INFORMATIE-KLAPPER
CAMPERPLAATS

Beste Fietser & Camperaar
In deze klapper vindt u allerlei praktische informatie zoals
fiets- & wandelroutes – bezienswaardigheden – toeristische info.
welke u vanaf onze Fietsers & Camper Camping kunt ondernemen.
Wij wensen u een prettig verblijf toe. Mocht u desondanks nog vragen
hebben dan kunt u ons natuurlijk altijd aanspreken / bevragen.
Zou u zo vriendelijk willen zijn deze klapper na gebruik weer direct terug
te leggen zodat uw mede kampeerder ook hier gebruik van kan maken?
TIP! Maak een foto v/d route cq informatie of bezoek (onze) site
www.heiderust.nl / www.visitnoordlimburg.nl
Met recreatieve groet,
Fam. Berkers
Fietsers & Camper Camping Heiderust – Baarlo (L)

Belangrijke telefoonnummers:
BIJ NOOD:
Bij calamiteit:
Fam. Berkers Hei 19, 5991 PC Baarlo

112
+31(0)615024154

POLITIE:
Rijnbeekstraat 1, 5913 GA Venlo

0900-8844

HUISARTS(EN):
Kwistbeeklaan 3, 5991 XH Baarlo

+31(0)774772320

HUISARTSENPOST VENLO
Professor Gelissensingel 20, 5912 JX Venlo

0900-8818

SPOEDEISENDE HULP (SEH)
Professor Gelissensingel 20, 5912 JX Venlo

+31(0)773205810

ZIEKENHUIS VIECURI VENLO
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo

+31(0)773205555

TANDARTS:
Brouwersstraat 7, 5991 AR Baarlo

+31(0)774772662

APOTHEEK:
Wilhelminastraat 8, 5991 AZ Baarlo

+31(0)774773113

DIERENARTS:
Grotestraat 2, 5991 AW Baarlo
Maasstraat 25 5995 NB Kessel-Eik

+31(0)774621373

FIETSENMAKER:
Peeten Baarlo
Veldstraat 20 5991 AD Baarlo
Fietsservice Paul
Fietsreparatie op locatie
VVV – BAARLO:
Grotestraat 16a 5991 AW Baarlo

+31(0)774771231
+31(0)612815823

+31(0)774773666

Bezienswaardigheden in de omgeving:
(allen per fiets bereikbaar)

Kasteeltuinen Arcen
Hertog jan brouwerij
Graanbranderij de ijsvogel
Toverland attractiepark
Maashopper (fiets)boot over de Maas
Boerengolf en Solexverhuur De Middelt
Forellenvijvers en restaurant De Maashof
De Tiendschuur Keramiekschuur
Limburgs museum
Van Bommel van Dam museum
Speelpark klein Zwitserland
Kinderboerderij Hagerhof
Klimpark Funforest
Museum de kantfabriek
Openlucht museum de Locht
Kasteel Keverberg Kessel
Botanische tuin Jochumhof
Missiemuseum Steyl (TIP!)
PS Aero = vliegtuigen excursie (TIP!)
Wereldpaviljoen Steyl
Schutterij museum Stey

www.kasteeltuinen.nl
www.hertogjan.nl
www.ijsvogel.com
www.toverland.nl
www.maashopper.nl
www.parkhoevedemiddelt.nl
www.maashof.com
www.tiendschuur.net
www.limburgsmuseum.nl
www.vanbommelvandam.nl
www.skz.nl
www.kinderboerderijhagerhof.nl
www.funforest.nl
www.museumdekantfabriek.nl
www.delocht.nl
www.dekeverberg.nl
www.jochumhof.nl
www.missiemuseum.nl
www.psaero.com
www.wereldpaviloen.com
www.schutterijmuseum.nl

Voor meer (toeristische) informatie over de omgeving kijk op:
www.visitnoordlimburg.nl
Of bezoek het VVV kantoor in Baarlo (Grotestraat 16a, 5991 AW Baarlo)
Voor een fietsroute richting de diverse bezienswaardigheden kijkt u op:
www.routeplanner.fietsersbond.nl
www.nederlandfietsland.nl
www.visitnoordlimburg.nl/nl/fietsen
www.fietsknoop.nl/fietsen/baarlo
www.allefietserswelkom.nl/kaart/locatie/fietsers_campercamping_heiderust

Winkels:
Baarlo

In Baarlo zijn er diverse winkels. Zo vindt u in het centrum van Baarlo o.a:
COOP (supermarkt)
Kruidvat
Slagerij Gielen (alleen geopend op do, vr en za)
Bakkerij Fleuren & Broekmans
Slijterij van Bergen
Bloemisterij
Kledingzaak
Postkantoor (Bazus)
Op vrijdagmiddag is er een kleine weekmarkt in Baarlo
Bij het hoofdstuk Baarlo staat beschreven hoe u met de fiets of te voet in Baarlo kunt komen.
Aldi:
Verder ligt er, net buiten het centrum van Baarlo een Aldi.
Deze bereikt u door vanaf de camperplaats links af te slaan richting de N273.
U draait meteen rechts het fietspad op en fietst zo richting Baarlo.
U fietst alsmaar rechtdoor langs de N273. U gaat bij de verkeerslichten rechtdoor.
Op een gegeven moment ziet u aan de linkerzijde een vliegtuig staan. De Aldi ligt 100 mtr
verder aan de linkerzijde naast het bedrijf waar het vliegtuig staat. Hier kunt u de N273
oversteken. U ziet de parkeerplaats van de Aldi aan uw linkerzijde. U kunt met de camper
ook naar de Aldi. De parkeerplaats is groot en u kunt hier zonder probleem parkeren.
LIDL:
U bereikt de LIDL door vanaf de camperplaats richting Venlo te fietsen.
(de N273 oversteken en rechtdoor fietsen)
Bij de 2e rotonde gaat u naar links. Hier ziet u de LIDL liggen.
Ze hebben bij de LIDL dagelijks verse broodjes te koop.
Bakkerij Ut Bruedje:
Bij deze bakkerij kunt u tegen een erg goede prijs brood en Limburgse vlaai kopen.
U bereikt Bakkerij Ut Bruedje door vanaf de camperplaats richting Venlo te fietsen.
(de N273 oversteken en rechtdoor fietsen) Bij de eerste rotonde slaat u rechtsaf. De Bakkerij
bevindt zich op de hoek aan de rechterzijde.

Blerick

In Blerick bevinden zich diverse winkels zoals:
Diverse kledingzaken
Bakker Bart
Action
Primera
Bruna
Slijterij
Diverse supermarkten ( Jumbo en AH)
Op vrijdagmiddag en avond is er een markt waar u allerlei artikelen kunt kopen van
fietsonderdelen tot kaas en groenten.
U bereikt Blerick op de snelste manier door vanaf de camperplaats de N273 over te steken .
U fiets alsmaar rechtdoor. Bij de 2e verkeerslichten slaat u linksaf. U bevindt zich nu in het
centrum van Blerick.

Venlo

In Venlo vindt u een groot centrum waar de grote winkelketens zoals C&A, The Sting,
Primark, zich afwisselen met kleine boetiekjes. Ook vindt u hier diverse restaurants , musea
en een bioscoop. Bij het hoofdstuk fietsroutes kunt u een mooie fietsroute vinden richting
Venlo. Wilt u op een snelle (maar minder mooie route) manier richting Venlo dan kunt u de
N273 oversteken en alsmaar rechtdoor fietsen. U bereikt dan vanzelf het centrum van Venlo.
U kunt Venlo ook bereiken met de bus. De bushalte bevindt zich op enkele honderden
meters vanaf de camperplaats (N273 rechts – 200 mtr) Lijn 377.Bus stopt bij het station in
Venlo. Van hier uit loopt u zo de stad in. Op zaterdagochtend is er een grote markt op het
Nolensplein. Druk bezocht door Duitse toeristen en waar u velerlei marktwaar kunt kopen.

Restaurants:
Baarlo

Restaurant & café Centraal Baarlo:
Gezellig op het terras voor een hapje of drankje of lekker bij de open haard een diner
nuttigen. Dit alles kan restaurant Centraal in Baarlo. Centraal gelegen in Baarlo dé plek
naast de kerk in het hart van het mooie Maas- & Kastelendop Baarlo. Op fiets/loop afstand
fraai gelegen midden in dorpskern van Baarlo nabij de kerk en kasteel d'Erp.
Adres: Markt 1 Baarlo, Tel: 077 477 0140
Op www.centraalbaarlo.nl vindt u het menu en de openingstijden.
Met de fiets bereikt u Centraal :
Vanuit de camperplaats fiets u rechtsaf richting de N273. Deze steekt u over en u slaat
meteen rechts af het fietspad op. Daarna neemt u de eerst weg links en daarna de eerste
weg rechts (t/o kasteel De Berckt). Bij de 3e weg rechts slaat u af. Aan de rechterkant ziet u
kasteel D”Erp. U fietst door tot aan de kerk en daar op het plein ziet u restaurant Centraal.
U kunt er ook voor kiezen om parallel aan de N273 te fietsen. U gaat dan ook het fietspad op
maar neemt niet de eerste weg links maar fietst recht door op het fietspad. Ter hoogte van
Tango tankstation slaat u linksaf en steekt u de Napoleonsbaan over. Als u deze weg volgt
ziet u Centraal vanzelf aan u linkerkant liggen.
Te voet bereikt u Centraal via bovenstaande fietsroutes of via de wandelknooppunten:
30-33-31-46-40-44-45-47-48-94-65 (ongeveer 3,7 km)
Restaurant Maes21:
Op loop/ fietsafstand een uniek gelegen restaurant met groot terras en mooi uitzicht over
rivier de Maas.
Adres: Vergelt 21 Baarlo Tel: 077 477 2515
Op www.maes21.nl vindt u het menu en de openingstijden.
Met de fiets bereikt u Maes 21:
Vanuit de camperplaats fiets u rechtsaf richting de N273. Deze steekt u over en u slaat
meteen rechts af het fietspad op. Daarna neemt u de eerst weg links, u passeert een
golfbaan en wit kasteel (De Berckt) en fietst richting rivier de Maas. Deze weg blijft u volgen
totdat u op een T-splitsing komt. Hier slaat u links af richting het veerpont. U ziet Maes21
liggen nabij het veerpont.
Als u te voet gaat volgt u de volgende wandelknooppunten: 30,33,31,34,41,49
(ongeveer 3 km) Deels onverharde weg langs de Maas.
Route verharde weg: 30-33-31-46-40-44-45-42-43-49 (ongeveer 3,5 km)
Chinees & Wokrestaurant Peking Garden.
Op loop / fietsafstand.
Adres: Napoleonsbaan Noord 46 Baarlo Tel: 077 477 1414 www.wokbaarlo.nl
Vanaf de camperplaats slaat u rechtsaf richting N273. U gaat meteen rechts het fietspad op.
U volgt het fietspad tot aan de verkeerslichten. Het wokrestaurant ligt aan de rechter kant.

Friture / pizzeria:
In Baarlo vindt u diverse zaken waar u pizza of patat kunt eten. Allen liggen in het centrum
zelf. Het centrum is te bereiken via de routebeschrijving die u kunt vinden bij restaurant
Centraal. Bij restaurant Centraal fietst u (rechts) de Grotestraat in. U bevindt zich dan in het
centrum / winkelstraat(je).

Hout Blerick
Eetcafé de Elze
Op loop en fiets afstand (1.4 km)
Adres: Baarlosestraat 324, 5926 PN Venlo Tel: 077 851 0873
Op www.de-elze.nl vindt u het menu en de openingstijden.
Vanaf de camperplaats fiets of loopt u richting de N273. Deze steekt u over.
U volgt het fietspad richting Venlo. Na ongeveer 1 km ziet u het eetcafé aan de linkerkant
liggen. Indien u aangeeft gast bij ons te zijn ontvangt u een gratis kopje koffie of thee.

Venlo
In Venlo vindt u, zoals in elke grotere stad, diverse eetgelegenheden.
Voor ieder wat wils. Wij raden u echter aan om ook eens een maaltijd te nuttigen in eerder
genoemde (onderstaande) restaurants.

Tuinbezichtigingen:

Vanaf de camperplaats kunt u te voet of per fiets enkele mooie tuinen bezichtigen.

Brookergarden in Hout-Blerick

Brookerhofweg 16, 5926 VB Venlo (Hout-Blerick)
De tuin van Loek en Anne-Marie Gubbels, is een zelf ontworpen tuin van 5500m2 groot.
De tuin is gevarieerd van opzet met romantische hoekjes en loopt vloeiend over in
verschillende thema's uitgebalanceerde beplanting voldoende hoeken en hagen om het
geheel spannend te houden.
Openheid en beslotenheid vormen zowel de doelstelling als de uitdaging, we houden van
verschillende sferen maar die moeten wel geleidelijk in elkaar overlopen om uiteindelijk een
geheel te vormen.
In 2012 was onze tuin beplant met 20.000 bloembollen in samenwerking met het voormalige
internationale bloembollencentrum. Jacqueline van der Kloet heeft hier een bloembollen
ontwerp voor gemaakt.
Voor openingsdagen en tijden zie: www.brookergarden.nl
•
•
•
•
•

Entree tijdens de open tuin dagen 3 euro per persoon exclusief koffie
Groepen ook op andere dagen welkom vanaf 10 april minimaal 10 personen .
Kinderen onder begeleiding gratis
Honden niet toegestaan
De tuin is rolstoel toegankelijk

U bereikt deze tuin door vanaf de camperplaats richting Venlo; Hout-Blerick te lopen/fietsen.
Bij de N273 steekt u mbv fietspad de weg over ri. Venlo (Baarlosestraat). Vervolgens volgt u
het fietspad en slaat u de eerste weg links af. Brookergarden ligt op 1 ½ km vanaf de
camperplaats.

Hesperidenhof Baarlo
Hei 8a, 5991 PC Baarlo

Romantische tuin van Coen en An Keunen met een oppervlakte van 10.000 m² met
subtropische planten, ingedeeld in voortuin, leeftuin, vijvertuin en door het bos wandelt u
naar een tuin waarin vruchtdragende bomen en kruidachtige planten staan. Terugkomend
door de bostuin wandelt u vervolgens langs de 60 meter lange fruithaag met verschillende
(oude) rassen; appels, peren, pruimen en kersen. Een uitgebreide collectie vooral oude
kuipplanten, waaronder een variatie aan prachtige citrusbomen, treft u aan op de terrassen
en in de borders van de leeftuin. Het houten terras op het water in de vijvertuin is een
heerlijke plek om te genieten van het geluid van water en vooral vogels. In de oranjerie met
subtropische planten of op een van de gezellige terrasjes kunt u nagenieten met koffie of
thee en appelgebak uit eigen keuken.
Ook dit jaar bent u weer welkom in deze tuin op afspraak in de periode juni, juli en augustus.
Het is mooi weer, u gaat met enkele personen fietsen en het lijkt u leuk de Hesperiden Hof
(nog) eens te bezoeken, u kunt altijd even bellen of we er zijn. Tel: 06-53253104
Zie ook www.hesperidenhof.nl
Entree: € 7,00 p.p. incl. koffie en thee met appelgebak uit eigen keuken en evt. een
rondleiding voor groepen. € 5,00 p.p. excl. koffie en thee met gebak.
U bereikt deze tuin door vanaf de camperplaats linksaf richting het bos te lopen/fietsen.
U rijdt voortdurend rechtdoor, door het bos (soms slecht begaanbaar) totdat u weer op een
verharde weg (Hei) uit komt. Hier gaat u links af en blijft deze weg volgen. Na enkele
honderd meters bevindt zich Hei nummer 8a aan uw linker hand.
Hesperidenhof ligt op 1 ½ km vanaf de camperplaats.

Fietsroutes:
U kunt via het fietsknooppunten systeem zelf een route uitstippelen. Zie hiervoor het bord
aan de oprijlaan op onze camperplaats. Het dichtstbijzijnde fietsknooppunt is knooppunt 59.
Te bereiken door rechtsaf te slaan vanaf de camperplaats. U fietst richting de N273.
Deze steekt u over en u gaat meteen rechtsaf het fietspad op richting Baarlo.
Vervolgens neemt u de eerste weg links, u fietst vervolgens langs een golfbaan en wit
kasteel (De Berckt). Na dit kasteel ziet u knooppunt 59 op de kruising aan uw linkerzijde.

Onderstaande enkele fietsroute suggesties:
Stuw en sluizen Baarlo route

Lengte: 36 km
Start: de Markt (nabij de kerk) in Baarlo
Start vanaf camperplaats:
Vanaf de camperplaats slaat u rechtsaf richting de N273. Deze steekt u over en u fietst
meteen rechts het fietspad op richting Baarlo. Bij het Tango tankstation gaat u linksaf het
dorp in. Deze weg fiets u alsmaar rechtdoor totdat u bij het kerkplein (knooppunt 58) komt.
Hier start de route. U kunt ook vanaf de camperplaats richting knooppunt 59 fietsen en van
daaruit de route vervolgen naar 4 en daarna 58.
Knooppunten: 58, 54, 53, 76, 5, 50, 78, 51, 77, 64, 75, 63, 65, 24, 25, 28, 56, 55, 57, 58
Via allerlei kleine weggetjes door het buitengebied komt u langs de Maas. Circa 2,5 kilometer
na de start ziet u aan uw linkerkant het stuw- en sluizencomplex. Het stuw- en
sluizencomplex tussen Baarlo en Belfeld is ook voor kinderen erg leuk en leerzaam.
Het is voor hen een schouwspel wanneer vrachtschepen en pleziervaartuigen omhoog en
omlaag gaan in de stuw.
Verderop in Kessel maakt u kennis met de kasteelheren en -vrouwen van
Kasteel de Keverberg. Dit Kasteel is recent herbouwd. (Zie pagina met info m.b.t. Kessel)
Via Neer, Helden en de omvangrijke Heldense Bossen keert u terug naar Baarlo,
het beginpunt van deze route.
De Stuw en Sluizenroute is een mooie afwisselende route met weidse Maaspanorama's,
schaduwrijke bossen en open velden.

Kastelen route Peel en Maas

Startpunt: de Markt (nabij de kerk) in Baarlo
Lengte: 33 km
Start vanaf camperplaats:
Vanaf de camperplaats slaat u rechtsaf richting de N273. Deze steekt u over en u fietst
meteen rechts het fietspad op richting Baarlo. Bij het tango tankstation gaat u linksaf het dorp
in. Deze weg fiets u alsmaar rechtdoor totdat u bij het kerkplein (knooppunt 58) komt.
Hier start de route. U kunt ook vanaf de camperplaats richting knooppunt 59 fietsen en van
daaruit de route vervolgen naar 4 en daarna 58.
Knooppunten: 58, 54, 53, 63, 65, 56, 55, 57, 62, 61, 60, 59, 04, 58
De fietsroute laat u de kasteeldorpen Baarlo en Kessel zien met al haar bijzondere
historische objecten. Het sfeervolle dorp Baarlo kan bogen op een rijk verleden. De fietsroute
voert u hier langs de historische gebouwen: Kasteel d’ Erp (thans in privé bezit), kasteel de
Berckt (thans een groepsaccommodatie) en kasteel (Chateau) de Raay (thans een design
hotel-restaurant, waar voor u een heerlijk kopje koffie met Limburgse vlaai altijd klaar staat!).
Vervolgens fietst u langs 'Mooder Maas' naar Kessel waar u het prachtige Kasteel
De Keverberg kunt bewonderen en komt u ook nog langs Kasteel Villa Oeverberg
(thans privébezit).

Bos & Maas route Helden

Startpunt: de Markt (nabij de kerk) in Baarlo
Lengte: 33 km
Start vanaf camperplaats:
Vanaf de camperplaats slaat u rechtsaf richting de N273. Deze steekt u over en u fietst
meteen rechts het fietspad op richting Baarlo. Bij het tango tankstation gaat u linksaf het dorp
in. Deze weg fiets u alsmaar rechtdoor totdat u bij het kerkplein (knooppunt 58) komt.
Hier start de route. U kunt ook vanaf de camperplaats richting knooppunt 59 fietsen en van
daaruit de route vervolgen naar 4 en daarna 58.
Knooppunten: 58, 54, 53, 76, 5, 50, 78, 51, 77, 64, 66, 67, 24, 65, 56, 55, 57, 58
Deze route gaat via de prachtige Heldense Bossen naar Baarlo, Kessel en Neer. Geniet van
een mooi stukje natuur langs de Maas, de vele akkers en de groene bossen. Het landschap
is zeer gevarieerd met Maaszichten, landelijk en bosrijk gebied in zowel de zon als schaduw.
Ontdek de kastelen in Baarlo, geniet van een hapje of een drankje op een terrasje aan de
Maas en aanschouw de vele bezienswaardigheden onderweg, zoals de kastelen, het stuwen sluizencomplex en de Maaspanorama.

Ontdek het Land van Peel & Maas route

Start: de Markt (nabij de kerk) in Baarlo
Afstand: 73 km (af te korten tot 50 km)
Start vanaf camperplaats:
Vanaf de camperplaats slaat u rechtsaf richting de N273. Deze steekt u over en u fietst
meteen rechts het fietspad op richting Baarlo. Bij het tango tankstation gaat u linksaf het dorp
in. Deze weg fiets u alsmaar rechtdoor totdat u bij het kerkplein (knooppunt 58) komt.
Hier start de route. U kunt ook vanaf de camperplaats richting knooppunt 59 fietsen en van
daaruit de route vervolgen naar 4 en daarna 58.

Knooppunten: 58, 54, 53, 63, 65, 24, 66, 23, 68, 22, 6, 20, 10, 82, 8, 95, 81, 9, 29, 21, 31,
52, 88, 67, 74, 61, 60, 59, 4, 58
Ontdek het Land van Peel en Maas tijdens deze grote fietsronde door de gemeente
Peel & Maas.
Gemeente Peel & Maas, de op-een-na grootste gemeente in Noord-Limburg, is enerzijds
de Peel, met de fascinerende natuur, en anderzijds de Maas, met haar lieflijke schoonheid.
De ideale omgeving dus voor een afwisselende fietstocht! Deze fietstocht voert u onder
andere voorbij de dorpen Baarlo, Kessel, Helden, Panningen, Meijel, Grashoek, Koningslust
en Maasbree.
De route is optioneel in te korten tot 50 kilometer. Na knooppunt 6 volgt u dan knooppunt 12.
Houd na knooppunt 12 knooppunt 21 aan en vervolg de route via de overige
knooppuntennummers.

Maasvallei route

Start: fietsknooppunt 10
Afstand: 63 km ( naar knooppunt 10 is 6 km vanaf de camperplaats)
Vanaf de camperplaats richting knooppunt 59 fietsen.
Daarna volgt u knooppunten 9-11-10. Knooppunt 10 is de start.
Knooppunten: 10, 13, 16, 97, 95, 27, 94, 63, 73, 74, 55, 70, 56, 26, 98, 91, 90, 89, 82, 81,
84, 96, 7, 10
Deze fietstocht is er een door de prachtige natuur van Venlo en omgeving! De Maasvallei
Route is een heerlijke ontspannende route langs het prachtige natuurschoon van de rivier de
Maas. Een flinke fietstocht waar u 56 kilometer lang kunt genieten van wat deze bijzondere
rivier u allemaal te bieden heeft.
Daarnaast doet u tijdens de fietstocht vele gezellige dorpjes aan zoals Arcen, Broekhuizen,
Grubbenvorst en Velden.

Route langs de Maas

Startpunt: knooppunt 59
Afstand: 25 km
Vanaf de camperplaats richting knooppunt 59 fietsen.
knooppunten: 59, 4, 58, 54, 53, 3, 2, 99, 70, 5, 4, 59
Een route die u meeneemt langs de uitwaarden van de Maas. U rijdt via Baarlo richting
Kessel. ( zie bezienswaardigheden Kessel). Een lekker ijs mag niet ontbreken
(Clevers Kessel) tijdens deze fietstocht. Met het veerpont steekt u rivier de Maas over en aan
de andere kant van de Maas fietst u weer terug richting Baarlo.
In Steyl (zie bezienswaardigheden Steyl) neemt u het veerpont terug naar Baarlo.
Wilt u Venlo bezoeken en de route nog iets langer maken dan volgt u vanaf knooppunt 5 de
volgende knooppunten: 5,8,7. Tussen knooppunt 8 en 7 ziet u het centrum van Venlo aan de
rechterkant liggen.

Van Baarlo naar Venlo (retour)

Startpunt: fietsknooppunt 59
Afstand:15 km
Knoopunten: 59, 4, 5, 8, 7, 10, 11, 9, 59
Een route die u via de Maas ( veerpont) brengt naar Venlo.
Tussen knooppunt 8 en 7 ziet u het centrum van Venlo aan de rechterkant liggen.
Als u de route daarna vervolgt komt u langs het Limburgs museum. Zeker een bezoek
waard. Via de andere kant van de Maas komt u weer terug op de camperplaats.

Langs de Maas en de Duitse grens

Startpunt: fietsknooppunt 59
Afstand:43 km
Knooppunten: 59, 4, 5, 70, 99, 98, 53, 23, 97, 62, 60, 61, 91, 4, 3, 53, 54, 58, 4, 59
Via het veerpont steekt u de Maas over. Via de Maas en de dorpen Tegelen, Reuver,
Swalmen en Beesel fietst u langs de grens van Nederland.
Nadat u met het veerpont de Maas weer oversteekt keert u aan de andere zijde van de Maas
weer terug naar het startpunt.

Plan zelf een mooie route op:
www.routeplanner.fietsersbond.nl
www.nederlandfietsland.nl
www.visitnoordlimburg.nl/nl/fietsen
www.fietsknoop.nl/fietsen/baarlo
www.allefietserswelkom.nl/kaart/locatie/fietsers_campercamping_heiderust

Wandelroutes:
Wandel route naar Baarlo

Vertrek: vanaf camperplaats
Afstand: 4,5 km
Wandelknooppunten: 30, 33, 31, 46, 40, 44, 45, 47, 64, 65

Wandelroute langs de Maas

Vertrek: vanaf camperplaats
Afstand: 7 km
Wandelknooppunten: 30, 33, 31, 34, 41, 49, 43, 41, 40, 46, 31, 33, 30
Een korte wandeling langs de Maas. U komt voorbij de uitkijktoren waar u een mooi uitzicht
heeft over rivier de Maas, haar uiterwaarden en de omliggende dorpen.
Bij restaurant Maes21 kunt u de inwendige mens versterken voordat u weer terug loopt
richting de camperplaats. U kunt de route verlengen door bij Maes21 , knooppunt 49, met het
veerpontje de Maas over te gaan en richting Venlo te lopen. Route is dan in totaal 15 Km.
Volg dan wandelknooppunten: 30, 33, 31, 34, 41, 49, 50, 80, 92, 91, 8, 10, 9, 82, 84, 38,
37, 35, 36, 34, 31, 33, 30

Wandelroutes vanuit de Markt in Baarlo

Knopen lopen Baarlo
Vertrek: vanaf de Markt (nabij de kerk) in Baarlo
Afstand: 10 km
Wandelknooppunten:
65, 94, 48, 95, 42, 43, 49, 41, 40, 44, 63, 64, 65, 62, 61, 60, 80, 83, 84, 96, 91, 68, 67, 65
Vanuit de camperplaats kunt u met de fiets naar Baarlo of u volgt vanuit de camperplaats
de wandelknooppunten:30, 33, 31, 46, 40, 44, 45, 47, 64, 65
De wandelroute KnopenLopen Baarlo: Kastelen en Kunst voert u in ongeveer 10
kilometer langs vier kastelen en enkele 'knopen' van kunstenaar Tajiri. Het dorp Baarlo
(de Limburgers zeggen 'Baolder'), is een dorp met een rijke historie. In de Romeinse tijd lag
Baarlo aan de Via Mosae: de heerweg tussen Maastricht en Nijmegen.
Vlak na de start van de route is eerst historische wasplaats De Sprunk te zien. In vroegere
tijden werd bij deze natuurlijke bron de wekelijkse was gedaan. Gezamenlijk wassen bood de
Baarlose vrouwen alle gelegenheid om de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Enkele keren per
jaar wordt hier nog een historisch schouwspel opgevoerd.
Nabij de wasplaats is 'Granny's Knot' te zien, de eerste Tajiri-knoop. Het eerste kasteel van
deze route is Kasteel d'Erp, welke zijn naam dankt aan de familie d'Erp die hier bijna 200
jaar woonde. De route vervolgt richting de Maas, alwaar u een prachtig uitzicht op
Kloosterdorp Steyl, aan de overkant van de Maas, heeft.
Verder komt u tijdens deze wandelroute nog langs de kastelen De Berckt, Scheres en
De Raaij.

Beleef het Maasdal

Vertrek: vanaf de Markt (nabij de Kerk) in Baarlo
Te bereiken met de fiets of te voet (zie route naar Baarlo)
Afstand: 11 km
Wandelknooppunten:
65, 64, 63, 44, 40, 41, 49, 43, 100, 23, 23, 22, 20, 2, 3, 97, 98, 48, 94, 65
Geniet van de eenvoud en de kleinschalige bedrijvigheid in een eeuwenoud gebied.
Het Maasdal in Baarlo-Oyen is een bijzonder gebied in de uiterwaarden op de linkeroever
van de Maas. Op initiatief van de bewoners en de gemeente is het Maasdal
in Baarlo opgewaardeerd met onder andere poorten, bankjes en hagen.
Zodra de zon schijnt vullen de wegen zich met fietsers en wandelaars. De trotse en
ondernemende ‘locals’ van het Maasdal hebben hun initiatieven samengebracht op een
kaart, zodat iedereen kan zien wat er te doen is in het gebied. Geniet van de route, van de
omgeving, van de hartelijke inwoners, de mooie recreatie-adressen en van de heerlijke en
eerlijke producten die hier dankzij de vruchtbare rivierbodem worden gemaakt.
Beleef het Maasdal!
Deze route is ook leuk op de fiets te doen.
De route-informatie is in gedrukte versie gratis verkrijgbaar bij alle VVV's in Peel en Maas.
Maar ook via internet te downloaden.

Beelden wandelroute

Vertrek: vanaf de Markt (nabij de Kerk) in Baarlo
Te bereiken met de fiets of te voet (zie route naar Baarlo)
Lengte: 2 km
Wandelknooppunten: 65, 94, 48, 47, *, 63, 64, 62, 65 (**).
(* en ** afwijkingen van wandelknooppunten route)
Tijdens het eerste stukje van de Beeldenroute zult u veel te zien krijgen. Vóór de kerk het
kunstwerk van Marjan Wijnhoven-Boon en haar vader ter gelegenheid van zestig jaar
bevrijding Baarlo. Op het marktplein het kunstwerk ‘Overhand knot’ van Shinkichi Tajiri.
Rechts op het plein ‘het Baarlo monument’ van Jan Janssen. Vanuit de Markt naar wasplaats
en watermolen lopen. Rechts van de watermolen staat het ‘verzetsmonument’ van Wim
Rijvers. Net voorbij de watermolen “Granny’s knot” van Shinkichi Tajiri.
Rechtsaf het lemenpad volgen tot het kasteel. Vóór het kasteel kunstwerk ‘Square knot’ van
Shinkichi Tajiri. Onderweg in de gracht het kunstwerk ‘Zonder titel’ van Mathieu
Knippenberg. Vóór het kasteel rechtsaf. Bij knooppunt 48 gaat u richting knooppunt 47,
daarna knooppunt 64. Na parkbos “Het Kempke” linksaf de Kloosterhof in. Kunstwerk
‘Overhand knot’ van Shinkichi Tajiri.
*Opgelet!
Bij verlaten Kloosterhof de Maasstraat oversteken naar de Pastoor Geenenstraat. Vóór het
appartementencomplex rechts kunstwerk ‘Echtpaar op de bank’ van Bea Dorpe.
Daarna 1ste weg links, Voorste Horst, diverse werken van Sjer Jacobs. Volg de opvallende
stoeppaaltjes, die ook wel “sjerkes” genoemd worden.
** Opgelet!
Tussen Bloemboetiek De Klaproos en het Kruidvat naar de Weem. Links aanhouden richting
Pastoor Cremersstraat. Tussen de woningen met huisnummer 2-4-6-8 lopen, terug naar de
Grotestraat; rechtsaf.

Stuwroute

Startpunt: Markt (nabij de Kerk) in Baarlo
Lengte: 5 km
Wandelknooppunten: 65,94, 48, 95, 100, 43, 42, 45, 47, 64, 65
Voor meer routes, kijk op:

www.visitnoordlimburg.nl

Baarlo:

Het sfeervolle kastelendorp Baarlo is gelegen aan de Maas. Baarlo ligt 5 km van Venlo en
circa 30 km van Roermond. Baarlo kenmerkt een rijk verleden. Het heeft maar liefst 4
kastelen en nabij de historische dorpskern vindt u nog een historische wasplaats met
bijbehorende watermolen.
Vanuit Baarlo kunt u een kastelenwandeling maken langs kasteel d'Erp, kasteel de Berckt,
kasteel de Raay en Huis Oyen, een kasteelboerderij uit de zestiende eeuw. Via het
plaatselijke VVV kunt u diverse uitstapjes/excursies maken.

Bezienswaardigheden:
Kastelen:
In Baarlo staan diverse kastelen. Helaas zijn deze niet vrij toegankelijk.
Wel is er een kastelenfietsroute waarbij u alle kastelen van de buitenkant kunt bewonderen.

Wasplaats:
In het centrum van het dorp vindt u een historische wasplaats. Enkele malen per jaar worden
hier wasdemonstraties gegeven.

Watermolen:
Wekelijks geopend op zaterdagmorgen tussen 10-12 uur. Bij voldoende water is de molen
ook in bedrijf.

PS Aero:
U grote verzameling vliegtuigen en helikopters waar u een rondleiding kan volgen.
Deze rondleiding is te boeken bij het VVV kantoor. ( vaste data)

Wandelroute Bospartizanen:
In de 2e Wereldoorlog heeft een grote groep mensen verstopt gezeten in de bossen rondom
Baarlo. Deze groep werd ook wel de bospartizanen genoemd. Het VVV kantoor organiseert
jaarlijks meerdere malen een wandeling met gids. De gids neemt u mee op een wandeling
door de bossen en neemt u mee in de belevenissen van de Bospartizanen. Alleen te boeken
via het VVV kantoor (vaste data)
Stuw:
Een mooie plek gelegen aan rivier de Maas. Leuk om er tijdens een fietstocht langs te fietsen
en vanuit een bankje de bootjes te zien zakken naar het lagere gedeelte van de Maas.
Uitkijktoren:
In het Berckterveld staat een tien meter hoge uitkijktoren. Stijg tot grote hoogte en geniet van
het weidse uitzicht over de Maas naar Baarlo en Steyl.
De uitkijktoren bevindt zich nabij fietsknooppunt 59.

Kunst verbindt!
Je zou Baarlo zonder enige overdrijving het dorp van de verbinding kunnen noemen. En dan
denken we niet eens alleen aan het majestueuze kunstwerk Verbinding van Tajiri, dat oprijst
aan de Napoleonsbaan of aan de andere zes knopen die hij Baarlo schonk.
Hoe kunst Baarlo verbindt komt al tot uiting bij het ontstaan van veel werken. Kunstenaars,
en de plaatselijke ijzergieterij Geraedts werkten vaak samen en kwamen tot succesvolle
kunstwerken.
Beelden van Tajiri:
Tajiri is een kunstenaar uit Amerika die zich in 1962 vestigde in Baarlo.
Hij is bekend van vele kunstwerken die hij vervaardigde uit ijzer. In Baarlo zelf staan 7
kunstwerken ( knopen) die hij geschonken heeft aan het dorp. Bij het VVV kantoor is een
route verkrijgbaar ( knopen wandelroute) waarbij u door het dorp en omgeving wandelt en
alle knopen tegenkomt.

VVV Baarlo: hier verkrijgt u alle toeristische informatie welke Baarlo,
de gemeente Peel & Maas en onze regio te bieden heeft. Zie: www.visitnoordlimburg.nl
Het VVV is gelegen in de Grotestraat 16a Baarlo, Tel: 077 477 3666

Kessel:
Een historische markt, monumentale hoeves en villa’s, gezellige terrasjes en een schitterend
Maaspanorama met als blikvanger Kasteel de Keverberg; het modernste kasteel van
Nederland met een eeuwenoud verleden. Dát is Kessel. Een plek waar de tijd soms even stil
lijkt te staan. Ervaar het zelf. Struin door de straatjes, wandel over de Maasboulevard,
fiets door de mooie natuur en geniet van wat Kessel op culinair gebied te bieden heeft.
Kessel, dat moet u zien!
Er zijn verschillende fiets routes waarbij u Kessel aandoet. Zie hoofdstuk fiets routes.
Wilt u vanuit de Camperplaats rechtstreeks naar Kessel dan volgt u knooppunten:
59-4-58-54-53
Voor de terugweg kunt u dezelfde knooppunten terug volgen maar u kunt ook via de andere
kant van de Maas terug fietsen.
U volgt dan vanaf de camperplaats de volgende knooppunten:
59-4-58-54-53-3-2-99-70-5-4-59 ( ongeveer 25 km)

Kasteel Keverberg

Kasteelhof 4 5995 BX Kessel
Trots boven de historische kern van Kessel torent Kasteel de Keverberg uit. Het kloppend
hart van het dorp. De meer dan duizend jaar oude burcht is een aantal jaren geleden van
een ruïne heropgebouwd tot het modernste kasteel van Nederland. Een unieke plek waar
verleden en heden elkaar ontmoeten.
Waar vroeger de graven Van Kessel zetelden, worden nu feesten, teaparty’s, bijeenkomsten
en vergaderingen gehouden. U bent van harte welkom om dit bijzondere kasteel vanbinnen
en buiten te bekijken. U vermaakt zich gegarandeerd bij een van de vele rondleidingen! Zelfs
als u wat minder geïnteresseerd bent in geschiedenis. Want dan zijn de eigentijdse
architectuur van de aanbouw, het fantastische uitzicht over het Maasdal en het
Bourgondische leven in en rond het kasteel nog altijd redenen genoeg voor een bezoek.
Heeft u alles gezien? Vlij dan neer op het terras of op de prachtige binnenplaats van het
kasteel en geniet van echte Limburgse vlaai.

Sint Anthoniusmolen

Roode Eggeweg 4 5995 PH Kessel
Ontdek de historie van de Sint Anthoniusmolen! Deze standerdmolen is twee keer verplaatst:
de eerste keer binnen Meijel (1801) en vervolgens van Meijel naar Kessel (1878).
Veel elementen in deze prachtig gerestaureerde molen bevatten inscripties. De oudste
dateren uit 1800. Op woensdag- en zaterdagmiddag draait de molen meestal, kunt u een
praatje maken met de molenaar en kijken hoe op ambachtelijke wijze meel gemalen wordt.
In de winkel onderin de molen kunt u de verse producten kopen, van volkoren tarwemeel tot
speltpannenkoekenmix.

IJssalon Clevers

Baarloseweg 1 5995 BK Kessel
Indien u een bezoekje brengt aan Kessel mag een lekker ijs van ijssalon Clevers niet
ontbreken. Heerlijk zelfgemaakt ijs in alle soorten , kleuren en maten. Daarvoor moet u bij
IJssalon Clevers zijn. Een begrip in Limburg. Het geheim? De eindeloze passie voor smaak
en verse producten. Elke dag trakteert het team van Clevers u op het lekkerste ijs. Zelfs in
de winter! Komt u ook proeven en Clevers ervaren?
Verder vindt u in Kessel diverse andere terrassen waar u kunt genieten van een kop koffie,
lunch of diner.

Steyl:

Steyl was in de 19e eeuw een welvarend handelsdorpje vanwege de ligging aan de Maas.
Veel handelaren vestigden zich in Steyl en rijke families bouwden hier kapitale landhuizen.
Het dorp aan de Maas is vooral bekend als kloosterdorp. Sinds 2004 geniet een deel van de
oude dorpskern bescherming van rijkswege als beschermd dorpsgezicht Steyl.
Er zijn diverse bezienswaardigheden die de moeite waard zijn om te bezoeken.
Steyl is te voet of per fiets bereikbaar.
Fietsknooppunten: 59-4-5 ( u bereikt 59 door vanaf de camperplaats naar de N273 te fietsen.
Deze steekt u over en u gaat meteen rechts het fietspad op. Als u de eerste weg linksaf slaat
passeert u een golfbaan en wit kasteel (De Berckt) en komt u knooppunt 59 tegen aan de
linkerzijde (thv splitsing).
Wandelknooppunten: Loop naar de N273 en volg 33-31-34-41-49-50 (3,5 KM)

Missiemuseum:

Sint Michaëlstraat 7, 5935 BL Steyl
Een bezoek aan het Missiemuseum in kloosterdorp Steyl is een bijzondere ervaring.
Anders dan de naam doet vermoeden vind je er een overweldigende hoeveelheid
volkenkundige voorwerpen, 1500 opgezette dieren en een imposante, kleurrijke verzameling
vlinders, kevers en andere insecten. Dit alles in een opstelling zoals gebruikelijk aan het
einde van de negentiende eeuw: metershoge vitrines, een open diergroep die doet denken
aan de ark van Noach en wanden vol kastjes in het insectenkabinet. Deze historische
inrichting maakt het museum uniek; het museum is zelf een museum geworden.
Ook voor kinderen is bezoeken van dit museum de moeite waard.

Kloosters en kloostertuin(en):

Heilige hartklooster Zusterstraat 20, 5935 BX Steyl
Het grote Heilig Hartklooster wordt bewoond door de zusters van de congregatie
Dienaressen van de Heilige Geest. Deze congregatie werd in 1889 gesticht door Arnold
Janssen en de zusters Maria en Josepha. Het gebouw is het kloppend hart van de
congregatie die in totaal 3300 zusters telt in 50 landen. Het klooster biedt ruimte aan zusters
op vernieuwingscursus; deze worden gevolgd door zusters die een missietaak hebben
gehad en op adem willen komen in Steyl. Het klooster werd in 1904 voltooid en verkeert in
uitstekende staat. Momenteel wonen er ongeveer 90 zusters van de congregatie. Het
klooster is, op de lekenkapel na, niet vrij toegankelijk maar wel goed te bekijken vanaf de
openbare weg. De kapel is te bezoeken door via de hoofdingang het klooster te betreden. Bij
de receptie wordt u doorverwezen naar de kapel. In de kapel bevinden zich de sarcofagen
van de zusters Maria en Josepha.

Heilig Geesteklooster

Kloosterstraat 19 5935 CA Steyl
Dit klooster kunt u helaas alleen van de buitenkant bekijken.

St.Gregortuin

St. Michaëlstraat 7 5935 BL Steyl
Bij het oude klooster St. Gregor ligt de St. Gregortuin. De kloostertuin is voornamelijk een
siertuin, maar er staan ook beelden van verschillende heiligen opgesteld. Ook is er een
kruiswegstatie aangebracht in de ommuring. Het prieeltje in de tuin werd gebruikt voor
zieken om in de open lucht te herstellen van bijvoorbeeld tuberculose.
De kloostertuin is toegankelijk via de ingang van de Goede Herdertuin, tegenover Missiehuis
St. Michaël. Net achter de werkplaats (het langgerekt gebouw dat evenwijdig aan de weg
ligt) slaat u rechtsaf. Vroeger waren de tuinen volledig afgesloten, de huidige toegang is dus
niet origineel. De tuin is elke dag tussen 9.00 en 17.00 uur geopend.

De goede Herdertuin

St. Michaëlstraat 7 5935 BL Steyl
De Goede Herdertuin werd aangelegd voor en door de broeders en paters die in het
Missiehuis verbleven. De tuin ligt dan ook tegenover het Missiehuis St. Michaël.
Een deel van de tuin is gereserveerd voor kleinschalige groente en fruitteelt, in een ander
deel van de tuin bevinden zich de grotten van St. Gregor. Deze grotten zijn rond 1885
gebouwd en dienden als rust- en bezinningsplek voor de kloosterlingen.
Onder andere de Mariagrot is de moeite waard. De Mariagrot is opgebouwd uit kleine
mozaïeksteentjes van glas, afkomstig uit de hele wereld. Voordat de missionarissen
uitgezonden werden bezochten ze de grot, wetende dat ze er nooit meer terug zouden
keren. De kloostertuin is toegankelijk vanaf de St. Michaelstraat, tegenover het Missiehuis,
en vanaf de Parkstraat, tegenover het Ketelhuis.

Wereldpaviljoen:

Sint Michaëlstraat 6A, 5935 BL Steyl
Een leuk uitstapje voor jong en oud. Stap in een echte Fokker 50 Jetstar en vlieg naar een
andere wereld. Maak kennis met het midden- Amerikaanse land Nicaragua en het Afrikaans
land Ghana. Je waant je in deze landen en beleeft het leven van de mensen die er wonen. In
het Wereldpaviljoen ontmoeten culturen elkaar waardoor meer begrip ontstaat voor elkaars
doen en laten. Daardoor wordt de basis gelegd voor betere samenwerking en communicatie
in de wijk, de regio, het land en de wereld. Op woensdagmiddag en op zondagmiddag is het
Wereldpaviljoen voor het publiek geopend van 13.00-17.00 uur.

Botanische tuin Jochumhof:

Maashoek 2-B, 5935 BJ Steyl
De Botanische tuin kent een lange geschiedenis. De oudste delen van de tuin dateren uit
1977, toen op de plaats van de huidige botanische tuin een kapitaal landhuis stond. In 1933
startte Pater Peter Jochum een botanische tuin om het biologie onderwijs aan het klooster te
ondersteunen. Vanuit alle werelddelen brachten missionarissen plantenzaden mee naar de
tuin van Pater Jochum. Waar ooit begonnen werd met zaadjes staan nu kolossale bomen.
Later werd de tuin uitgebreid met een kruidentuin, heemtuin en een mediterrane kas.
Tot Op de dag van vandaag zorgt de Stichting Botanische tuin Jochumhof met een grote
groep vrijwilligers dat de tuinen blijven bestaan en er netjes bij liggen.

Limburgs schutterij museum:

Rozenstraat 18, 5935 AN Steyl
Het Limburgse schutterswezen is eeuwenoud. Een soort burgerwacht of militie die in de
Middeleeuwen de stad / het dorp beschermde bij een aanval. Tevens speelde de schutterij
een rol bij het handhaven van de orde bij oproer of brand. Maak kennis met Limburgse
historie, tradities en activiteiten. Bekijk de vaandels, het Koningszilver en de uniformen.

Venlo:

Venlo is de grootste gemeente in Noord-Limburg en na Maastricht, qua inwonertal de tweede
van de Nederlandse provincie Limburg. De gemeente omvat meerdere stadsdelen, zoals in
het westen aan de overkant van de rivier de Maas Blerick en in het zuiden Tegelen en
Belfeld en in het noorden de dorpen Arcen, Lomm en Velden.
Venlo verrast. Dat is wat we horen van bezoekers die voor het eerst in de stad zijn geweest.
Venlo heeft namelijk veel meer dan je denkt. Ontdek de vele Venlose boetieks en
speciaalzaken in de historische binnenstad. Ook de shoppingcentra aan de rand van de stad
laten het bloed van shopaholics sneller stromen. De vele festivals, muziekoptredens en het
theater zorgen voor veel gezelligheid! Ook op culinair gebied heeft de stad alles voor het
prikkelen van de zintuigen. Ken je de musea al die de stad rijk is?

Limburgs museum

Adres: Keulsepoort 5 5911 BX Venlo
Het Limburgs museum is een cultuur historisch museum dat de verhalen van Limburgers
vertelt en verbeeldt. De collectie binnen het museum verbeeldt de verhalen en nodigt uit tot
interactie.
Voor informatie over de wisselende tentoonstellingen kunt u terecht op de website van het
museum. www.limburgsmuseum.nl

Van Bommel van Dam Museum

Adres: Klaasstraat 38 5911 JR Venlo
Museum van Bommel van Dam is een museum voor moderne kunst in Venlo. Er wordt
schilder- en tekenkunst, beeldhouwkunst , fotografie en installaties geëxposeerd.
De werken zijn met name door Nederlandse kunstenaars vervaardigd. Met kunstenaars als
o.a. Erwin Olaf, Shinkichi Tajiri, Eugène Brands en Rob Scholte. Het Museum krijgt per 2021
een nieuwe huisvesting op de Keulsepoort 1 in Venlo. Dit rijksmonument en voormalige
postkantoor wordt vanaf 2020 verbouwd. www.vanbommelvandam.nl

Stadswandeling Venlo

Startpunt: Klaasstraat 17 5911 JN Venlo
Herkenningspunt: VVV agentschap in boekhandel Koops
Afstand: 2 km
Wandelknooppunten:13,12,18,17,14,15,16,13

Wist u dat:
o

Wij op onze camperplaats een tentenveld hebben voor de fietskampeerder
onderweg met fiets en (trekkers)tent?

o

Wij een over een recreatieschuur / slechtweer accommodatie beschikken?

o

Dat deze accommodatie voor eenieder beschikbaar is en de volgende voorzieningen
herbergt:
-

Koelkast met (tegen betaling) gekoelde drankjes als inhoud en mogelijkheid uw
(etens)waren te koelen
Diepvries voor invriezen van koel elementen en koelen van uw producten
Lockerkast (afsluitbaar) met elektrapunten tbv opladen mobiele telefoon
Leeshoek
Mini – Bieb met gratis boeken uitleen / ruil mogelijkheid
Spellenkast
Op aanvraag (afhankelijk van evenement) televisie beschikbaar
(EK/WK voetbal – Tour de France – Olympische Spelen – etc.)
“Klets” hoek & terras
Mogelijkheid tot gezellig samenzijn en op aanvraag activiteit mogelijk
(BBQ – excursie – muziekavond – etc.)

o

Wij ook over een overdekte fietsenstalling met e-bike laadpunten en fietspomp
beschikken?

o

Er ook een Jeu des Bouelesbaan op ons terrein is gelegen? Deze is voor eenieder
beschikbaar. U vindt de Jeu des Boules ballen (te leen) in onze recreaschuur.

o

Een (kamp)vuurplaats te vinden is op ons tentenveld?

o

Er een losloop veld voor uw hond beschikbaar is nabij weiland aan voorzijde
camperveld?

o

U via de plaatselijk fietsenwinkel/maker fiets(en) kunt huren?

o

U de EHBO trommel en Brandblusser bij de check-in ruimte / (vaat)wasplaats kunt
vinden?

o

Daar ook de WIFI code van ons hangt?

o

Wij ook een trekkershut “Heidehutje” genaamd (voor 2 tot 4 pers.) te huur hebben?

o

Er nog zoveel te ontdekken valt en dat u dus vaker terug mag komen �

