
Mini-camping

LEMPKES HOÔF

kamperen bij de 
boer in 

LIMBURG

TARIEVEN EN INFORMATIE
 De prijzen zijn conform de richtlijnen van  
 de SVR. Indien u vragen heeft, kunt u 
 altijd even bellen, mailen of kijk op onze  
 internetpagina. U bent natuurlijk ook van  
 harte welkom om vooraf te komen
 kijken.

REACTIES VAN GASTEN
 “Wij wisten niet dat Nederland zo mooi  
 kan zijn. Het hartelijke ontvangst en   
 de gastvrijheid van Joke en Hein maakte  
 het tot een onvergetelijke vakantie!” 

 “Onze kinderen hebben enorm genoten  
 van alle activiteiten op de boerderij, zelf  
 zijn we helemaal tot rust gekomen in het  
 Bourgondische Limburg.”

 “Het rijden op Bonja en het meehelpen  
 met voeren was het allerleukst!  De kalf- 
 jes zijn zo lief, ik zou er wel één mee   
 naar huis willen nemen, maar dat mag  
 niet van Papa.” 

www.svrweert.nl

LEMPKES HOÔF

Fam. Kohlmann
Grote steeg 2

6006 TE  Weert
Tel.: 0495-541177

 info@svrweert.nl
www.svrweert.nl

BEREIKBAARHEID:
 • A2, afslag 38 Weert/Stramproy 
 • 1e  rotonde, rechts (ringbaan Zuid)
 • Dan 4de rotonde (na ± 3 km.), rechts 
        Altweerterheide (Bocholterweg)
 • 1e weg rechts (Mastenbroekweg)
 • 2e weg rechts (Dijkerstraat)
 • 1e weg rechts (Grote steeg)
 • einde weg: Camping

NAVIGATIESYSTEEM
 Als u de onderstaande contactgegevens  
 in uw navigatiesysteem invoert is de kans  
 aanwezig dat u via een onbegaanbaar  
 bospad gestuurd wordt. Kies als 
 bestemming Grote steeg 7, 6006 TE,     
 Weert. Dan bevindt u zich al aan het begin  
 van onze straat.



 Voor de kinderen is er een grote zandbak  
 met een uitgebreid klimtoestel en glijbaan.   
 Verder kan er vrij gebruik gemaakt worden  
 van het zwembadje, skelters en fi etsjes.  
 Voor de grote kinderen (en ouders) is het  
 mogelijk om te tafeltennissen of een partijtje
 volleybal te spelen. In de avonduren is er  
 een kampvuur waarop de kinderen wekelijks  
 broodjes mogen bakken. Bij voldoende   
 animo maken we een gezellige bosrit voor  
 de hele familie met een echte huifkar.

DE BOERDERIJ
 Op onze boerderij 
 verzorgen wij naast 
 onze honden en kat,
 de volgende dieren: 
 schapen (met lammeren), 
 kalfj es, kippen, konijnen,
  paarden en pony’s. Wij 
 vinden het leuk als de kinderen meehelpen  
 met de verzorging. Natuurlijk mogen de  
 kinderen ook op de pony’s rijden.   
 Uw huisdier is welkom en stalling van uw  
 paard is mogelijk. De omgeving leent zich  
 uitermate goed voor schitterende rijtochten  
 met uw paard (al dan niet aangespannen).

CULINAIRE FIETS-ARRANGEMENTEN 
 Combineer een actieve dag fi etsen met
  lekker eten/drinken, kijk voor meer infor-
 matie op onze website: www.svrweert.nl

RECREATIE IN DE OMGEVING
 Op slechts één kilometer afstand ligt het  
 subtropisch zwemparadijs “De IJzeren 
 Man”, met een binnen- en buitenspeeltuin.  
 In dit grote recreatiegebied vindt u tevens 
 een ecologische visvijver, restaurants en  
 een hertenkamp.

VOORZIENINGEN
 Onze camping heeft 20 ruime 
 staanplaatsen, zowel in de 
 schaduw als in de zon. U treft 
 hier de volgende voorzieningen 
 aan: twee douches, drie toiletten, 
 drie wastafels, een keukenblok met 
 warm/koud water. Daarnaast kunt u
  gebruik maken van de gezamenlijke 
 koelkast, wasmachine en droger. Het 
 winkelcentrum bevindt zich op slechts één  
 kilometer afstand.

LIGGING
 SVR-Camping ‘Lempkes Hoôf’ is gelegen  
 in het buitengebied van Weert, de 
 gezelligste stad van midden-Limburg.  
 Onze camping ligt aan de rand van het   
 bos dat zich helemaal tot in
 België uitstrekt. Deze bosrijke 
 omgeving wordt afgewisseld 
 met aspergevelden, akkers 
 en weilanden, waar je volop 
 kan genieten van een grote diversiteit aan  
 fl ora en fauna.

WANDEL- EN FIETSPLEZIER
 Ontdek de mooiste plekjes van Limburg,  
 Brabant en België op de fi ets. 
 Het uitgebreide fi etsroutenetwerk (knoop- 
 punten) is vlak en toegankelijk voor jong  
 en oud. Fiets bijvoorbeeld naar natuurpark  
 “De Grote Peel” of het witte stadje Thorn  
 met z’n pittoreske stadskern. Vlakbij de  
 camping zijn ook mountainbikeroutes   
 uitgezet die tot in Noord-Brabant lopen.  
 Tevens zijn er mooie wandelroutes 
 uitgezet in diversen nabijgelegen natuur - 
 gebieden. (zie ook www.kempenbroek.nl)


