Welkom op ons natuurkampeerterrein!
U heeft zojuist een verblijf geboekt op natuurkampeerterrein Meenthe. Om uw verblijf zo
aangenaam mogelijk te maken, geven wij u graag nog wat informatie:

Kampeerterrein Meenthe
• Tijdens uw verblijf op het kampeerterrein is een gastheer/gastvrouw aanwezig die de dagelijkse
leiding heeft. Hij/zij is verantwoordelijk voor de gang van zaken op het kampeerterrein.
• Alleen toegankelijk voor nivonleden en bezitters van een natuurkampeerkaart cq. Het groene
Boekje. (Verkrijgbaar bij de beheerder)
• In het Meenthebos ligt dit natuurkampeerterrein rond een vijver, het voormalige zwembad. Het
sanitair vindt u in de verbouwde kleedhokjes. Het terrein biedt ruimte aan 40 tenten, caravans en
4 campers. Trekkers kunnen terecht op een apart veldje.
• Rolstoelvriendelijk? Er zijn mogelijkheden voor minder-validen met geringe beperkingen.
• Ons kampeerterrein biedt u verschillende faciliteiten. Het terrein beschikt over draadloos
internet, zodat u met uw laptop makkelijk in kunt loggen. Koelkasten, een wasmachine, een
droger en een telefoon zijn op het terrein aanwezig. Kinderen vinden hier een zandbak,
speeltoestellen en een volleybalveldje. Het Droomhuisje is een lekkere speelplek, waarin ze zelfs
zouden kunnen slapen.
• Het kampeerterrein is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadigingen van eigendommen of
meegebrachte voorwerpen van onze gasten.
• In gevallen waarin het reglement niet voorziet, is het besluit van de dienstdoende
gastheer/gastvrouw bindend, met de mogelijkheid van beroep bij de Beheercommissie of bij de
administratie van de Stichting Natuurvriendenhuizen en -Kampeerterreinen te Amsterdam.

Over uw verblijf
• Op de dag van aankomst bent u na 14:00 uur welkom en
meldt u zich bij de gastheer/gastvrouw. Die zal u
hartelijk welkom heten en vertellen welke plek voor u is
gereserveerd. Op de dag van vertrek dient u voor 11:00
uur het terrein te hebben verlaten. Hiervan kan na
overleg worden afgeweken wanneer er voldoende
ruimte is.
• Het terrein is autovrij. Uw auto kunt u gratis parkeren
op onze parkeerplaats. Caravans en kampeerwagens
worden door de dienstdoende gastheer/vrouw op de plaats gezet m.b.v. een speciaal trekkertje.
• De elektriciteitsvoorziening is 4 Amp. en dus goed voor 880 Watt; de elektriciteit wordt altijd
aangesloten door de terreinwacht. Het is verboden kabels over het veld te leggen.
• De plaatsen zijn ca. 90 m2; daarbuiten mogen geen schermen, kindertenten of partytenten etc
worden geplaatst; de plaats bevindt zich rechts van het nummer.
• Rust is een kenmerk van dit natuurkampeerterrein evenals milieuvriendelijk beheer.
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• Wij verkopen geen alcoholhoudende dranken. Deze mogen wel worden meegenomen mits
andere gasten van uw gebruik geen last ondervinden.
• U houdt zelf de omgeving van uw tent, caravan of camper op orde. Ook brengt u zelf uw volle
vuilniszakken naar de vuilcontainer. Wij hebben gescheiden afval, namelijk: glas, papier en
restafval.
• Aangelijnde huisdieren zijn welkom in overleg. Eventuele ongelukjes dienen direct opgeruimd te
worden.
• Bij dagbezoek verzoeken wij u dit te melden bij de gastheer/gastvrouw.
Hoe bereikt u ons kampeerterrein
• GPS: rd 204671 546235
• Per openbaar vervoer: Vanaf Wolvega NS met bus 28 naar de Gelde in Noordwolde. Dan nog 2 km
lopen.
• Per auto: Vanuit Noordwolde borden De Meenthe volgen.

Wat heeft kampeerterrein Meenthe u nog meer te bieden
• Natuurkampeerterrein De Meenthe ligt in de Friese Wouden bij de grens met Drenthe. Dit Friese
natuurkampeerterrein ligt in een prachtig coulissenlandschap. Het riviertje de Linde meandert
hier door de groene Stellingwerven. Het Drents-Friese Wold strekt zich van Noordwolde uit tot
Diever en Appelscha. In dit Nationaal Park zijn vele wandel- en fietsroutes uitgezet.
• De moerassen van de Rottige Meenthe, de Weerribben en de Wieden liggen op fietsafstand. Hier
vindt u rijke moerasbossen met veel bijzondere vogels en planten. U loopt over knuppelpaden of
dringt met een kano of fluisterboot door tot in het hart van de Weerribben.
• Winkels vindt u op ca. twee kilometer afstand.

Tot slot wensen wij u namens onze (vrijwillige) medewerkers een prettig verblijf op ons prachtige
kampeerterrein. Wij onderhouden het voor u met heel veel zorg en willen u dan ook verzoeken om
het met net zoveel respect te behandelen.
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