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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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team!

lijstje!
Er is een hoop te beleven
in de omgeving, zo ook bij
museum De Locht. Hieronder
het jaarprogramma 2020.

1 maart
Grote ambachtendag

WELKOM!
Beste gasten,
Hierbij heet ik u, namens het gehele
team van Landal De Vers, van harte welkom in het mooie Overloon.
Al meer dan 60 jaar bestaat dit mooie
bospark De Vers in het mooie natuurgebied rondom Overloon. Sinds eind
2017 zijn we rigoureus bezig met renovatie en herontwikkeling, waardoor
ons gehele park een andere uitstraling
en dus kwaliteit heeft gekregen. In ruime 2-persoons tot uiteindelijk 12-persoons woningen voorzien wij u als gast
van al het gewenste comfort. In 2019
hebben we ons park ook nog eens uitgebreid met 24 woningen, waaronder

ZooParc Overloon

een 16-persoons, kinderbungalows en
4-persoons vrijstaande woningen met
veranda.
Overloon ligt in het mooie Oost-Brabant
tegen de grens van Noord-Limburg. Reden genoeg voor u als gast om te genieten van onze gastvrijheid, heerlijke
streekproducten, cultuur, geschiedenis
en overige faciliteiten. Naast de goede
wandel- en fietsfaciliteiten is er een
scala aan mogelijkheden op het gebied
van musea, attracties en bezienswaardigheden in dorpen en steden in de directe omgeving.
Natuurlijk is er op ons park ook van alles te beleven: recreatieprogramma (in

de weekenden en in de vakantieperiode), fietsverhuur, indoor speelplaats,
binnenzwembad, midgetgolf, restaurant Broer & Zus, bowlingbaan en de
wandeling met de schaapherder en
boswachter.
In het Land van Cuijk en Noord Limburg
worden het gehele jaar evenementen
en activiteiten georganiseerd, waarover
onze receptie u graag zal informeren.
Kortom: alle ingrediënten zijn aanwezig
om uw verblijf zo aangenaam en divers
mogelijk te maken.
Wij wensen, als team “De Vers”, u een
prettig en vooral gastvrij verblijf toe!

Net buiten het dorp Overloon bevindt zich een verrassende dierentuin,
misschien wel de natuurlijkste van Nederland. Naast de bekende dieren
zoals wasberen, papegaaien, tijgers, stoere baardapen, felroze flamingo’s
en lama’s vindt u ook veel onbekende en zeldzame soorten. Voor de jeugd:
ga op expeditie!
Een bezoek aan dit park is zeker de moeite waard voor jong en oud.
www.overloonzoo.nl

29 maart
Grote smedendag

5 april
Opening van seizoen

26 april
Aspergedag

17 mei
Liberty Park, Overloon

Lentedierendag

Gelegen in een groot park, waar in september - oktober 1944 een historische
veldslag woedde, is het museum een blijvende herinnering aan de Tweede
Wereldoorlog.

14 juni

Aan de hand van authentieke voorwerpen, documenten, wisselende tentoonstellingen en audiovisuele middelen wordt de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog in beeld gebracht, uitgelegd en geactualiseerd.
www.oorlogsmuseum.nl

Montmartre

12 juli
Boerenzomermarkt

16 augustus
Oogstdag

Streekmuseum De Locht, Horst
Op sfeervolle wijze kunt u kennismaken met de leefwijze van bewoners van
Noord-Limburg in de eerste helft van de vorige eeuw. Ook het Nationaal
Asperge- en Champignonmuseum is hier gehuisvest.
www.delocht.nl

29 augustus
Vrijwilligersdag

18 oktober
Paddenstoelendag

15 november
Slachtdag
Met vriendelijke groet,
Kees Buijs
Parkmanager
Landal De Vers.
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Optische illusies
Bij themapark Mind Mystery in Horst wordt je visueel voor de gek gehouden.
Niets is wat het lijkt. Een huis staat op de kop, avonturen beleven in de vortex
en de spiegeldoolhof, de mooiste caleidoscoop van Nederland zien.
www.mindmystery.nl

12 en 13 december
Winterfair
Voor meer informatie over
bovenstaande evenementen check
www.delocht.nl/ontdek/activiteiten
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VORMGEVING/ONTWERP
Martine Adegeest - www.ontwerpzandvoort.nl
FOTOGRAFIE
Bob Luijks, VVV Midden Limburg
ACQUISITIE
Kasper Bodde, Maikel Moelker

44

blz.
9, 24

5

EINDREDACTIE
Brian van Hunsel

Jülich

Nuth

Cadier en Keer

2

Tips van ons team
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Annemarie van Goor, Jeske van Gerven
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UITGEVERIJ
Hubmedia - www.hubmedia.nl
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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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#fun

Nu

20tin%
g*
kor

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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Restauran t
Boompjes
Een jong en eigentijds restaurant
gelegen in het hart van het mooie
toeristische Overloon.

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

uwerij
Hertog Jan bro
Van koperen brouwketels tot een sfeervolle kelder met flessen
Grand Prestige van diverse jaargangen. Bezoek de brouwerij en ontdek
het complete brouwproces. Je ruikt de hop, proeft de mout en natuurlijk het bier.
Proost!
www.hertogjan.nl/brouwerij
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Op de kaart staan gerechten van Nederlandse bodem. Als ambassadeur van
Dutch Cuisine wordt er zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van lokale seizoensproducten.
Naast het restaurantgedeelte is er ook
een kleine kaart, uiteraard ook met
mooie verse en zoveel mogelijk lokale
producten. Voor de fietser die een kopje
koffie met gebak wil, mensen die snel
willen lunchen, iemand die uitgebreid
wil dineren of iets te vieren heeft: alles
is mogelijk.

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
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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
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

Holland Casino Venlo
Het Holland Casino Venlo is bijna alle
dagen van het jaar open voor gasten.
U kunt er terecht vanaf 12:00 uur tot
3:00 ’s nachts. Het is dus praktisch
altijd mogelijk om hier een gokje
te wagen. Met bijna wekelijks live
entertainment
Magalhaesweg 4, 5928 LN Venlo

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

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

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!

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

Gaiaboulevard 1, 6468 PH Kerkrade
T. 045-5676070 | www.GaiaZOO.nl

Speel bewust 18+
Hollandcasino.nl
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IN GaiaZOO ERVAAR JE
IS
E
E
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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:

