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Jeu de Boules  
Zin in een potje Jeu de Boules? Kom op zondagmorgen naar de Jeu de Boules baan in de 

grote speeltuin. We spelen hier een met een gezellige groep iedere zondag een spelletje, speel 

gezellig mee.  

 

 

Vrijdag avond 

Iedere vrijdag kunt u vanaf 17.00 uur terecht bij het Praothoes om te biljarten, 

darten of om gezellig een kaartspel te spelen.   

 

 

 

 

Welkom bij Camping De Heldense Bossen 

 

Tijdens uw verblijf kunt deelnemen aan een aantal  

activiteiten die wij voor u organiseren.  

 

Bij de receptie kunt u terecht voor wandel en fietsroutes die vanaf de camping 

starten. Hier vindt u ook nog diverse folders over uitjes in deze omgeving.  

 

Wij wensen u een heerlijk verblijf toe op onze camping.  
 

 

September  
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Woensdag 6 september 

14.15 uur: Wandeling met een gids van IVN Helden 

We verzamelen bij het zwembad, daar starten we met een kopje koffie. De wandeling duurt 

ongeveer 90 minuten 

Hier zijn geen kosten aan verbonden 
 

 
 

Donderdag 7 september 

19.30 – 20.00 uur: Aqua Varia 

Aerobics in het binnenbad, lekker actief de dag afsluiten.  

 

 

Woensdag 13 september 

18.45 uur: Wandeling met een gids van IVN Helden 

We verzamelen bij het zwembad, daar starten we met een kopje koffie. De wandeling duurt 

ongeveer 90 minuten 

Hier zijn geen kosten aan verbonden 

 

Donderdag 14 september 

19.30 – 20.00 uur: Aqua Varia 

Aerobics in het binnenbad, lekker actief de dag afsluiten.  

 

 

Donderdag 21 september 

20.00 uur: Ludiek Kienen 

Kienen op een speciale manier in het zwembad! 

Een kaart kost € 4,50. 

 

 

Woensdag 27 september 

14.15 uur: Wandeling met een gids van IVN Helden 

We verzamelen bij het zwembad, daar starten we met een kopje koffie. De wandeling duurt 

ongeveer 90 minuten 

Hier zijn geen kosten aan verbonden 

 

 

Donderdag 28 september 

18.30 uur: Mosselavond bij Restaurant op den Berg 

Heerlijk genieten van een 3 gangenmenu voor € 23,50 

Of bestel een pannetje mosselen van 1 kg voor € 19,50 

U kunt tot woensdag 27 september reserveren bij restaurant op den Berg.  
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‘t Praothoes 

 
De openingstijden van het ’t Praothoes zijn in de maand september als volgt: 

Maandag t/m donderdag : gesloten 

Vrijdag   : 17.00 uur  

Zaterdag   : 11.00 uur 

Zondag   : 11.00 uur  

 
U kunt op deze dagen ook reserveren om bij ’t Praothoes te eten! 

 

 

Restaurant Op d’n Berg 
De openingstijden van het restaurant zijn in de maand september 

Maandag en dinsdag : gesloten 

Woensdag t/m zaterdag : 12.00 uur 

Zondag   : 11.00 uur 

 

Iedere avond wordt het driegangen  

seniorenmenu (55+) aangeboden. Dit is een  

keuzemenu à la carte voor de prijs van € 22,95. 

 

 

 

Supermarkt v.d. Berg 
De supermarkt is gedurende de maand september elke dag geopend in de 

ochtend. Voor de precieze openingstijden: zie supermarkt en receptie. 
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Evenementen in de buurt 
 

 Muziek onder de Toren 
Elke zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur is er 

een openlucht optreden op het raadhuisplein 

in Panningen. (bij slecht weer komt dit te 

vervallen) 

Kom geheel gratis luisteren naar een of 

meerdere swingende muziekmiddagen. 

Op het Forum staan telkens een of meerdere 

muziekensembles. De muziekensembles, 

onder andere blaaskapellen, Joeks kapellen, 

(mannen)koren, fanfares, zijn allen 

afkomstig uit regio Noord-Limburg.  

 

 Watermolen Baarlo 
Iedere zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 

uur kunt u een kijkje nemen binnen in de 

watermolen in Baarlo. Deze watermolen met 

rijke historie is sinds dit jaar geopend voor 

publiek.  

Adres: Markt 21  

5991  AT Baarlo 

 

 
 

 Seizoen opening DOK 6 
De zomer is weer voorbij, we gaan weer 

met z’n allen naar binnen. Het 

vakantiegevoel wordt weer opgeborgen, 

het buitenleven gaat even in de kast. 

Maar…. het theaterseizoen kan worden 

geopend! 

Op vrijdag 8 september start om 20.15 

uur het avondvullend programma in de 

theaterzaal waarbij verschillende artiesten 

een preview laten zien van hun 

voorstelling. Wij verklappen nog niet 

welke artiesten dit zijn, maar het wordt 

gegarandeerd een leuke avond! 

De preview is gratis, maar reserveren is 

verplicht. 

Telefonisch reserveren, bel: 0773-101064 

 
 Kermis Meijel 

Van 2 t/m 5 september is er kermis in 

Meijel.  

In het centrum van Meijel staan weer 

diverse attracties zoals de Rupsbaan, de 

Autoscooter, een Draaimolen, een 

schietkraam en nog veel meer spannende 

attracties en uiteraard verschillende 

snoepkramen. 
 


