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WIJ STELLEN U VOOR AAN

DE PEEL
Graag stellen wij u voor aan de Peel, een prachtig natuurgebied waar u o.a. heerlijk
kunt wandelen. Naast de verkenning te voet is er in de Peel, en zijn omgeving, genoeg
te beleven! Blader eens rustig door dit magazine en laat u inspireren voor de leukste
dagjes uit tijdens uw verblijf!
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WELKOM op De Schatberg!
Wat leuk dat u er bent!
De Schatberg is een veelzijdig, vijfsterren
vakantiepark. Hier kunt u écht het hele
jaar door heerlijk genieten.
Voor zowel jong als oud zijn er faciliteiten, activiteiten én vele voorzieningen
aanwezig. U kunt tijdens uw verblijf op
ons park heerlijk tot rust komen of juist
actief de omgeving verkennen. De nabije authentieke dorpjes, gezellige steden, familieparken en musea maken
vele leuke uitstapjes mogelijk.
De Schatberg is gelegen in het land van
Peel & Maas. Een natuurrijke omgeving
die wordt gekarakteriseerd door moerassen, water en veel groen. Fietsers &
wandelaars kunnen uitgebreid in De
Peel recreëren. Wat zeker een bezoekje
waard is, is het dorpje Griendtsveen dat
bekend staat als het kleine Giethoorn
van Limburg. Indien u de prachtige omgeving per fiets of te voet wilt verkennen,
kunt u diverse fiets- en wandelroutes

(met De Schatberg als startpunt) verkrijgen bij de receptie.
Wilt u een compleet dagje uit? Denk dan
eens aan het Fun & Entertainment Center Sevenum, gelegen op het terrein van
De Schatberg. Voor de jongste kinderen
vindt u hier Mattel Play! Sevenum, waar
ze kunnen bouwen, spelen, dansen én
rolschaatsen in de wereld van tv-helden
Brandweerman Sam™, Bob de Bouwer™, Angelina Ballerina™ en Thomas
de Stoomlocomotief™. De oudere jeugd
(vanaf 8+) kan naar The Portal Action
House, waar ze coole tricks kunnen laten
zien op de freerunningbaan, uitdagende
trampolines en spectaculaire pumptrack. Bij The Portal Lasergame (8+) ga
je met een lasergun in de aanslag de
strijd aan met vrienden of familie. Ook
lekker eten is hier mogelijk: kom genieten bij het ABC Restaurants Sevenum,
waar u 11 restaurants onder 1 dak vindt.
Maar er zijn natuurlijk nog veel meer
mogelijkheden: op een steenworp af-

Met vriendelijke groet,
Ronald Hoppzak
Directeur De Schatberg
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stand ligt familiepretpark Toverland. Gezellig winkelen kan in de binnenstad van
Venlo of in het Outlet Shopping Center
Roermond. Voor een cultureel uitstapje
kun je bijvoorbeeld naar het modernste
kasteel van Limburg: De Keverberg, of
naar Arcen met haar Kasteeltuinen en
de Hertog-Jan Brouwerij.
Hongerig na zo’n leuk dagje uit? In ons
serre-restaurant kun u sfeervol à la carte
dineren en in Eetcafé Trattoria serveren
wij een heerlijk drankje, lunch en diverse
plateservice gerechten.
Ook op het park is genoeg te beleven:
het hele jaar door vindt u hier een programma vol leuke activiteiten. Download onze Schatberg-app in de appstore
om daar het volledige activiteitenprogramma te bekijken.
Mocht u nog vragen hebben over ons
park of de omgeving, aarzel niet en
spreek één van ons aan. Ons hele team
staat voor u klaar: ervaar de Limburgse
gastvrijheid op De Schatberg!

In Kessel aan de Maas ligt Kasteel de Keverberg, één
van de oudste, maar tegelijkertijd ook het modernste
Kasteel van Nederland. Het perfecte dagje uit vol historie,
avontuur en architectuur. De oorsprong van het kasteel
ligt in het jaar 950 met de bouw van een grote stenen
toren. Deze toren is bij de herbouw in 2015 weer deels
zichtbaar gemaakt en nu kunt u ook de kelders van het
kasteel bewonderen. Hierdoor staan er in feite twee
kastelen boven op elkaar...hoe uniek kan een kasteel zijn?
Laat u ook verrassen door het wonderlijke verhaal van de
laatste adellijke bewoner, Baron Frits van Keverberg.
Het verhaal vertelt hoe hij verdween en na 150 jaar weer
werd teruggevonden ... www.kasteeldekeverberg.nl

FEC Sevenum (www.fecsevenum.nl)
Mattel Play! Sevenum >> Bij Mattel Play! staat samen spelen, leren en ontdekken centraal. In deze unieke binnenspeeltuin kunnen
kinderen zich urenlang vermaken in de werelden van hun favoriete tv-helden! Zet een helm op en bouw als Bob de Bouwer™, of dans
in een schitterende tutu als Angelina Ballerina™. Ben een held als Brandweerman Sam™ of bezoek Thomas de Stoomlocomotief™
op het eiland Sodor. Ontdek samen de wereld van Mega Bloks™ en Mega Construx™ waar je de mooiste creaties kunt bouwen met
grote of kleine bouwstenen. Of trek een paar rolschaatsen aan en maak een pirouette in de Roller Disco.
The Portal Action House (8+) >> The Portal Action House is een fysieke gamewereld die bestaat uit 3 uitdagende levels.
Stap via The Portal in deze wereld en waag je aan verschillende sportieve uitdagingen. Laat je vetste skills zien op de freerunbaan,
tal van trampolines of op de pumptrack!

The Portal Lasergame (8+) >> Ga met je lasergun in de aanslag de strijd aan in The Portal Lasergame! Sluip door de nauwe gangen
van onze in blacklight verlichte lasergame-arena. Verplaats je van de begane grond naar de bovenverdieping of verschuil je daartussenin.
Laat je niet afleiden door de toffe licht- en geluidseffecten, kies de beste strategie en wie weet word jij de nummer 1 met de meeste hits.

ABC Restaurant Sevenum >> Een bezoek aan ABC Restaurant Sevenum is voor iedereen een feestje!
Met 11 restaurants onder één dak gaan zowel de visliefhebber als de BBQ-king, de zoetekauw, sushi-lover en de vegetariër
voldaan naar huis. Voor één all-in prijs geniet het hele gezelschap 2 of 3 uur lang van een heerlijk diner.

Nationaal Park De Groote Peel

Mind Mystery

Even lekker een ronde wandelen kan in Nationaal Park De Groote Peel.
Het gebied is 1500 hectare groot en wordt niet doorsneden door
autowegen, hoogspanningsleidingen of andere ontsierende infra
structuur. De Groote Peel is een van de laatste stukken die over zijn
van het onafzienbare hoogveen dat ooit de grens tussen Brabant
en Limburg vormde. Nu is het een natuurgebied van internationale
klasse, vooral vermaard om zijn vogelrijkdom.
Weids en waterrijk herinnert het landschap aan vroeger. Destijds was
het een plek om te mijden, nu kun je er naar hartenlust wandelen.
www.natuurparkenlimburg.nl/np/de-groote-peel

Siebrandt kon de zwaartekracht niet overwinnen, maar
kun jij de onaardse druk aan die op je ligt? Na een bezoek
aan zijn huis zul je zeker ondersteboven zijn! Bij Mind
Mystery is er van alles te zien en te beleven rondom het
thema optische illusies. Bezoek het museum en ontdek alles over de grote kunstenaars, bekijk talloze hologrammen
en allerlei optische kunst, maak te gekke selfies in het huis
waar alles ondersteboven is gedraaid, verdwaal in het
spiegeldoolhof en verlies zwaartekracht in een gigantische
ruimtelijke illusie. www.mindmystery.nl
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VORMGEVING/ONTWERP
Martine Adegeest - www.ontwerpzandvoort.nl
FOTOGRAFIE
Bob Luijks, VVV Midden Limburg
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Kasper Bodde, Maikel Moelker
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UITGEVERIJ
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#fun

GAIAZOO
In GaiaZOO ervaar je hoe bijzonder onze aarde is. Sta oog in oog met
’s werelds mooiste dieren en maak een complete wereldreis in één dag!
Bezoek op de Afrikaanse savanne de imposante neushoorns, de statige giraffen
en natuurlijk de koning der dieren, de indrukwekkende leeuw. Een bijzondere
ervaring wacht in Rainforest waar in het apenbos de doodshoofd- en brulapen
zelfs boven je hoofd door de takken klauteren! In Taiga speur je vanaf grote
hoogte via het 360° panorama uitkijkterras naar berberapen, lynxen
en gieren. Bovendien ontdek je de leukste dierenweetjes tijdens diverse
dier(voeder)presentaties. Ervaren dierverzorgers vertellen elke dag over
de dieren in GaiaZOO en hun soortgenoten in het wild.

Nieuw sinds de zomer van 2019:
400 flamingo’s, de grootste flamingo kolonie
binnen een Europese dierentuin!

Genieten met een zachte ‘G’…
Tussen het Limburgse hart van GaiaZOO en de Taigaroute ligt een prachtige,
natuurlijke vallei. Omgeven door een uniek stukje natuur ervaar je limburgHUIS.
In en rondom dit huis maak je kennis met bijzondere en bedreigde Limburgse
diersoorten, zoals vuursalamanders, eikelmuizen, korenwolven en meer!

Spelen in de DinoDome & de nieuwe SavannaTour
Voor de kids biedt GaiaZOO een waar speel- en klimparadijs met de reusachtige
DinoDome: Europa’s grootste indoor Dino speelpark. Kinderen kunnen
er heerlijk klimmen, glijden en spelen in het enorme nettenwoud!
Sluit een dagje dierentuin af met een bezoek aan de spannende
touwbruggen en spectaculaire nieuwe speeltorens van de
gloednieuwe SavannaTour.

Actie voor groot en klein...
Een dagje uit in de Peel met de kinderen betekent pret en plezier.
Maar ook ‘grote kinderen’ komen ruimschoots aan hun trekken.

GAIAZOO BIEDT EEN ONVERGETELIJK
DAGJE UIT VOOR GROOT ÉN KLEIN!

Duik in een ludieke wereld en ga samen
naar de leukste activiteiten.
Prikkel je voeten op een blotevoetenpad,
beleef prinsheerlijke avonturen in een
kasteel of krijg een adrenaline kick
in een snelle achtbaan. Er is genoeg te
doen.
Wat je ook kiest, het zorgt geheid voor
onvergetelijke belevenissen en mooie
herinneringen.
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ZOO van ZAND:

Indrukwekk
end festival
met levensg
rote
zandsculptu
ren
van dierentu
indieren
vanaf voorj
aar 2020 te
bewondere
n in GaiaZO
O

Gaiaboulevard 1, Kerkrade • Tel. 045-5676070 • info@GaiaZOO.nl • Iedere dag geopend vanaf 10.00 uur

www.GaiaZOO.nl
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Klim maar
op als je durft!

Voor een unieke, fun, actieve en , vooral ook ,
veilige beleving van de natuur
www.funforest.nl

Je vindt ons in het bos van Venlo
Verlengde Trappistenweg 35, 5932 ND Tegelen

T
E

088 369 70 00
klantenservice@funforest.nl
*zie Minicards display bij de receptie

WANDELROUTE - AVONTURENPAD SEVENUM
AFSTAND: 6.5 KM
STARTPUNT: MARKT 3, 5975 AM SEVENUM
HERKENNINGSPUNT: KERK IN SEVENUM
De route start bij de kerk in het centrum van Sevenum, waar voldoende
parkeergelegenheid aanwezig is. Bij
horecapunt De Sevewaeg staat een digitaal informatiepaneel waar wandelaars
via een touch screen een wandelroute
kunnen printen. De route voert je langs
beken, hangbruggen, insectenhotel,
dwars tussen schapen, groene weiden
en een boomhut met verrekijkers.
Wandelaars kunnen onderweg uitrusten in een schommelstoel of bij een
aanlegsteiger een hengel uitgooien.
Halverwege de route heeft de gemeente een groot beeld geplaatst van de Rustende Wandelaar.
Vooral bij schoolgaande kinderen is het

10

avonturenpad erg populair. Behalve
leuk is het ook leerzaam. Na het verlaten van het natuurpad voert de route

naar de prachtige karakteristieke Heesbeemden en via kapellen en oude boerderijen weer terug naar de dorpskern.
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EEUWEN
(VER)DWALEN IN

DE PEEL
De Peel is een grotendeels afgegraven hoogveengebied op de
grens van de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg. Het strekte zich ongeveer uit van Weert in het zuiden tot
Grave in het noorden. Eeuwenlang vormde het een rijksgrens.
Vroeger was de Peel een wat onplezierig gebied. Het was zo uitgestrekt dat de
kans om te verdwalen levensgroot aanwezig was. Een herkenningspunt bood
houvast om de weg naar huis te vinden.
Een van die herkenningspunten was
‘De Kamiel van de Piël’; een boom in de
vorm van een kameel op een grote kale
vlakte. De boom is nu niet meer goed
herkenbaar en daarom iets verderop als
kunstwerk in diezelfde vorm verrezen.

Veldslagen in de Peel
De Peel was het toneel van vele veldslagen, want het was een perfecte plek om
de vijand in de val te lokken. Zo zijn er
sporen van de Romeinen gevonden en
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moesten de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog de Peel-Raamstelling overwinnen om de bezetting van Nederland
te realiseren. Er zijn nog veel sporen van
de Tweede Wereldoorlog te herkennen
in het landschap en de Peel-raamstelling
wordt uitgebeeld in het Oorlogsmuseum
in Overloon.

De Peelkoloniën
Griendtsveen en Helenaveen
Een meer recente historie is die van de
Peelontginning. Rond 1900 werden
grote delen van de Peel ontgonnen
ten behoeve van de turfindustrie. Van
de Limburgse turf hebben rond die tijd
vele schoorstenen kunnen roken. In Het

Peelmuseum in America is een permanente tentoonstelling over de turfstekers te bezoeken.
De dorpen Griendtsveen en Helenaveen
werden in de tijd van de ontginning
gesticht als ‘Peelkoloniën’ waar de arbeiders gehuisvest werden. Griendtsveen is uitgeroepen tot ‘beschermd
dorpsgezicht’ vanwege onder andere
de typische arbeiderswoningen, de riante villa van de directeur en de Apostelwoningen: de luxe woningen waarin
de opzichters woonden. Dankzij de bijzondere sfeer die het dorp uitademt en
de ligging aan de Peel is het dorp een
fantastische uitvalsbasis voor een (gegidste) wandeling door de Peel.

De Peel als inspiratiebron
De Peel inspireert vele fotografen, poëten, schrijvers én muzikanten. De
Peel was bijvoorbeeld het thuis van de
markante Nederlandse schrijver Toon
Kortooms, bekend van onder andere
‘Beekman en Beekman’. Hij legt lezers
haarfijn uit hoe de Peel eruit zag in zijn
tijd en welke avonturen er te beleven
waren. Hij wordt herdacht tijdens de
vele vrolijke activiteiten die plaatsvin-

den rondom zijn geboortegrond, waar
nu het Toon Kortoomspark gevestigd
is. In het Toon Kortoomspark, aan de
rand van Griendtsveen, is behalve een
museum dat aan de schrijver gewijd is
ook een blotevoetenpad en een fijne
horecagelegenheid te vinden.
Rowwen Hèze bezingt de Peel nogal eens. De dialectband uit het dorpje
America zingt over de ondergaande

zon in het nummer ‘De Peel in brand’,
maar eigenlijk komt in bijna elk nummer van de razend populaire band De
Peel minimaal één keer voor. In America wordt jaarlijks in november een
reeks concerten gegeven, bekend onder de naam ‘Het Slotconcert’, oftewel
het einde van het festivalseizoen voor
de band. In America is sinds kort, voor
de echte fans, een monument van
Rowwen Hèze te bezoeken.

Nationaal Park
de Groote Peel
Voor wandelaars is Buitencentrum De
Pelen in Ospel een niet te missen bestemming. Je loopt er zó Nationaal Park
de Groote Peel in. Verschillende routes
voeren over de leuke knuppelbruggetjes, die ervoor zorgen dat de voeten
droog blijven. Maar ook het dorp Meijel
is een goede plek om een wandeling of
fietsroute door de Peel te starten.
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#food

Zoveel lekkers in de Peel.. Genieten met hoofdletter
‘G’! Ontdek verfijnde ingrediënten en typische streekgerechten. Van de biologische boer tot bourgondisch
restaurant. Als Foodie kunt u hier zeker terecht!

Reserveer direct op www.hertogjan.nl/brouwerij
Van authentieke koperen brouwketels tot een
sfeervolle kelder met ﬂessen Grand Prestige van
diverse jaargangen. Tijdens een brouwerijbezoek
volg je onder begeleiding van een ervaren gids het
complete brouwproces. Je ruikt de hop, proeft de
mout en natuurlijk... het bier. Na aﬂoop breng je een
bezoek aan de brouwerijwinkel en in Café de Hertog
Jan Proeverij wordt je een heerlijk glas Hertog Jan
Pilsener aangeboden. Je bent van harte welkom.*
* In de zomer vakantie ook geopend in avond.
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IJs van Clevers
Kiest u voor een coupe of een
handijsje? Genieten van het beste ijs
doet u bij één van de mooie locaties
van Clevers. De dichtstbijzijnde
locatie is die aan de Baarloseweg 1
in Kessel, en is het middelpunt van
vele fiets- en wandelroutes.
Deze ijssalon is in 2018 genomineerd
voor ‘Beste IJssalon van het jaar
2018 en zijn ze de winnaar van
de Zilveren IJscreatie. Reden genoeg
dus voor een bezoekje!
www.clevers.nl

erij
De Paddestoel
Een bezoek aan De Paddestoelerij
zal u verrassen!
Er is een productwinkel met, naast de
verkoop van dagverse paddenstoelen,
ook een breed assortiment aan zelf
ontwikkelde paddenstoelproducten.
Ook voor een origineel cadeau
kunt u hier terecht. In het streek
restaurant zijn bij materiaalgebruik
en kleurkeuze bewust en consequent
diverse elementen vanuit de
champignonteelt geïntegreerd in
ons hele interieur.
www.depaddestoelerij.com

Hemel
Gasterie Lieve
Een ‘Chambre d’hôte’ met restaurant, wijnbar én wijnwinkel voor de echte
levensgenieters. Bij het betreden van de Bistrobar waan je je binnen een paar
seconden in een dorpje in Zuid-Frankrijk. Dit unieke plekje is een stukje
Frankrijk in Nederland met een Limburgs sausje eroverheen.
Als je onder het genot van een heerlijk diner en een glas wijn zit te luisteren naar
een Franse chanson weet je pas écht wat vakantie is.
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’t Slakke n hu
y

s

In deze slakkenkwekerij komt u alles
te weten over het kweken van de
zogenaamde ‘Peelslak’. De gepassioneerde eigenaar vertelt tijdens een
rondleiding alle leuke weetjes over
zijn bedrijf. Daarnaast is er ook een
proeflokaal waar u kennis kan maken
door een gratis hapje. Er zijn ook
kleine escargotgerechtjes te bestellen
en kant-en-klare producten voor thuis.
www.tslakkenhuys.nl

Blauwebessenland
Blauwebessenland richt zich
voornamelijk op verkoop van verse,
geconserveerde en verwerkte blauwe
bessenproducten, toerisme en promotie van deze heerlijke en gezonde
fruitsoort. Rondom Blauwebessenland
met al zijn faciliteiten bevindt zich het
productiebedrijf met 25 hectare aan
blauwe bessenpercelen welke (in het
seizoen) open worden gesteld voor
excursies en zelfpluk.
www.blauwebessenland.nl

Passie voor Vis
Met hun palingkwekerij, palingrokerij
én de verkoop van de heerlijkste
verse paling hebben de eigenaren,
zoals de naam al doet vermoeden,
een passie voor vis! Kom een kijkje
nemen, proeven of haal iets lekkers in
de winkel. www.passievoorvis.nl
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#Culture
Aan kunst en cultuur geen gebrek in de Peel. Ontdek
de historie of bewonder hedendaagse kunstenaars in
de vele musea. Ontdek onbekende, mooie plekjes met
een gids of proef streekproducten op een boerderij.
Verwonder je over de vergezichten. Allemaal momenten om mooie nieuwe herinneringen te laten ontstaan

KERAMIEKCENTRUM TIENDSCHUUR TEGELEN
Onder de rook van Venlo, in Tegelen ligt een prachtig
museum op een sprookjesachtige locatie! Dit museum heeft
een unieke verzameling historische keramiek en toont
verrassende exposities hedendaagse kunst. De bezoeker beleeft
hier de geschiedenis van de regio, van de Romeinen tot en met
grootmoeders tijd. De knappe staaltjes vakmanschap die hier
te zien zijn dwingen respect af. De schoonheid van de moderne
kunst is adembenemend en is afkomstig van gerenommeerde
kunstenaars uit heel Europa.
Het museum ligt op het historische
landgoed “Kasteel de Holtmühle.”
Als één van de weinigen in Nederland is
dit kastelencomplex met zijn tiendschuur,
kasteelpoorten, tuinen, vijvers en landerijen geheel bewaard gebleven. Het museum
bevindt zich in de Tiendschuur.

Álles in dit museum is gemaakt van klei
of porselein, van oud tot modern. Er is ook
een atelier bij waar de enthousiaste bezoekers zelf met klei aan de slag kunnen.
Ontdek in Keramiekcentrum Tiendschuur
Tegelen hoe veelzijdig en vooral hoe mooi
keramische kunst is.

Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen:
Museum en atelier voor keramische kunst

Kunst en nostalgie op
een sprookjesachtige lo
catie
EXPOSITIEPROGRAMMA IN 2020:
De wisselexposities belichten telkens een
ander facet van kunst, klei en porselein. Hierin
is dit museum uniek in Nederland. Als enige
programmeert het doorlopend exposities over
hedendaagse keramische kunst op deze schaal.
t/m 26 januari:
Vanitas - vergankelijkheid gevangen in klei
Vanitas: de ijdelheid der dingen, oftewel alles
gaat voorbij. Een thema dat al eeuwenlang
kunstenaars inspireert. Zoals ook te zien is in
deze fascinerende expositie met keramische
‘vanitas’-kunstwerken.

31 januari t/m 10 mei:
“Klei met een grote K!”
kunstzinnige keramische hoogtepunten
Het digitale keramiek magazine “De kleine K’
staat voor kwaliteit en know-how over keramiek.
Deze expositie toont de hoogtepunten uit
ruim 50 edities. Een inspirerende kijk op de
keramische kunst wereldwijd.

15 mei t/m 20 september:
“Passie” – menselijke emoties verbeeld
In 2020 worden de vijfjaarlijkse passiespelen
weer in Tegelen opgevoerd. Deze expositie
laat passie in de breedste zin van het woord
zien. Fascinerende keramische sculpturen over
spiritualiteit en oer gevoelens.

25 september 2020
t/m 31 januari 2021:
„Als gegoten!“
de kunst van keramiek gieten
Gieten met klei en porselein in al haar facetten.
Een selectie kunstenaars uit binnen en buitenland toont prachtig keramisch gegoten werk.

www.tiendschuur.net
Open: di t/m zo 11-17u, Kasteellaan 8, 5932 AG Tegelen, 077-3260213
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#Culture
Broekhuizerdijk 16d 5962
NM Melderslo
077-3987320
www.delocht.nl

Kom naar

Arcen!

KASTEELTUINEN ARCEN

Arcen is dé toeristische parel van de Maasduinen. Dit voormalig
vestingstadje is prachtig gelegen tussen de Maas en de grens met
Duitsland. De restanten van de tolpoort ‘de Schanstoren’ en
het nooit voltooide kanaal ‘de Fossa Eugenia’ op de grens met het
Duitse Straelen herinneren nog aan deze vestingshistorie.
Een deel van het kanaal, samen met enkele schansen, zijn goed te
verkennen tijdens een mooie wandeling. Toeristisch Arcen is een
prima uitvalsbasis voor vele fiets- en wandelroutes.

MUSEUM KLOK & PEEL

ARCEN, PAREL VAN DE MAASDUINEN
Limburgers houden van lekker eten en
een ‘pilske’ op zijn tijd. In Arcen kunt
u op een van de vele terrassen in het
centrum genieten van tongstrelende
gastronomie. Verschillende streekpro
ducten worden op traditionele en ver
nieuwende wijze bereid. Of liever slenteren door de straatjes en langs de Maas
met een ijsje in de hand?

Dichtbij dit park biedt Museum Klok & Peel
in Asten bij goed én slecht weer een leuk
en leerzaam dagje uit voor jong en oud.
Beleef de grootste collectie luidklokken en
klokkenspellen ter wereld. Indrukwekkend
zijn de tentoonstellingen ‘Death Valley de
Peel’ en ‘Klokkenroof!’ over WOII.

In Arcen vinden gedurende het hele jaar
Maak kennis met de cultuur- en natuur
van de Peel van miljoenen jaren geleden
tot nu. Krijg een knipoog van een
prehistorische walvis en zie hoe een
turfsteker te werk ging.

In Arcen kunt u bovendien terecht
voor een bezoekje aan de prachtig
gerenoveerde Kasteeltuinen, Graanbranderij de IJsvogel, De Hertog Jan
brouwerij en niet te vergeten heerlijk
ontspannen in Thermaalbad Arcen!

In het pittoreske dorpje Arcen,
gelegen in de prachtige Maasduinen
van Noord-Limburg, ligt Kasteeltuinen
Arcen. Kom genieten in een van
de meest veelzijdige bloemen- en
plantenparken van Europa. Ontdek de
seizoenen en meer in de unieke tuinen
rondom een historisch kasteel.
Een dagje uit voor het hele gezin!
Meer dan 15 thematuinen | kasteel
exposities | evenementen | speurtocht
midgetgolf | aaiweide | speeltuin
trekvlot | speelstrand

www.kasteeltuinen.nl
Lingsforterweg 26, Arcen

Ostaderstraat 23 | Asten | www.museumklokenpeel.nl
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gezellige evenementen plaats zoals bijvoorbeeld de Aspergemarkt in het voorjaar, de Sfeermarkten in de zomer en het
beroemde Scrooge festival in december.

Een park om lief te hebben!

KINDEREN GRATIS
IN JULI EN AUGUSTUS!
Eén kind per betalende volwassene,
niet tijdens avondopenstellingen
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Er op uit!

ERVAAR DE SPANNING
VAN HET SPEL
IN HOLLAND CASINO VENLO

Keramiekcentrum
Tiendschuur Tegelen

historische
Een unieke verzameling
maakt
en hedendaagse kunst ge
gevende
an
na
van keramiek. Met too
ige locatie!
exposities op een pracht
Kasteellaan 8, Tegelen
T. 077 326 0213
www.tiendschuur.net

Taurus World
Of Adventure

Verschillende avonturen voor het
hele gezin! Met o.a. de spectaculairste
lasergame-arena’s van Europa! Game
Arcade, unieke achtbaansimulators,
Cosmic Bowling en Adventure Golf.
Rijksweg 181, 5941 AD Velden
T. 077 47 22 274
www.taurusworld.nl

GaiaZOO
Een bezoek aan GaiaZOO is een
complete wereldreis in één dag!
De afgelopen jaren meerdere keren
door de ANWB tot ‘Leukste uitje van
Nederland’ verkozen!
Gaiaboulevard 1, 6468 PH Kerkrade
T. 045-5676070 | www.GaiaZOO.nl

Zebra Fotostudio’s Venlo
Peter de Ronde

Hertog jan

Kom langs en speel Amerikaanse Roulette, Poker,
Black Jack, Punto Banco of Speelautomaten.
In ons restaurant geniet u van de heerlijkste gerechten.
Op vertoon van deze advertentie of een foto
daarvan krijgt u gratis entree voor twee personen.

Tijdens een brouwerijbezoek volg je
onder begeleiding van een ervaren
gids het complete brouwproces.
Je ruikt de hop, proeft de mout en
natuurlijk.. het bier.
Kruisweg 44, Arcen
www.hertogjan.nl

Passiespelen Tegelen
10 Mei t/m 13 September 2020

Billybird Park Drakenrijk
Het leukste dagje uit in de regio.
Pootjebaden, zandkastelen bouwen,
spelen in de speeltuin vol ‘echte’
draken of duik in het strandbad!

21ste editie van een unieke theater
belevenis in de openlucht. Een voorstelling die schuurt, raakt en verbindt.
Openluchttheater De Doolhof Tegelen
www.passiespelen.nl

Drakenrijkstraat, Beesel
T.088 055 8888
www.billybird.nl
Speel bewust 18+
Hollandcasino.nl
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IN GaiaZOO ERVAAR JE
IS
E
E
D
Z
R
N
O
A
A
R
E
HOE BIJZOND

GaiaZOO TICKETS
ING!
MET KOieRbiT
j de receptie
Meer informat

NEDERLANDS MOOISTE ZOO
DER SCHÖNSTE ZOO DER NIEDERLANDE
MOST BEAUTIFUL ZOO IN THE NETHERLANDS
Elke dag geopend vanaf 10.00 uur
Gaiaboulevard 1 Kerkrade

Volg ons via:

