
 

Rondom Vakantie Meerlo is van alles te doen. Je hoeft je geen moment te vervelen!

onderstaande activiteiten kan zelfs het stoerste gezin zich een hele week vermaken.

 

Vossenjacht 

Met de kinderen op avontuur: Op zoek naar echte vossenholen! Vanaf 

we een route uitgezet naar een nabijgelegen bos. Voor de hele vroege vogels hebben we een rode 

zakdoek om een knapzak te maken, zodat jullie kunnen ontbijten in het bos. Wie weet zien jullie dan 

wel een echte vos… 

 

Vlot bouwen 

Door Meerlo stroomt de Groote Molenbeek, een prachtige locatie voor een spannende 

wateractiviteit. Met de aanwezige materialen bouwen jullie een stoer vlot, dat uiteindelijk ook echt 

kan varen! 

 

Maashopper 

Tijdens een fietstocht kun je van een andere kant van

25 juni tot 5 september vaart de fietsenpendelboot een heen en weer langs verschillende 

opstaphaltes, zodat jullie zelf een route kunnen uitzetten.

 

Speeltuin Roeffen Mart 

Midden in het bos van Grubbenvorst ligt 

fietstochtje. In deze speeltuin hebben

kunnen daarnaast nog het bos in. In de speeltuin mag ook lekker gepicknickt worden

 

Witte Vennen 

Ook stoere gezinnen houden van lekker zwemmen, maar liever niet in een overvol zwembad. 

Gelukkig is er vlakbij Parc de Witte Vennen. Hier kunnen jullie ravotten in een ech

stoere speeltuin. Bij slecht weer kunnen jullie naar zwembad De Berkel in H

 

Klein Zwitserland 

Een stoere speeltuin midden in het bos, dat is Klein Zwitserland. Met talloze speeltoestellen in een 

prachtige omgeving is er genoeg te doen

 

Zwijnen kijken 

In het bos leven niet alleen vossen. 

kunnen jullie zelf van alles ontdekken over deze leuke dieren.

 

Midgetgolfen 

Spanning en sensatie, wie slaat de eerste hole

uitgebreide midgetgolfbaan, prima geschikt voor een

 

 

Veel plezier op je stoere vakantie!

Activiteiten 

Rondom Vakantie Meerlo is van alles te doen. Je hoeft je geen moment te vervelen!

onderstaande activiteiten kan zelfs het stoerste gezin zich een hele week vermaken.

Met de kinderen op avontuur: Op zoek naar echte vossenholen! Vanaf onze accommodatie hebben 

we een route uitgezet naar een nabijgelegen bos. Voor de hele vroege vogels hebben we een rode 

zakdoek om een knapzak te maken, zodat jullie kunnen ontbijten in het bos. Wie weet zien jullie dan 

r Meerlo stroomt de Groote Molenbeek, een prachtige locatie voor een spannende 

wateractiviteit. Met de aanwezige materialen bouwen jullie een stoer vlot, dat uiteindelijk ook echt 

van een andere kant van de Maas genieten… door er op te varen! Van 

25 juni tot 5 september vaart de fietsenpendelboot een heen en weer langs verschillende 

jullie zelf een route kunnen uitzetten. 

Midden in het bos van Grubbenvorst ligt de speeltuin Roeffen Mart, een leuke bestemming voor een 

tje. In deze speeltuin hebben kinderen keus uit meer dan 50 (veilige) speeltoestellen en 

kunnen daarnaast nog het bos in. In de speeltuin mag ook lekker gepicknickt worden

ezinnen houden van lekker zwemmen, maar liever niet in een overvol zwembad. 

Gelukkig is er vlakbij Parc de Witte Vennen. Hier kunnen jullie ravotten in een ech

Bij slecht weer kunnen jullie naar zwembad De Berkel in Horst. 

Een stoere speeltuin midden in het bos, dat is Klein Zwitserland. Met talloze speeltoestellen in een 

prachtige omgeving is er genoeg te doen! 

In het bos leven niet alleen vossen. Ook zwijnen voelen zich er thuis! In de buurt van vliegveld Weeze 

kunnen jullie zelf van alles ontdekken over deze leuke dieren. 

Spanning en sensatie, wie slaat de eerste hole-in-one? Bij de Roekenbosch in Blitterswijck is een 

uitgebreide midgetgolfbaan, prima geschikt voor een zonnige middag! 

 

Veel plezier op je stoere vakantie! 

Rondom Vakantie Meerlo is van alles te doen. Je hoeft je geen moment te vervelen! Met de 

onderstaande activiteiten kan zelfs het stoerste gezin zich een hele week vermaken. 
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we een route uitgezet naar een nabijgelegen bos. Voor de hele vroege vogels hebben we een rode 

zakdoek om een knapzak te maken, zodat jullie kunnen ontbijten in het bos. Wie weet zien jullie dan 

r Meerlo stroomt de Groote Molenbeek, een prachtige locatie voor een spannende 

wateractiviteit. Met de aanwezige materialen bouwen jullie een stoer vlot, dat uiteindelijk ook echt 

de Maas genieten… door er op te varen! Van 

25 juni tot 5 september vaart de fietsenpendelboot een heen en weer langs verschillende 

de speeltuin Roeffen Mart, een leuke bestemming voor een 

kinderen keus uit meer dan 50 (veilige) speeltoestellen en 

kunnen daarnaast nog het bos in. In de speeltuin mag ook lekker gepicknickt worden 

ezinnen houden van lekker zwemmen, maar liever niet in een overvol zwembad. 

Gelukkig is er vlakbij Parc de Witte Vennen. Hier kunnen jullie ravotten in een echt meer en een 

 

Een stoere speeltuin midden in het bos, dat is Klein Zwitserland. Met talloze speeltoestellen in een 
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