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LEVEND KERSTGANZENBORD BIJ MUSEUM PEEL EN MAAS  

 

Helden – Museum Peel en Maas heeft een speciale kerstvakantie-activiteit! Gezinnen met kinderen kunnen 

deelnemen aan een levend ganzenbordspel dat is uitgezet door het hele museum. Helemaal in de sfeer van 

kerst volg je de genummerde kerstballen, los je raadsels op, neem je deel aan kleine activiteiten en verken je 

alle ruimtes. Je krijgt een grote foamen dobbelsteen en een ganzenbordkaart met vragen mee om je te helpen. 

De activiteit vindt plaats op woensdagen en donderdagen 22-23 en 29-30 december en op zondag 2 januari 

tussen 13.00 en 17.00 uur. Geef jezelf op door een mailtje te sturen naar info@museumpeelenmaas.nl en geef 

aan op welke dag en hoe laat je langs wilt komen. We hanteren tijdssloten die vijftien minuten na elkaar 

volgen, zodat het bezoek goed gespreid wordt. Vol = vol. Volwassenen betalen 3 euro per persoon, kinderen 

onder de twaalf jaar kunnen gratis naar binnen.   

Kerstvakantie   

Om gezinnen met kinderen tijdens de verlengde kerstvakantie wat kerstvertier te bieden, hebben we ondanks 

de huidige situatie toch besloten een verantwoorde kerstactiviteit op te zetten. Door het museum liggen 

totaal 72 opeenvolgende nummers. Kinderen zijn zelf de pion en lopen over de genummerde kerstballen. 

Gooi met de grote dobbelsteen om te zien op welk nummer je uitkomt. Speuropdrachten en kleine 

activiteiten in alle ruimtes bezorgen je een fijne kerstmiddag! Leuk met één of meerdere kinderen. Daarnaast 

is Museum Peel en Maas in de kerstvakantie versierd in de sfeer van kerst. Kerstversieringen, lampjes en een 

grote kerstboom dompelen de bezoekers helemaal onder in de kerstperiode. Geef bij het opgeven je naam, 

aantal personen, de dag en het tijdstip aan.  

Museum Peel en Maas  

Van november tot en met april zijn we open op woensdag en zondag van 13-17 uur. Op Eerste en Tweede 

Kerstdag en tijdens Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag zijn we gesloten. Vanaf november zijn we verplicht het 

coronatoegangsbewijs te vragen en controleren bij entree. Mondkapjes zijn niet meer verplicht. Wij volgen 

hierin de regels en coronamaatregelen van de Rijksoverheid.   
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Noot voor de redactie, niet ter publicatie  

Voor meer informatie of toelichting kun je contact opnemen met Guus Hovens, projectmedewerker Museum 

Peel en Maas. Tel: 06-11178924 E-mail: info@museumpeelenmaas.nl  
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