten op ons terras! Er zijn

genoeg parkeergelegen-heden voor de 

deur! E11F.... Gewoon gezellig met voor 

ieder wat wils!

Restaurant

RAADHUISSTRAAT 11 - 5981 BA PANNINGEN - 077-737 0031 -

WWW.RESTAURANT-E11F.NL INFO@RESTAURANT-E11F.NL

Lunch, Patisserie, Diner & Borrel

LEKKER LUNCHEN - WIJN - LUXE HAPJES
GEZELLIGHEID - COCKTAILS - BIER

Raadhuisstraat 3 Panningen | www.tastepanningen.nl

QUIZ!TASTE!BATTLE!
NIEUW

DE LEUKSTE WIJN-
PROEVERIJ VAN PEEL 

EN MAAS

RAADHUISPLEIN 2
PANNINGEN

RESTAURANTBistro Kepèl
REST. BISTRO KEPÈL  |  RAADHUISPLEIN 41 

5981 AT PANNINGEN  |  WWW.BISTROKEPEL.NL

Gezellig restaurant in 
hartje Panningen

IEDERE ZONDAG GEOPEND
VAN 8.00-12.00 UUR

RAADHUISSTRAAT 9B  |  PANNINGEN
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De manifestatie begint om 11.00 uur en 
duurt tot 17.00 uur.

Muziek onder de Toren in 
Panningen
Cultuur in Hartje Peel en Maas zorgt 
elke zaterdag in de zomervakantie 
voor live muziek van regionale 
muziekgroepen op het Raadhuisplein in 
Panningen. Orkest Rooyal Venray zorgt 
dit keer de hele middag voor muziek. 
Het orkest is te horen van 14.00 tot 
17.15 uur.

Nachtcross in Kessel 
In het weekend van zaterdag 3 en 
zondag 4 augustus wordt er weer 
gecrosst aan de Keizersbaan in Kessel. 
Dan vindt de Nachtcross Kessel 2019 
plaats die wordt georganiseerd door 
ACC The Blue Birds uit Kessel. Vanaf 
16.00 uur begint de Nachtcross op 
zaterdag. Op zondag 4 augustus wordt 
vanaf 11.00 uur gereden voor het 
klassement.

Ossefeesten in Maasbree
In Maasbree vindt elke zomer het 
oudste tentfeest van Nederland 
plaats. Vijf dagen lang is het feest 
in het dorp, met diverse activiteiten 
die plaatsvinden in het centrum 
van Maasbree bij het Kennedyplein. 
Op zaterdag 3 augustus treden de 
Snollebollekes en Starstruck op in de 
feesttent, die vanaf 20.30 uur geopend 
is. Kijk voor meer informatie op  
www.ossefeesten.nl (De Ossefeesten 
zijn nog op zondag 4 augustus, 

woensdag 7 augustus, vrijdag 
9 augustus en zaterdag 10 augustus)

Zondag 4 augustus
Ossefeesten in Maasbree
De Ossefeesten zijn niet compleet 
zonder os aan het spit. Deze traditie 
wordt dit jaar verder aangekleed 
met muziek van Judaska en Old Gin, 
een ’Kingerdörp’ met springkussens, 
klimmuur en schminkkraampje en 
feestband Khick op het ’ossepodium’ in 
de feesttent. Het programma begint om 
12.00 uur. Kijk voor meer informatie op 
www.ossefeesten.nl (De Ossefeesten 
zijn nog op woensdag 7 augustus, 
vrijdag 9 augustus en zaterdag 10 
augustus)

Sunday Sound in Panningen
Van 15.00 tot 17.30 uur is er elke 
zondag in de zomervakantie live 
muziek te horen van diverse artiesten 
uit de regio. Music that Moves is het 
thema van dit evenement, dat valt 

Donderdag 25 juli
Openluchtbioscoop in Panningen
Bij goed weer wordt er op het 
Raadhuisplein in Panningen een film 
vertoond in de open lucht. De film 
is gratis te bekijken vanaf het terras 
van DOK6. Welke film dat is, is nog 
een verrassing. De film begint na 
zonsondergang vanaf 21.00 uur. 
(De openluchtbioscoop is ook op 
donderdag 8 augustus)

Vrijdag 26 juli
Jaarmarkt in Meijel
Harmonie Eendracht organiseert 
ook dit jaar weer de jaarmarkt in 
Meijel. De vele marktkramen, muziek, 
attracties en gezelligheid trekken elk 
jaar ongeveer 8.000 bezoekers. Dit jaar 
is er ook een foodtruck-plein. De markt 
vindt plaats in het centrum van Meijel 
en duurt van 16.00 tot 22.30 uur.

Friday Night Live in Panningen
Genieten van live muziek op een 
zomerse vrijdagavond tijdens het 
diner of op het terras. Het kan tijdens 
het muziekevenement Friday Night 
Live waarbij artiesten uit de regio live 
optreden in de Panningse horeca. 
De optredens worden vanaf 21.00 uur 
gegeven. (Friday Night Live is ook op 
vrijdag 2 augustus, vrijdag 9 augustus 
en vrijdag 16 augustus)

Zaterdag 27 juli
Muziek onder de Toren in 
Panningen
Onder de toren op het Raadhuisplein 
wordt de hele zomer live muziek 
gespeeld op zaterdagmiddag. 
Dan treedt een band, orkest, fanfare 
of kapel uit de regio op in de open 
lucht tijdens Muziek onder de Torens. 
Deze week treedt Kapela Pohoda op 
van 14.00 tot 15.30 uur. Daarna is 
Speulendjer-Wieës aan de beurt van 
15.45 tot 17.15 uur.

Hobbymarkt in Panningen
Workshops, demonstraties en heel 
veel hobby’s om te zien, dat is de 
hobbymarkt in Panningen die tijdens 
het zomerprogramma Kepèlla Cultura 
wordt georganiseerd. De hobbymarkt 
is er voor én door hobbyisten, maar 
er wordt ook aan vermaak voor de 
kinderen gedacht. De markt is in het 
centrum van Panningen en duurt van 
11.00 tot 17.00 uur.

Internationaal Historisch Festival in 
Panningen
De 40e editie van het Internationaal 
Historisch Festival van de Historische 
Motoren en Tractoren vereniging 

(HMT). Op zaterdag 27 en zondag 
28 juli kunnen liefhebbers van oude 
voertuigen bij manege De Vosberg 
in Panningen hun hart ophalen. Het 
thema is dit jaar ’Schlüter tractoren en 
stationaire motoren’. Het festival duurt 
van 08.00 tot 17.00 uur.

Zondag 28 juli
Internationaal Historisch Festival in 
Panningen
Het Internationaal Historisch Festival 
van de Historische Motoren en 
Tractoren vereniging (HMT) kent dit jaar 
de 40e editie. Het thema deze dagen 
is ’Schlüter tractoren en stationaire 
motoren’ en het festival vindt plaats bij 
manege De Vosberg in Panningen. Het 
festival duurt van 08.00 tot 17.00 uur.

Sjlipperlaup in Panningen
De tweede editie van de zomerse 
kroegentocht die door het centrum 
van Panningen gaat. Alle deelnemers 
krijgen bij de start een ’sjlipper’ 
(slipper) die ze zelf mogen versieren en 
tijdens de kroegentocht goed bij zich 
moeten houden. Iedereen die na zeven 
kroegen en zeven shotjes zijn slipper 
kan overhandigen bij het eindpunt, 
krijgt de andere slipper overhandigd. 
De Sjlipperlaup duurt van 15.00 tot 
20.00 uur.

Maandag 29 juli
Springkussenfestijn in Panningen
Het centrum van Panningen staat deze 
dag in het teken van springkussens 
in allerlei soorten en maten. Kinderen 
springen daarnaast voor het goede 
doel. De opbrengst van deze dag gaat 
naar Stichting Herberg Papilio, een 
organisatie die gezinnen waarvan een 
kind overleden is steunt en in contact 
brengt met lotgenoten. Het festijn 
begint om 13.00 uur en duurt tot 
17.00 uur.

Woensdag 31 juli
Zomerweekmarkt in Panningen
In de vakantiemaanden is de weekmarkt 
van Panningen groter dan de rest van 
het jaar. Er is die middag live muziek 
en een springkussen voor de kinderen. 
De zomerse markt duurt van 09.00 tot 
16.00 uur. (De zomerweekmarkt is ook 
op woensdag 7 augustus en woensdag 
14 augustus)

Vrijdag 2 augustus
Friday Night Live in Panningen
Oder de noemer Kepèlla Cultura is 
er elke vrijdagavond in de zomer live 
muziek op straat. Tijdens Friday Night 
Live trekken artiesten uit de regio langs 
de Panningse horeca waar ze een live 
optreden geven. De optredens worden 
vanaf 21.00 uur gegeven. (Friday Night 
Live is ook op vrijdag 9 augustus en 
vrijdag 16 augustus)

Zaterdag 3 augustus
Kunst op straat in Panningen
De kunst is deze dag letterlijk op 
straat te vinden tijdens dit zomerse 
kunstevenement in het centrum van 
Panningen. Tijdens dit vaste onderdeel 
van de zomerprogrammering Kepèlla 
Cultura worden diverse kunstwerken 
gedemonstreerd en gepresenteerd. 

Dinsdag 9 juli
Fiets4Daagse De Peel in Meijel
Vier dagen lang fietsen door 
natuurgebied De Peel en langs de 
mooiste plekken van Brabant en 
Limburg. Er kunnen afstanden van 
30, 45 en 60 kilometer worden 
gefietst. Starten en finishen kan 
op het Alexanderplein in Meijel 
bij gemeenschapshuis D’n Binger. 
Starten kan dagelijks vanaf 10.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.
fiets4daagsedepeel.nl (De Fiets4Daagse 
duurt tot en met vrijdag 12 juli)

Bijzondermobiel4daagse (BM4D)  
in Meijel
De BM4D is bedoeld voor mensen die 
gebruik maken van een aangepast 
vervoermiddel. Begeleiders mogen op 
de fiets mee, of ook met een aangepast 
vervoermiddel. Iedereen kan meedoen, 
of dat nu is met een handbike, ligfiets, 
scootmobiel, aankoppelfiets en met of 
zonder elektrische trapondersteuning. 
De routes starten dagelijks om 
10.00 uur vanaf gemeenschapshuis  
D’n Binger in Meijel.

Woensdag 10 juli
JeugVISdag in Meijel
Als onderdeel van de ZomerVISkaravaan 
organiseren Organisatie Sportvisserij 
Nederland en hengelsportvereniging 
De Noordervaart een jeugdVISdag. 
Kinderen leren op visvijver De Donk 
in Meijel een tuigje maken, vissen 
onthaken, krijgen werples, leren alles 
over visherkenning, kunnen meedoen 

met visdril-simulators en leren een 
visje vangen. De jeugdVISdag is van 
10.00 tot 17.00 uur.

Vrijdag 12 juli
Kermis in Panningen
De rups, bank, grijpmachines, draai-
molen, schiettent en kramen met allerlei 
zoete lekkernijen; ze zijn er allemaal 
weer tijdens de kermis in Panningen 
die van start gaat. Deze staat in het 
centrum van Panningen op en rond de 
Markt en het Raadhuisplein. Ook bij de 
lokale horeca is tijdens de kermisdagen 
van alles te beleven voor wie de 
attracties ontgroeid is. (De kermis duurt 
tot en met woensdag 17 juli)

Vrijdag 19 juli
Friday Night Live in Panningen
Gedurende de zomer worden er 
in het centrum van Panningen 
diverse evenementen georganiseerd 
onder de noemer Kepèlla Cultura. 
Het programma wordt op vrijdag 

19 juli afgetrapt met Friday Night Live, 
dat elke vrijdag plaatsvindt. Artiesten 
uit de regio trekken dan langs de 
Panningse horeca waar ze een live 
optreden geven. De optredens worden 
vanaf 21.00 uur gegeven. (Friday Night 
Live is ook op vrijdag 26 juli, vrijdag 
2 augustus, vrijdag 9 augustus en 
vrijdag 16 augustus)

Zaterdag 20 juli
Muziek onder de Toren in 
Panningen
Het Raadhuisplein in Panningen staat 
de hele zomer in het teken van live 
muziek. Elke zaterdag treedt een band, 
orkest, fanfare of kapel uit de regio op 
in de open lucht tijdens Muziek onder 
de Toren, dat georganiseerd wordt door 
Cultuur in Hartje Peel en Maas. Van 
14.00 tot 15.30 uur treedt blaasorkest 
Festina Lente op. Daarna is Vosberg 
Muzikanten aan de beurt van 15.45 tot 
17.15 uur.

Zondag 21 juli
PM Sessies in Ringovenpark 
Panningen
Het Ringovenpark in Panningen 
staat deze zomerse zondag in het 
teken van live muziek van lokale 
muzikanten. De zomereditie van PM 
Sessies wordt georganiseerd door 
Stichting Bevordering Cultuur Peel en 
Maas die de cultuur, en dan met name 
de muziekcultuur, in Peel en Maas 
wil verrijken. Deze zomerse middag 
begint om 12.00 uur en duurt tot 
20.00 uur.

Ammyday in Baarlo
Een treffen van Amerikaanse auto’s 
en trucks voor jong en oud. Baarlo 
is tijdens de Ammyday gehuld 
in Amerikaanse sferen met live 
muziek, heel veel ’USA-cars’ en een 
barbecue. Ook voor de kids zijn er 
diverse activiteiten. De dag begint 
om 13.00 uur met een toertocht die 
start in Baarlo. Daarna is er vanaf 
14.30 uur van alles te zien en te 
doen in het centrum van Baarlo bij 
jongerencentrum Sjiwa en op de Markt. 
De entree is gratis.

Maandag 22 juli
Cirque du Kepèl in Panningen
Van 13.00 tot 17.00 uur staat het 
centrum van Panningen in het teken 
van het circus. Onder de vlag van 
Kepèlla Cultura worden er verschillende 
circus-workshops gegeven en kinderen 
kunnen voor één dag een echte 
acrobaat of clown zijn. Er is genoeg te 
doen én te zien voor jong en oud.

Woensdag 24 juli
Zomerweekmarkt in Panningen
In de vakantiemaanden wordt de 
weekmarkt van Panningen een 
maatje groter gemaakt. Naast de vele 
kraampjes met marktkoopwaar en 
verse producten wordt er die middag 
gezorgd voor gezellige muziek en 
een springkussen voor de kinderen. 
De markt duurt van 09.00 tot 16.00 
uur. (De zomerweekmarkt is ook op 
woensdag 31 juli, woensdag 7 augustus 
en woensdag 14 augustus)

eten en drinken actief natuurshoppen eropuitkunst & cultuureten en drinken actief natuurshoppen eropuitkunst & cultuur

Neerseweg 90, 5988 DA Helden • (077) 390 32 17

www.debelaeving.nl

Lunchen

Borrelen

Dineren

Barbecuen

Ontbĳ t
Elke zondag 
vanaf 9.00 uur

Live muziek
Zaterdagavond of 
zondagmiddag live 
muziek (vanaf 11 juli 
tot eind augustus)

‘het wijnkasteeltje tussen de druivenvelden’
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Elke week

Markten
Weekmarkt in Panningen
Elke woensdag vindt in Panningen 
de weekmarkt plaats. Van 09.00 tot 
16.00 uur staan diverse kramen op en 
rondom de Markt. Ook zijn de winkels 
in het centrum geopend, is er gratis 
wifi, zijn er voldoende terrasjes en 
horecagelegenheden. Fietsen kunnen 
gratis worden gestald bij bewaakte 
stallingen. 

Weekmarkt in Meijel
In Meijel is elke donderdagavond markt 
op het Alexanderplein. Van 18.00 tot 
20.30 uur staan diverse kramen met 
koopwaar opgesteld. Maasbree, Kessel 
en Baarlo hebben geen wekelijkse 
markt. Wel staat daar een vaste dag in 
de week een aantal losse kramen met 
een gevarieerd aanbod.

Musea
Streekmuseum ’t Land van Peel en 
Maas Helden
In Helden ligt alweer tien jaar het 
streekmuseum van Peel en Maas. 
Gelegen in gemeenschapshuis 
Kerkeböske kan iedereen de hele 
geschiedenis van de gemeente 
verkennen. Tot en met september is 
het museum iedere woensdag tot en 
met zondag van 13.00 tot 17.00 uur 
te bezoeken. Bij de informatiebalie 
kunnen bezoekers terecht voor alle 
toeristische en cultureelhistorische 
informatie over de voormalige 
gemeentes Helden, Kessel, Maasbree, 
Meijel en Neer.

Museum Truijenhof in Meijel
Peel- en Dorpsmuseum Truijenhof 
behuist de geschiedenis van Meijel. 
Het museum in het centrum van 
het Peeldorp wordt beheerd door 
heemkundevereniging Medelo. In het 
museum is een vaste tentoonstelling 
te zien over de geschiedenis en 
cultuur van Meijel en de Peel. 
Museum Truijenhof is in juli en 
augustus iedere zondagmiddag van 
14.00 tot 17.00 uur geopend.

Kasteel De Keverberg in Kessel
’Het modernste kasteel van 

Nederland’, zo omschrijft Kasteel 
De Keverberg in Kessel zichzelf. 
De ruïne werd jaren geleden volledig 
gerenoveerd en sindsdien doet het 
kasteel ook dienst als museum. 
In het rijksmonument wordt de 
geschiedenis van het gebouw en 
het Land van Kessel getoond. Ook 
worden er exposities gehouden. 
Kasteel De Keverberg is op maandag 
en woensdag tot en met zaterdag 
open van 10.00 tot 17.00 uur en op 
zondag van 10.00 tot 18.00 uur.

Museum Villa Oeverberg in 
Kessel
Miny en Jim Silvrants-Peulen wonen 
in hun kasteel aan de Maas in Kessel. 
In het historische pand zijn op 
verzoek rondleidingen mogelijk. Er 
zijn onder meer authentieke poppen, 
engelen, beelden, relikwieën, 
beertjes, kleding en speelgoed. 
Bel voor meer informatie en 
reserveringen naar 06 53 64 12 41.

St. Anthoniusmolen in Kessel
In de enige overgebleven molen in Peel 
en Maas is het iedere zaterdagmiddag 
mogelijk een kijkje te komen nemen 
bij het malen van graan. De aanwezige 
molenaars en molengidsen vertellen 
dan graag meer over de molen en het 
bakken van brood. De molen is iedere 
zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur te 
bezoeken.

Watermolen in Baarlo
Elke zaterdag is de watermolen 
van Baarlo van 10.00 tot 12.00 
uur geopend. Dan demonstreren 
de molenaars hoe boekweit wordt 
gemalen, die de slager in het dorp 
gebruikt om ’karboet’ (balkenbrij) 
van te maken. De molen ligt in de 
buurt van kasteel D’Erp aan de Baron 
van Erplaan in Baarlo. Het behoorde 
vroeger toe aan het Huys Baerlo, zoals 
het kasteel vroeger werd genoemd. 
Het kasteel is privébezit en niet 
toegankelijk voor publiek.

onder de zomerprogrammering Kepèlla 
Cultura. Welke muziek te horen is, is 
elke zondag een verrassing. (Sunday 
Sound is ook op zondag 11 augustus 
en zondag 18 augustus)

Maandag 5 augustus
Kids Fun in Panningen
De zomerse evenementen van Kepèlla 
Cultura zijn niet compleet zonder 
dé kinderdag: Kids Fun. Een doe-
middag met plezier voor jonge én 
oude(re) kinderen met onder andere 
radiografisch bestuurbare auto’s, een 
springkussen, schminkers en diverse 
spelletjes. Dit duurt van 13.00 tot 17.00 
uur en vindt plaats in het centrum van 
Panningen.

Woensdag 7 augustus
Zomerweekmarkt in Panningen
De weekmarkt van Panningen zoals 
men hem kent, maar dan een maatje 
groter omdat het zomer is. Er zijn 
diverse kraampjes met marktkoopwaar, 
gezellige muziek en vermaak voor de 

kinderen. Genoeg te doen voor jong 
en oud. De markt duurt van 09.00 tot 
16.00 uur. (De zomerweekmarkt is ook 
op woensdag 14 augustus)

Donderdag 8 augustus
Openluchtbioscoop in Panningen
Gratis film kijken in de open lucht: het 
kan deze zomer op het Raadhuisplein 
in Panningen. Dan wordt na 
zonsondergang op het terras bij DOK6 
een film vertoond. Welke film, is nog 
een verrassing. De film begint vanaf 
21.00 uur.

Vrijdag 9 augustus
Friday Night Live in Panningen
Live muziek van artiesten uit de regio 
in de kroeg, op het terras of in het 
restaurant. Het gebeurt tijdens Friday 
Night Live, waarbij live muziek in de 
Panningse horeca wordt gespeeld. 
De optredens beginnen om 21.00 uur. 
(Friday Night Live is ook op vrijdag 
16 augustus)

Zaterdag 10 augustus
Kermis in Grashoek
Van zaterdag 10 tot en met dinsdag 13 
augustus strijkt de kermis weer neer in 
Grashoek. In het centrum van het dorp 
staan dan weer diverse attracties die 
zorgen voor voldoende vermaak voor 
jong en oud.

Muziek onder de Toren in 
Panningen
Onder de toren op het Raadhuisplein 
wordt de hele zomer live muziek 

gespeeld op zaterdagmiddag. Dan 
treedt een band, orkest, fanfare of 
kapel uit de regio op in de open lucht 
tijdens Muziek onder de Torens. Deze 
week: de Keverberger Muzikanten van 
14.00 tot 15.30 uur en Seniorenorkest 
Meijel e.o. van 15.45 tot 17.15 uur.

Zondag 11 augustus
Sunday Sound in Panningen
Live muziek van regionale artiesten 
op een zomerse zondag onder het 
genot van een hapje en een drankje. 
Dat is Sunday Sound van Kepèlla 
Cultura. Van 15.00 tot 17.30 uur is er 
elke zondag in de zomervakantie live 
muziek te horen in het centrum van 
Panningen. (Sunday Sound is ook op 
zondag 18 augustus)

Maandag 12 augustus
Cirque du Kepèl in Panningen
Het centrum van Panningen wordt 
deze maandag omgetoverd tot een 
openluchtcircus, waarbij kinderen zelf 
aan de slag kunnen. Onder de vlag 
van Kepèlla Cultura worden er diverse 
workshops georganiseerd en kunnen 
kinderen voor één dag een echte 
circusartiest zijn. Cirque du Kepèl duurt 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Woensdag 14 augustus
Zomerweekmarkt in Panningen
De laatste editie van de grote, zomerse 
weekmarkt van Panningen waarbij 
gezorgd wordt voor gezellige muziek 
en vermaak voor de kinderen. De markt 
duurt van 09.00 tot 16.00 uur.

Vrijdag 16 augustus
Theater op Straat in Baarlo
Een speciale avond-act in het kader 
van het evenement Theater op Straat, 
dat dit jaar voor de tiende keer wordt 
georganiseerd én omdat Baarlo 
800 jaar bestaat. De act is gratis te 
bezoeken. Kijk voor meer informatie op 
www.baarloleeft.nl

Friday Night Live in Panningen
Genieten van live muziek op een 
zomerse vrijdagavond tijdens het 
diner of op het terras. Het kan tijdens 
het muziekevenement Friday Night 
Live waarbij artiesten uit de regio live 
optreden in de Panningse horeca. 
De optredens worden vanaf 21.00 uur 
gegeven.

Zaterdag 17 augustus
Kermis in Kessel-Eik
Ook in het kleinste dorp van de 
gemeente Peel en Maas is het elk 
jaar kermis. In het dorpshart zijn tot 
en met dinsdag 20 augustus diverse 
kermisattracties te vinden.

Muziek onder de Toren in 
Panningen
Live muziek van Morava Tilburg 
en Muzicanka tijdens het muzikale 
evenement Muziek onder de Toren. 
Van 14.00 tot 17.15 uur is er 
voornamelijk Tsjechische, Duitse en 
Mährische blaasmuziek te horen van 
deze twee muziekgroepen. De optredens 
vinden plaats onder de toren op het 
Raadhuisplein in Panningen.

Zondag 18 augustus
Theater op Straat in Baarlo
Stichting Baarlo Leeft! organiseert 
de 10e editie van het Theater op 
Straat-festival. Ook dan zijn weer zes 
theateracts te zien op verschillende 
locaties in het historische en groene 
hart van Baarlo. Het festival is gratis te 
bezoeken en duurt van 12.00 tot 18.30 
uur.

Sunday Sound in Panningen
Muziek die je in beweging of vervoering 
brengt, dat is Sunday Sound deze 
zomer in Panningen vanaf 15.00 uur.

Pleinfeest op het kerkplein in 
Beringe
Wordt voor het derde jaar op rij op 
het kerkplein gehouden, van 14.00 tot 
18.00 uur.

Zondag 25 augustus
LEGO-tentoonstelling in Meijel
Bij gemeenschapshuis D’n Binger in 
Meijel vindt het LowlugXL-evenement 
plaats, ook wel ’hét LEGO Event voor en 
door LEGO fans’ genoemd. Van 12.00 
tot 16.00 uur is er een keur aan LEGO te 
zien bij het gemeenschapshuis.

Zaterdag 31 augustus
Kermis in Meijel
Vier dagen lang staat Meijel weer in 
het teken van de kermis. Er zijn diverse 
attracties in het dorpscentrum te 
vinden en er is ook voldoende vermaak 
voor de oudere jeugd en volwassenen 
bij de diverse horecagelegenheden. 
De kermis duurt tot en met dinsdag 
3 september.

MIRU & HJS MVC Top Onder 12 
Toernooi in Maasbree
Jeugdvoetbalspelers onder de 12 
jaar strijden zaterdag 31 augustus en 

zondag 1 september tegen elkaar in 
het internationale top-toernooi op de 
velden van voetbalvereniging MVC’19 
uit Maasbree. Hier doen jeugdspelers 
van Feyenoord, Ajax, Arsenal, AZ, 
KRC Genk, Bayer 04 Leverkusen, 
PSV, Aberdeen, VVV-Venlo, Borussia 
Mönchengladbach en Chelsea aan mee. 
Het toernooi begint op zaterdag om 
11.00 uur en op zondag om 10.00 uur. 
Alle wedstrijden vinden plaats op 
sportpark De Driesprong op de Breetse 
Peelweg 1B in Maasbree.

Zaterdag 7 september
El Camino-meeting in Meijel
De 60e verjaardag van de El Camino 
pick-up wordt gevierd tijdens de 
jaarlijkse tweedaagse El Camino-
meeting. Liefhebbers van Chevrolet 
El Caminos en GMC Sprint/Caballeros 
kunnen in het centrum van Meijel 
hun hart ophalen tijdens deze 
autoshow. De meeting begint om 
20.00 uur en duurt tot en met zondag 
8 september.

Rondje Kunst in Baarlo
Stichting Kunst en Cultuur Baarlo 
organiseert op zaterdag 7 en zondag 
8 september voor de derde keer het 
kunstevenement Rondje Kunst Baarlo. 
Dan zetten kunstenaars de deuren van 
hun ateliers open om bezoekers kennis 
te laten maken met uiteenlopende 
vormen van kunst. Het evenement 
duurt van 11.00 tot 17.00 uur. 
(Het Rondje Kunst vindt ook plaats op 
zondag 8 september)

Zondag 8 september
Battlerun in Maasbree
Jong en oud strijden op ruiterterrein 
Breukerheide in Maasbree om de 
prijzen tijdens de obstakelrun 
Battlerun. Deelnemers moeten zo 
snel mogelijk over, door en langs 
diverse hindernissen naar de finish. 
De Minibattle en Kidsrun beginnen 
om 10.00 uur en de Singlerun om 
14.30 uur. De Teamrun start vanaf 
15.00 uur.

Ondanks het zorgvuldig samenstellen van de 

agenda door de redactie, kan het voorkomen 

dat een evenement of aanvangstijd nog niet 

bekend was ten tijde van het drukken van deze 

Zomerkrant.

Oplage: 35.000 exemplaren

Bij het vervaardigen van de gratis vakantiekrant is uiterste zorgvuldigheid betracht. 
Aan de inhoud en vormgeving van deze krant kunnen geen rechten worden ontleend. 
Kempen Media  is niet aansprakelijk voor eventuele fouten. Kempen Media behoudt zich 
ten aanzien van de inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht conform artikel 15 lid 1 
sub 4 van de auteurswet als het databankrecht voor.

Kempen Media
Handelstraat 17, 5961 PV Horst
077 208 32 00
info@kempen-media.nl

Fotografie en beeldredactie
N.H.G. Klompen en Jac Willekens

Verspreiding & bezorging
Garçon
bezorgservice@garcon.nl

Colofon
Zomer in Peel en Maas is een gratis uitgave van Kempen Media en is op 
donderdag 27 juni 2019 gratis verspreid via nieuwsblad HALLO Peel en Maas.  
Daarnaast ligt de zomerkrant gedurende de zomerperiode tot en met 31 augustus 
bij diverse  recreatie- en horecagelegenheden in Peel en Maas. 
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Vlees met smaak
Dat is ons motto!

Al uw rundvlees
voor de BBQ!

Herefords Slagerij B.V.  |  Donk 1A, 5995 PL Kessel  |  077 303 18 79

www.herefords.nl

Openingstijden:
dinsdag en donderdag 

10.00-15.00 uur

vrijdag 
10.00-17.00 uur

zaterdag 
08.30-13.00 uur

            
LUNCH, PANNENKOEKEN 

EN DINER
               Café-Restaurant Patershof | Heide 5 | 5981 NX Panningen 
                                   www.patershof.nl | 077-30774544  G
                

Dage
lijk

s ge
ope

nd

van
 12.00 tot 21.00 uur

Gelegen bij Recreatiepark Beringerzand en binnenspeeltuin  Beringerbos



24 eten en drinken actief natuurshoppen eropuitkunst & cultuur

St.  Jansstraat 5
5964 AA Meterik
www.de3vrouwen.nl
Tel. 077 2300015

Openingstijden:
di t/m vr 10.00-17.00 uur 
za 10.00-16.00 uur

DE 3VROUWEN
is een unieke winkel voor de gezondheid
U vindt er een uitgebreid assortiment edelstenen, 
bloesemremedies, celzouten, essentiële oliën, biologische 
cosmetica, natuurlijke shampoo, cbd olie, water vitalisators, 
boeken, diverse thee soorten en nog veel meer.

Kijk voor meer informatie op: 
www.primaveralife.nl (informatie oliën) 

www.bloesemremedies.com (bloesemremedies) 
www.celzouten.com (Schüssler celzouten)

De grootste

snuf felmarkt
van Noord-Limburg

vintage • industrieel • brocantevintage • industrieel • brocante

2.500 m2

kringloop

J.F. Kennedylaan 260 • Panningen • allerhande-panningen.nl

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 10.00 - 17.00 uur

zaterdag 10.00 - 16.00 uur

Kringloopspullen ophalen of ontruimen?
Bel 06 10 38 89 24 voor een afspraak

Van den Beuken
Dorpsstraat 33, Meijel, T. 077 - 466 12 94

info@vandenbeuken.uw-slager.nl
vandenbeuken.uw-slager.nl

Pater Willemsplantsoen 1c, Meijel
T 06 11 05 07 97  |  info@versmarktmeijel.nl

Kerkstraat 10, Meijel
T 077 466 1224
bestelling@bakkerijkessels.nl
www.dikkemikmeijel.nl

•  www.restaurantboszicht.nl  •

Provincialeweg 2, 5993 RG Maasbree,
Tel. 077 465 12 04, info@restaurantboszicht.nl

Heerlijk genieten in ons restaurant 
of lekker buiten op het terras.


