
Activiteitenbrochure ProefLokaal Limburg, De Braampeel en AandeHammermolen | Pagina 1 
 
 

 Activiteitenbrochure 



Activiteitenbrochure ProefLokaal Limburg, De Braampeel en AandeHammermolen | Pagina 2 
 
 

Geachte gast, 
 
Vanuit onze jarenlange ervaring als het gaat om het samenstellen van onderscheidende elementen op 
culinair vlak én op het gebied van de organisatie van evenementen, partijen en feesten hebben we voor 
jullie de leukste activiteiten samengesteld. Deze activiteitenbrochure staat boordevol activiteiten, 
workshops en inspiratie om met uw gezelschap te ondernemen. Er is voor ieder wat wils. 
 
Of u nu op zoek bent naar bijvoorbeeld een creatieve, leerzame, actieve of sportieve invulling; onze 
activiteiten zijn fantastisch om een dag of dagdeel met uw gezelschap op een leuke manier door te 
brengen.  
 
Al onze activiteiten zijn te boeken voor zowel particuliere als zakelijke groepen. Tip: het is een aanrader de 
activiteit(en) te combineren met bijvoorbeeld een verrassende lunch of als afsluiter een heerlijk diner. Kijk 
voor de mogelijkheden in de cateringbrochure of op www.riajoosten.nl (ons eigen cateringbedrijf). 
 
 
Team ProefLokaal Limburg 
Team De Braampeel 
Team AandeHammermolen 
 
 
 
  

http://www.riajoosten.nl/
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1. Actief 
 
Houdt u er niet van om stil te zitten, bent u een buitenmens en houdt u van avontuur? Dan zijn onze actieve 
activiteiten echt iets voor u! Neem snel een kijkje wat voor activiteiten wij aanbieden aan de sportievelingen 
en avonturiers onder ons.  
 

1.1 Fietstocht 
Onze locaties zijn gelegen op het Limburgse platteland en deze rustige, bosrijke omgeving is uitermate 
geschikt voor het maken van fietstochten. In ons VVV huisje, gelegen op het terrein van ProefLokaal 
Limburg en De Braampeel, vindt u fietsroute boekjes. U kunt deze tevens vinden op 
www.liefdevoorlimburg.nl of neem contact met ons op om deze te ontvangen. U kunt bij De Braampeel en 
ProefLokaal Limburg fietsen huren, dit dient uiterlijk 5 dagen voor aankomst te worden doorgegeven.  
 
TIP | Het is erg leuk om vanuit Neer met het fietspondje over De Maas naar Beesel te gaan en dan over 
Roermond terug naar Neer te fietsen! 
 

 Fiets 

Dag €8 

Hele verblijf €12 

1.2 Solex rijden  
Lekker ontspannen rondrijden op een solex. Geniet met 
een snelheid van ongeveer 30 kilometer per uur van de 
mooie omgeving tijdens deze nostalgische solextour. 
Tijdens de tour ben je weer even helemaal terug in de 
tijd van vroeger. 
 
Let op: iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van 
een geldig rijbewijs of brommercertificaat. 
 
 

 

Kosten  Aantal deelnemers Duur 

€35,00 p.p. Vanaf 12 pers. 2 uur 

 

1.3 Boerengolf 
Bent u op zoek naar een leuke buitenactiviteit in het weidse boerenland? Dan is boerengolf wat voor u! 
Ideaal voor een gezellige familiedag, bedrijfsuitje of bijvoorbeeld een vrijgezellenfeest. Boerengolf wordt 
gespeeld in de weilanden tussen de koeien in het prachtige Maasdal bij Parkhoeve De Middelt in Kessel!  
 

Kosten  Aantal deelnemers Duur 

v.a. €9,50 p.p. Vanaf 2 pers. Dagdeel 

€6,50 p.p. kindertarief   

 

  

http://www.liefdevoorlimburg.nl/
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1.4 Handboogschieten 
Voor wie op zoek is naar een actief en gezellig groepsuitje is handboogschieten bij Parkhoeve De Middelt 
in Kessel een schot in de roos. Spanning en concentratie voor de hele groep, onder leiding van een 
instructeur en op een overdekte schietbaan. Een combinatie van sport, spel en ontspanning waarbij 
concentratie belangrijk is, maar het plezier vooropstaat!  
 

Kosten  Aantal deelnemers Duur 

v.a. €16,00 p.p. Vanaf 8 pers. Dagdeel 

 
1.5 Escaperoom ‘De Bokkenrijders’ 
Op zoek naar een leuke activiteit om samen met familie, vrienden of 
collega’s te doen? Dan is onze escape room echt een aanrader. Los het 
raadsel op en vind samen de sleutel! Werk samen, houdt het hoofd koel 
en probeer binnen anderhalf uur te ontsnappen uit de kamer! 
 

Kosten  Aantal deelnemers Duur 

v.a. €16,50 p.p. 6-12 Dagdeel 

 
1.6 Klimpark   
Klimmen bij Fun Forest in Venlo is een unieke, leuke, 
actieve maar vooral veilige beleving van de natuur. Het is 
een uitdagende activiteit met verschillende parcoursen, 
welke oplopen qua hoogte en moeilijkheidsgraad. Voor 
elk parcours worden een bepaalde leeftijd- en lengtenorm 
gehanteerd dus iedereen kan meedoen! 
 

 
 

Kosten  Aantal deelnemers Duur 

Mini Monkey Trail (5 t/m 7 jaar) €4,95 p.p.  
Monkey Trail (7 t/m 11 jaar) €12,95 p.p. 
Kinderen (8 t/m 11 jaar)  €16,95 p.p. 
Jongeren (12 t/m 17 jaar) €19,95 p.p. 
Volwassenen (18 jaar of ouder)   €19,95 p.p. 

Vanaf 8 pers. Dagdeel 

 

1.7 Wandeltocht 
De natuur- en bosrijke omgeving waarin onze locaties gelegen zijn is erg geliefd onder wandelliefhebbers. 
De vele aantrekkelijke wandelroutes in het Leudal zijn voor een groot deel te lopen via knooppunten. In ons 
eigen VVV huisje gelegen op het terrein van ProefLokaal Limburg en De Braampeel zijn de routes te vinden, 
evenals in AandeHammermolen. U kunt deze tevens vinden op www.liefdevoorlimburg.nl of neem contact 
met ons op om deze te ontvangen!  
  

http://www.liefdevoorlimburg.nl/
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1.8 ‘Code Keverberg’ bij Kasteel de Keverberg 
Dichtbij onze locaties bevindt zich Kasteel de Keverberg,  een van de oudste kastelen in ons land maar 
tevens ook het modernste. In 2015 is Kasteel de Keverberg volledig verbouwd en omgetoverd tot een 
kasteel waarin de schoonheid van de ruïne gemengd is met een ultra modern, nieuw gedeelte. Ontdek het 
Kasteel zelf met Code Keverberg, verzorgd door BuitenZinnen: een unieke tocht in en rondom het kasteel 
waarbij u geïnspireerd wordt om samen met uw team al uw competenties in te zetten zodat u uiteindelijk 
de juiste code weet te vinden om de schatkist te kunnen openen.  
 

Kosten  Aantal deelnemers Duur 

Kinderen tot 5 jaar   gratis 
Kinderen van 5 t/m 12 jaar  €5,00 p.p.  
Volwassenen (18+)   €9,00 p.p. 

1-70 pers. Dagdeel 

 

1.8 Familie bootcamp 

Bootcamp is een ideale sportieve groepsactiviteit. Actief 
aan de slag met ludieke spelvormen op een uitdagende 
manier. BuitenZinnen houdt rekening met ieders 
belastbaarheid zodat jong en oud mee kan doen. Het 
programma wordt afgestemd op de wensen van de 
deelnemers met een hoge ‘fun-factor’. Deze sportiviteit 
vindt op een willekeurige locatie plaats, bijvoorbeeld op 
het evenementen terrein in Neer of in de mooie omgeving 
van de Heldense Bossen.  

 

Kosten  Aantal deelnemers Duur 

Afhankelijk van de 
groepsgrootte 

- Dagdeel 

1.9 Vergaderbreak 
BuitenZinnen verzorgt, naast de familiebootcamps, tevens zogeheten ‘vergaderbreaks’. Een vergaderbreak 
kan enorm helpen om van een vergadering, heisessie of themabijeenkomst een succes te maken. Een 
break verfrist, brengt mensen dichter bij elkaar en de concentratie neemt toe. De vergaderbreaks kunnen 
worden ingezet als begin van de dag, in een van de pauzes of juist aan het einde van de dag. Er wordt in 
overleg met u een passend programma samengesteld voor u en uw groep.  
 

Kosten  Aantal deelnemers Duur 

Afhankelijk van de 
groepsgrootte 

- Dagdeel 
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1.10 ‘Het Geheim van de Baron’ 
NIEUW bij Kasteel de Keverberg: Het Geheim van de Baron! Een spannende zoektocht om het 

geheimschrift van Baron Frits, de laatste bewoner van Kasteel de Keverberg, te ontcijferen. Lukt het jullie 

om met behulp van een detector, blacklight zaklamp, schervenpuzzel en originele zoekopdrachten achter 

het geheim van de Baron te komen? Onvergetelijk, origineel en voor jong én oud toegankelijk. Vooraf 

reserveren is aanbevolen zodat u er zeker van bent dat u de tocht kunt lopen. Groepen boven 10 personen 

zijn verplicht vooraf te reserveren.  

Kosten   Duur 

Kinderen tot 5 jaar Gratis 2 uur 

Kinderen van 5 t/m 12 jaar €7,50 p.p. (incl. entree kasteel €2,50)  

Volwassenen €12,50 p.p. (incl. entree kasteel €4,50)  

 

1.11 Fungames 
Daag je tegenstander uit tijdens de fungames door Liever 

Buiten! In teams ga je de strijd aan tijdens vijf verschillende 

onderdelen. De onderdelen die gedaan worden zijn giga 

tangram, het letterpakkenspel, reuze pictionary, jenga XXL 

en het hilarische bumpervoetbal. Wie sleept de overwinning 

binnen? 

 

Kosten  Aantal deelnemers Duur 

€25,00 p.p. Vanaf 12 pers. 1,5 uur 

1.12 Boerenzeskamp 
Ben je op zoek naar een ludiek uitje voor een gemengd 

gezelschap? Kies dan voor een boerenzeskamp van Liever 

Buiten! Ieder team krijgt een boerenzakdoek om en strijden 

maar! De onderdelen die gedaan worden zijn o.a. een 

boerenquiz, kruiwagenrace, spijker slaan, touwtrekken, het 

letterpakkenspel en hooivorkwerpen. 

 

Kosten  Aantal deelnemers Duur 

€25,00 p.p. Vanaf 12 pers. 1,5 uur 
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1.13 Bumperball 
Klaar voor de start… GO! Tijdens het hilarische bumperball van 

Liever Buiten is het een kunst om te blijven staan. De 

deelnemers worden in een opblaasbare bal gehesen en gaan 

(proberen) een wedstrijdje voetballen. Gaat het om doelpunten 

maken of bumpen? Tijdens deze activiteit heb je gegarandeerd 

plezier! 

 

Kosten  Aantal deelnemers Duur 

€18,75 p.p. Vanaf 12 pers. 1 uur 
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2. Creatief 
 
Wilt u even uit uw dagelijkse ritme worden gehaald en nieuwe inspiratie op doen? Neem dan een kijkje in ons 
aanbod van creatieve groepsactiviteiten om even uit de realiteit van het dagelijks leven te stappen en uw 
creatieve brein in de vrije loop te laten!  

2.1 Koe schilderen 
 Ga samen aan de slag met verf en kwast en pimp een koe helemaal 
naar eigen smaak. Laat je creativiteit in de vrije loop want alles is 
mogelijk. Gezelligheid staat bij dit creatieve uitje voorop!  
 

Kosten  Aantal deelnemers Duur 

v.a. €27,00 p.p. Vanaf 6 pers. Dagdeel 

 
 

2.2 Afrikaanse Percussie workshop 
De djembé is een prachtige trommel die in West-Afrika al 
eeuwen wordt gebruikt. Tijdens deze workshop maak je kennis 
met de achtergrond van de djembé, leer je er slagvaardig op te 
spelen en maak je samen met je gezelschap een 
indrukwekkend muziekstuk. Voor je het weet is de hele groep 
veranderd in een swingende Afrikaanse percussieband! 
 
 

 

Kosten  Aantal deelnemers Duur 

Vanaf €270 excl. BTW Vanaf 5 pers.  1 à 1,5 uur 

 

2.3 Lach workshop 
Op zoek naar een energieke invulling voor jouw event? Met deze lachworkshop van Gewoon Lachen door 
Martin Kuijper worden de spieren flink aan het werk gezet. Een programma waarin opnieuw verbinding 
wordt gemaakt door samen te lachen, er non-stop wordt gelachen zonder reden zoals kinderen dat doen 
en ontzettend veel plezier hebben voorop staat!  
 

Kosten  Aantal deelnemers Duur 

€475 excl. BTW  8-25 pers.  1 uur 
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2.4 Omdenkworkshop 
Omdenken is de tegenhanger van ‘Opa Piet denken’. Met omdenken probeer je het 
probleem niet weg te werken, maar te gebruiken. De workshop leidt tot een houding 
waarbij de deelnemers na afloop tegenslagen en bedreigingen in principe als een 
nieuwe mogelijkheid kunnen waarnemen. De workshop is geschikt voor iedere 
doelgroep.  
  

Wat? Kosten  Aantal deelnemers Duur 

Omdenkclinic Vanaf €2.150 Vanaf 15 pers. 40 minuten 

Omdenkshow Vanaf €2.950 Vanaf 15 pers. 75 minuten 

Omdenkworkshop Vanaf €3.950 Vanaf 15 pers. 2,5 uur 

Omdenkdag Vanaf €7.500 Vanaf 25 pers. 6 uur 

Omdenktraining Vanaf €4.750 Max. 24 pers. 7 uur 

 

2.5 Graffiti workshop 
Maak je eigen creatie met verf spuitbussen tijdens deze graffiti workshop van Liever Buiten. Wat voor 
kunstwerk kies jij? De workshop is inclusief plaat, verf, spuitbussen, caps, stofmasker en 
kledingbescherming. De activiteit vindt buiten plaats. 
 

Kosten  Aantal deelnemers Duur 

€35,00 p.p. Vanaf 12 pers. 1,5 uur 
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3. Culinair 
 
Hou je van lekker eten of een borrel en ben je op zoek naar een leuke activiteit voor jou en je gezelschap 
tijdens bijvoorbeeld jullie team-, vrienden-, of familieweekend? Kijk eens tussen onze culinaire workshops 
met verschillende proeverijen en kookworkshops of shake je eigen cocktail! 

3.1 Cocktailworkshop 
Zelf leren hoe je je favoriete cocktail maakt? Dat kan met 
de cocktailworkshop van SHAKE IT! Tijdens de workshop 
worden jij en je gezelschap op speelse wijze rondgeleid in 
de wereld van cocktails, van klassiekers tot eigen 
creaties. Bij de cocktailworkshop ga je, na een korte 
inleiding, zelf aan de slag met het mixen, shaken, stirren 
en garneren van exotische cocktails. Uiteraard wordt er 
geproost met de zelfgemaakte cocktails!  
 

Kosten  Aantal deelnemers Duur 

10 pers. €34,50 p.p. 
15 pers. €31,50 p.p. 
20 pers. €29,75 p.p. 

10 
15 
20  

1,5 uur 

3.2 Proeflokaal wijngoed thorn 
Bij Wijngoed Thorn kunt u in hun ‘proeflokaal’ tussen 1 april en 1 

oktober iedere vrijdag, zaterdag en zondag van 14:00-16:00 

vrijblijvend hun heerlijke wijnen proeven. Laat uw zintuigen 

prikkelen! 

 

 

3.3 Kookworkshop 
Bij ProefLokaal Limburg is er de mogelijkheid een 
kookworkshop te volgen samen met uw gezelschap. Het is 
mogelijk te kiezen voor een 4-, 5- of 6-gangen diner of een 
tapasworkshop. De kookworkshops zijn te reserveren vanaf 
10 personen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u 
graag door naar www.proeflokaallimburg.nl. Neem met ons 
contact op voor de tarieven en de mogelijkheden!  
 
 
 
 

  

http://www.proeflokaallimburg.nl/
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 3.4 Bier tour 
Onze locaties zijn gelegen in Neer. Laat dat nou net de 
thuishaven van Bierbrouwerij Lindeboom zijn! Altijd al 
eens een rondleiding door een echte brouwerij willen 
hebben? Dat kan! Deze tour wordt gegeven op een vast 
tijdstip, namelijk van 14:00 – 16:30 uur. Uiteraard wordt 
er ook geproefd, kortom een echte beleving.  
 
Bent u nu met een groep groter dan 20 personen? Neem 

dan even contact op met Lindeboom om de 

mogelijkheden te bespreken. 

Kosten  Aantal deelnemers Duur 

Vanaf €14,50 Max. 20 pers. 2,5 uur 

 3.5 Bier proeverij 
Anders dan bij de ‘biertour’ draait het hier echt om het proeven, ervaren, leren en de smaakzintuigen 

prikkelen met de verschillende bieren. De proeverij, verzorgd door BierErvaring, is inclusief hapjes. Ook leer 

je bij iedere proeverij hoe je het bier het beste kunt proeven zodat de smaak volledig tot zijn recht komt en 

over de afkomst van het bier. De proeverij is zowel leuk als leerzaam!  

 

Kosten  Aantal deelnemers Duur 

€15 p.p. - 2-2,5 uur 

€10 p.p. <10 1 uur 

€7,50 p.p. >10 1 uur 
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4. Ontdek de omgeving! 
 
In de omgeving waarin onze locaties zich bevinden is veel te beleven. Het zit boordevol mooie historie, 
natuur en andere bezienswaardigheden. Zie hier een greep uit de bezienswaardigheden die de prachtige 
omgeving rijk is ter inspiratie voor de invulling van uw dag, weekend of week!  

4.1 Friedesse Molen 
De Friedesse molen is een pittoresk plekje aan de Neerbeek in 
Neer. Hier wordt nog graan gemalen op de ouderwetse wijze: 
tussen molenstenen, aangedreven door waterkracht. Bent u 
benieuwd hoe dat gaat? De molen is elke zondagmiddag van 
mei t/m oktober in bedrijf, dan wordt er tarwe of maïs en soms 
boekweit gemalen. Molenaars en vrijwilligers zijn tussen 13:00 
en 17:00 graag bereid u rond te leiden. In het museumgedeelte 
van de molen is tevens altijd een interessante expositie.  

 

4.2 Kasteel de Keverberg  
Kasteel de Keverberg (zie foto op de vorige pagina), gelegen in Kessel, is een van de oudste maar tevens 
ook het modernste kasteel van ons land! Kasteel de Keverberg is in 2015 volledig gerenoveerd. Nu is het 
met haar unieke ligging aan de Maas een pareltje om te zien. Het is een perfect onderdeel voor een dagje 
uit vol historie, avontuur en architectuur. Geniet tevens van een heerlijk kopje koffie of een lekker speciaal 
biertje. De entree is €4,50 voor volwassenen, €2,50 voor kinderen van 5-12 jaar en voor jonger dan 5 jaar is 
de toegang gratis.  
 

 4.3 Natuurgebied het Leudal 
Het Leudal is een prachtig natuurgebied, gelegen tussen de dorpskernen Haelen, Roggel, Neer, Nunhem en 
Heythuysen in de Gemeente Leudal. Het is een prachtig gebied om te wandelen en heerlijk tot rust te 
komen in een oase van natuur!  
 

4.4 Het ‘witte stadje’ Thorn 
Het door vele toeristen bezochte witte stadje Thorn heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot het einde 
van de 10e eeuw. In de loop der tijd ontwikkelde zich een miniatuurvorstendom onder leiding van een abdis 
en 20 adellijke kloosterdames. Het staatje had een eigen rechtspraak en sloeg een eigen munt. In 1794 
kwam hieraan met de komst van de Fransen een einde. Toen kreeg Thorn zijn kenmerkende witte kleur. 
Nadat de adellijke dames vluchtten, voerden de 
Fransen een belasting in op basis van de omvang van 
de ramen. De arme bevolking, vaak wonend in grote 
panden, voorheen toebehorend aan rijke lieden, kon 
deze niet opbrengen. Om de hoogte van de 
belastingaanslag te beperken metselde men de ramen 
dicht. Met het doel de bouwsporen (‘littekens van de 
armoede’) te verbergen, werden de huizen wit gekalkt. 
Ontdek de stad met de rondleiding ‘Toertje Thorn’. 
Meer informatie op www.toertjethorn.nl.   

http://www.toertjethorn.nl/
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4.5 De Maasplassen 
De Maasplassen is een uitgestrekt, aaneengesloten netwerk van grote en kleine plassen, ontstaan door 
grindafgravingen. Wat bijna niemand weet is dat de Maasplassen met een oppervlakte van ruim 3000 
hectare het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland is. Vanwege zijn diversiteit is het 
een waar mekka voor iedere watersportliefhebber. Tevens is het erg mooi de Maas te bezoeken voor 
bijvoorbeeld een mooie wandeling, een boottocht of een rondvaart. Voor boottochten kunt u een kijkje 
nemen op www.rederijcascade.nl.  
 

4.6 Windpark Neer 
Naast ProefLokaal Limburg en De Braampeel bevindt zich Windpark Neer. Het windmolenpark is een lokaal 
initiatief in Midden-Limburg van de ondernemers Har Geenen en Eric van Eck. In 2002 maakten ze de 
eerste plannen om in Neer windenergie te gaan opwekken en dus werk te maken van een duurzame 
energievoorziening dicht bij huis, onder het motto geen woorden maar daden! Het is indrukwekkend om te 
zien en om de windmolens van dichtbij te bekijken. Bij molen 4 is zelfs een picknickplaats ingericht met 
een informatiepaneel over windenergie en Windpark Neer. 
 
 
 
  

http://www.rederijcascade.nl/
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5. Ontspanning 
 
Bent u toe aan wat tijd voor uzelf? En kunt u een beetje relaxen wel gebruiken? Bekijk dan eens onze tips op 
het gebied van ontspanning om even heerlijk tot rust te komen tijdens uw verblijf! 
 

5.1 Top Alivio  
Bij saunacentrum Top Alivio Feel Good Spa draait alles om ‘je goed voelen’. Hierbij staat kleinschaligheid 
en het persoonlijke karakter essentieel, net als de persoonlijke dienstverlening. Kortom: puur genieten en 
even heerlijk tot rust komen! Top Alivio ligt in Horn, ±10 minuten rijden vanaf onze locaties. Kijk voor meer 
informatie en prijzen op www.topalivio.nl.  

5.2 Thermaalbad Arcen 
In Arcen, iets boven Venlo, ligt het heerlijke thermaalbad Thermaalbad Arcen. Het dankt zijn naam aan de 
baden met thermaalmineraalwater van 35-36 °C, dat opwelt vanuit een 892 meter diepe bron. Het beschikt 
over diverse thermaalbaden, zowel binnen als buiten. U kunt er even heerlijk tot rust komen. Tevens zijn de 
whirlpools en de onderwaterstraalmassages een echte verwennerij voor uw belaste spieren. Kijk voor meer 
informatie en prijzen op www.thermaalbad.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3 Thermae 2000 Valkenburg 
Hét wellness center van Nederland is gelegen in het 
mergelstadje Valkenburg aan de Geul, waar genoeg te 
doen en te bezichtigen is. Het Limburgse plaatsje is al 
jaren een trekpleister voor toerisme. Ontdek zelf waarom! 
 
 
  

http://www.topalivio.nl/
http://www.thermaalbad.nl/
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6. Spiritualiteit 
 
Wilt u even ontsnappen aan het dagelijks leven en uw lichaam en geest stimuleren? Dan is een spirituele 
workshop echt iets voor u of uw gezelschap. Deze workshops zijn anders dan andere workshops… laat u 
verrassen!  

6.1 Workshop gelaatkunde 
Deze boeiende praktisch toepasbare workshop wordt gegeven door Romy Jongmans, manueel praktizijn 
en coach. Romy laat tijdens deze workshop door middel van theorie en veel praktijkvoorbeelden zien hoe 
iemands talenten/gedrag af te leiden zijn uit de vorm van de schedel (met of zonder haren) en uit de vorm 
en verkleuringen van gezicht en lichaamsbouw.  
 
Wilt u weten wat de vorm en de uitstraling van uw neus, mond, ogen en oren over uw karakter en of 
lichamelijke conditie vertellen? Vraagt u zich ook wel eens af waarom uw haar elke dag anders zit? En weet 
u wel hoe mooi u bent? Meldt u dan aan voor deze workshop en ga samen met Romy op ontdekkingsreis 
door het wonderbaarlijke landschap van ons gelaat. 

De workshop is voor iedere doelgroep toegankelijk. 

Kosten  Aantal deelnemers Duur 

€200 Max. 15 pers. 1,5-2 uur 

€3 p.p. extra Bij meer dan 15 pers.  

6.2 Numerologie 
Numerologie is de wetenschap van getallen en legt een relatie tussen 
het moment van de geboorte en het leven dat daar uit volgt. Het kan 
verbazingwekkend nauwkeurige inzichten geven in uw kwaliteiten, 
uitdagingen, levenslessen en de weg naar uw missie. Uw persoonlijke 
zoektocht en vraag om inzicht staan centraal. Ineke Sampers van 
Key4Life numerologie biedt hierin een cursus, workshop, lezing, consult 

en advies. Het doel is om u te helpen met het vinden van antwoorden en zodoende te ontdekken wie u 
bent. Neem eens een kijkje op de website www.keyforlife.nl/#info. Voor meer informatie en bijvoorbeeld de 
mogelijkheden met groepen kunt u contact opnemen met contact@keyforlife.nl of bellen naar tel: +31 
(0)475 461 058. 

 

  

http://www.keyforlife.nl/#info
mailto:contact@keyforlife.nl
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7. Uitjes 
 
Zin in een gezellige middag met de hele familie of liever eventjes op pad met zijn tweetjes? Rondom de 
accommodaties is genoeg aanbod! Een middag, avond of een hele dag is zo volgepland met deze uitjes.  

7.1 Toverland 
Met meer dan 30 attracties, biedt Toverland de hele familie 
een magisch mooie dag. Het attractiepark is gelegen in 
Sevenum, wat een klein half uurtje rijden is vanaf de 
accommodaties. Het is deels overdekt dus ook met slecht 
weer is een leuke middag niet uitgesloten. Bovendien worden 
er in de wintermaanden gereduceerde prijzen aangeboden. 
Daarnaast worden er regelmatig shows gegeven en is een ritje 
in de Troy, de hoogste, snelste én langste houten achtbaan 
van de Benelux, zeker een aanrader! 
 

 Entree 

Kinderen tot 90 cm Gratis 

Kinderen 90 – 120 cm €22,50 

Volwassenen en kinderen ≥120 cm €32,00 

55+ €27,50 

 

7.2 Theater De Maaspoort 
Toe aan een gezellige en ontspannen avond? De Maaspoort biedt een unieke beleving die al begint in de 
restaurants en in de foyers bij aankomst. Artiesten, shows, beleving en spektakel wordt tastbaar gemaakt 
in de theaterzalen. Voor het actuele programma, inclusief prijzen, kijkt u op 
www.maaspoort.nl/programma.  
 

7.3 Dok6 
 
 Op tien minuutjes rijden bevindt u zich in Panningen waar u 
een bezoekje kunt brengen aan Dok6. Naast een 
horecagelegenheid is Dok6 ook de plek voor film en theater. 
In de servicebioscoop is er de mogelijkheid om tijdens de 
film een hapje of drankje te bestellen. De prijzen voor een 
theatershow zijn afhankelijk van de voorstelling. Voor het 
actuele programma kijkt u op www.dok6.eu.  
 

 7.4 Foroxity  
Ook in Roermond, op ongeveer 20 minuten rijden afstand, ligt een bioscoop. Foroxity biedt een variatie aan 
films aan in 7 zalen met luxe stoelen en dus veel beenruimte. Parkeren kunt u gemakkelijk in de 
parkeergarage onder de bioscoop zelf.  
  

http://www.maaspoort.nl/programma
http://www.dok6.eu/
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 7.5 Shoppen in het Designer Outlet Roermond 
Toe aan een middagje shoppen of gewoon even snuffelen tussen de designer kleding met een gereduceerd 
prijsje? Het McArthur Glenn Designer Outlet in Roermond biedt een groot scala aan merken aan van onder 
andere kleding, schoenen en tassen. Daarnaast kunt u tussendoor rustig even pauzeren met een koffie of 
heerlijke lunch in één van de vele horecagelegenheden die het outlet biedt.  

 

7.6 ZooParc Overloon 
Ga uw favoriete dier spotten in de dierentuin in 
Overloon! Hier verblijven diverse diersoorten, die elke 
dag in het zicht van de bezoekers gevoerd worden. 
Daarnaast kunt u de bewoners nog beter leren kennen in 
de Expeditie gebieden. Ook voor de kleine bezoekers zijn 
er voldoende speelgelegenheden. ZooParc Overloon is 
het hele jaar door vanaf 10:00 uur geopend. Van 1 april 
t/m 31 augustus is het park extra lang geopend.  
 

 Entree 

Kinderen tot 3 jaar Gratis 

Vanaf 3 jaar €16,50 p.p. 

  

7.7 Zwemmen bij Center Parcs Het Meerdal 
Even lekker het water in kan bij zwembad het Meerdal in America. Hier waant u zich in een overdekt, 
subtropisch zwemparadijs Aqua Mundo, vol spannende belevenissen zoals glijbanen, een wildwaterbaan, 
stroomversnellingen, 25 meter bad, golfslagbad en een sauna. Voor de wat jongere zwemmers is er een 
kinder-doe-bad met allerlei verrassende elementen. Het zwembad is dagelijks geopend van 11:00 – 21:00 
uur. 
 

 Entree 

0 – 2 jaar  €5,00 p.p. 

3 – 11 jaar €12,95 p.p. 

Vanaf 12 jaar €17,95 p.p. 
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7.8 Het Aardbeienland 
Leer alles over de rode vrucht in themapark Het 
Aardbeienland. Op ongeveer een half uur rijden 
bereikt u het deels overdekte park vol met 
verassingen. Speeltuinen, sprookjes, elfjes en 
speuractiviteiten zijn er onder andere te vinden in 
het park. Ook is er de mogelijkheid om zelf 
aardbeien te plukken in de kas of op de velden. Ga 
lekker pauzeren op het aardbeienterras met een 
aardbeien smoothie, aardbeien biertje of natuurlijk 
een groot stuk aardbeienvlaai! Als u dan nog niet 
genoeg heeft van alle aardbeien, sluit dan nog 

even af met een rondje door de winkel en neem een souvenirtje mee of een bakje aardbeien voor 
onderweg. Het park is in de maanden oktober t/m maart gesloten, maar in de overige maanden al vanaf 
10:00 uur geopend.  
 

 Entree 

3 – 11 jaar €7,90 p.p. 

Vanaf 12 jaar €9,80 p.p. 

Vanaf 60 jaar €8,80 p.p. 

7.9 Kinderpretland 
Jonge kinderen in het gezelschap? Neem ze mee naar 
Kinderpretland waar ze gegarandeerd een leuke middag 
beleven! Het park ligt op een half uur rijden van onze 
accommodaties en bestaat uit een binnen- en 
buitenspeeltuin. Tijdens de schoolvakanties van Regio 
Zuid is het park dagelijks geopend van 10:00 – 19:00 uur. 
Buiten deze periode kunt u een bezoekje plannen van 
woensdag tot en met zondag.  
 
 
 

 Entree 

0 – 2 jaar Gratis 

Kinderen en volwassenen €4,50 p.p. 

Vanaf 65 jaar Gratis 

 
 

 
 
 
 

 


