
 In het hart van Meijel ligt De Kapelanie, al sinds 1752. 

 Het oudste pand van Meijel, dat een rijke historie kent

 en een Rijksmonument is. En vanaf 2021 het thuis van 

 Negen. Een plek waar trots, energie en geluk tot leven 

 komen. Een thuis voor de spelbepalers van Negen 

 én voor Meijel. Vol ruimte voor ontmoeting en 

 vernieuwing. Dat voel je zodra je De Kapelanie 

 binnenkomt. Iedereen is welkom, want de deur 

 staat altijd open. 

 Kom binnen en voel je thuis in 
 De Kapelanie!

 Vanuit Eindhoven (circa 40 min.)
 Neem A67/E34 richting Venlo.
 Neem afslag 36-Asten naar N279 richting Meijel.
 Houd 1 kilometer na het binnen rijden van 
 Meijel links aan richting Kalisstraat.
 Na 350 meter is de bestemming aan de rechterzijde.

 Vanuit Venlo (circa 30 min.)
 Neem A67/E34 richting Eindhoven.
 Neem afslag 38-Helden naar de N277.
 Ga verder op de N275 richting Meijel.
 Neem op de tweede rotonde de eerste afslag 
 richting Meijel.
 Houd 600 meter na het binnen rijden van Meijel rechts 
 aan richting Dorpsstraat.
 Na 400 meter is de bestemming aan de linkerzijde.

 Vanuit Weert (circa 25 min.)
 Neem N275 richting Meijel.
 Neem op de tweede rotonde de derde afslag richting 
 N279 richting Meijel.
 Houd 3 kilometer na het binnen rijden van Meijel rechts 
 aan richting Kalisstraat.
 Na 350 meter is de bestemming aan de rechterzijde.

 Vanuit Roermond (circa 30 min.)
 Neem N280 en N279 richting Meijel.
 Houd 3 kilometer na het binnen rijden van Meijel 
 rechts aan richting Kalisstraat.
 Na 350 meter is de bestemming aan de rechterzijde.

Woon je in de buurt?
Kom lekker met de fiets of maak een 
heerlijke wandeling!

Peelgeluk in Meijel
Nieuwsgierig naar wat er nog meer in Meijel te beleven valt? 
Neem een kijkje op www.peelgeluk.nl. 

 Met deze routekaart ontdek je de bereikbaarheid en 

 omgeving van De Kapelanie. Bekijk waar de 

 dichtstbijzijnde parkeergelegenheden liggen, waar je 

 een verse lunch kunt halen of wat het dorp nog meer 

 te bieden heeft

 
 Kalisstraat 1, 5768 CW Meijel 
 077-2058308
 www.dorpslab.org

 We verwelkomen je graag, tot snel!
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