Concept

Fam. Boonk
Nijhofweg 5
7478 PX Diepenheim
Tel. 0547 - 351514

Email: wswvanderkolk@gvdk.eu

Bij het uitlaten van uw hond
een schepje of een zakje verplicht
om bij een foutje het ongemak op te ruimen.

KAMPEERREGELS
Deze regels gelden voor alle recreanten die kamperen op “de Mölnhöfte”. Ze gelden dus voor
toeristische kampeerders als ook voor de kampeerders met een seizoen- of jaarplaats.
1.

Bezoekers melden zich eerst bij de beheerder, alvorens de camping te betreden.

2.

De aanwijzingen van de beheerder dienen opgevolgd te worden.

3.

Caravan en tent alleen plaatsen in overleg met de beheerder.

4.

Houdt het terrein en sanitaire-voorzieningen schoon. Chemische toiletten mogen alleen
leeggemaakt worden in de daarvoor bestemde voorziening.

5.

Honden dienen op het campingterrein te zijn aangelijnd, en behoren buiten het terrein te
worden uitgelaten! (Niet op het voetbalveld, en op de parkeerplaats(en).
Tevens is het ten strengste verboden om de weilanden rondom de camping te betreden,
dit in verband met het overbrengen van dieren ziektes, wat overlijden van vee tot gevolg
heeft.
Tijdens het uitlaten dient u verplicht een “drollen-zakje/schepje” bij zich te hebben.
Bij een sanitair ongelukje van uw hond op de camping dient u dit direct te verwijderen!
Denk eraan: het is UW HOND, laat hem een ander niet tot last zijn……
Op deze regel zal streng worden toegezien.

6.

De kampeerder is aansprakelijk voor schade die hij of zijn gast(en) aanricht(en).

7.

De exploitant is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van persoonlijk letsel, materiële
en immateriële schade ontstaan tijdens het verblijf op de camping.

8.

Uw voertuig dient, na het in- uitladen, direct op het parkeerterrein gezet te worden.
Wij gaan er vanuit dat max. 15 minuten ruim voldoende is om in/uit te laden.

9.

(Brom)fietsen zijn alleen toegestaan in wandeltempo !

10.

Bij verkoop van een caravan of tent dient u eerst de beheerder in te lichten.

11.

Tussen 22.45 uur en 08.00 uur is de slagboom gesloten.

12.

Op het campingterrein geldt een maximumsnelheid van

kilometer per uur !

Dit betekent wandeltempo. Dit geldt ook voor scootmobiel voertuigen !!
13.

Open vuur zoals o.a. vuurkorven zijn verboden en mogen niet worden aangestoken.

14.

LET OP “GEMEENTELIJKE VERORORDENING”.
Het is niet toegestaan om bouwkundige wijzigingen op/aan uw camping plaats aan te
brengen zonder gemeentelijke bouwvergunning.

15.

Reparaties en/of verbouwingen, welke meer geluid produceren als gebruikelijk
voor een rustige recreatie periode, zijn tijdens de in deze vakantiegids genoemde
vakantie periode, verboden!.
Deze werkzaamheden veroorzaken n.l. hinder bij overige gasten die hier wel voor
hun welverdiende rust komen.

Een ieder die zich niet aan deze regels houdt, kan de toegang tot het terrein ontzegd worden.

ALGEMENE INFORMATIE

ALGEMEEN ALARM NUMMER

tel. 112

Apparatuur aanwezig in de kantine / receptie !!
Landelijk politie nummer (voor niet dringende gevallen)

tel. 0900-8844

Eerste hulp tijdens de “geplande” activiteiten op camping “de Mölnhöfte”
Bedrijfs Hulp Verlening van Camping

Bereikbaar via kantine / receptie

HUISARTS;
Dr. de Vries

Grotestraat 80

Diepenheim.

tel. 0547-351234

Aletta Jacobslaan 47

Hengelo.

tel. 088-5551155

Grotestraat 86
Irisstraat 2/02 (naast station)

Diepenheim.
Goor.

tel. 0547-352010
tel. 0547-276021

Irisstraat 2/01

Goor.

tel. 0547-285555

Hengevelderstraat 34
Kevelhamlaan 6

Goor.
Goor.

tel. 0547-272740
tel. 0547-276718

Grotestraat 135
Goorseweg 12

Goor.
Diepenheim.

tel.0547-261144
tel.0547-351248

HUISARTSEN-POST HENGELO;
Lokatie Huisartsenpost

TANDARTS;
Dr. E.R.M. Bijlsma,
Dr. R. Jongkees

APOTHEEK;
Goorse Apotheek,

(naast station)

DIERENARTS;
Dier Medisch Centrum,
Dierenarts Oud–De Waal

POSTERIJEN;
Agentschap “Primera”
Agentschap “Spar”

Tourist Info - Diepenheim;
Grotestraat 49

Diepenheim.

tel. 0547-351622

BANKEN;
RABO-Bank (alleen pinautomaat)
ABN-AMRO-Bank,
ING-Bank,
RABO-Bank

Aan buitenmuur SPAR supermarkt,
Grotestraat 126,
Bij Primera in de Grotestaat
Kerkstraat 2,

Diepenheim.
Goor.
Goor.
Goor.

KOOPAVOND;
Diepenheim,
Goor,
Neede,

Donderdag avond
Vrijdag avond.
Vrijdag avond.

WEEKMARKT;
Diepenheim,
Goor,
Neede,

Zaterdag-middag, enkele marktkramen in het centrum.
Vrijdag-ochtend.
Dinsdag-ochtend.

WINKELSLUITING;
Houdt rekening dat tussen 12.30 uur en 13.30 uur veel winkels gesloten zijn.
POST;
Uw binnen gekomen post vindt u alfabetisch gesorteerd, in de post-vakjes
welke zich bevinden in de ruime naast de ingang naar de wasmachine / droger.
Uitgaande post kunt u, indien u wenst, afgeven in de kantine,
wij verzorgen dan de verzending.
(Geen postzegel…. Geen nood, meestal hebben wij er wel een paar op voorraad, die u tegen kostprijs
kunt verkrijgen)

GASFLESSEN;
Reguliere gasflessen zijn, via onze medewerkers in de kantine, verkrijgbaar op
het camping terrein.

TELEFOON;
Zijn er “dringende” telefonische oproepen voor u, dan worden deze bij
uw tent/caravan afgegeven.
Verdere telefonische oproepen worden vermeld aan de deur waar achter
zich de postvakjes bevinden.

KEUKEN;
In de kantine kunt u terecht voor patat en diverse andere snacks.
Verder kunt u een selectie maken uit onze menukaart.
De keuken is tijdens de, in deze gids genoemde, vakantieperiode
vanaf 12.00 uur tot 23.00 uur voor u geopend

SPEELTUIN;
Het gebruik van de speeltuin is voor eigen risico, en dient onder begeleiding plaats
te vinden !
Geen fietsen in en bij de speeltuin, de fietsen binnen de poort parkeren bij het
zwembadhuisje. Kinderen kunnen lopend door de tuin naar de speeltuin.

ADVERTEERDERS IN DIT BOEKJE;
Graag vragen wij u, om bij uw aankopen ook aan de adverteerders in dit boekje te
denken. Zij maken het mede mogelijk om onze activiteiten te organiseren.

Voorwoord
Ook dit jaar organiseren wij weer een aantal activiteiten voor onze campinggasten.
Daar ook wij de weersverwachting niet kunnen voorspellen, zien wij deze campinggids als uitgangspunt en
kunnen er, afhankelijk van weersvoorspellingen, en (voldoende) animo voor deelname, wijzigingen in activiteiten
plaatsvinden welke (indien van toepassing) op het publicatiebord bij slagboom worden aangegeven.

Darten in de Kantine
In de kantine bestaat de mogelijkheid om vanaf de leeftijd van 8 jaar vrij te darten op de aanwezige dartbaan.
Voor de jeugd van 8 tot 12 jaar is dit alleen toegestaan onder permanente begeleiding van een
persoon van 16 jaar of ouder.

Playback Show
Net als voorgaande jaren organiseren wij weer de populaire Playbackshow en deze zal zich afspelen op
vrijdag 7 augustus. Net als vorig jaar mag elke deelnemer maximaal twee maal deelnemen aan een
optreden ongeacht of het een solo optreden is, of een optreden als onderdeel van een groep.
Op deze dag zal dan, afhankelijk van de opgave, in de middag vanaf 14.00 uur of avonds vanaf 20.00
uur een optreden zijn van “artiesten” van 4 jaar tot en met 15 jaar, waarna de prijsuitreiking voor de
jeugd volgt.
De optredens voor de deelnemers van 16 jaar en ouder zullen altijd in de avond periode plaatsvinden.
Geregistreerde campinggasten kunnen zich tot woensdag 5 augustus 12.00 uur aanmelden, met
vermelding van;
Welke (echte) artiest je playback’t, Welke lied je doet, Je leeftijd (alleen voor de jeugd),Wie je zelf bent.
Biljart voor Dames / Heren en Junioren met aparte poul voor Jeugd, Dames en Heren
Een al jaren gezellig camping toernooi met de nadruk op GEZELLIG.
U kunt zich aanmelden van zaterdag 18 juli (14.00 uur) tot zaterdag 25 juli (17.00 uur).
LET OP voor de jeugd geldt de regel dat ze groot genoeg moeten zijn om op een biljarttafel te spelen.
Op maandag 27 juli start het vakantie toernooi.
Afhalen Rookwaren en Alcoholische dranken.
Rookwaren en alcoholische dranken worden NIET verstrekt aan personen onder de leeftijd van 18 jaar.
Dit is een wettelijke regeling die bij geconstateerde overtreding een erg duur procesverbaal oplevert.
Verloting.
Net als andere jaren houden we natuurlijk ook dit jaar onze traditionele verloting ter gunste van de
“kinderpot”, met mooie prijzen ter waarde van ongeveer € 400. En dat voor een lot van € 0,50 per stuk.
Trekking van de prijzen direct na verkoop van het laatste lot.
Kosten activiteiten voor de jeugd t/m 15 jaar.
ALLE activiteiten, die worden georganiseerd voor alleen de jeugd t/m 15 jaar, zijn kosteloos.
Deze activiteiten worden door ons bekostigd uit de z.g. “Kinderpot”.
Die “Kinderpot” is een denkbeeldige spaarpot die wordt bijgevuld uit de opbrengst van de verkoop van
advertenties, welke u aantreft in deze campinggids, en tevens uit het eventuele positieve saldo, wat
hopelijk overblijft uit de Bingo-avonden en jaarlijkse verloting.
Het zal u dan ook niet verwonderen dat het ene jaar iets meer kan als het andere jaar, want onze
“Kinderpot” is geen bodemloze “pot” en is geheel afhankelijk van de opbrengsten uit minimaal één jaar
voorgaande aan het jaar van de te organiseren activiteiten.
Wij wensen u een prettige vakantie toe.

Goorseweg 8, Tel. 0547- 351389

Specialist in Barbeque pakketten

Week 1 (30)
ZATERDAG

18 juli

11.00 uur

Knutselen met Anne

14.00 uur

Spelletjesmiddag voor alle kids met Anne

Vanaf nu kunt u zich aanmelden voor het Vakantie BILJART TOERNOOI
Volwassenen € 2,50 p.p., Jeugd t/m 15 jaar gratis
ZONDAG

19 juli

14.00 uur

Klootschieten voor volwassenen
→

(Vooraf inschrijven)

20.30 uur

Bingo voor € 5.00 per plankje.

MAANDAG

20 juli

20.30 uur

Kaarten.

DINSDAG

21 juli

11.00 uur

Knutselen met Anne

14.00 uur

Kinder bingo voor de jeugd van 3 t/m 10 jaar.

18.30 uur

Kinderuurtje met Timmy

18.30 uur

Vissen senioren.

20.00 uur

Ik hou van de Mölnhöfte met Anne,.
Voor de jeugd vanaf 10 jaar en volwassenen

WOENSDAG

22 juli

14.00 uur

Vissen voor (only) Dames. (vanaf 8 jaar) tot 16.00 uur

19.15 uur

Kinderdisco. tot 20.15 uur voor de jeugd t/m 11 jaar.

20.30 uur

Disco voor de jeugd van 12 jaar en ouder.

21.30 uur

Pokeren uitsluitend voor volwassen met kennis van het spel.

DONDERDAG

23 juli

11.00 uur

Ochtendgymnastiek met Anne, voor alle kinderen

14.00 uur

Flessenvoetbal met Anne, (voor de jeugd t/m 12 jaar)

14.30 uur

Flessenvoetbal met Anne, (voor de jeugd vanaf 12 jaar)

16.00 uur

Stoelendans met Anne,

18.30 uur

Vissen jeugd. t/m 15 jaar

20.30 uur

Bingo voor € 5.00 per plankje.

VRIJDAG

24 juli

18.00 uur

Onbeperkt Spareribs eten, incl. Patat, Rauwkost. € 12,50 p.p.*
*Excl. drank !!
(Vooraf inschrijven)

(Klaverjassen/Jokeren)

€. 1,50 p.p. per avond

€ 2,50 p.p. (met dag prijzen)
→
(Vooraf inschrijven)

→

(Vooraf inschrijven)

Week 2 (31)
ZATERDAG

25 juli

14.00 uur

10 tellen in de Rimboe met Anne, voor alle kinderen

14.00 uur

Vogelschieten. vanaf 12 jaar € 4,00 p.p.

→

(Vooraf inschrijven)

(Bij het stoppen van een deelnemer is het niet toegestaan een vervanger, die al mee doet,
te laten schieten, en gestopt is gestopt)

16.00 uur

Siamees voetbal met Anne, voor alle kinderen

17.00 uur

Sluiting inschrijving biljart toernooi

18.30 uur

Kinderuurtje met Timmy

20.00 uur

Kwalleballen met Anne, voor jeugd vanaf 12 jaar

ZONDAG

26 juli

11.00 uur

Tien over Rood Biljart tournooi.

19.00 uur

Panlat vissen voor het complete gezin (deelname vanaf 8 jaar).€ 0,50 p.p.

MAANDAG

27 juli

07.00 uur

Vissen senioren.

€ 2,50 p.p. (Incl. Consumptie)
→
(Vooraf inschrijven)

€ 2,50 p.p. (met dag prijzen)

Begin biljarttoernooi Heren, Dames en Junioren t/m 15 jaar.

(Vooraf inschrijven)

11.00 uur

Boer,n golf vanaf 4 t/m 15 jaar.

→

(Vooraf inschrijven)

14.00 uur

Boer,n golf vanaf 16 jaar.

→

(Vooraf inschrijven)

20.30 uur

Kaarten.

€ 1,50 p.p. per avond

DINSDAG

28 juli

10.15 uur

Penalty schieten jeugd 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 15 jaar

14.00 uur

Penalty schieten volwassenen 16 jaar en ouder)

(Klaverjassen/Jokeren)

→
→
18.30 uur

Kinderuurtje met Timmy

22.30 uur

Dropping. (wegbrengen met de bus)

(Vooraf inschrijven)
(Vooraf inschrijven)

€ 5,00 p.p.
→
(Vooraf inschrijven)

Inschrijving (ook per groep mogelijk, min 4 pers.) Gemiddelde leeftijd minimaal 14 jaar per groep

WOENSDAG

29 juli

12.00 uur

Zeskamp voor de jeugd van 6 t/m 106 →

19.15 uur

Kinderdisco. tot 20.15 uur voor de jeugd t/m 11 jaar.

21.30 uur

Smokkeltocht vanaf 12 jaar t/m 20 jaar →

(Vooraf inschrijven)

(Vooraf inschrijven)

DONDERDAG

30 juli

11.00 uur

Schminken met Anne

12.00 uur

Einde inschrijving Dart toernooi

14.00 uur

Kinder bingo met Anne

16.00 uur

Ren je rot met Anne, voor kinderen vanaf 7 jaar

18.30 uur

Vissen jeugd. t/m 15 jaar

20.30 uur

Bingo. voor € 5.00 per plankje

→

(Vooraf inschrijven)

VRIJDAG

31 juli

13.30 uur

Darten toernooi jeugd van 8 t/m 15 jaar.→

(Vooraf inschrijven)

19.00 uur

Dart toernooi volwassenen vanaf 16 jaar € 2,50 p.p
.
→
(Vooraf inschrijven)

Wie heeft de jaarplaats met de meeste uitstraling.
Dit jaar komt in de 2e week van de vakantie een “Mysterie Gast” over de camping,
om te beoordelen wie de jaarplaats heeft met de meeste “uitstraling”, (Onderhoud,
Aankleding, Beplanting)
Dit houdt NIET in dat diegene met een nieuwe caravan het voordeel heeft, iemand met een
caravan van b.v. 30 jaar oud kan deze ook perfect onderhouden hebben, en daarbij met
beplanting, en aankleding ook een prachtige plek hebben gecreëerd,
Al met al dus een plek met “Uitstraling”.
De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens de Bingoavond van week 3

Week 3 (32)
ZATERDAG

01 augustus

11.00 uur

Kleedjes markt. voor en door de jeugd t/m 12 jaar

18.00 uur

Warm / Koud buffet á € 15,00 p.p.* (vooraf inschrijving) let op vol=vol
* Excl. Drank !

ZONDAG

02 augustus

14.00 uur

Verrassingsactiviteit met Anne, voor alle leeftijden

18.00 uur

Sluiting inschrijvingen Hout-dorp

18.30 uur

Kinderuurtje met Timmy

20.00 uur

Boskwartet met Anne, vanaf 8 jaar

MAANDAG

03 augustus

11.30 uur

Lampionen bouwen

16.30 uur

Sportman / Sportvrouw.

20.30 uur

Kaarten.

21.30 uur

Smokkeltocht voor volwassenen vanaf 21 jaar →

DINSDAG

04 augustus

11.00 uur

Start dag 1 Hout-dorp. (jeugd v.a. 4 jaar)

→
voor een ieder vanaf 12 jaar→

(Klaverjassen/Jokeren)

(Vooraf inschrijven)
(Vooraf inschrijven)

€ 1,50 p.p. per avond

→

(Vooraf inschrijven)

(Vooraf inschrijven)

Ook helpers graag inschrijven

16.30 uur

Sportman / Sportvrouw.

18.30 uur

Vissen senioren.

WOENSDAG

05 augustus

11.00 uur

Dag 2 Hout-dorp

12.00 uur

Einde aanmelding Playback show deelnemers

16.30 uur

Sportman / Sportvrouw.

19.15 uur

Kinderdisco. tot 20.15 uur voor de jeugd t/m 11 jaar.

20.30 uur

Disco voor de jeugd van 12 jaar en ouder.

DONDERDAG

06 augustus

10.30 uur

Bakken met Anne, jeugd t/m 12 jaar

13.30 uur

Trefbaltoernooi met Anne, jeugd 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 15 jaar

14.30 uur

Trefbaltoernooi met Anne, 16 jaar en ouder

18.30 uur

Vissen jeugd t/m 15 jaar.

16.30 uur

Sportman / Sportvrouw.

20.30 uur

Bingo voor € 5,00 per plankje

VRIJDAG

07 augustus

Gevolgd door

voor een ieder vanaf 12 jaar→

(Vooraf inschrijven)

€ 2,50 p.p. (met dag prijzen)

voor een ieder vanaf 12 jaar→

→
voor een ieder vanaf 12 jaar→

(Vooraf inschrijven)

(Vooraf inschrijven)
(Vooraf inschrijven)

Playbackshow jeugd t/m 15 jaar.

→

(Vooraf inschrijven)

Playbackshow. volwassenen

→

(Vooraf inschrijven)

LET OP maximale twee optredens per deelnemer
Tijdens de avond-Playbackshow is er ook de prijsuitreiking van de sportman / sportvrouw

Week 4 (33)
ZATERDAG
14.00 uur

08 augustus
Vossenjacht met Anne, voor de jeugd t/m 15 jaar. → (Vooraf inschrijven)
Ook de personen die “Vos” willen zijn a.u.b. aanmelden in de kantine

18.30 uur

Kinderuurtje met Timmy

19.30 uur

Finale biljarten. Volwassenen

20.00 uur

Dierengeluiden spel met Anne
Kinderen onder 8 jaar onder begeleiding van een ouder !.
Volwassenen en jeugd vanaf 15 jaar gevraagd om te helpen → (Vooraf

ZONDAG

09 augustus

14.00 uur

Spijkerbroek hangen voor jong en oud
.
→

inschrijven)

(Vooraf inschrijven)

21.30 uur

Pokeren uitsluitend voor volwassen met kennis van het spel.

MAANDAG

10 augustus

14.00 uur

Kleutermiddag. van 3 t/m 6 jaar

20.30 uur

Kaarten.

DINSDAG

11 augustus

11.00 uur

Maskers knutselen met Anne

18.30 uur

Gemaskerd bal met Anne

18.30 uur

Vissen senioren.

20.00 uur

“30 Seconds”, voor jeugd vanaf 12 jaar en Volwassenen

WOENSDAG

12 augustus

19.15 uur

Kinderdisco. tot 20.15 uur voor de jeugd t/m 11 jaar.

21.30 uur

Disco jeugd vanaf 12 jaar.

DONDERDAG

13 augustus

11.00 uur

Ochtendgymnastiek voor kids met Anne

14.00 uur

Sport en spel met Anne, voor alle jeugd

18.30 uur

Vissen. jeugd t/m 15 jaar

20.30 uur

Bingo. voor € 5.00 per plankje

VRIJDAG

14 augustus

18.00 uur

Onbeperkt Schitzels eten, incl. Patat, Rauwkost. € 12,50 p.p.*
*Excl. drank !!
(Vooraf inschrijven)

20.30 uur

Euro avond*

(Klaverjassen/Jokeren)

€ 1,50 p.p. per avond

€ 2,50 p.p. (met dag prijzen)

→

(Vooraf inschrijven)

(* Hieronder valt Bier, Wijn en Frisdrank).

© Niets van/uit deze (digitale) campinggids mag worden gepubliceerd en of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook, zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Fam. Boonk welke staat vermeld op de voorpagina.

