
ZA 11 EN ZO 12 DECEMBER 
van 11.00 - 17.00 uur

Een wandel- fiets- of autoroute door het Peellandschap in winterse sferen.
Bezoek de bijzondere locaties en geniet van De Peel op z’n ‘kerstbest’.

Kerst in 
  De Peel

natuurlijk

Tot ziens in 
  De Peel

natuurlijk

U kunt deze route op elk willekeurig punt starten.
Voor fietsers is de route ook beschikbaar op route.nl 
onder de naam Rondje Kerst in De Peel: nr. 1269583



Genieten in   De Peel
natuurlijk

Bezoek deze bijzondere locaties en geniet van De Peel op z’n ‘kerstbest’.

1.  Natuurpoort De Peel  Leegveld 8a, Deurne
Grote kerststal  |  kerstwinkeltje  |  wenshutje  |  ezels  |  Leegvelder specialiteiten,
waaronder heerlijke chocomel  |  sfeervol aangeklede binnentuin.

2.  Bo-Kado Workshops  Klaverweg 1, Deurne
Leuke kerstaanbiedingen  |  kerstversiering  |  uitleg over workshops en het ambacht
je ontvangt een goodybag  |  warme chocomel  |  vuurkorf  |  wensboom.

3.  Bed & Breakfast St. Vincentiushuis  Dorpsstraat 28, Neerkant
Neem een kijkje in dit monumentale pand, een rijksmonument!

4.  Hotel Eetcafé In d’Ouwe Peel  Oude Peelstraat 2, Helenaveen
Laat je verrassen en geniet van de gezellige, winterse en Peelse kerstsfeer.

5.  Cafetaria ‘t Veen  Soemeersingel 3, Helenaveen
Kerstkaarten maken  |  kerstbal maken  |  kraampje met Hollandse kost 
en streekgerechten  |  raad het aantal snoepjes. 

6.  Lindehoeve en Staatsbosbeheer  Koolweg 36a, Helenaveen
Kraampjes met kerstspulletjes  |  sfeervolle aankleding  |  warme dranken
soep en iets lekkers.

7.  Sint-Barbarakerk  Helenaveenseweg 48, Griendtsveen 
Bezoek ook eens deze kleine neogotische eenbeukige kerk met traptoren.

8.  Herberg de Morgenstond   Sint Barbarastraat 35, Griendtsveen
Geniet van Griendtsveen in kerstsfeer  |  hapjes & drankjes.

9.  Liduine Janssen  Deurneseweg 9, Griendtsveen (alleen op zondag 12 dec.) 
Nieuwe schilderijen en kaarten  |  warme glühwein  |  Om 14:30 uur Marcel Rutten, 
pianist, speelt uit eigen werk tussen de schilderijen.

10. De Brasserie Ysselsteyn  Timmermannsweg 75, Ysselsteyn 
(bij de oorlogsbegraafplaats) Curryworst  |  glühwein  |  kleine kerstmarkt  |  kampvuurtje.  

11. Toon Kortooms Park  Griendtsveenseweg 80, Deurne (alleen op zondag 12 dec.) 
Kerstmarkt (verwarmd) op de kiosk  |  kinderkerststal  |  kerstbalwerpen  |  kerstman 
vuurkorven en fakkels |  eten en drinken  |  Het Proeflokaal is geopend.

Rondje Kerst in De Peel


