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Peelgeluk =
 Woongeluk

Vakwerk en
ambacht... Dat
is onze passie!
Bouwservice Hoebergen

Haal het beste 
uit jezelf en
ga uit je dak!
FIER Dakcontrol

“ Van woning 
tot woon-
wijk”
Isoprofs

“Een tuin moet
 een beleving
 bieden met een
 verrassend effect”



Joep vertelt
Wat is Peelgeluk voor Joep? 

Wonen is een plek hebben waar je je thuis voelt. Waar kan dit beter dan in Meijel, 

het dorp waar ik geboren en getogen ben en waar ik van kleins af aan de normen en 

waarden van het ‘Mééls’ heb meegekregen. Om hier nu, samen met mijn Brabantse 

vriendin, een huis te hebben waar vrienden en familie langs kunnen komen is iets 

waar ik altijd op heb gehoopt. Dichtbij de Heere en de Rail en op fietsafstand van de 

voetbalclub. In andere woorden; Peelgeluk!  

Hoi. Ik ben Joep Ghielen, een echte Méélse

en sinds kort ervaar ik mijn eigen woongeluk! 
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Peelgeluk =Woongeluk

Bouwservice Hoebergen
Klamp 20 

5768 GJ Meijel  
+31 (0)77 - 466 1761 

info@bouwservicehoebergen.nl 
www.bouwservicehoebergen.nl

E&M Interieurmakers
Langveld 3

5768 GP Meijel  
+31 (0) 77 – 466 1705 

info@em-interieurmakers.nl 
www.em-interieurmakers.nl

Bouwservice Hoebergen is een klein bedrijf in 
het peeldorp Meijel. Sinds 1999 zijn wij al een 
betrouwbare bouwer met vakwerk en ambacht. 

Gaat het om aanbouw, renovatie of nieuwbouw, bij Hoebergen zit u 

goed. Zij zorgen voor een goed verloop die door bekwaamde vaklieden 

uitgevoerd wordt. Zo zorgen ze er onder andere voor dat het peeldorp 

er mooi en vakbekwaam uit zal zien. Heeft u verbouw-, renovatie- of 

nieuwbouwplannen? Neem dan contact op en Bouwservice Hoebergen 

regelt de rest!

Familiebedrijf Bohaco staat al sinds 1979 voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Met een eigen 

productie, montage en service werken we aan mooie producten van hoge kwaliteit.  

Het verschil zit hem in de mensen; stuk voor stuk eigen medewerkers, met passie voor perfectie, 

die u graag helpen uw huis mooier te maken. Ze zoeken naar de juiste oplossing voor uw situatie. 

Zonwering

Garagedeuren

Vakwerk en ambacht …
Dat is onze passie

Voor uw huis
is alleen het

beste goed genoeg! 

Uw idee, E&M Interieurmakers maakt het! 
Creëer uw eigen stukje Peelgeluk in uw (t)huis of 
bedrijf. Heeft u een idee voor een uniek meubelstuk, 
een nieuwe keuken nodig, een complete inloopkast 
of een badkamermeubel, maar kunt in de winkel of 
op internet niet vinden wat u zoekt. Dan bent u bij 
E&M Interieurmakers aan het juiste adres! 
 

Zij denken graag met u mee over het realiseren van uw woonwens. 

Hierbij betrekken ze ook verrassende materialen en technieken, zodat 

uw interieurstuk uniek is. Een trend die ze zien is het toepassen van 

ruige natuurlijke materialen gecombineerd met staal in het interieur.  

Bohaco
Bosrand 7

5768 RZ Meijel  
+31 (0)77 - 396 1122 

www.bohaco.nl

Duurzame kozijnen vormen een 
belangrijk onderdeel van uw huis. 
Ze geven u veiligheid, comfort 
en bepalen de uitstraling van uw 
huis. Logisch dat u zeker wilt zijn 
van de juiste keuze.

Ramen

Deuren

Serres

Overkappingen

Lichtstraten

Glazen schuifwanden

TuinTheater

3, 4, 5 juni 2017 | Oppe Koffie

Wandeldriedaagse Meijel 2017

7, 8, 9 juni 2017 | Meijel

TuinTheater

9, 10, 11 juni 2017 | Oppe Koffie

Vaderdag

18 juni 2017 | Overal

Frambozenontbijt

18 juni 2017 | Raspberry Maxx

Peelpush Toernooi 2017

23, 24, 25 juni 2017 | Meijel

Summer Kick-Off 

15 juli 2017 | Meijel 

Fiets4Daagse De Peel

18, 19, 20, 21 juli 2017 | Meijel 

Jaarmarkt Meijel 2017

28 juli 2017 | Meijel

Kunstpicknick

6 augustus 2017 | Raspberry Max 

Meijel Kermis

2, 3, 4, 5 september 2017 | Meijel 

El Camino Meeting Meijel 

9, 10 september 2017 | Meijel

Juni, Juli, Augustus, September

ZOMER KALENDER 2017
Nieuw! Gaat uw een woning kopen dan kunnen

we voor u een bouwkundig rapport opstellen

Peeltruck   
De Peeltruck is de eigentijdse foodtruck van Peelgeluk. De vintage 

Citroën bus is omgetoverd tot een foodtruck en is een echte eye-

catcher. Met haar eigen voorzieningen is de Peeltruck inzetbaar op 

evenementen, braderieën en feestjes. Zo zal deze ‘Peelgeluk op wielen’ 

de komende periode ook te zien zijn in Meijel en omstreken op diverse 

evenementen. 

Peelpunt  
Zo is er een eigen informatiepunt (Peelpunt) in de Sint Nicolaas Parochie 

Meijel waar een ruim aanbod aan informatie over Meijel en de directe 

Peelregio aanwezig is. Van wandel én fietsroutes tot producten van 

Meijelse ondernemers (zie openingstijden achterzijde).

Bezoek ook eens onze website www.peelgeluk.nl daar vind je informatie 

omtrent Peelgeluk, een uitgebreid recreatie aanbod, diverse producten/

diensten van Peelgeluk ondernemers, laatste nieuwtjes en wandel én 

fietsroutes.

Lijkt het jou ook leuk om bij te dragen aan een levendiger Meijel?

Zet je dan nu in als Peelgeluk vrijwilliger. Zo zoeken we onder andere 

nog spontane en leuke vrijwilligers die gasten en toeristen welkom willen 

heten in het Peelpunt. Interesse, neem contact op via info@peelgeluk.nl   



Peelgeluk is wonen onder een Fier dak. Een huis is 
als een lichaam; de plek waarin je moet leven. Als je 
er goed voor zorgt is het een bron van positiviteit. 

Onder het dak vind je een plek waar je je veilig voelt, waar herinneringen 

worden gekoesterd. Geniet van elk moment, dat geeft energie. In een 

huis gaat energie vaak verloren via het dak. Fier Dakcontrol helpt dit te 

voorkomen. Wij bieden een totaalpakket aan advies, ondersteuning en 

uitvoering voor het optimaliseren van daken. 

Fier Dakcontrol: Inspireren van mensen en organisaties

op weg naar veilige en comfortabele daken.

Haal het beste
uit jezelf...

FIER Dakcontrol
Kerkveld 2A

5768 BB Meijel  
+31 (0)6 – 205 211 69 
info@fierdakcontrol.nl 
www.fierdakcontrol.nl ...en (ga) uit je dak! 

Het isoleren van uw spouwmuren heeft een direct 
effect op uw comfort en uw energierekening en 
daarmee dus ook op uw portemonnee. In de 
breedste zin van het woord biedt Isoprofs 
een totaaloplossing. Ongeacht of het om een 
woning, een woonwijk, een kantoorpand of een 
bedrijvencomplex gaat. Iedereen kan rekenen op
de professionele isolatie expertise van Isoprofs
van A t/m Z. 

Naast spouwmuurisolatie kunt u bij ook terecht voor het isoleren van 

kruipruimtes, daken, vloeren, wanden en tussenwanden. Wilt u meer 

weten over Isoprofs? Bel dan vandaag nog voor een afspraak,

of kijk op www.isoprofs.com

Isoprofs
Tiendschuur 14
5768 SB Meijel  

+31 (0)800 47 67 763 
info@isoprofs.nl 
www.isoprofs.nl

Van woning
tot woonwijk

Vindt u het ook zo vervelend als uw wc niet meer 
doorspoelt of u rioollucht ruikt? LP Rioolservice-
Installatietechniek is gespecialiseerd in 
rioolontstoppingen, rioolreparatie én rioolinspectie. 
Zij ontstoppen en reinigen uw riool zodat het 
afvalwater weer doorstroomt. 

Doormiddel van een camera inspectie met een speciale camera wordt 

de oorzaak vaak snel gevonden en opgelost. Op elk riool probleem 

brengt LP Rioolservice-Installatietechniek een passend advies uit.  

Daarnaast blijven zij ook uw specialist voor al uw (LP) installatietechniek. 

LP Rioolservice-Installatietechniek 
Banmolen 21B
5768 ET Meijel 

+31 (0) 77 – 466 0929 
info@lprioolservice.nl
www.rioolservice.nl

Riool verstopt?
Bel LP Rioolservice-
Installatietechniek! 

Math Peeters
Molenstraat 18
5768 EC Meijel 

+31 (0) 77 – 466 3920 
info@mathpeeters.nl 
www.mathpeeters.nl

Bij Math Peeters maak je kennis met puur vakmanschap.
Met veel passie en toewijding realiseert dit jonge bedrijf vooral 
garagedeuren maar ook kunststof kozijnen en zonweringen.

Je kunt rekenen op 100 procent kwaliteit en persoonlijke service. Alles om jou het ultieme 

woongeluk te laten ervaren. Met de producten en diensten van Math Peeters voeg je een klein 

stukje Peelgeluk toe aan je huis. Woongeluk is Peelgeluk, ervaar het zelf bij Math Peeters!

Peelgeluk zomeractie:   
Geïsoleerde garagedeur in zes standaardmaten. 45 mm dik, met houtnerfstructuur

in de kleur wit en NovoPort aandrijving voor slechts € 1.299,- inclusief montage. 

Deze actie is geldig t/m 15 september 2017.

Kwaliteit, passie en vakmanschap

De moderne fabriek maakt alle keukens
en interieurs op maat, speciaal voor u.
Van keukensferen tot stijlen, van materialen tot 
kleurstellingen, met Mereno kunt u letterlijk alle 
kanten uit.  

Het ‘Peelhuis’, een luxe showroom gelegen in Meijel, is letterlijk het 

Peelgeluk van het bedrijf. In deze exclusieve woning vindt u een luxe 

interieur, met passie door Mereno gemaakt.  

 

Mereno
Banmolen 17

5768 ET Meijel  
+31 (0) 77 - 399 8850 

info@mereno.nl 
www.mereno.nl

Gelegen midden in 
de Peel, in het mooie 
peeldorp Meijel!

Rozenberg Bouwcontrol is een jong en dynamisch 
bureau voor bouwbegeleiding. Zij staan er in het 
bouwproces voor dat hun klanten daadwerkelijk 
krijgen wat ze voor ogen hebben in de hoogst 
mogelijke kwaliteit tegen de allerbeste prijs. 

Rozenberg begeleidt klanten volgens hun eigen specifieke 

bouwteamconstructie door het complete bouwproces van idee tot en 

met oplevering en nazorg. Rozenberg Bouwcontrol zorgt ervoor dat 

bouwen weer het feest wordt dat het zou moeten zijn!

Verder blijkt keer op keer mogelijk te zijn om projecten te realiseren met 

besparingen tot 15%! Zo wordt bouwen wel heel interessant. 

Rozenberg Bouwcontrol
Heldensedijk 19
5768 RK Meijel 

+31 (0) 77 - 850 0514  
info@rozenbergbouwcontrol.nl 
www.rozenbergbouwcontrol.nl

Zo wordt bouwen 
wel heel interessant

Bel: 077 – 466 0929

Op zoek naar een vergaderruimte of vakantiewoning?

Het Peelhuis is dé ideale locatie om tot rust te komen en

al het moois wat Meijel te bieden heeft te verkennen.

Ga naar www.hetpeelhuis.nl voor meer informatie.
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Met dunne afwerkingen als specialisme kunt u terecht voor (spack-) spuitwerk, gladde reparatie, 

tex (spuit) werk of gipsplaat reparaties, wanden en plafonds. Niet alleen nieuw werk, maar ook 

renovaties van oude ondergronden. Heeft u scheuren in een oude ondergrond of complete 

renovaties, Spuitwerken Rob Verkoelen weet er wel raad mee. Neem eens vrijblijvend contact op 

voor een bezoek, advies of offerte op maat. Uw vraag of probleem is Rob zijn uitdaging! 

Spuitwerken Rob Verkoelen
Kerkstraat 23A
5768 BH Meijel

+31 (0)6 – 546 503 13
rob.verkoelen@planet.nl

Spuitwerken Rob Verkoelen,
al 15 jaar uw vakman

voor spuitwerk! 

Ervaar de energie van dit vernieuwend, jong en fris team van makelaars dat zich elke dag met 

een enorme drive en vol passie inzet voor haar klanten. Zij zijn er voor jou! Geluk zit vaak in kleine 

dingen; wakker worden op een zonnige dag, wandelen in de natuur of simpelweg weten dat je er 

niet alleen voor staat.

Voel je thuis bij
Maison Makelaars
en ervaar het Peelgeluk! 

Maison Makelaars
John F. Kennedylaan 94 

5981 XC Panningen 
+31 (0)77 - 308 2946 

ph@maisonmakelaars.nl 
www.maisonmakelaars.nl

Het oog wil ook wat, zo heeft Woninginrichting Verstappen ruime keuze in boxspring- modellen, 

stoffen en kleuren. Passend beddengoed maakt het plaatje compleet. Sfeer en comfort met 

probleemloze vloeren, mooie raambekleding en praktische zonwering. Ook hiervoor bent 

u bij Woninginrichting Verstappen aan het juiste adres. Service en vakmanschap is waar 

Woninginrichting Verstappen voor staat. Van advies in de winkel tot persoonlijk advies bij u thuis. 

Vakkundig geplaatst, gelegd en gemonteerd. Woninginrichting Verstappen staat voor u klaar. 

Het oog wil ook wat
Woninginrichting Verstappen

Schoolstraat 26 
5768 AP Meijel 

+31 (0)77 - 466 1704  
info@woninginrichtingverstappen.nl 
www.woninginrichtingverstappen.nl 

Een perfecte aansluiting van tuin en woning, 

dat is het streven van Hoveniersbedrijf

van der Asdonk.  

Inzicht in uw nieuwe tuin.

Uw tuinwensen met betrekking tot functie, stijl, 

sfeer, planten en materialen worden vertaald in 

een creatief en inspirerend 2D tuinplan met 3D 

zichtlijnen, eventueel in Peelse sferen.

Laat het maar aan van der Asdonk over… 

Tijdens de aanleg van uw tuin nemen zij de 

regie in handen. Zo verzorgt van der Asdonk 

onder andere de beplanting, bouwkundige 

elementen tot aan de beregening. Ook voor 

onderhoud bent u aan het juiste adres.

Tuingeluk voor jou!

Hoveniersbedrijf van der Asdonk
Banmolen 19  

5768 ET Meijel  
+31 (0)77 - 466 2322  
info@vanderasdonk.nl  
www.vanderasdonk.nl

Peelgeluk is... Elke dag fris en fit 
opstaan met een heerlijk gevoel 
van een goede nachtrust. Wakker 
worden op een goed matras of 
heerlijke boxspring.  

Op zoek naar een stukje 
perfectiewerk? Dan bent u bij 
Rob Verkoelen aan het juiste 
adres.

Je droomhuis vinden in deze 
mooie regio; dát is nog eens 
Peelgeluk! Maison Makelaars 
helpt je bij jouw zoektocht 
naar dat droomhuis, of bij de 
verkoop van je woning.

‘’Een tuin moet een beleving bieden met verrassende effecten.’’ 

Rabobank
Peel, Maas en Leudal

+31 (0) 475 – 518 518 (Particulieren)
+31 (0) 475 – 518 618 (Bedrijven)

 info.pml@rabobank.nl 
www.rabobank.nl/pml

Ruimte om te leven 

In een onzekere, snel veranderende wereld 

helpen we je om de juiste keuzes te maken. 

Voor nú en voor later. Want uiteindelijk gaat 

het erom dat je ruimte houdt om te leven. 

Financiële ruimte doordat je woonlasten in 

balans zijn met je inkomsten, mentale ruimte 

omdat je weet dat je je zaken goed geregeld 

hebt én natuurlijk een heerlijk huis als ruimte 

om in te leven. Dáár doen we als coöperatieve 

bank nog een schepje bovenop. Want we 

investeren ook in het dorp waarin je woont,

in je leefomgeving. Dan is ook dat een 

fijne ruimte om te leven.

Blijf niet te lang zitten met je woonvragen. 

Loop gewoon zonder afspraak eens 

binnen bij onze WoonWinkel in het 

centrum van Panningen of tijdens 

onze inloopavond op dinsdagavond in 

Heythuysen. Liever een afspraak? Dat 

kan natuurlijk ook. En wel op werkdagen 

tussen 08.00 en 20.00 uur, wel zo handig.



Peelpunt (in de kerk)

Kerkstraat 5

5768  BH Meijel

Openingstijden (mei t/m september)

Maandag 10:00 - 17:00

Dinsdag Gesloten

Woensdag 10:00 - 17:00

Donderdag 10:00 - 17:00

Vrijdag 10:00 - 17:00

Zaterdag 10:00 - 12:00

Zondag 10:00 - 12:00

*bij diensten van de Parochie is het

Peelpunt gesloten

Contact Peelgeluk

www.peelgeluk.nl
info@peelgeluk.nl

facebook.com/peelgeluk

Peelgeluk staat ook 
in de Peel en Maas 

zomerinfo

“Genomineerd voor
de Galjaardprijs

2017”


