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Hoeve de Schoor
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6095 NW Baexem
06-543.564.97
info@hoevedeschoor.nl
www.hoevedeschoor.nl
KvK 51878518
BTW 811672487B01

Wegwijs in de regio – uitgaanstips en links

Stichting Natuurlijk Leudal - Ontdek de Tuin van Limburg
Wij zijn actief deelnemer in de Stichting Natuurlijk Leudal. Wij werken samen met andere
plattelands-ondernemers die actief zijn in de zestien dorpen van Leudal op het gebied van
natuur, recreatie, zorg, streekproducten en toerisme. Neem een kijkje op de website van de
Stichting Natuurlijk Leudal om het schitterende platteland van Leudal te ontdekken.
www.natuurlijkleudal.nl
Kijk ook eens op www.uitenthuisinleudal.nl
Fietsen in het hart van Limburg
Hoeve de Schoor ligt aan knooppunt 41 van het zeer uitgebreide grensoverschrijdende
fietsknooppuntnetwerk, vlakbij de Maasplassen en de grindgaten. Er zijn volop
mogelijkheden voor water(sport)liefhebbers, vissers, fietsers, skaters, sporters, wandelaars
en natuurliefhebbers. Het prachtige Leudalbos begint op slechts 1200 meter van de Hoeve.
een prachtig loofbos waar de beek door meandert en waar u midden in het bos zomaar een
oude watermolen tegenkomt of begroet wordt door de kuddes wilde paarden. Mooie
fietsroutes plannen in Midden-Limburg.
Fietsroutes plannen? www.allefietserswelkom.nl of voor op uw mobiel: www.fietsapp.nl
Evenementen en uitgaan in de regio
Op tal van sites kunt u de evenementen en activiteiten in Midden-Limburg, Leudal en de
regio vinden.
www.uitenthuisinleudal.nl
www.vvv-middenlimburg.nl
www.uitwijzer.info
www.natuurlijkleudal.nl
www.heerlijkepeel.nl
www.mooilimburgs.nl
www.liefdevoorlimburg.nl
Midden in Limburg
Meer informatie over Midden-Limburg, evenementen en uitstapjes.
www.vvv-middenlimburg.nl
Fietsers Welkom!
Kijk voor meer informatie over fietsen ook op:
www.plusonline.nl
www.fietsrouteplanner-zuid.nl
www.vvv-middenlimburg.nl
www.uitenthuisinlimburg.nl

Wandelen in Leudal
Culinaire GPS-wandeling in Leudal, via www.wandelsportcentrumleudal.nl
Algemeen: www.tweevoeter.net
Wandelen in Leudal: www.leudal.net
Overnachten in Leudal
Vakantiehuisjes
www.visit-and-discover.nl
www.opkapittelsbos.nl
www.vierseizoenenhuisje.nl
www.hoevedeschoor.nl
www.aandebergen.nl
www.biekunne.nl
B&B in regio Leudal
www.helenashoeve.nl
www.kasteel-baexem.nl
www.bbdemussenberg.nl
www.dehogepeel.nl
www.benbleudal.nl
www.woonboerderijpeters.nl
www.kwekerijvanbuggenum.nl (vrienden op de fiets)
www.bedenbotram-bieos.nl (Thorn)
Groepsaccommocaties/appartementen
www.lemmenhof.nl
www.braampeel.nl (luxe)
www.hoevedeschoor.nl
www.hoevedekaolder.nl (voor de speciale mens)
www.nunhem.nl/hotelhouben
www.suikerschuur.nl
www.theaterhoevehorckerhof.nl
Kamperen in regio Leudal
www.campingleudal.nl
www.geelenhoof.nl
www.maxet.nl
www.het-inj.nl
Algemeen
www.groepen.nl
www.visit-and-discover.nl
www.eurorelais.nl
www.boerderijkamers.nl
www.vekabo.nl
www.natuurlijkleudal.nl
www.huureenhuisje.nl
Voor de Kids
www.alleskids.be binnenspeeltuin
www.ijzerenmanweert.nl binnen- en buitenzwembad, binnen- en buitenspeeltuin,
kinderboerderij
www.e-villagenederweert.nl indoor games
www.leistert.nl/web/camping/zwembad subtropisch zwemparadijs en buitenbad
speeltuin Kitskensberg Roermond
www.funforest.nl Venlo Tegelen
www.uitmetkinderen.nl algemeen

Winkelen
Weert 12 minuten, Roermond (Outlet Centre) 12 minuten, Maastricht 45 minuten, Keulen 60
minuten, Aken 60 minuten, Düsseldorf 55 minuten, Mönchen-Gladbach 40 minuten,
Maasmechelen (Outlet Centre) 40 minuten, Maaseik 15 minuten.
www.uitenthuisinleudal.nl
Leuke dorpen in de buurt
Aldeneyk (B), Maaseik (B), Thorn (witte stadje), Kessenich, Stevensweert, Wessem.
www.vvv-middenlimburg.nl
www.gemeentemaasgouw.nl
www.uitenthuisinleudal.nl
www.toerismelimburg.be
www.maaseik.be
Varen
www.rederijcascade.nl (Wessem)
www.zeilenopgrootmoederswijze.be (Ophoven)
www.rondjemethetpontje.nl (Maas Midden-LImburg)
www.fransbergen.nl (Maasbracht)
www.marec.be (Jachthaven Ophoven-Kinrooi)
www.nauticlink.com
Outdoor
www.fbevents.com (Panheel)
www.valkenieren.nl (Valkerij workshops, Birds@Work)
www.devalkerij.nl
www.valkerij-natuur.nl
www.heioord.com (visvijver forellen)
www.maasplassen.com
www.diepven.nfn.nl (naturistencamping neeritter)
www.natuurlijkasselt.nl (Kano-arrangementen Maas)
www.vonckennaturesport.com (outdoor voor groepen, Roggel, Leudal
www.natuurlijkleudal.nl
Kastelen/Tuinen
www.kasteelgrootbuggenum.nl (Grathem)
www.kasteel-baexem.nl (kruidentuin)
www.kasteeltuinen.nl (Arcen)
www.fuchsia.punt.nl (Baexem)
www.inselhombroich.de (Neuss)
www.wereldtuinenmondoverde.nl (Landgraaf)
www.groenatelierjoycewilms.nl
www.kwekerijvanbuggenum.nl
www.claessenorchideeen.nl
www.natuurlijkleudal.nl (Leudal)
Eten in de buurt
In Maaseik, net over de grens in Belgie op 15 minuten rijden vindt u het sfeervolle
monumentale marktplein met talloze terrassen en restaurants. Bourgondisch genieten
verzekerd en voor ieder wat wils!
www.kasteel-baexem.nl (Baexem)
www.dekolentip.nl (aan de haven Maasbracht)
www.portomaurizio.nl (Italiaans - Horn - ook maandagen open)
www.restaurantdavinci.nl (twee sterren Maasbracht)
www.chambor.nl (heerlijk eten wat de pot schaft- Stevensweert)

www.restaurantone.nl (een ster in Maasniel)
Cultuur en kunst
www.uitenthuisinleudal.nl
www.kunstencultuurleudal.nl
www.eynderhoof.nl (Nederweert-eind)
www.roermond.com/museum (Stedelijk Museum Roermond)
www.museum-abteiberg.de (Mönchen-Gladbach)
www.inselhombroich.de (Neuss)
www.vanabbemuseum.nl (Eindhoven)
www.bonnefantenmuseum.nl (Maastricht)
www.ckroermond.nl (Roermond)
www.munttheater.nl (Weert)
www.limburgfestival.nl
www.bospop.nl (Weert)

