Ervaar hoe leuk vakantie is
www.hilgelomeer.nl

Camping ‘t Hilgelomeer
U bent van harte welkom op
camping ’t Hilgelomeer!
Het leuke van vakantie is altijd dat u er al heel lang van
tevoren plezier aan kunt beleven. De grote vraag die u
zichzelf ieder jaar weer stelt is: “Waar gaan wij dit keer
naar toe?”. U speurt het internet af op zoek naar uw ideale
vakantiebestemming. U vraagt folders aan. Wellicht komt
u zo ook aan deze folder van camping ’t Hilgelomeer.
De vraag die u zich nu stelt zal dan ook luiden:
“Is camping ‘t Hilgelomeer mijn ideale
vakantiebestemming?”. In deze folder leest u waarom
het antwoord op deze vraag ‘jazeker!’ luidt.

Centraal gelegen en dichtbij het centrum
van bruisend Winterswijk
Camping ‘t Hilgelomeer ligt
midden in het mozaïeklandschap
van de Achterhoek, op slechts
twintig minuten autorijden van de
Duitse grens. Op nog geen twee
kilometer afstand van camping
’t Hilgelomeer vindt u het centrum
van Winterswijk.

Winterswijk is hét koopcentrum van de Oost-Achterhoek
en het aangrenzende Duitsland. Houdt u van winkelen,
dan kunt u in Winterswijk uw hart ophalen. Ook kunt
u heerlijk struinen over de wekelijkse warenmarkten op
woensdagochtend en op zaterdag. Na het winkelen kunt u
genieten van een heerlijk kopje koffie of een versnapering
in één van de vele gezellige cafés of
restaurantjes in het centrum.

Omgeving biedt voor
ieder wat wils
Bent u graag actief bezig? Of gaat
uw voorkeur uit naar ontspannen
genieten aan de waterkant? De
directe omgeving van camping ’t Hilgelomeer biedt u
in alle opzichten mogelijkheden genoeg. Camping
‘t Hilgelomeer is direct gelegen aan de dagrecreatieplas
‘Het Hilgelo’. Behalve zwemmen, kunt u hier ook surfen,
sportduiken, vissen of tijdens een wandeling langs de
oever genieten van het mooie uitzicht over het water.
Ook over het aangrenzende landgoed ‘Bönnink’ kunt u
prachtige wandelingen maken.

Vraagt u zich wel eens af waar u nog volop rust, ruimte en
natuurschoon vindt? Kabbelende beekjes, fraaie bossen,
uitgestrekte weiden, gezellige dorpjes, monumentale
boerderijen en statige landgoederen? De omgeving van
‘de Achterhoek’ biedt het u allemaal! Eindeloos kunt
u rondzwerven over de talrijke fiets- en wandelroutes!
Het prachtige coulisselandschap, de rijke historie en
ontspannen sfeer vormen ideale ingrediënten om de
dagelijkse sleur en hectiek te doorbreken en nieuwe
energie op te doen.

Het gemak van huren
Houdt u van gemak en comfort?
Een prettige keuken, douche en
toilet? Maar wilt u óók genieten
van het ‘campinggevoel’? Lekker
buiten zijn en gezelligheid?
Dan is het huren van een vaste
accommodatie wellicht ideaal voor
u. Camping ’t Hilgelomeer heeft
30 jaarplaatsen met zowel chalets als bungalows.
Het grote voordeel van het huren van een chalet of
bungalow is wel dat u niet van alles en nog wat hoeft mee
te nemen. De accommodaties zijn compleet ingericht en

van alle gemakken voorzien. Ook
bedlinnen kunt u tegen een scherpe
prijs huren bij camping
’t Hilgelomeer.
U hoeft zich slechts bezig te
houden met het inpakken van uw
persoonlijke spullen. Dat scheelt een
hoop tijd en stress bij het inpakken én bij uw aankomst.
U hoeft geen caravan of tent op te zetten. Terwijl u rustig
uw koffers uitpakt en de kasten inricht, kunt u alvast een
lekker kopje koffie zetten: uw vakantie is begonnen!

Het kampeerterrein
Het kampeerterrein is een
belangrijke peiler voor het wel
of niet slagen van uw vakantie.
Naast dat het goed onderhouden,
verzorgd en overzichtelijk moet
zijn, wilt u vooral ook dat het
veilig is. Het terrein van camping
’t Hilgelomeer voldoet aan al uw
wensen. Daarbij is het hoog

gelegen, zodat het zelfs bij regenval nog prettig
vertoeven is, al wensen wij u natuurlijk een
zonnige vakantie toe!

Toeristische plaatsen
Het toeristische gedeelte bestaat
uit 70 kampeerplaatsen. Hiervan
zijn enkele plaatsen voorzien van
een aansluiting op water en riool
(afvoer). De toeristische plaatsen
zijn verdeeld over een aantal
gezellige kleine veldjes. Wanneer
u kinderen heeft, kunnen deze
heerlijk spelen met andere kinderen
zonder dat u hen uit het oog verliest. Zowel het terrein
als de veldjes zijn omringd door fruitbomen, heesters,
seringen en coniferen.
Zo heeft u de gezelligheid van een
veld, maar ook privacy als u bij
uw tent of caravan zit. De wegen
naar de veldjes zijn verhard en de
maximaal toegestane snelheid is
5 km/h. Dit om de veiligheid
van een ieder, met name die van
spelende kinderen, te waarborgen.

Camping ’t Hilgelomeer:
van alle markten thuis!
Het feit dat u zowel bungalows/chalets kunt huren, als met
uw caravan of tent kunt kamperen, maakt het mogelijk
dat u ook samen met familie of kennissen op vakantie kunt
die niet beschikken over een eigen caravan of tent. Tevens
is er een apart veld waar een grotere groep kan verblijven:
ideaal voor bijvoorbeeld een familiereünie! Ook hier is de
combinatie van een accommodatie huren en kamperen
mogelijk.

Verwarmd toiletgebouw
Ook wanneer de temperatuur weer wat daalt heeft u bij
camping ‘t Hilgelomeer één zekerheid. In het verwarmde
toiletgebouw van camping ’t Hilgelomeer is het altijd
aangenaam! Het toiletgebouw is
ruim opgezet en vanzelfsprekend
ook toegankelijk voor
rolstoelgebruikers. In een aparte
ruimte is het mogelijk om uw baby
te wassen c.q. te verschonen/aan
te kleden.

Faciliteiten van camping ‘t Hilgelomeer
Voor uw overzicht treft u hieronder nogmaals alle
faciliteiten van camping ’t Hilgelomeer op een rijtje aan:
• Aantrekkelijke arrangementen - deze kunnen u
voordeel opleveren!
• Apart toeristisch gedeelte - overzichtelijk en gezellig.
• Afgesloten wascabine met koud en warm water
(tegen betaling).
• Georganiseerde fietstochten (fietsen met Jan) - u geniet
van de mooiste plekken in de omgeving!
• Elektra aansluiting 6 t/m 16A, afhankelijk van de plaats.
• Kamperen voor groepen mogelijk.
• Hond aangelijnd toegestaan - u hoeft uw trouwe
viervoeter tijdens uw vakantie niet te missen!
• Jeu de boules baan - sportieve ontspanning.
• Moderne sanitaire voorzieningen, tevens bereikbaar
voor rolstoelgebruikers - natuurlijk verwarmd!
• Recreatieruimte - lekker bezig zijn met het hele gezin!
• Rust en ruimte - waar vindt u dat tegenwoordig nog?
• Stortplaats chemisch toilet.
• Speeltuin voor kinderen t/m 8 jaar - wanneer uw
kinderen genieten, dan is het voor u pas écht vakantie!

• Warm watertappunt.
• Wasmachine en droogtrommel - op uw vakantie ook
het gemak van thuis.
• Camperservicestation
• Activiteitenprogramma - voor ieder wat wils.
• Tafeltennistafel - voor groot en klein, altijd plezier
voor twee!

Op pad in de omgeving
Ook wanneer u in de nabije omgeving op pad gaat valt
er van alles te beleven. Hieronder treft u een overzicht
aan van de meest populaire bezienswaardigheden/
evenementen in Winterswijk en de omgeving. Zo zijn er in
juli/augustus ‘de dolle muziekdagen’ en ‘de preuverie’ met
talloze standjes op het marktplein waar u allerlei gerechten
in kleine porties kunt proeven en van de heerlijkste wijnen
kunt genieten.
Wilt u een dagje over de grens, dan kunt u in Duitsland
ook het nodige vertier vinden.

Winterswijk
• Steen- en kalkgroeve (hier vindt u fossielen en pyriet)
• Korenburgerveen (zeldzame flora en fauna)
• Tuinen, zowel kruiden- als bloementuinen
• Mondriaanhuis
• Zwerfkeien
• Molens, kerken, monumenten, musea
• Bloemencorso (laatste vrijdag en zaterdag van
augustus)
• Huifkarrentochten, Kanovaren en waterfietsen
• Manege
• Overdekt zwembad in Winterswijk
• Tennisbanen
• Diverse braderieën en muziekevenementen
• Diverse landelijke fiets-, wandel- en autoroutes
• Grote landschappelijke verschillen van weilanden,
essen, bossen en houtwallen.
• Grote ligweide met kiosk en speeltoestellen voor
de kinderen

Omgeving Winterswijk
• Museum Frerikshuus te Aalten
• Boekenstad te Bredevoort

• Gondelvaart in Bredevoort (eind aug. en begin sept.)
• Brandweermuseum in Borculo
• Land van Jan Klaassen te Braamt
• Overdekte speeltuin Binnenpret te Lievelde
• Openluchtmuseum Erve Kots te Lievelde
• Doolhof in Ruurlo
• Kanoverhuur (varen op de Berkel) in Rekken

Duitsland
• Vliegveld Wenningfeld in Vreden
• Overdekt Winkelcentrum Arkaden in Bocholt
• Tropisch zwembad Bahia in Bocholt
• Wildpark Anholter Schweiz in Anholt
• Warner Brothers Movie-World in Bottrop
• Kernwasser-wunderland in Kalkar
Dit zijn vanzelfsprekend lang niet alle
bezienswaardigheden, evenementen en activiteiten.
Vraag er gerust naar bij de receptie, wij staan u graag te
woord. Ook op onze website www.hilgelomeer.nl vindt u
de nodige informatie. Graag tot ziens.
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A = Hotel Golden Tulip
B = Chineese muur
= ANWB verwijzingsborden
= Camping ‘t Hilgelomeer

Camping ‘t Hilgelomeer
Waliënsestraat 137
7103 EA  Winterswijk
Tel: +31 (0)543 - 517548
E-mail: info@hilgelomeer.nl
Internet: www.hilgelomeer.nl
Camping ’t Hilgelomeer is aangesloten bij diverse
brancheorganisaties. Kijk voor meer informatie op onze website.

