BRABANTS GENIETEN

ZORGELOOS GENIETEN VOOR
JONG EN OUD IN EIGEN LAND...
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WELKOM!

WELKOM...
...op onze gezellige Brabantse 5-sterren
familiecamping waar u zorgeloos met het
hele gezin kunt kamperen of verblijven in
een mooie huuraccommodatie. U vindt
hier werkelijk alles om uw vakantie tot een
onvergetelijke herinnering te maken.
Naast kamperen op vele mooie plaatsen
kunt u in verschillende verhuuraccommodaties verblijven, zoals onze ruime
safaritenten, luxe chalets, bungalows en
trekkershutten.
Wij hopen u binnenkort te verwelkomen
op ons mooie park zodat u kunt genieten
van een fijne vakantie!

KAMPEERPLAATSEN

KAMPEREN
Onze ruime en comfortabele kampeerplaatsen
bevinden zich onder andere op groene velden, aan
de recreatieplas of zijn afgeschermd voor wat extra
privacy.
Alle comfortplaatsen (ca. 100 m2) beschikken over
beperkte WiFi, 6 Ampère stroom, een watertappunt
en waterafvoer.
De luxe kampeerplaatsen (ca. 100 m 2) rondom de
grote recreatieplas zijn uitgerust met privé sanitair. Ervaar het gemak van een eigen douche, toilet en wastafel. Deze zijn ook voorzien van beperkte
WiFi, een watertappunt, waterafvoer en 10 Ampère
stroom.
Zoekt u bedrijvigheid voor u en uw gezin of liever
de rust? Bij Recreatiepark De Achterste Hoef is voor
ieder wat wils!
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U boekt uw favoriete plaats, zonder reserveringskosten, via onze website, telefonisch of per e-mail.
Ook bent u van harte welkom om uw meest ideale
plaats zelf uit te komen zoeken.
LET OP: HUISDIEREN ZIJN NIET TOEGESTAAN IN OF BIJ DE RECREATIEPLAS
EN ALLE AANGRENZENDE KAMPEERPLAATSEN AAN HET WATER
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EEN RUIME KAMPEERPLAATS OP EEN
VELDJE, LAANTJE OF AAN 'T WATER
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ONBEZORGD GENIETEN VAN
UW LUXE VAKANTIE

6

LUXE 5-PERSOONS CHALETS

LUXE CHALET
Genieten van een onbezorgd en luxe verblijf zonder de stress van het opzetten van
een tent of ander kampeermiddel? Dat is
wat onze luxe 5-persoons chalets u kunnen
bieden!

Genie
onbe ten van e
zorgd
e
e vak n luxe
antie

n alle
a
v
s
i
u
ij u th rzien!
b
s
l
a
Net
en voo
k
k
a
gem

In de luxe chalet bent u van alle gemakken
voorzien:
• 1 slaapkamer met een 2-persoonsbed
• 1 slaapkamer met een 1-persoonsbed
en stapelbed
• bedden- en linnengoed
• badkamer met ruime douche en wastafel
• apart toilet
• woonkamer met airco, zithoek, eethoek
• luxe keuken met gaskookplaat, koelkast met vriesvak, waterkoker, vaatwasser, magnetron en Nespresso
koffieapparaat
• ruim terras met overkapping, loungeset en picknicktafel.
LET OP: HUISDIEREN ZIJN NIET TOEGESTAAN
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5-PERSOONS SAFARITENTEN

RUIME SAFARITENT
Houdt u van luxe en groot gemak maar ook van het
avontuur en de kampeerbeleving? Dan zijn onze
ruime 5-persoons safaritenten perfect voor u en uw
gezin! De ruime safaritenten zijn 35 m 2 groot (excl.
veranda).
In onze safaritenten ontbreekt het u aan niets en bent
u van vele gemakken voorzien, waaronder:
• gaskachel voor de frisse dagen
• 1 slaapkamer met een 2-persoons hemelbed
• 1 slaapkamer met een 1-persoonsbed en stapelbed
• bedden- en linnengoed
• afsluitbare kledingkast
• eigen toilet
• woonkamer met eettafel en 5 stoelen
• keuken met gaskookplaat, koelkast, gootsteen
met kraan, filterkoffiezetapparaat en waterkoker
• ruim overdekt terras met loungeset en picknick
tafel
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LET OP: HUISDIEREN ZIJN NIET TOEGESTAAN

Ruim van opzet en
id
een fijne vakantie eaal voor
met kids!
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MAAK VAN UW VAKANTIE EEN
ONVERGETELIJK AVONTUUR
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8-persoons bungalow

4-persoons bungalow

VOOR GROTE EN KLEINE
REISGEZELSCHAPPEN...
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BUNGALOWS

BUNGALOW HUREN
Zowel de 4- als 8-persoons bungalow is
compleet ingericht en voorzien van veel
luxe.
De 4-persoons bungalow (ca. 43 m2) heeft
onder andere 2 slaapkamers, een badkamer met douche, wastafel en een apart
toilet. De keuken is voorzien van een
4-pits gastoestel, een koelkast, magnetron
en Nespresso koffieapparaat.

8-perso
heerlijk ons bungalo
w
ruim o
pgezet

De 8-persoons bungalow (ca. 125 m2) heeft
4 ruime slaapkamers, badkamer met dubbele wastafel en inloopdouche. Het toilet
is apart. Ook beschikt u over een wasmachine en droger waar u kosteloos gebruik
van kunt maken. De keuken is van alle
gemakken voorzien, zoals een gaskookplaat, magnetron, koelkast met vriesvak,
vaatwasser en een filter- en Nespresso
koffieapparaat.
LET OP: HUISDIEREN ZIJN NIET TOEGESTAAN
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TREKKERSHUTTEN

TREKKERSHUT
De trekkershutten zijn ideaal voor een rondreizende
vakantieganger. Een trekkershut is een eenvoudige
maar comfortabele gelegenheid om één of meerdere
nachten te overnachten.
De trekkershut heeft een vloeroppervlak van ca. 11
m2 en is ingericht met een tafel, een bankje, 2-pits
elektrisch kooktoestel, koelkast, gootsteen met
kraan (koud water), 2 stapelbedden met matrassen
en kussens, picknicktafel, lichtpunt en een wandcontactdoos.
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U dient zelf beddengoed, handdoeken en theedoeken mee te nemen. Extra inventaris (pannen, borden,
bestek en glazen) en/of verwarming is te huur per
nacht.
LET OP: HUISDIEREN ZIJN NIET TOEGESTAAN
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EENVOUDIG OVERNACHTEN VOOR
FIETSERS EN WANDELAARS
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FACTS
ALGEMEEN
32

Verwarmd binnenzwembad & peuterbad

Vaste plaatsen

150

Verwarmd buitenzwembad & peuterbad

Kampeerplaatsen

427

Recreatieplas met waterglijbaan en strand

Luxe 5-persoons chalets
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SANITAIRVOORZIENINGEN

Ruime 5-persoons safaritenten

6

4 verwarmde sanitairgebouwen			

Bungalows (1 x 4- en 1 x 8-persoons)

2

Kindersanitair en babyrooms

Trekkershutten (4-persoons)

2

Gemiddelde standplaatsoppervlakte

100 m

Familiedouches			
2

Sanitairruimtes voor mindervaliden (gebouw 1 & 4)

Max. 2 huisdieren per plaats (niet aan het water)

VOORZIENINGEN TOERISTISCHE PLAATSEN

RECREATIE & SPORT

Auto’s op standplaats		

9-holes golfbaan met driving range

6 Ampère elektra				

Adventure Minigolfbaan

Watertappunt en vuilwaterafvoer op standplaats

Kidsclub met knutselruimte		

28 plaatsen met privé sanitair (10 Ampère)

Theater		

OVERIGE VOORZIENINGEN

Speeltuin met airtrampoline

Hondendouche

Binnenspeeltuin		

Hondenuitlaat- en losloopterrein

Uitgebreid recreatieprogramma in vakanties

Wasserette			

Jeu des Boules banen

Gasflessen verkrijgbaar

MultiCourt		

Gratis beperkte basis WiFi

Pannaveldjes

Campingwinkeltje			

Tafeltennis en teqball tafels

Restaurant (met speelhoek en mindervalidentoilet)

Sportveld met volleybal- en voetbalnetten

Snackbar			

Dierenwei

Jeugdlounge Chillerzz			

Speelbos met fietscross- en kabelbaan

Camperservice			

Duikschool (www.duikcursus.nl)

Autowasplaats

Fietsverhuur
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ZWEMGELEGENHEID

Oppervlakte in hectare

FACILITEITEN

FACILITEITEN
De Achterste Hoef doet de omschrijving
‘recreatiepark’ alle eer aan. De zeer grote
variatie in faciliteiten op het park maken
elk verblijf tot een groot succes!
De grote recreatieplas met een meterslange waterglijbaan en zandstrand, het
binnen- en buitenzwembad, de binnen- en
buitenspeeltuin en dierenwei staan garant
voor uren speelplezier voor onze jongere
gasten.
Recreatiepark De Achterste Hoef beschikt
over een 9-holes golfbaan (PAR 3/4). Maar
ook bij het sportveld, rondom de plas en
op de verschillende velden kunt u uw sportieve hart ophalen.
Om ook de inwendige mens het vakantiegevoel te laten beleven, bent u van harte
welkom in ons restaurant of ‘t Winkeltje,
waar de overheerlijke geur van vers gebakken broodjes u al tegemoet komt!
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SANITAIR

RUIME VOORZIENINGEN
Onze sanitairgebouwen zijn verwarmd en modern
uitgerust. Ieder gebouw beschikt over babyrooms en
familiedouches. Sanitairgebouw 1 en 3 beschikken
over kindersanitair. Verder beschikken de gebouwen 1
en 4 ook nog over een mindervaliden sanitairruimte.
Rondom onze recreatieplas beschikken wij tevens
over 28 luxe kampeerplaatsen met privé sanitair.
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RUIM OPGEZET EN VAN ALLE
GEMAKKEN VOORZIEN
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9-HOLES GOLFBAAN & MEER

SPORT & SPEL
Eventjes klaar met stilzitten? Zin in sport en spel?
Het sportveld en de MultiCourt, waar je onder andere
kunt voetballen en volleyballen nodigen steeds weer
uit voor een uitdagende wedstrijd! De fietscrossbaan,
pannaveldjes, Jeu de Boules banen en Adventure
Minigolfbaan maken het dagelijkse sportieve plezier
compleet!
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Tijdens het hoogseizoen wordt er wekelijks een spetterende bubbelduik voor jongeren (10 t/m 14 jaar) in
samenwerking met de duikschool georganiseerd.
Golfbaan De Achterste Hoef is onze 9-holes golfbaan
(2 x PAR 4 en 7 x PAR 3) met driving range en putting green. Iedereen is welkom op onze golfbaan.
Beginners kunnen een les of clinic volgen bij onze
golfpro en geoefende golfers met minimaal een NGF
baanpermissie kunnen spelen op onze baan. Hier kun
je 7 dagen per week op een plezierige en ontspannen
manier genieten van de golfsport.
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Geen ervaring, wel interesse? Onze golfpro maakt
graag een afspraak voor het volgen van een les in
groepsverband of individueel.

Duike
n voor
oud
jong &
18

ure

vent
d
A
e
gend
Uitda olfbaan
Minig

HEERLIJK SPORTIEF ONTSPANNEN
VOOR ELKE LEEFTIJD
19

HET GEHELE SEIZOEN ONGEKEND
VEEL ZWEMPLEZIER!
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ZWEMVOORZIENINGEN

ZWEMPLEZIER
Heerlijk zonnen aan de grote recreatieplas, ravotten in het water, roetsjen van de
meterslange waterglijbaan... Op het zandstrand is het op zomerse dagen gezellig
druk en kan er heerlijk gespeeld worden op
verschillende speeltoestellen.
Zit het weer eventjes niet mee? Dan biedt
het verwarmde (28°C) binnenzwembad
uitkomst! Tezamen met het verwarmde
buitenzwembad (22°C) met ligweides
maakt dit het zwemplezier helemaal compleet! Voor de allerkleinsten is er zowel
binnen als buiten een peuterbadje.
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U kunt bij Recreatiepark De Achterste Hoef
in 3 dagen tijd uw PADI Open Water duikbrevet behalen via onze duikschool. Meer
informatie: www.duikcursus.nl
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RECREATIETEAM

ELKE DAG FEEST!
Tijdens de weekenden in het voorseizoen en in de
verschillende vakantieperiodes is het recreatieteam
continu in touw om elke dag nog mooier te maken.
Van knutselen voor de allerkleinsten tot gezellige
avonden voor volwassenen. En van spelletjes, speurtochten en theater voor onze jongste gasten tot darten, musicals en een spookhuis voor de oudere jeugd.
Samen met onze mascotte Zoef gaan we er een
gezellige vakantie van maken. Jarig op vakantie?
Laat het ons weten en wie weet komt Zoef wel op
bezoek!
Elke dag zal onvergetelijk zijn!
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SPEELTUINEN

BINNEN & BUITEN
Bijna alle kampeerveldjes beschikken over
één of meerdere speeltoestellen. Ook het
strand is uitgerust met diverse kleinere
speeltoestellen en een groot speeltoestel.
Ook de buitenspeeltuin met airtrampoline
zorgt voor veel speel- en springplezier
voor onze jonge gasten. Als het weer iets
minder is kan er volop gespeeld worden in
de binnenspeeltuin!
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ETEN & DRINKEN

BRABANTS GENIETEN
Heel Brabant staat bekend om de bourgondische
levensstijl en de gastvrijheid. Bij De Achterste Hoef ziet
u dit ook terug! Lekker eten en drinken kunt u bij ons
restaurant met het grote terras. Hier zijn jong en oud
welkom voor een drankje, een heerlijke lunch of diner.
Recreatiepark De Achterste Hoef heeft een winkeltje in
eigen beheer waar u elke dag versgebakken broodjes
en kranten kunt kopen. Daarnaast heeft het winkeltje
een gevarieerd assortiment. U kunt er o.a. terecht voor
levensmiddelen, drogisterijartikelen, enkele Zwarte
Kaat- en streekproducten en basis kampeerspulletjes.
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OMGEVING

DE LEGENDE VAN ZWARTE KAAT
Vroeger maakte ze de Kempen onveilig, nu
zit ze verstopt in de Kempische natuur. Wie
goed kijkt, vindt de sporen van haar verleden. Ga zelf op jacht, ontdek haar historie
en sta oog in oog met haar hebzucht naar
rijkdom, voorspoed, geluk en zaligheid.
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Recreatiepark De Achterste Hoef is bij uitstek het startpunt voor bijzondere tochten.
De omgeving beschikt over een uitgebreid
fiets- en wandelknooppuntennetwerk!
Zo kunt u vele mooie routes in de omgeving vinden. Ook die van “De Legende van
Zwarte Kaat”!
In 2019 heeft Recreatiepark De Achterste Hoef de landelijke fietsroutewedstrijd
van de ANWB gewonnen met als thema
“De Legende van Zwarte Kaat”. Deze route start en eindigt op het park en voert
langs vele onderdelen uit het verhaal van
Zwarte kaat. De route brengt u o.a. langs
de Abdij van Postel, het Helleneind, de
Dodendraad en De Heksenboom (Winnaar “Boom van het Jaar” verkiezing 2019).
Benieuwd naar de route en de legende?
www.achterstehoef.nl/zwartekaat
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1

Receptie

2

Restaurant

3

Snackbar

4

Winkel

5

Kidsclub

6

Wasserette

7

Chillerzz

8

Theater Den Deel

9

Deelplein

10

Duikschool (Duikcursus.nl)

11

Privé terrein

12

Adventure minigolfbaan

13

Speeltuin met airtrampoline

14

Fietsverhuur

15

Jeu des boulesbanen

16

Milieustraat

17

Dierenweide

18

Binnenspeeltuin

19

Binnenzwembad

20

Buitenzwembad

21

9 holes golfbaan

22

Driving range

23

Recreatieplas met strand en glijbaan

24

Sportveld

25

Multicourt

26

Fietscrossbaan

27

Kabelbaan

28

Speelbos

29

Hondenlosloop- en uitlaatplaats

30

Auto-, caravan- en camperwasplaats

31

Camperservice

32

Mindervaliden sanitairruimte

33

Stranddouche

1

Sanitairgebouw (4 x)
Calamiteiten verzamelplaats
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4-persoons Bungalow

Trekkershut

8-persoons Bungalow

Stacaravanplaats (particulier)

Luxe Chalet

Comfortplaats

Safaritent
		

Luxe kampeerplaats
met privé sanitair

INFORMATIE & RESERVERINGEN
Reserveer snel en eenvoudig online op
www.achterstehoef.nl
Recreatiepark De Achterste Hoef
Troprijt 10
5531 NA Bladel
Tel. 0497-381579
info@achterstehoef.nl

VOLG ONS ONLINE
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