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Nét even anders
Genieten met een hoofdletter G staat voorop bĳ  Banka! Wĳ  zĳ n 7 dagen per week geopend 
voor een lekker kopje koffi e met heerlĳ k gebak, een heerlĳ ke lunch, een high tea, een goed 
glas wĳ n of een gezellig diner! Op onze menukaart vindt u vooral ‘huisgemaakte’ gerechten 

van eerlĳ ke producten uit de regio. Wat je ook neemt, het is prettig toeven bĳ  Banka! 

Geniet van onze sfeervolle ambiance binnen of van ons zonnige terras, midden in het hartje 
van Nunspeet en Hattem. Een ideale plek om dagelĳ ks te genieten! De tĳ d verstrĳ kt en 

geruisloos, zeker met een heerlĳ k wĳ ntje of een mooi koud biertje van de tap.

Grand Café Banka Nunspeet
Dorpsstraat 29, 8071 BX Nunspeet

Tel.: 0341-844 517

Grand Café Banka Hattem
Markt 5, 8051 EZ Hattem

Tel.: 038-230 6304

VERWARMD TERRAS, 7 DAGEN PER WEEK GEOPEND VANAF 10:00 UUR
LUNCH BORREL DINER, 3 GANGEN KEUZE MENU VOOR € 25,-

MARKT NUNSPEET
MARKT HATTEM



WELKOM OP
RECREATIEPARK
DE VELDKAMP

Ook dit jaar zullen wij er weer alles aan doen 
om u een onvergetelijke vakantie te bezor-
gen. Middels dit informatieboekje willen wij 
u zo volledig mogelijk op de hoogte stellen 
over uw verblijf op ons park. U kunt hier o.a. 
de spelregels vinden die van belang zijn bij 
gebruik van onze voorzieningen, belangrijke 
informatie over onze faciliteiten en tips voor 
uitstapjes in de omgeving. Mocht u nog 
vragen hebben dan kunt u altijd terecht bij 
de receptie.

Wij wensen u een prettig verblijf.
Team Recreatiepark de Veldkamp

Vakantie dichtbij is verreweg het leukst

VELDKAMPWEG 2,

WISSEL (GEMEENTE EPE)

TEL. : 0578 - 61 43 48  

INFO@DEVELDKAMP.NL

WWW.DEVELDKAMP.NL



Kampeerwereld Hendriks

        Kampeerwereld.nl
Harderwijkerweg 183   •   3852 AC Ermelo   •   T 0341 41 40 13                                     

Kampeerplezier
Ruim 10.001 m2

Volg ons via

        Kampeerwereld.nl        Kampeerwereld.nl        Kampeerwereld.nl        Kampeerwereld.nl

HORST, keurslager
Brinklaan 7 • 8161 CW Epe • 0578-621274
www.horst.keurslager.nl

De BBQ specialist waar u ook terecht kunt 
voor verse salades, kortom alles voor een 
heerlijke barbecue op uw vakantieadres

2 012 - 2 01 5



Op de Veluwe, één van de mooiste na-
tuurgebieden van Nederland, bevindt zich 
het sfeervolle recreatiepark de Veldkamp. 
Recreatiepark de Veldkamp ligt vlakbij Epe, in 
de buurtschap Wissel, tussen het natuurreser-
vaat “Het Wisselse Veen” en “De Tongerense 
Heide”. Het spreekt voor zich dat u er uiterma-
te goed kunt wandelen en fietsen door de 
prachtige natuur.

NAAR EIGEN WENS
Recreatiepark de Veldkamp is ontstaan 
rondom een oude boerderij uit 1934. De 
sfeer van het knusse, gezellige boerenleven 
is al te proeven bij binnenkomst. De oude 
panden zijn gerenoveerd en in stijl gebleven. 
De receptie is gevestigd in de toenmalige 
schuur en in de oude stallen bevindt zich het 
pannenkoekenhuis. Het unieke van Recrea-
tiepark de Veldkamp is dat ieder naar eigen 
wens kan recreëren.

KAMPEREN
Bent u een liefhebber van toeristisch kam-
peren met toercaravan of tent, dan kunt u 
op de Veldkamp helemaal aan uw trekken 
komen. Het campinggedeelte heeft ruim 40 
toeristische plaatsen, voorzien van elektra 

(10 ampère) en water. De fraai in het groen 
gelegen kampeerplaatsen van circa 100 
m² bieden genoeg ruimte om privacy naar 
behoefte te creëren. Ook beschikken we over 
veldjes met een wat meer open karakter. Wel-
licht geschikt voor gezinnen met kinderen. 
Leuk voor het leggen van de contacten. Twee 
kampeerplekken hebben we speciaal voor 
campers aangelegd. 

CHALETS
Heeft u behoefte aan een meer luxe manier 
van kamperen, dan bestaat de mogelijkheid 
om één van de ruim 35  2-, 4- of 6-persoons 
chalets te huren. We beschikken zelfs over 
enkele chalets met sauna, en met eigen 
speeltoestellen. De verschillende types 
chalets bevinden zich op meerdere locaties 
op ons groenrijke park. De combinatie van 
de verzorgde faciliteiten van een chalet en 
de ideale omgeving maakt de Veldkamp een 
uitstekende locatie voor een heerlijk verblijf in 
de natuur!  Zou u het gehele jaar willen recre-
eren in de omgeving van dit prachtig stukje 
Veluwe, dan bestaat er zelfs de mogelijkheid 
dit te doen in uw eigen chalet, op uw stukje 
eigen grond.

ONS PARK



SFEERVOL,
HISTORISCH EN
SUPER GEZELLIG
Genieten voor jong & oud!

Herberg Nuwenspete
Ericaweg 3
8072 PV Nunspeet

Tel: 0341 - 258 258
Mail: info@herbergnuwenspete.nl
www.herbergnuwenspete.nl

Wĳ  zĳ n van woensdag t/m zondag vanaf
11.00 uur geopend voor lunch en diner

Herberg Nuwenspete ligt schitterend op de Veluwe. In de bossen van Nunspeet 
op slechts geringe afstand van de A28, het dorpscentrum en vlak achter 
Landgoedhotel Villa Vennendal op Landgoed Zonneheuvel. Onze locatie, 
vroeger in gebruik als societeitsgebouw van de voormalige Rotterdamse Bank, 
is als Gemeentelĳ k Monument gezichtsbepalend voor de prachtige omgeving.

Uit eten in Nunspeet wordt bĳ  Herberg Nuwenspete weer echt een belevenis 
voor jong en oud!

Wees welkom bĳ  Herberg Nuwenspete

KINDEREN

MAKEN ZELF

HUN Ĳ SJE
in de keuken!

SPEEL
supercool

TUIN

gezellig
eten &

drinken



     
AANKOMST
Doorgaans is onze receptie geopend van 
09:00uur - 10:30uur. Op maandag en vrijdag  
is deze ook open vanaf 15:00uur - 17:00uur. 
Gasten met een eigen kampeermiddel 
kunnen zelf aangeven, in overleg met ons, 
op welk tijdstip ze aankomen. Dan houden 
we daar rekening mee. In het seizoen kunnen 
aangepaste receptietijden gelden, of het 
Boshuis wordt dan ingeschakeld om als extra 
opvang- en informatiepunt te dienen.
Onze chalets worden met zorg schoonge-
maakt en voorbereid op uw komst. Mocht u 
onverhoopt niet tevreden zijn of ontbreekt 
er iets in de inventaris, dan verzoeken wij u 
zich op de dag van aankomst te melden bij 
de receptie. Wij zullen uw klacht op passende 
wijze proberen op te lossen. Ook als er sprake 
is van een technisch mankement vernemen 
wij dat graag spoedig van u.
Wij verzoeken u de aanwezige meubels en 
inventaris niet te verschuiven of te verplaat-
sen. De chalets zijn van particuliere eigena-
ren. Zij mogen verwachten dat u met zorg 
met hun eigendommen omgaat.

BEZOEKERS
Familie en vrienden zijn van harte welkom  
op ons park en betalen geen entree. Wel 
dienen zij zich te melden bij de receptie. 
Logees dienen wel aangemeld te worden 
voor het verblijf. Zij betalen € 8,00 voor een 
set bedlinnen(verplicht) en € 1,35 p.p.p.n. 
voor parklasten. Bij het ontvangen van logés 
mag de maximale bezetting  van een chalet 
niet overschreden worden.

HUISDIEREN
Huisdieren zijn welkom op het park, uitge-
zonderd is hierbij het sanitair gebouw, de 

speelplaatsen, het zwembad en meerdere 
chalets waarvan de eigenaren dit ongewenst 
vinden. Aanwijzingen van het beheer 
dienen te worden opgevolgd. Het uitlaten 
is alleen toegestaan buiten het park. Op het 
park dienen de dieren te zijn aangelijnd. Zorg 
dat u een poepschepje of zakje bij u draagt, 
zodat andere gasten geen hinder van uw 
huisdier ondervinden. Ook geluidshinder en 
agressief gedrag van huisdieren stellen we 
niet op prijs en zullen in dat geval de parkre-
gels toepassen. 

HUISVUIL
Uw afval dient u in de daarvoor bestemde 
bakken te deponeren. Er staan aparte con-
tainers voor papier, glas en restafval. Bewaar 
geen afvalzakken ´even´ net buiten de deur. 
U bevindt zich in een omgeving waar veel 
dieren rondvliegen en huppelen. Zij zijn altijd 
op zoek naar eten. Zonder aarzelen zullen ze 
de afvalzak opentrekken. 

NACHTRUST
Tussen 23:00 uur en 07:00 uur dient u reke-
ning te houden met de nachtrust. Muziek, 
televisie, gesprekken, motorgeluiden, deuren 
sluiten: doe het beheerst zodat er geen klach-
ten kunnen ontstaan. Wat gij niet wilt dat u 
geschiedt, doe dat ook een ander niet. 

PARKEREN
Bij de meeste chalets en kampeerplekken is 
parkeerruimte. Het is onze gasten toegestaan 
slechts 1 voertuig bij de verblijfsplaats te 
hebben. Andere voertuigen dienen buiten 
het park op de daarvoor bestemde parkeer-
strook geplaatst te worden. Gasten op het 
Bospark kunnen hun visite op de centrale 
parkeerruimte laten parkeren. Wij verzoeken 

INFORMATIE OVER UW VERBLIJF



DURF JIJ 
HET AAN?
Start bij ons je avontuur en 

beleef 3,5 uur aan klimplezier.

reserveer 
eenvoudig 

onlineinfo@klimbos.nl
(088) 554 66 36

KLIMBOS.NL

Veluwe
Achterhoek
Gooi Eemland
Brabantse Wal

4 LOCATIES



u uw snelheid aan te passen zodra u op het 
park komt en niet harder te rijden dan 5 km, 
stapvoets. Op het park geldt eenrichtingsver-
keer om overlast van auto’s te voorkomen. 
Wilt u hier rekening mee houden.

COMMUNICATIE
Bij de receptie kunt u een ticket kopen om 
gebruik te maken van het wifi-netwerk. Door 
de ligging van het park is ontvangst niet 
altijd optimaal. U wordt aangeraden alvorens 
tot aankoop van een ticket over te gaan de 
ontvangstmogelijkheden van uw apparatuur 
te controleren. Ook zult u merken dat het 
gebruik van de mobiele telefoon vaak proble-
men geeft met betrekking tot het signaalbe-
reik/ontvangst. 

BARBECUE, OPEN VUUR EN 
VUURWERK
Het is niet toegestaan een open vuur of 
vuurwerk te ontsteken. Barbecue is wel 
toegestaan mits u de benodigde voorzorgs-
maatregelen treft. We verblijven in een kwets-
baar gebied waarin we extra alert moeten 
zijn met vuur. Ook de aanwezigheid van de 
gasopslag voor de energievoorziening voor 
het park is een reden voor extra aandacht. Als 
er een weeralarm wordt afgegeven zal er een 
rood signaal (vlag of bal) bij de receptie en de 
infoborden op het park en camping worden 
getoond. Dan geldt de beperking ook voor 
de barbecue en andere denkbare ontste-
kingsbronnen.

VERTREK- EN SCHOONMAAK-
PROCEDURE
Uiterlijk om 10:00 uur dient het chalet bezem-
schoon achtergelaten te worden. Het bedlin-
nen kan in de kussensloop worden gedaan 
en vlakbij de voordeur worden neergelegd. 
De reeds aanwezige matrasbeschermers kunt 
u op het bed laten De keuken en de (lege) 
vaatwasser schoon achterlaten. Afval in de 
daarvoor bestemde  containers deponeren. 
Koelkast uitzetten en koelkastdeur openlaten. 
Kachels op laagste stand of thermostaatknop 
op 10 graden zetten. Graag voordat u voor 
het laatst de deur dichttrekt nog even het 
chalet doorlopen en controleren of u alle 
persoonlijke spullen heeft meegenomen. Kijk 
goed in kasten en onder bedden. Gevonden 
voorwerpen worden maximaal 3 weken na 
vertrek in bewaring gehouden. Is de receptie 
bij uw vertrek niet geopend dan kunt u 
sleutel(s) en eventueel slagboompasje in de 
groene brievenbus aan de receptie depo-
neren.  Wanneer na vertrek sterke vervuiling, 
vernieling, vermissing of schade van inventa-
ris wordt geconstateerd, worden de kosten 
doorberekend aan de huurder.

AANSPRAKELIJKHEID
Beheerder en directie zijn niet aansprakelijk te 
stellen voor diefstal, verlies of beschadiging 
van welke aard of door welke oorzaak ook 
aan personen en/of goederen. Bij beschadi-
ging van eigendommen van het park kunt 
u aansprakelijk worden gesteld. Ook kunnen 
wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor 
het buiten gebruik raken van aangeboden 
faciliteiten van het park.



Genieten van 
je vrije tijd!
Alles op één adres:
✓ Zeer modern Service-center

✓  2.000m2 kampeershop en webshop

✓  Schadeherstel met spuitcabine

✓  Verhuur

✓  Grote keuze campers & caravans

Caravans

Kampeershop
met 2 verdiepingen

Campers

Tenten/voortenten

Vouwwagens

Servicecenter

Tevens verhuur!

 caravans & campers

 Of� cieel dealer van:

KAMPEERSHOP EN SHOWROOM
Maandag 13.00 - 17.00 uur (juli en augustus)
Di. t/m vr. 09.00 - 12.30 en 13.30 - 17.30 uur
Zaterdag  09.00 - 16.00 uur
Koopavond 
Vrijdag  17.30 - 20.00 uur (juni t/m augustus)

WERKPLAATS EN SERVICECENTER
Maandag GESLOTEN
Di. t/m vr. 08.30 - 12.30 en 13.30 - 17.00 uur
Zaterdag  GESLOTEN (op afspraak)

Lid van:

GRATIS PARKEREN

P
 HATTEM
Industrieterrein De Netelhorst 1
8051 KE Hattem
T  038 - 444 37 77
E  info@dejonghattem.nl

www.dejonghattem.nl



PARKREGELS
Bij het niet naleven van de parkregels kan het 
beheer besluiten de gasten te verwijderen 
van het terrein of de toegang te ontzeggen,
zonder restitutie van de verschuldigde 
huursommen. 

RECEPTIE
Bij de receptie kunt u, op gezette tijden, 
terecht met vragen over uw verblijf of een 
eventuele verlenging daarvan. Tevens kunt 
u uw Algemeen Dagblad of Telegraaf kopen 
(seizoen). Wasmunten, wifi tickets en postze-
gels kunt u hier aanschaffen.

POST
Inkomende post wordt in het postkastje, in 
het portiek, bij de receptie op alfabet gesor-
teerd. Uitgaande post kunt u kwijt in de rode 
brievenbus aan de gevel van het pannenkoe-
kenhuis.

KINDERZWEMBAD EN
SPEELVELDJES
Tussen 09:00 uur en 21:00 uur kunnen de 
kinderen lekker spelen in het zwembad 
(seizoen). De waterdiepte is maximaal 50 
cm. Ook u mag best wel eens te water gaan 
tenzij de kinderen niet in hun spel worden 
gestoord. Duiken is uiteraard niet toegestaan. 
Met lederen bal in het zwembad spelen zien 
we liever niet. De bal wordt zwaar door het 
water en kan daardoor pijnlijk hard aan-
komen. Er is geen permanent toezicht. In 
het zwembad mogen geen etenswaren of 
dranken genuttigd worden.
Het zwembad wordt dagelijks gereinigd en 
de waterkwaliteit en –temperatuur worden 
eveneens dagelijks gemeten. Periodiek wordt 
het zwembad vanuit overheidswege (provin-
cie Gelderland) gekeurd.  
Op de speelveldjes kan lekker met de toe-
stellen en schommels worden gespeeld.   De 
trampoline mag alleen door kinderen worden 
betreden. Het beheer en directie van de 
Veldkamp aanvaarden geen enkele aanspra-
kelijkheid voor ongevallen, diefstal etc. en de 
gevolgen daarvan.

FACILITEITEN



Bospark

RECREATIEPARK DE VELDKAMP
Veldkampweg 2, Wissel (gemeente Epe)
Tel. : 0578 - 61 43 48
info@develdkamp.nl
www.develdkamp.nl



Legenda:

A Pannenkoekhuis
D Jeu de boulesbanen
R Receptie
S Speeltuin/Speelhoek
T  Toiletten/Sanitair
V Vuilcontainers
W Wasserette / infraroodsauna
X Boshuis
Z Zwembad

Veldkamp

Geitenwei

Jasmijn Iris

Zonnestek



www.dorpszichtoene.nl Word lid van Vogelbescherming 
vogelbescherming.nl/actie

           Al vanaf
€ 5,- steunt 
u ons niet 
voor niks.

DAG EN NACHT

SERVICE

* Elektra
* Sanitair
* Riolering
* Verwarming
* Waterleiding
* Dakbedekking
* Loodgieterswerk
* Schoorsteenvegen

Kweekweg 32
8161 PG Epe
Postbus 153
8160 AD Epe

Tel.: 0578 - 62 93 97
Fax: 0578 - 62 72 71
info@kramer-epe.nl

LOODGIETERSBEDRIJF 

DAG EN NACHT

SERVICE

* Elektra
* Sanitair
* Riolering
* Verwarming
* Waterleiding
* Dakbedekking
* Loodgieterswerk
* Schoorsteenvegen

Kweekweg 32
8161 PG Epe
Postbus 153
8160 AD Epe

Tel.: 0578 - 62 93 97
Fax: 0578 - 62 72 71
info@kramer-epe.nl

DAG EN NACHT 

SERVICE
DAG EN NACHT

SERVICE

* Elektra
* Sanitair
* Riolering
* Verwarming
* Waterleiding
* Dakbedekking
* Loodgieterswerk
* Schoorsteenvegen

Kweekweg 32
8161 PG Epe
Postbus 153
8160 AD Epe

Tel.: 0578 - 62 93 97
Fax: 0578 - 62 72 71
info@kramer-epe.nl

www.kramer-epe.nl



HET BOSHUIS
Het Boshuis is een combinatie van een 
eetcafé, snacks en friet afhaal en dé plek waar 
je moet zijn voor leuke activiteiten in de va-
kanties. In het eetcafé of buiten op het terras 
heeft u keuze uit diverse menuutjes. Maar 
ook voor een kopje koffie, biertje of ijsje bent 
u van harte welkom.

In het Boshuis worden activiteiten geor-
ganiseerd en aangeboden. Vraag naar het 
weekprogramma bij de receptie of in het 
Boshuis. In de zomervakantie hebben wij elke 
woensdag avond om 20:30 uur bingo. 

Houd het krijtbord in de gaten voor de ope-
ningstijden en voor het menu van de week.
Buiten de vakanties is het Boshuis te reserve-
ren voor groepen en of feesten.

WASMACHINE EN WASDROGER
In het waslokaal bevinden zich in een aparte 
ruimte ook wasmachine, droger en strijk-
plank. Muntjes voor de wasmachine zijn 
verkrijgbaar bij de receptie voor € 5,00 per 
stuk. Lees voor het gebruik de aanwijzingen 
aandachtig door.  
De wasdroger werkt na het inwerpen van 
muntgeld. 

SANITAIR GEBOUW  
MET INFRAROODSAUNA
Het sanitair gebouw met was-, toilet- en 
douchegelegenheid voor onze campinggas-
ten dient u met zorg te betreden, gebruiken 
en achterlaten. Met ingang van dit seizoen 
beschikt het gebouw over een infraroodca-
bine. Voor de gebruiksvoorwaarden kunt u 
informeren bij de receptie of het Boshuis.

FACILITEITEN
VERVOLG



Albert Heijn Vaassen
Houtzagersstraat 6, Vaassen

Ook tijdens uw
vakantie heten we
u graag van harte
welkom.
maandag 08.00 - 21.00 uur
dinsdag 08.00 - 21.00 uur
woensdag 08.00 - 21.00 uur
donderdag 08.00 - 21.00 uur
vrijdag 08.00 - 21.00 uur
zaterdag 08.00 - 21.00 uur
zondag gesloten

Wij hebben een 
cadeautje voor u.
Bij inlevering van deze bon en 
besteding vanaf € 10 krijgt u 4 
kaiserbroodjes gratis

Albert Heijn Wapenveld
W.H van de Pollstraat 2 • 8191 DA Wapenveld

Albert Heijn Vaassen
Houtzagersstraat 6, Vaassen

Ook tijdens uw
vakantie heten we
u graag van harte
welkom.
maandag 08.00 - 21.00 uur
dinsdag 08.00 - 21.00 uur
woensdag 08.00 - 21.00 uur
donderdag 08.00 - 21.00 uur
vrijdag 08.00 - 21.00 uur
zaterdag 08.00 - 21.00 uur
zondag gesloten

Wij hebben een 
cadeautje voor u.
Bij inlevering van deze bon en 
besteding vanaf € 10 krijgt u 4 
kaiserbroodjes gratis

Ook tijdens uw vakantie 
heten we u graag van 
harte welkom.

maandag  08.00 - 20.00 uur

dinsdag   08.00 - 20.00 uur

woensdag  08.00 - 20.00 uur

donderdag  08.00 - 21.00 uur

vrijdag   08.00 - 21.00 uur

zaterdag  08.00 - 20.00 uur

zondag   gesloten

Bij inlevering van deze bon en
besteding vanaf € 10, krijgt u

4 kaiserbroodjes gratis

Wij hebben 
een cadeautje
voor u.

 ✄



BOODSCHAPPEN EN
VERKENNING
Voordat u volop van de vakantie gaat ge-
nieten wilt u wellicht weten waar u
bent en waar u naar toe moet.
Boodschappen
Voor de boodschappen kunt u in het 
centrum van Epe terecht. De (AH) route 
hiernaartoe luidt: vanaf het receptiegebouw 
rijdt u rechtsaf. Vrijwel direct  gaat u rechtsaf 
de Centrumweg op. Op de volgende kruising 
rijdt u rechtsaf de geasfalteerde Molenweg 
op. Na 300 meter linksaf de Paalbeekweg 
op. Neem na 900 meter de 2e afslag op de 
rotonde (op de Paalbeekweg). Neem na 700 
meter de 2e afslag op de rotonde (op de 
Tongerense weg). Ga na 700 meter linksaf de 
Weemeweg op. Ga na 175 meter linksaf de 
Willem Tellstraat op en na 25 meter rechtsaf 
de Pastoor Somstraat in. Houd na 80 meter 
rechts aan op de Pastoor Somstraat. Na 175 
meter bevindt u zich op het parkeerterrein 
Sint Martinusplein.

IN DE OMGEVING

De (Aldi en Jumbo) route hiernaartoe luidt: 
vanaf het receptiegebouw rijdt u rechtsaf. 
Vrijwel direct  gaat u rechtsaf de Centrumweg 
op. Op de volgende kruising rijdt u rechtsaf 
de geasfalteerde Molenweg op. Na 300 
meter linksaf de Paalbeekweg op. Neem na 
900 meter de 2e afslag op de rotonde (op de 
Paalbeekweg). Neem na 700 meter de 2e af-
slag op de rotonde (op de Tongerense weg). 
Ga na 175 meter rechtsaf de Hoofdstraat in. 
Ga na 200 meter linksaf de Korte Kuipersweg 
op. Na 140 meter linksaf de Gildenweg op. Ga 
na 45 meter rechtsaf de Boerrigterstraat in. Na 
100 meter heeft u het parkeerterrein bij de 
supermarkten bereikt.
In deze zone bevindt zich het winkelhart van 
Epe. U kunt hier ook allerlei speciaalzaken en 
horecagelegenheden vinden.
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Wij zijn exclusief dealer van Eriba caravans, wanneer u op zoek 
bent naar een ander merk caravan informeer dan eens naar de 
mogelijkheden. Tevens hebben we een ruime voorraad occasions 
die afgeleverd worden met Bovag garantie en een onderhouds-
beurt met remmentest.
 
Heeft u een storing in uw caravan neem dan contact met ons op 
voor eventuele reparatie op de camping door onze service-
monteur. We zijn een Achmea, Unive en Aveco gecertificeerd 
schadeherstelbedrijf en servicepartner van Kip Caravans en Aart 
Kok vouwwagens.
 
In onze campingshop hebben we diverse onderdelen en accessoi-
res op voorraad. U vindt bij ons een ruim assortiment tentstokken, 
diverse soorten haringen voor elk type ondergrond, elastieken,-
scheerlijnen en allerlei stormbanden. Natuurlijk vindt u bij ons ook 
voortenten, luifels, servies, tenttapijt, stoelen en tafels etcetera.

  Eskampweg 33  •  7731 TA Ommen
  0529-454425  •  info@mohocar.nl
  www.mohocar.nl

KAMPEERPLEZIER

Wij zien u graag terug in onze showroom



IN DE OMGEVING
VERVOLG

TIPS VOOR UITSTAPJES
-  Kasteel Cannenburch in Vaassen
-  Dolfinarium in Harderwijk
-  Forellenkwekerij, Speelpark en 
 Kaarsenmakerij   ’t Smallert in Emst
-  Apenheul en Paleis Het Loo in Apeldoorn
-  Familiepretpark Koningin Juliana Toren 
 in Apeldoorn
-  Subtropisch Zwemparadijs De Scheg  

in Deventer
- Zwembad de Koekoek in Vaassen
- Museum Hagedoorns Plaatse te Epe

TERUGRIT NAAR HET BOSPARK
Als u verblijft in een chalet op het Bospark 
kunt u bij terugkomst van boodschappen of 
uitstapje met uw auto vanaf de Molenweg de 
Boerweg inslaan. Na 150 meter vindt u aan 
de linkerkant van de weg de ingang van het 
Bospark.

De unieke locatie van De Veldkamp geeft 
u het ultieme gevoel van op vakantie en 
toch dichtbij de bewoonde wereld te zijn. 
Met maar liefst 295 hectare natuur kunt u 
recreëren zonder soms maar een mens tegen 
te komen. Zoals bijvoorbeeld in het gebied 
“Het Wisselse Veen”, dat beschouwd wordt als 
één van de schatkamers van de Nederlandse 
flora en begrensd wordt met “De Tongeren-
se Heide”. Naast de hierboven omschreven 
unieke oase van rust en ruimte vindt u in 
de omgeving pittoreske plaatsjes zoals Epe, 
Vierhouten en Elburg. Grotere plaatsen, zoals 
Apeldoorn, Deventer, Zwolle en Harderwijk 
zijn in een mum van tijd te bereiken. Allemaal 
plaatsen waar u zich tegoed kunt doen aan 
een hapje en een drankje op één van de vele 
terrassen en restaurants. Maar ook waar u ge-
zellige weekmarkten, fraaie kerken en andere 
historische gebouwen kunt vinden.



Echt weg 
in Nederland!

Nederland heeft zo veel moois!



BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

MEDISCHE HULP 
Mocht u met spoed medische hulp 
nodig hebben dan kunt u het bekende 
112 bellen. Dan ook altijd de parkbe-
heerder (0578-614348) bellen zodat de 
hulpdiensten zo weinig mogelijk hinder 
ondervinden bij het bereiken van uw 
locatie op het park.

Postcode van het park is 8162 PV, huis-
nummer 2

Het spoednummer van de huisartsen-
dienst is 010-2704003

U wordt met klem verzocht deze lijn 
niet voor andere vragen te gebruiken.
Tijdens de avond- en weekenddienst 
kunt u via 0900-6009000 in contact
komen met de waarnemend huisarts.

TANDARTS
Voor problemen met de tanden kunt u
terecht bij
Tandartsenpraktijk
M. van der Valk
Parkweg 4,
8161 CK Epe,
Telefoon 0578-616242.
Indien de praktijk gesloten is kunt u via 
dit telefoonnummer verder doorverwe-
zen worden.

ZIEKENHUIS
Gelre Ziekenhuis,
Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ 
Apeldoorn, Telefoon 055-581 8181



Trek uw wandelschoenen 
aan of pak de fiets en 
maak een mooie tocht

Graag tot ziens 
bij De Veldkamp



Graag tot ziens 
bij De Veldkamp

De HekserieDe Hekserie
Restaurant | LoungeRestaurant | Lounge

De EmsterieDe Emsterie
Bar / Restaurant | LoungeBar / Restaurant | Lounge

Groteweg 24, Wapenveld, telefoon 038 - 447 90 44 I www.dehekserie.nl

Hoofdweg 25-27, Emst, telefoon 0578 - 661 255 I www.emsterie.nl



Rondweg 68  8091 XK Wezep  Tel. 038-3765211
     bca28.nl        bca28      bca28

Caravans, 

Campingartikelen, 

Voortenten, Luifels, 

Tent accessoires,

Schadeherstel en

Onderhoud.

Service op
locatie

ACTIE
Thetford Aqua Kem
Blue 1L

voor € 4,99
(op vertoon van deze
advertentie, max 1 per klant)


