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EVEN VOORSTELLEN
Wij Ine en Harry Willems wonen met onze kinderen Maikel, Niels en Esther op onze boerderij 
In het Noord-midden Limburgse maasdorp Kessel. Sinds 2001 hebben we achter onze 
boerderij een mooi, gezellig kampeerterrein aangelegd met 80 royale plaatsen.

INE EN HARRY 
WILLEMS
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WAT U MAG VERWACHTEN
Uitstekend verwarmd sanitair, wasmachines en drogers. Mooie ruime recreatieruimte waar we 
verschillende activiteiten organiseren, Ruime verharde kampeerplaatsen, welke allen voorzien zijn van 
elektra (6amp) watertappunten en rioolaansluiting, gratis en zeer goede wifi op het hele camping terrein. 
Er zijn meer dan voldoende parkeerplaatsen en uw huisdieren zijn toegestaan, mits ze zijn aangelijnd.

De maas, waar u heerlijk kunt vissen, ligt op 1km 
afstand en zwemmen kunt u in een van de nabijgelegen 
zwembaden (2km). fiets en wandelroutes, zoals de 
bekende knooppuntenroutes, zijn direct vanaf de 
camping toegankelijk en staan garant voor vele 
kilometers fiets en wandel plezier. Voor uw rijwielen 
heeft  Oda Hoeve een overdekte fietsenstalling 
waarin ook diverse oplaadpunten voor elektrische 
fietsen zijn gesitueerd.
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ONZE OMGEVING
Onze camping ligt op 800 meter afstand van het Maasdorp Kessel. Hier vindt u een warme bakker, 
supermarkt, winkeltjes, diverse eetgelegenheden, gezellige terrasjes en een prachtig gerenoveerd kasteel, 
wat zeker de moeite waard is om een kijkje te gaan nemen.

3

De Heldensebossen met z’n vele fiets- en 
wandelroutes (knopenlopen) liggen op 
een steenworp afstand.
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HUIFKAR TOCHTEN
Met onze ruime en comfortabele huifkar (geschikt voor +/- 28 pers), laten wij u graag de omgeving zien. 
Zo bezoeken wij onder andere:
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● Lindeboom brouwerij
● Natuurreservaat “Leudal”
● Toeristische stadje 
 Brugge (DU)
● Het gerenoveerde 
 kasteel de ‘Keverberg’

Ook organiseren wij diverse 
excursies naar bedrijven in 
de omgeving.

INCUSIEF BEZOEK 
AAN KASTEEL 

DE KEVERBERG



OVERIGE ACTIVITEITEN
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● Kampvuur
● Barbecue avonden
● Forel roken
● Asperge informatie avonden en bezoek aan 
 aspergevelden (in het seizoen)
● Muziek avonden
● Oud Hollandse spelen
● Jeu de Boules avonden
● Bingo avonden
● Elke zaterdag tussen 17:30 en 19:00 verse 
 patat met een lekkere snack op de camping
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Wij hopen u voldoende te hebben geïnfor-
meerd en nodigen u van harte uit op onze 
camping. Mocht u nog vragen hebben 
neem dan gerust contact met ons op.

VANUIT MAASTRICHT
● Napoleonsweg N273 Richting Venlo.
● Bij stoplichten in Kessel (bij McDonalds) linksaf richting helden.
● Na 800 meter aan de rechterkant ligt camping Oda Hoeve.

VANUIT NIJMEGEN
● Venlo A73 bij Venlo neemt u de afrit 14, richting Baarlo.
● N237 via Baarlo naar Kessel
● Bij stoplichten in Kessel (bij McDonalds) rechtsaf.
● Na 800 meter aan de rechterkant ligt camping Oda Hoeve.

VANUIT EINDHOVEN OF DUISBURG
● Afslag 38, richting Helden/Kessel over de Middenpeelweg (n277)
● Aan het einde bij de verkeersstoplichten rechtsaf, richting Roermond.
● Bij stoplichten in Kessel (bij McDonalds) rechtsaf.
● Na 800 meter aan de rechterkant ligt camping Oda Hoeve.
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Heldenseweg 10, 5995 RP Kessel  ●  T 077-4621358  ●  E info@odahoeve.nl  ●  www.odahoeve.nl


