Kampeerautoparking
Weert
Onze mening
Weert staat in Nederland bekend als de poort van Bourgondisch
Limburg. Op 10 km over de grens bij Kinrooi, vinden we de kampeerautoparking van de familie Fonteijn. Deze plek is bij onze noorderburen de laatste twee jaar in de top drie geëindigd van beste kampeerautoparking van Nederland. Met recht, want bij aankomst voelt men
zich door de beheerders als goede familie opgenomen.
Natuurlijk zijn er alle gebruikelijke voorzieningen op het
terrein aanwezig. Er is zelfs een toilet en een gemeenschappelijke ruimte. Deze kampeerautoparking ligt langs
de zuid Willemsvaart ongeveer 2 km van het centrum van
Weert. De binnenstad van Weert is daardoor gemakkelijk
te voet of met de fiets te bereiken. Tijdens een stadsrondgang fungeert de St. Martinuskerk als zichtbaar baken. Het
gebouw behoort tot de top 100 van Nederlandse Unesco
monumenten. Op de markt kan men op een van de vele
terrasjes genieten van “Weerter vlaai”. In de Brunawinkel
is de plaatselijke VVV gevestigd. Enkele gebouwen verder
op dit plein staat het Hornemuseum, het vroegere stadhuis.
In 2014 viert Weert zijn 600 jarig bestaan als stad, zodoende dat er
voor dit jaar extra festiviteiten gepland staan. De “Tiendschuur’ vlak
buiten het centrum herbergt het plaatselijke museum. De inkom is er
gratis, alle dagen in de namiddag open, behalve op maandag. Drie
km zuidoostelijk van de kampeerautoparking ligt het natuurgebied
de ‘IJzeren man”. Men fietst daar naar toe in zuidoostelijke richting
langs het kanaal, om via sluis 16 dit vaarwater over te steken. Hier
heb je aansluiting op meer fietsknooppunten in het bosrijke domein.
Of je kan één van de 300.000 mensen worden, die jaarlijks het aldaar
gevestigde grote subtropische zwemparadijs bezoeken. Voor gezinnen met kinderen een absolute aanrader. De slogan “warm welkom
in Weert” is van toepassing op deze stad, maar zeker ook voor het
verblijf op de kampeerautoparking van de familie Fonteijn. (JV-HL)
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Informatie: VVV - Bruna, Markt 11, 6001EJ Weert,
Tel.: 0495 – 534211
Openingsperiode: het gehele jaar
Locatie: Fam. Fonteijn, Suffolkweg Zuid 30,
6002RX Weert, tel: +31(0)495531079,
famfonteyn@home.nl
GPS: N51°15’17”- E5°41’33”
Ligging: Brugge (199 km), Brussel (124 km),
Antwerpen (109 km), Luik (92 km)
Staanplaatsen: 20 ruime plaatsen op gras met
gestabiliseerde ondergrond
Voorzieningen: verlichting, 20 stroomaansluitingen,
sanistation, vuilbakken, wc, verblijfsruimte, gratis
WIFI.
Tarief: 10 euro + toeristenbelasting, gratis stroom,
water en lozing
Faciliteiten: horeca, winkels in stad
Bezienswaardigheden: Stadsmuseum Tiendschuur,
St.Martinuskerk, natuurgebied “IJzeren man”
Activiteiten: stadstoer, musea, winkelen, fietsen en
joggen
Internet: www.vvvmiddenlimburg.nl/Over-MiddenLimburg/Weert-midden-in-Limburg

