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U zoekt een ideale plek voor een heerlijke vakantie?

Caravanstalling

Een uniek stukje Achterhoek



Landgasthof „Haarmühle“
Beßlinghook 57 · D-48683 Ahaus-Alstätte

Tel. 0 25 67/ 93 19-0
www.haarmuehle.de

Café – Restaurant „Däle“ –  
Terras – Kinderspeeltuin – 

Uitspanning – Muzieke venementen

wandelen – fietsen

dagelijks 
geopend

DE GOUDEN  MUUR

Chinees-Indisch Restaurant

In het centrum naast de VVV kantoor

Muraltplein 37, 7271 AT Borculo
Tel.: 0545 - 271 799

Maandag: gesloten (uitgezonderd  
 feestdagen)
Dinsdag: 16:00 - 21:30 uur
Woensdag t/m vrijdag: 12:00 - 21:30 uur
Zat., zon. en feestdagen: 12:00 - 22:00 uur

www.goudenmuurborculo.nl
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Welkom
In het schitterende coulissenlandschap van de Gelderse Achterhoek ligt op een af-
stand van ruim 1 kilometer van Berkelstad Borculo Camping “Groot Willink”.

De camping biedt plaats aan 50 caravans/tenten.

In een prachtige omgeving kunt u hier genieten van de ongerepte natuur. De omge-
ving nodigt u uit tot het maken van wandelingen en fietstochten.

Daarnaast bieden museumstad Borculo en de kerkdorpen Geesteren, Gelselaar, en 
Haarlo tal van bezienswaardigheden zoals: wandelen in het landgoed “het Woolink”, 
Brandweer- en Stormrampmuseum, Kristal- en Openbaarvervoermuseum, Saksi-
sche boerderij “Lebbenbrugge” en Saksische boerderij “Erve Brooks”, Bloembinde-
rij en drogerij “De Scholte” in Geesteren

Tijdens uw verblijf op de camping bent u tevens in de gelegenheid kennis te maken 
met het boerenbedrijf. Zeker voor kinderen is dit zeer leerzaam. Temidden van de 
kippen, honden en katten doen zij veel nieuwe ervaringen op.

De boerderijcamping ligt, zoals de naam al zegt, in de directe omgeving van boer-
derijen. Naast de standaardvoorzieningen bestaat ook de mogelijkheid gebruik te 
maken van een wasmachine.

Op een fietsafstand van circa 10 minuten liggen de plaatsen Borculo en Haarlo, waar 
de overige boodschappen gedaan kunnen worden. Speeltoestellen voor kinderen 
zijn op de camping aanwezig.

Op loopafstand van de camping ligt de Hambroekplas. Het gebied heeft een opper-
vlakte van 14 ha. en is een ideaal terrein voor dagrecreatie, met mogelijkheden tot 
zwemmen, surfen en zonnen. Om de waterplas zijn ruime ligweiden en een strand 
gecreeërd.

Op nog geen 100 meter afstand van “groot Willink” ligt het riviertje de Berkel, uit-
stekend geschikt als viswater. De Berkel ontspringt in het Duitse Euregio gebied en 
passeert de Eibergen de grens. Slingert zich verder door het prachtige natuur land-
schap tot aan de hanzestad Zutphen, waar de Berkel uitkomt in de IJssel.



Boerenkaas en zuivel, aardappe-
len, groente, fruit en diverse ach-
terhoekse boerderijprodukten. 

Oude Diepenheimseweg 3a
7274 AB Geesteren
Tel: 0545-482287
e-mail versboerderij@daalwiek.nl
webwinkel: www.boer-en-kaas.nl

Openingstijden: 
di  13.30-17.30 uur
wo    09.00-17.30 uur
do   13.30-17.30 uur
vr.  13.30-17.30 uur
za     09.00-17.00 uur

U kunt ons ook
volgen op:     

Oudestraat 91 | 7161 DV Neede | Tel. 0545-292067

www.mamouraplaza.nl

Elke woensdag
PIZZADAG
alle pizza’s € 6,-

Maak uw bijdrage vandaag nog over op 

giro 103400 
t.n.v. Veilig Verkeer Nederland o.v.v. gift.

Donateur worden of meer weten? 
Bel (035) 524 88 00, mail info@vvn.nl of ga naar www.veiligverkeernederland.nl

Geef voorrang aan verkeersveiligheid 
en steun Veilig Verkeer Nederland

Wist u dat er elke dag drie mensen omkomen in het verkeer en velen 
blijvend letsel oplopen? 

Een stille ramp waar we als samenleving veel te weinig bij stilstaan.
Veilig Verkeer Nederland is dé organisatie die in heel Nederland knokt voor 
verkeersveilige buurten voor u en uw (klein)kinderen. U kent Veilig Verkeer 

Nederland van het Verkeersexamen, maar ook 
van de Straatspeeldag en de Verkeersbrigadiers.  Belangrijk werk dat niet kan 

zonder úw steun. 
Geef voorrang aan verkeersveiligheid en steun Veilig Verkeer Nederland!

Uw bijdrage redt levens!
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Reglement
 
Wij verzoeken u beleefd doch dringend het onderstaande goed en aandachtig door 
te lezen en u aan deze gedragsregels te houden, zodat een ieder een fijne tijd kan 
ervaren bij ons.

Algemeen

SVR-campings onderscheiden zich van de commerciële campings door de grote 
mate van vrijheid. Er is veel ruimte voor een eigen leefbaar vrije tijd leven. De omge-
ving garandeert de rust die velen op prijs stellen. Niemand hoeft zich opgesloten te 
voelen in een keurslijf van ge- en verboden. Toch is het ter wille van de leefbaarheid 
op onze SVR-camping noodzakelijk u te herinneren aan enkele afspraken. Wij leven 
nu eenmaal met meer mensen tijdelijk samen en dan is het noodzakelijk bepaalde 
regels in acht te nemen. U doet ons een groot genoegen als u en uw medemensen 
deze kampeerregels zorgvuldig naleven.

Aankomst – vertrek

Aankomst na 13.00 uur en vertrek voor 12.00 uur.
Het nummerpaaltje is het midden van de kampeerplaats (wiel van de caravan). 
De kampeerplaats behoort u achter te laten zoals u hem aangetroffen heeft, dus 
schoon. Het wordt ten zeerste afgeraden om plastic onder de voortent te gebruiken. 
Er zijn diverse goede alternatieven te gebruiken die milieuvriendelijker zijn.

Bezoekers

Mag u natuurlijk ontvangen maar ze moeten wel het campingreglement in acht ne-
men. Auto’s/motoren van de bezoekers dienen op de parkeerplaats te worden ge-
parkeerd. Als het bezoek (ook kinderen) blijft overnachten dan dient u dit te melden.

Auto’s/motoren

Dit is een autovrije camping. Auto’s moeten worden geparkeerd op de parkeerplaats 
links bij de opgang naar de camping. Voorkom onnodig auto- en geluidsoverlast 
door niet vaak heen en weer te rijden, beperk ook de laad en lostijden in verband 
met versperring van de paden. De maximumsnelheid op de camping is 5 km per uur.

Honden

Honden zijn bij ons welkom, maar mogen niet los op de camping lopen. Zij moeten 
worden uitgelaten buiten de camping. Zorg ervoor dat ze geen overlast veroorzaken 
voor uw mede kampeerders (blaffen, bijten, gatengraven, ongelukjes en opspringen).
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Beheerder

Dit kan de eigenaar zijn of een daartoe aangewezen persoon. Deze is gerechtigd om 
alle acties te ondernemen om een veilige, fijne en gezellige camping te garanderen. 
Zijn aanwijzingen dient ten alle tijden worden opgevolgd. Bij afwezigheid kunt u bel-
len naar 06-10946725

Absolute rusttijd

Tussen 23.00 – 8.00 uur willen we absolute rust op het terrein. Besef dat radio en tv 
in deze recreatieomgeving hard kunnen klinken en uw buren kunnen hinderen. Zorg 
dat niemand last heeft van u!

Vuur/barbecue

Vuurkorven worden toegestaan onder voorwaarde dat:

• Er na 23.00 uur geen hout meer wordt bijgegooid op de vuurkorf.
• Er geen overlast voor andere kampeerders ontstaat, bijvoorbeeld hard praten, la-

chen, openbaar dronkenschap, rookoverlast, overmatig heen en weer lopen.
•  Het voor ieder een leuk en sociaal gebeuren kan zijn.

Bij aanhoudende droogte kan het aansteken van de vuurkorf verboden worden. – 
code oranje: geen vuurkorf meer aansteken (geen open vuur in verband met brand-
gevaarlijke omgeving). – code rood: geen vuurkorf meer aansteken (geen open vuur, 
omgeving is zeer brandgevaarlijk).

Toiletgebouw

Gebruiken we samen en we moeten het dus ook samen schoon houden. De sanitai-
re voorzieningen worden minimaal 1x per dag grondig gereinigd, maar wij verwach-
ten dat u ook een handje meehelpt door na gebruik van de sanitaire ruimten deze 
schoon achter te laten. Als regel geldt: dat kinderen alleen onder begeleiding van 
een volwassene van het sanitair gebruik mogen maken.

Sport en spel

Kunnen op onze camping ruimschoots worden beoefend. Kies hiervoor altijd een 
plek op voldoende afstand van tenten/caravans en zorg ervoor dat U andere gasten 
niet stoort. Op onze camping bevindt zich een: tafeltennistafel, diverse speeltoestel-
len, een jeu de boules baan, een volleybalveld en diverse skelters. Maak hier gerust 
gebruik van (geheel voor eigen risico), verniel niets en gebruik het waar het voor 
bedoeld is.
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Go-Anywhere®Go-Anywhere®
 HET BUITENLEVEN ROEPT

BACK TO BASICS

Weekend of vakantie? We grĳ pen het liefst elke gelegenheid aan om buiten te zĳ n. De tent mee 
of de caravan achter de auto en gáán. Lekker vertrekken uit de stad, het dorp of zelfs het land. 
Er zĳ n zoveel mooie gebieden om te voet of met de fi ets te ontdekken. We genieten zo lang 
mogelĳ k van de buitenlucht. Koken en eten doen we dan ook zeker niet binnen. 

BACK TO BASICS
Buiten koken en eten is gemakkelĳ ker dan je denkt, mits je een paar goede basics inpakt. De Go-Anywhere® is een reislustige 
barbecue. Hĳ  is niet rond en hoog zoals zĳ n collega-barbecues, maar rechthoekig van vorm en compact gebouwd. Dankzĳ  deze 
kenmerken past hĳ  met gemak in de achterbak van de auto of de disselbak van de caravan. Ook voor een vaartocht hoef je Go-Any-
where® niet thuis te laten, of je er nu op uit gaat met een zeilschip of met een sloep. Laat een Go-Anywhere® niet te lang binnen 
staan. Hĳ  komt het beste tot zĳ n recht ‘on the road’. Zĳ n pootjes zĳ n opklapbaar en houden ingeklapt de deksel op zĳ n plaats. Met de 
handgreep til je de lichtgewicht barbecue zo in en uit de auto, caravan of boot. Barbecueën is nog nooit zo snel en simpel geweest. 

GO-ANYWHERE®
HOUTSKOOL VERSIE

GO-ANYWHERE®
GAS VERSIE

ADVIESPRIJS   
€ 99,99

ADVIESPRIJS   
€ 149,99

KIJK OP WEBER.COM VOOR DE DICHTSTBIJZIJNDE DEALER

ADVIESPRĲ S € 17,99

KLEINE 
BRIKETTENSTARTER

ADVIESPRĲ S € 7,99

GASBUSJE

Ideale accessoires voor onderweg 

ADVIESPRĲ S € 3,99

PREMIUM EASY START 
HOUTSKOOLBRIKETTEN

Ideale accessoires voor onderweg 

ADVIESPRĲ S € 3,99

PREMIUM EASY START 
HOUTSKOOLBRIKETTEN

13.0824 opm advertentie Go Anywhere A5.indd   1 04-12-13   16:51
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Seizoenplaatsen

U dient zelf het gras te maaien om de tent(en) en scheerlijnen op die plaatsen waar 
de grasmaaimachine niet kan komen. De grasmaaier is 1,35 meter breed. Dit is 
10cm breder dan voorgaande jaren. Dit heeft ook gevolgen voor de bereikbaarheid 
van sommige veldjes, die voorheen wel gemaaid konden worden (bijvoorbeeld ca-
ravan verder van groenstrook zetten etc.). Elektrakabel tussen caravan/tent en de 
aansluitkast ligt er op eigen risico. Deze kabel dient u zodanig in te graven dat de 
maaimachine ook op de plaatsen waar hij boven de grond komt deze niet kan raken. 
Bij twijfel wordt er niet gemaaid en of op risico van de eigenaar van de caravan.

Opbouw van de tenten aan caravans en bijzettenten altijd in overleg met de beheer-
der. Stelregel is:

• Caravan, wordt gezien als een woon (slaap) gedeelte.
• Voortent, slecht weer voorziening en uitbreiding van woon (slaap)voorziening.
• Luifel, slecht weer voorziening en zonnedak (mag in geen enkele zin het uitzicht 

voor anderen beperken). Gesloten zijpanelen: in uiterste gevallen mag de zijkant 
worden gesloten, in overleg met de beheerder. De luifel mag geen vaste vloer 
hebben en wordt absoluut niet toegestaan als uitbreiding van een voortent.

• Bijzettentje, één bijzettentje wordt toegestaan mits het met de kampeereenheden 
niet wordt meegeteld. Indien het voor de overheid wel wordt gezien als kampeer-
eenheid dan moet deze worden verwijderd.



Vraag het 
gratis boekje 

’Meer vogels in 
de tuin’ aan.

www.vogelbescherming.nl 
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Onderverhuur

Van grond, tent of caravan en het beschikbaar stellen van deze aan vrienden of be-
kenden kan alleen in overleg met de campingbeheerder.

Blokhutten

U dient zich direct na aankomst te overtuigen of het gehuurde compleet en zonder 
gebreken is en in overeenstemming is met de aanwezige inventarisatielijst. Eventu-
ele gebreken onmiddellijk doorgeven aan de beheerder. De blokhutten zijn bedoeld 
voor 4 personen.

Afval:

Huisvuil mag u deponeren in de grote groene huisvuilcontainer bij de ingang naast 
de stal. Glas hoort in de glasbak in de diverse naburige dorpen. Er is geen glasbak 
meer op de camping. Oud papier mag in de groene huisvuilcontainer. Chemisch 
afval (batterijen, verf, chemicaliën ed.) meenemen naar huis. Grof huisvuil (tentstok-
ken, voortenten, tuinstoelen, plastic, afgedankte koelkasten, oventjes ed.) horen niet 
in onze in onze vuilcontainer thuis, maar dient u gewoon mee te nemen naar huis.

Afvalwater

Bederft het milieu en dus uw eigen leefomgeving. Gooi dit dus niet weg in de om-
geving van uw tent/caravan. Loos het afvalwater in de uitstort chemisch toilet in het 
toiletgebouw.
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Chemisch toilet

Moet worden geloosd en gespoeld in uitstort chemisch toilet. Probeer het gebruik 
van chemische middelen zoveel mogelijk te beperken.

Proathuus

Het proathuus wordt vrij opengesteld om in te recreëren zoals bijvoorbeeld tv kijken, 
spelletjes of diverse recreatieve gezamenlijke campingevenementen. Verhuur voor 
privé partijtjes is alleen mogelijk in overleg en op afspraak.

Aansprakelijkheid

Voor vernieling, beschadiging, vermissing e.d. van zich op onze camping of er bui-
ten bevindende goederen of voor ongevallen van mens en dier aanvaarden wij geen 
enkele aansprakelijkheid of risico. Ook gebruik op onze camping verstrekte sport en 
spelmiddelen zijn geheel voor eigen risico en aansprakelijkheid. Ook het beschadi-
gen van de aan- en afvoermiddelen van de kampeereenheden vallen geheel buiten 
de risico en aansprakelijkheid van de beheerder bij maaiwerkzaamheden.

Afrekenen

Graag tijdig de dag van vertrek aangeven, zodat de factuur kan worden opgemaakt. 
Moment van afrekenen van te voren afspreken. Het is bij ons mogelijk om met pin te 
betalen. Wij beschikken over een mobiele pinautomaat.

Vragen

Vragen waarin dit reglement niet in voorziet moet U altijd bij de beheerder voor-
leggen, zodat in het belang van de camping hiervoor een oplossing kan worden 
gevonden.

Wijzigingen in dit reglement voorbehouden.



Albert Heijn 
Neede
Borculoseweg 11

Steun de natuur

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

De natuur staat steeds meer onder druk. 
Natuurmonumenten stelt de natuur veilig. 
Uw steun is hard nodig. Word lid, dat kan 
al vanaf  € 2,– per maand. Kijk voor meer 
informatie op www.natuurmonumenten.nl



HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

ALDI INFORMEERT

Uit of thuis, 
Aldi is altijd dichtbij.

Uw ALDI-team

Uw dichtstbijzijnde Aldi is aan de 
Slagenweg 1, te Ommen

Bij deze Aldi kunt u gratis parkeren.

042 WT_ADV_Openingstijden_Ommen 148x210.indd   1 27-02-14   17:08

Uw dichtstbijzijnde Aldi is aan de
Stationsweg 5, te Borculo

Wij heten u van harte welkom!


