Informatieboekje

Camping de Holterberg
Reebokkenweg 8, 7451 HL Holten
Tel 0548 361524
www.campingdeholterberg.nl
info@campingdeholterberg.nl

Restaurant de Harbarg

In ons sfeervolle restaurant of op het terras kun je terecht voor een drankje, hapje, lekkere lunch of een uitgebreid diner. Van Boerenschnitzel tot
Zalmfilet en van Vlaamsche Stoofpot tot Mexicaanse wrap. De actuele
menukaart en openingstijden hangen aangeplakt in het gevelkastje én
zijn te vinden in onze app: holterberg.ardoer.app
en vergeet onze
Kindermenu’s niet!

Wil je bij de Harbarg dineren? Dan graag even reserveren!
Afhalen en bestellen van Frites en Snacks kan tijdens openingsuren van
de keuken in de Receptie, het assortiment staat hieronder, voor actuele
prijzen kijk op deharbarg.nl, maar de fysieke menukaart is leidend!

Frites:

Snacks:

Bakje Patat
Grote Patat
Grote Boer’npetat (met spekjes,

Frikandel
Frikandel Speciaal
Kroket
Kaassoufflé (V)
Bamischijf
Kipcorn
Van Dobben Groentekroket (V)
Berehap
Hamburger
BIG WILLY (broodje hamburger speciaal van ‘t huis)
GIANT BIG WILLY ø 15 cm voor de liefhebber
Loempia kip
Huisgemaakte Gehaktbal
Broodje
Portie Bitterballen met mosterd ( 8 stuks )
Portie Kipnuggets met curry ( 8 stuks )
Bittergarnituur met mayo en curry (12 stuks)

champignons, uien en paprika)

Sauzen:
Mayonaise, Ketchup, Curry
Speciaal, Pindasaus, Piri-Pirisaus
Oorlog met Uitjes
Beker Mayo, Ketchup, Curry
Beker Speciaal, Pindasaus
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Hartelijk welkom op Camping de Holterberg!

Al vanaf 1950 verwelkomen wij gasten op ons familiebedrijf.
Anno 2021 zijn wij een middelgrote camping met 240 plaatsen, 3 moderne
sanitairgebouwen met babyrooms en familiedouches, comfortplaatsen, luxe
en basic comfortplaatsen met privé sanitair, standaard en luxe trekkershutten
en 6-persoons verhuurchalets.
Het gastheerschap, de Sallandse gemoedelijkheid en de schitterende locatie
aan de zuidhelling van de Holterberg, hét middelpunt van het Nationaal
Park De Sallandse Heuvelrug zal altijd blijven. Vanaf de camping heb je immers toegang tot honderden kilometers fiets- en wandelpaden, die door een
knooppuntennetwerk aan elkaar verbonden zijn. Ook een aantal schitterende
MTB-tracks liggen in de nabije omgeving.
In dit infoboekje vind je allerlei nuttige informatie om jouw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Wij wensen je heel veel vakantieplezier bij jouw
verblijf op Camping De Holterberg.
Familie Veneklaas en Team

en de groetjes
van Cor & Corrie
Hoen!

holterberg.ardoer.app

3

Aankomst-allerlei:

Je hebt bij de receptie een slagboompas gekregen: met deze
pas kun je maximaal 1 keer per uur de camping op, te weten
van 7.30 tot 22.00 uur, buiten deze tijden is gemotoriseerd
verkeer dan ook verboden op de camping en zul je de auto op
de parkeerplaats moeten parkeren. Bij een calamiteit kun je
altijd het terrein af. Binnenkomend verkeer heeft voorrang!
Auto’s van bezoekers zijn op het terrein niet toegestaan.
Op de vertrekdag vóór 11.00 uur plaats ontruimen, afmelden
en de slagboompas inleveren.
De plaatsnummers zijn door middel van tegels op de grond aangegeven. De
meeste plaatsen hebben grindplateau’s ter hoogte van de voortent, de bedoeling is dan ook dat de caravan of camper tussen de heg en het grind komt te
staan.
De aansluiting voor elektra is nabij jouw plaats. Per aansluiting is standaard 6,
8 of 10 ampère beschikbaar, afhankelijk van het type plaats, dit is 1380, 1840 of
2300 Watt. Tegen bijbetaling kun je de amperage ophogen.
Als je teveel gebruikt vliegt de stop eruit, de eerste 2 keer 10 seconden als
waarschuwing, bij de derde keer zul je naar de receptie moeten om de stroom
erop te laten zetten en een zwaardere amperage af te nemen.

WiFi:
Het gebruik van het Wifisite netwerk is gratis, maak eerst met je apparaat
verbinding met 1 van de wifisite-masten. Daarna kom je op een inlogpagina,
hier vul je de toegangscode Holterberg in. Als je niet automatisch word doorgestuurd naar de inlogpagina, ga dan nadat je de wifi-verbinding hebt gemaakt in je browser naar www.wifisite.com en je komt ook op de inlogpagina.
Na het inloggen word je doorgestuurd naar onze webapp op:

holterberg.ardoer.app In onze app staat allerlei nuttige

informatie voor tijdens het verblijf, het animatieprogramma,
de openingstijden van de receptie en de Harbarg, veelgestelde
vragen, uitjes in de omgeving et cetera.
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Gebruik Sanitair:

De douches in de sanitairgebouwen zijn gratis, maar wel voorzien van tijdklokken. Om te starten druk je de knop onder de display éénmaal in en je krijgt
warm water, wil je even een pauze om bijvoorbeeld de haren in de shampoo te
zetten, dan druk je nog een keer de knop in en de resttijd blijft knipperen in de
display, om verder te gaan nogmaals de knop indrukken.
Na het douchen wordt de klok geblokkeerd (---).
Graag na gebruik met de vloertrekker de vloer droog maken, zodat de volgende gast zich ook weer prettig kan douchen (en de trekker dan weer op de grond
zetten en niet aan de kledinghaken ophangen!)
Onze toiletten zijn allemaal voorzien van wc-borstels, deze hebben wij opgehangen om gebruikt te worden.
Het sanitairgebouw is géén speelplaats!!!
Huisdieren zijn verboden in al onze sanitaire voorzieningen. Een privé badkamer is geen nachthok of kennel!

Privé Sanitair / Stacaravans / Chalets

Het privé sanitair en de stacaravans en chalets zijn voor aankomst door ons
schoongemaakt, tijdens het verblijf dien je het zelf schoon en netjes te houden.
Als het niet helemaal naar wens is, meld dit dan gelijk! Bij sommige deuren van
de stacaravans, chalets en luxe privé sanitair moet je de deurkruk eerst omhoog
trekken alvorens je de deur op slot kunt draaien.
Bij vertrek graag alles bezemschoon opleveren, de afwas gedaan en opgeborgen, het vuil naar de milieustraat en het bedlinnen afhalen en in 1 sloop verzamelen. Graag alle accommodaties weer afsluiten!

Televisie in de Chalets

De TV’s in onze stacaravans en chalets werken d.m.v. satellietontvangst. Kies in
het hoofdmenu dus altijd voor Satelliet Kijken. Kom je er niet uit? Vraag het
dan even bij de receptie en ga niet zelf aan de gang omdat anders onze apparatuur onherstelbaar beschadigd kan raken.

Trekkershutten

Onze Trekkershutten dien je zelf schoon achter te laten: de afwas gedaan en
opgeborgen, keukenblok, (picknick-) tafel schoon, vloer vegen en dweilen.
Slaapzakken en gehuurde handdoeken weer naar de receptie terugbrengen.

holterberg.ardoer.app
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Afvalwijzer:

Afval proberen wij zoveel mogelijk te scheiden.
Als je samen met ons helpt het afval te scheiden, kunnen we de kosten laag
houden en de camping schoon en netjes.
Dus gooi het in de daarvoor bestemde bakken achter de schutting bij de
hoofdingang:
Glas in de glasbakken er staan er 2 met in totaal 12 openingen
Blik in de blikbak en dan de blikjes even pletten door met 2 handen de
beugel naar je toe te trekken!
Batterijen in de batterijenbak
Plastic verpakkingen en Melk- en Drankpakken in de PMD-containers
(met oranje deksel, hoofdingang) Tip! laat de lucht uit de fles of het pak.
Tuinafval op de compostwagen (nabij plaats 315)
Oud papier onder het afdak achter de schutting bij de hoofdingang en:

Als u uw karton in stukken scheurt, het samen met wat kranten in grote dozen pleurt, is het opruimen voor ons zo gebeurd!
Restafval mag alleen in KOMO-zakken in de daarvoor bestemde kratten, deze
staan verspreid over de camping.
(Dus niet in de prullenbakken in de sanitairgebouwen!)
Afval wordt van Pasen tot de Herfstvakantie op maandag en vrijdag opgehaald en in het hoogseizoen dagelijks. (m.u.v. zondag.)
In de wintermaanden word je geacht zelf jouw afval in de containers achter de
schutting bij de hoofdingang te deponeren.
Oud brood/groente/fruit (geen vis,prei en uien) kun je voeren aan de dieren
in het dierenparkje, zorg er wel voor dat de plastic zakken in de prullenbak
gaan!

Chemisch afval, Wit- en Bruingoed (elektrische apparaten)
worden niet geaccepteerd. Deze moet je bij je eigen gemeente- werf of inzamelpunt inleveren!
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Paarse Route Markelo 30 km, 325m:(Hierboven)
mtbroutes.nl/route/423/Markelo
Startpunt Sporthal /Café De Haverkamp
Stationsstraat 28 AM Markelo
Blauwe Route Holterberg 30 km, 291 m:
mtbroutes.nl/route/403/Holten
vanaf de receptie L Reebokkenweg, einde L Forthaarsweg en eerste L Eeckenholtsweg
de Blauwe route is als korte en lange variant te rijden
(keuzepunt Bergweg Haarle) kies je de lange, dan is het
ook mogelijk om te verlengen met de:
Paarse Route Hellendoorn 18 km, 203m:
mtbroutes.nl/route/402/Hellendoorn
startpunt Buitencentrum Staatsbosbeheer,
Grotestraat 281, 7441 GS in Nijverdal
Groene Route Rijssen 18 km, 183m:
mtbroutes.nl/route/424/Rijssen
Startpunt Sportpark de Koerbelt,
Arend Baanstraat 102, 7461 DX in Rijssen

holterberg.ardoer.app
holterberg.ardoer.app
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@ Cor
en Corrie
Hoen

LEGENDA:
Uw plaats:
Zwart: Kampeerplaatsen
Blauw: Comfortplaatsen
Paars: Basic Privé Sanitair
Roze: Luxe Privé Sanitair
Rood: Jaarplaatsen
B Beheerderswoning
Receptie, EHBO, AED
Slagboom
SOS- winkeltje + broodjesservice
Wasserette
Recreatieruimte
Restaurant de Harbarg
Frites en snacks afhalen aan de bar
Terras
Toiletgebouw
Mindervaliden Sanitair in gebouw 2
Afvalkrat
Milieustraat
Camperservicepunt
Watertappunt
Parkeren

Airtrampoline
Dierenparkje
Fietsverhuur
Verhuurcaravan / (luxe) chalet
Trekkershutten
Trekkershutten de luxe
Verhuur Hond toegest.
Zwembad
Tafeltennistafel
Beachpannaveld
Grote Speeltuin
Zandbak
Klein Speeltuintje
Cor & Corrie Hoen

De Kakelhof
Blusmiddelen
Verzamelplaatsen
Nooduitgang
Autovrije velden

@campingdeholterberg
@deholterberg
@camping_de_holterberg

99

Reebokkenweg 8
7451 HL Holten
0548 36 15 24
holterberg@ardoer.com
holterberg.ardoer.com
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Bezienswaardigheden in de omgeving:

1
Natuurdiorama Holterberg + Toeristisch Informatie Punt
2
Kinderboerderij Dondertman
3
Informatiecentrum Canadese Begraafplaats
4
Oudheidkamer Hoolt’n
(de nummers zijn terug te vinden op de kaart op de vorige pagina)
Bezoekerscentrum
Staatsbosbeheer
87
87
Brandweermuseum Rijssen
Rijssens Leemspoor
Subtropisch zwemparadijs de Scheg in Deventer
Avonturenpark Hellendoorn
Kijk voor alle toeristische informatie op visitrijssenholten.nl

Openbaar vervoer:
Vanaf het NS station Holten vertrekt doordeweeks 4 keer per uur een trein:
richting Deventer, Apeldoorn:
richting Almelo, Enschede:
xx.09 - alle dagen en avonden
xx.19 - werkdagen
xx.39 - werkdagen 		
xx.19 - weekend overdag
xx.39 - weekend overdag
xx.49 - alle dagen en avonden
de actuele dienstregeling staat op ns.nl
Binnen de gemeentegrenzen is er een buurtbus73 Flex, wij hebben een eigen halte, nr. 207
dienst Twents
73
73
voor meer informatie, ga naar:
www.twents.nl/flex of bel 088 0331 401
Bij de receptie zijn kaartjes te koop.
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Tijdens het verblijf:

•
•
•
•
•
•

Camping de Holterberg ligt in een grondwaterbeschermingsgebied,
houd hier rekening mee, ons grondwater is ons én jouw drinkwater.
Restaurant de Harbarg met grote kaart en kleine prijzen.
Afhalen van frites en snacks bestellen bij de receptie!
De openingstijden van de receptie, de Harbarg en andere faciliteiten
vind je aangeplakt aan / in de betreffende gebouwen en in onze app.
Met Hemelvaart en Pinksteren en 5 weken in de zomervakantie
professioneel recreatieteam, programma in de app.
Van begin Mei tot eind Augustus is het verwarmd zwembad
dagelijks geopend van 8.00 tot 20.00 uur.

In de Receptie kun je onder andere terecht voor:
Toeristische informatie
Elke dag de ochtendkranten (Mei - Sept)
Dagelijks verse broodjes op bestelling. (Mei - Sept)
Keuze uit:
Reserveer alvast
•
Pistolet Bruin		
een fiets via de
•
Kaiserbollen			
QR-code:
•
Croissants				
•
Zachte Waldkorn Bol		
Graag doorgeven voor 17.30 uur.
Fiets - Ebike - ATB- en Skelterverhuur
Wandel- en Fietskaarten
Was- en Droogmunten
S.O.S.-winkeltje
E.H.B.O.- AED aanwezig
Invriezen koelelementen
Kopie- en Printservice
Gasflessen
Binnengekomen en uitgaande post
Binnengekomen telefonische boodschappen

12

holterberg.ardoer.app

Enkele belangrijke huisregels:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nachtrust van 23.00 tot 7.00 uur.
Maximum snelheid: STAPVOETS. (woonerf )
Honden/Katten uitsluitend aan de lijn en buiten het terrein uitlaten!
Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen.
Skelteren alléén op de camping, NIET toegestaan bij sanitairgebouwen
en slagbomen.
Onverzekerde gemotoriseerde voertuigen zonder RDW goedkeuring
voor de openbare weg (bijv. elektrische steps, oxboards etc. etc.) zijn
ook op de camping niet toegestaan!
Het gebruik van alle faciliteiten is voor eigen risico.
Alle leveringen volgens RECRON standaardvoorwaarden.
Gebruik van zwembad, alléén voor campinggasten.
Vuurkorven, kampvuren en andere vormen van open vuur zijn NIET
toegestaan.
Aanwijzingen van personeel en directie dienen ten allen tijde op
gevolgd te worden.
Het is niet toegestaan overlast van welke aard dan ook aan derden te
veroorzaken.
Ongeacht de openingstijden probeert de receptiebemanning 2 x
daags te eten, te weten: ‘s middags van 12.30 tot 13.00 uur en ‘s avonds
van 17.30 tot 18.00 uur.
SLAGBOOMPASSEN kunnen alléén in de receptie ingeleverd worden
tijdens openingstijden. Dit kan ook voor vertrek, afrijden kan altijd.
Auto’s van bezoekers zijn achter de slagbomen niet toegestaan!
Tijdens afwezigheid luifels en partytenten afbreken i.v.m. storm.
Onder de luifel mag alleen gebruik worden gemaakt van zogenaamde
grasvriendelijke doorgroeimatten. (Dus géén worteldoek!!!)
Tijdens afwezigheid matten oprollen naar de tent toe in verband met
het behoud van de grasmat en het maaien daarvan.

holterberg.ardoer.app
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Nuttige nummers:
Receptie:			
0548 36 15 24
Bij Noodgevallen:		
06 52 032 324 bgg 06 20 540 454
Alarmnummer:		 112
Politie: 			
0900 - 8844
Medisch Centrum te Holten 0548 36 35 53
				huisartsenholten.nl
				
Keizersweg 32, 7451 CS Holten

Rechtsaf de camping af. Spoor over rechtsaf, rotonde rechtdoor richting station, rotonde in dorp
rechtsaf en voor het spoorviaduct linksaf de Keizersweg in.
Artsen zijn alleen na telefonische afspraak beschikbaar. (8.00-17.00 uur) buiten deze tijden een
dokter?

Centrale Huisartsenpost Salland te Deventer 0570 501 777
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE DEVENTER
De Centrale Huisartsenpost Salland is gevestigd in de Spoedpost Deventer in het Ziekenhuis:
Rechtsaf de camping af. Spoor over rechtsaf, rotonde rechtdoor richting station, rotonde in dorp
rechtsaf, spoorweg viaduct onderdoor en dan weg volgen naar Deventer. Het Deventer Ziekenhuis staat in Deventer goed op de borden aangegeven. Bij het ziekenhuis aangekomen volg je de
borden Spoedpost.
Vanaf 17.00 uur tot 8.00 uur door de week, Op zater- zon en feestdagen hele dag.
Je kunt alléén na een telefonische afspraak terecht bij de Centrale Huisartsenpost Salland
Houd je verzekeringsnummer, burgerservicenummer en medicijnen bij de hand als je belt.
Tandartsen:
Orthodontist:
Dierenarts:
Taxi:		
		
		

Tandheelkundig Centrum
D. Kamphuis 		
Tandheelkundig Centrum
Dierenartsencombinatie
Taxi Pas Rijssen
Taxi Baan Rijssen		
Taxi de Bruin Hellendoorn

Gaardenstraat 32		
Schoolstraat 7
Gaardenstraat 32 		
Dorpsstraat 24/C 		
taxipasrijssen.nl		
taxibaan.nl		
wandelaarstaxi.nl		

0548 36 17 87
0548 36 28 84
0548 36 44 12
0548 36 20 04
0548 51 76 72
0548 53 60 00
06 51 639 703

Openingstijden winkels in Holten:
Maandag 		
Di - Wo
Do - Vr
		
Zaterdag		
Zondag			
Koopavond		
Markt			
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11.00 – 18.00 uur		
9.00 – 18.00 uur		
9.00 – 18.00 uur		
9.00 – 17.00 uur		
13.00 - 18.00 uur		
Donderdag 		
Vrijdag op de Smidsbelt

holterberg.ardoer.app

supermarkten 8.00 tot 20.00 uur
supermarkten 8.00 tot 20.00 uur
supermarkten 8.00 tot 21.00 uur
supermarkten 8.00 tot 20.00 uur
supermarkten 13.00 tot 18.00 uur
19.00 – 21.00 uur
13.00 – 17.00 uur

Restaurants in de directe omgeving:
Naam: 			Adres:			Telefoon:

Type:

Tastoe			Smidsbelt 6-01		0548-801931
Grandcafé De Biester
Stationsstraat 10		
0548-361375
Gasterij de Kruidentuin Holterbergweg 14
0548-363333
Deja-Vu			
Deventerweg 87		
0548-361202
Hollywood
Holterbergweg 11
0548-361483
Pannekoekenbakker
Smidsbelt 7		
0548-227000
De Lange Muur		
Deventerweg 61		
0548-364849
Bistro de Holterberg
Forthaarsweg 1		
0548-363849
Hoog Holten		
Forthaarsweg 7		
0548-361306
De Swarte Ruijter		
Holterbergweg 7		
0548-596660

Gevarieerde kaart
Grandcafé/IJssalon
Gevarieerde kaart
All you can eat
Amerikaans
Leuk voor kinderen
Chinees
Frans
Frans BIB
Frans Michelin *

Echte Bakker Nijkamp
Dorpsstraat 16		
0548-363703
Bie Toontje		Stationsstraat 9		0548-859446

Lunchroom/IJssalon
Grandtaria

De volgende zaken bezorgen ook: wél de bezorger even opwachten bij de entree!
‘t Klavertje		
Yume Sushi & Grill

Dorpsstraat 18d		
Stationsstraat 3		

0548-362998
0548-546199

Odessa			Smidsbelt 3		0548-365292
Ristorante Altamura
Dorpsstraat 29A
0548-365138
Pizzeria Romario
Larenseweg 32		
0548-236051

Eetcafé/Cafetaria
Sushi

Grill/pizza
Italiaans
Pizza

De webapp al gezien?
Op holterberg.ardoer.app staat onze webapp, dit is
een speciaal stukje website met allerlei informatie voor
tijdens je verblijf, de openingstijden van de receptie
en horeca, het animatieprogramma, de plattegrond,
veelgestelde vragen, nuttige nummers, eigenlijk alle
informatie in dit boekje, maar dan in je eigen broekzak!
Het is dus volledig online, de app
zal alleen eenmalig vragen om
een snelkoppeling te maken op
je toestel en verder geen notificaties of pushberichten sturen.

holterberg.ardoer.app
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