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Geniet van je 
vakantie!

De Noetselerberg
Twente

Familie Hoekjen heet je welkom

Camping met verhuurmogelijkheden

Overdekt zwembad & speeltuin



Welkom!

Hartelijk welkom op Camping de Noetselerberg. Onze 

5* camping biedt veel comfort, maar ook knusse 

gezelligheid. Ondanks al onze faciliteiten, zijn wij een 

rustige camping waar u heerlijk kunt genieten.

De camping ligt in Nijverdal, Overijssel, op de grens 

van Twente en Salland. De camping is gelegen aan het 

Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug en op ongeveer 

1,5 km van het centrum van Nijverdal. 

Het oppervlak van de camping bedraagt 11 hectare. Er 

zijn ongeveer 225 toeristische plaatsen, 40 jaarplaatsen 

en 30 seizoenplaatsen. Tevens zijn er 8 stacaravans,3 

lodges,  2 trekkershutten, 5 trekkershutten deLuxe en 

een luxe ingerichte boerderij, het Jachthuis,  te huur.

Veel plezier met het lezen van de informatie over onze 

camping!

Familie Hoekjen

Waarom willen wij jou graag ontvangen op onze 

camping? 

Hieronder een aantal redenen om bij ons te komen 

genieten:

• omdat alle plaatsen van alle comfort voorzien zijn

 Op al onze, ruime, goed onderhouden, toeristische 

plaatsen zijn dezelfde voorzieningen: 10 Ampère, 

CAI, vuilwaterafvoer en water. Op alle plaatsen is 

tevens draadloos internet tegen betaling mogelijk. 

Vooraan op de camping, rondom de receptie,  is 

draadloos internet gratis.

• Omdat we modern & hygiënisch sanitair hebben

 Op de camping zijn drie verwarmde  

sanitairgebouwen. Dus u staat altijd wel in de 

buurt van een sanitairgebouw. Alle gebouwen  

beschikken over een babyroom.  In twee gebouwen 

is er speciaal kindersanitair en in 1 gebouw is 
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sanitair voor mindervaliden aanwezig. Verder zijn er 

campervoorzieningen aanwezig en staat er tevens een 

magnetron tot uw beschikking. Op twee plekken op de 

camping is er een was- en drooggelegenheid.

• Omdat je bij ons heerlijk kunt eten

 De meeste campings hebben een restaurant. Maar 

er is maar 1 Bistro de Oale Stè. Hier is uit eten gaan 

echt genieten. De kaart biedt u veel lekkers en ook uw 

kinderen worden niet vergeten.   Uiteraard is er ook een 

snackbar aanwezig. In de snackbar is ook de winkel 

waar je elke ochtend warme broodjes kunt halen.

• Omdat je bij ons nog gemoedelijke gezelligheid vindt

 Wij, familie Hoekjen,  zijn van mening dat je van je 

vakante moet genieten! Rustig aan, lekker relaxen. Onze 

receptie is gezellig ingericht met een leestafel waar je 

heerlijk kunt zitten om alle info over de omgeving eens 

rustig door te lezen. 

Kortom: een heerlijk camping om eens te komen 

bezoeken!

Wat is er allemaal te doen op de camping en in de 

omgeving?

Recreatieteam:

Natuurlijk is er in de vakanties een recreatieteam aanwezig 

dat uw kinderen t/m 14 jaar vermaakt met een heel 

uitgebreid programma. Knutselen, sporten, lachen- 

gieren- brullen in ons eigen theater, uw kinderen gaan 

een topvakantie beleven! Op de camping zijn er vele 

verschillende speelgelegenheden. Zo is er een overdekte 

speeltuin, een speeltuin vooraan op de camping, een 

airtrampoline, pannaveld en zijn er op vele velden 

speeltuintjes aanwezig. Ook zijn er tafeltennistafels, een 

volleybalveld en een voetbalveld te vinden op de camping.

Overdekt zwembad:

Op de camping is tevens een prachtig subtropisch 

zwembad voor jong en oud. Er kunnen baantjes getrokken 

worden, maar ook is er een glijbaan van 35 meter. Verder is 

er een echt piratenschip en zijn er ondiepe spartelbaden, 

alles met een heerlijke temperatuur! Het grote bad is 29 

graden en de kinderbaden zijn 31 graden. 

Buiten zijn er twee baden, waaronder een ondiep 

spartelbad met glijbaantje. Rond de verschillende baden 

ligt een ruim terras.

Omgeving:

De camping ligt aan de rand van het Nationale Park De 

Sallandse Heuvelrug op de grens van Salland en Twente. 

Een verrassend gebied met uitgestrekte heidevelden en 

prachtige vergezichten door het heuvelachtige karakter. 

Een ideale omgeving om te fietsen en te wandelen. Ook 

kunt u gebruik maken van het fietsknooppunten systeem. 

Het gezellige dorp Nijverdal ligt op 1,5 km van de camping.

In de buurt van de camping ligt in het bos het Speelbospad. 

Dit is een wandelroute waardoor de  natuur pas echt leuk 

wordt voor kinderen!

Bij de receptie verkopen wij diverse toegangskaarten 

met korting. Bijvoorbeeld van het Avonturenpark Park 

Hellendoorn.

Wij zeggen altijd: als u of uw kinderen zich bij ons vervelen, 

dan weten we het niet meer!

Nieuw vanaf 2014: de Sona, interactief spelen! 

Nieuwsgierig? Kom gerust eens langs.
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Je kunt bij ons ook kamperen als je geen eigen 

kampeermiddel hebt.

Wat zijn de mogelijkheden?
1  Lodges:

Vanaf 2014 nieuw op de camping: 4 persoons lodges.  

Deze lodges zijn geschikt voor 2 volwassenen en 2 kinderen. 

Een babybedje past niet in de lodges. Er zijn 3 lodges en 

ze staan naast elkaar op het veld Specht. (Nummer 5, 6, 

7). Op dit veld staan ook 8 verhuurstacaravans (nummer 1 

t/m 4 en 8 t/m 11). Het zijn prachtige lodges van binnen en 

buiten. Buiten zijn de lodges grijs/blauw van kleur, binnen 

is alles heerlijk licht en warm. De Lodges zijn compleet 

ingericht met douche, toilet, koelkast, magnetron,  

televisie, 2 slaapkamers (2-persoonsbed en andere 

slaapkamer een stapelbed), dekbedden (1-persoons), 

kussens, kinderstoel en een loungeset op de veranda. 

Elke lodge heeft een opbergschuurtje.

2  Stacaravans:

Wij hebben 8 luxe 5-persoons stacaravans. Compleet in-

gericht met douche, toilet, koelkast, magnetron,  televisie, 2 

slaapkamers (2-persoonsbed en andere slaapkamer een sta-

pelbed met een los bed ernaast), dekbedden (1-persoons), 

kussens, kinderstoel en tuinmeubilair (kuipstoeltjes zonder 

kussens). Elke stacaravan heeft een opbergschuurtje.

3  Het Jachthuis:

Het Jachthuis is een gezellige boerderij voor 8 personen.  

Ook dit huis is compleet ingericht. Boven zijn er 3 

slaapkamers met 2 1 persoons boxspringbedden en een 

extra toilet. Beneden is de douche, ruime woonkeuken, 

ruime woonkamer, toilet en een slaapkamer met 2 

persoonsbed. Om het huis is een ruime tuin, zodat u alle 

privacy heeft. Het huis is compleet ingericht: keuken met 

o.a. een koelvrieskast, vaatwasser en magnetron. In de 

woonkamer staan een televisie, stereo, dvd-speler. 

4  Trekkershutten:

Wij hebben 2 soorten trekkershutten: de 2 basishutten 

zijn geschikt voor 4 personen. Ideaal als alternatief voor 

uw tent. In de basis hut kan eventueel een 5e persoon 

mee. U moet dan wel eigen slaapspullen meenemen. In 

de basishut kunt u koken maar pannen, borden, bestek 

moet u zelf meenemen. Dit kunt u eventueel erbij huren.

Meer ruimte bieden de 5, 4-persoons, trekkershutten 

DeLuxe. Deze zijn tevens geschikt voor 4 personen, maar 

zijn uitgerust met een compleet ingerichte keuken en een 

grote gezellige veranda. Ook is er een kacheltje aanwezig.

In al onze verhuurobjecten zijn huisdieren helaas niet welkom.
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Groot geluk
Je ontdekt een klavertje vier! 

Je kinderen die genieten, 

een zorgeloos gevoel.

Gastvrijheid is hier belangrijk. 

Het gevoel verwent te worden.

Ook al zijn het kleine dingen, 

het gevoel van geluk is groot.

Het is een gelukkig gevoel, 

het is vakantie, 

je hoeft helemaal niets,

ontspannen, lekker luieren 

en genieten van de natuur!

De Noetselerberg geeft je 

net even dat gevoel van geluk.

Kom een keer de camping bekijken in juni of 

september, dat kijkt gezelliger dan in de winter!

Nieuw ‘de Sona’! 

Interactief spelen!
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Meer informatie en tarieven vind je op onze website. De Ardoer app is een handig 

hulpmiddel voor tijdens je vakantie bij een Ardoer vakantiepark; download de app gratis! 

Wil je leuk nieuws volgen en ben je fan van Ardoer? 

Like ons via www.facebook.com/ardoer!

Ardoer.com is een samenwerkings-

verband tussen zelfstandige familie-

vakantieparken op de mooiste plekken 

van Nederland. 

Kwaliteit en gastvrijheid staan bij ons 

hoog in het vaandel. Naast goede 

en bijzondere faciliteiten vind je veel 

diversiteit bij de Ardoer parken. 

Want waar de één het liefst de rust 

opzoekt rond de tent of caravan, 

wil de ander juist er op uit en over-

nachten in een luxe of avontuurlijke 

verhuuraccommodatie. Bij de unieke 

Ardoer.com familievakantieparken vind 

je het allemaal en met de kwaliteit en persoonlijke service die je mag verwachten van een gastheer of gastvrouw met hart 

voor hun gasten. 

En omdat ieder park uniek is met een eigen karakter, raak je bij Ardoer nooit uitgekeken! 

Persoonlijke gastv rijheid

Grote variatie in kampeerplaatsen

Bijzondere acommodaties

Wije Werelt

Westhove

’n Kaps

Ginsterveld

Hertshoorn

Zwinhoeve

Welkom bij Ardoer.com!

www.ardoer.com
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Brabant
1   Duinhoeve
2   Herperduin
3   Kienehoef
4  Klein Oisterwijk
5   Reebok
6   Ullingse Bergen
7   Witven

Drenthe
1   Diana Heide
2   Reeënwissel

Limburg
1  Heldense Bossen 

Noord-Holland
1   Noorder Sandt
2   Sint Maartenszee

Overijssel
1   Akkertien op de Voorst
2   Rheezerwold
3   Holterberg
4   Noetselerberg
5   Kaps

Gelderland
1   Ackersate
2   Bosgraaf
3   Haeghehorst
4   Hertshoorn
5   Jutberg
6   Wije Werelt
7  Rotonde

Zeeland
1   Duinoord
2   Ginsterveld 
3   International
4   Julianahoeve
5   Meerpaal 
6   Ons Buiten
7   Paardekreek
8   Pekelinge
9   Scheldeoord

10   Westhove
11   Wijde Blick
12   Zeeuwse Kust
13   Zwinhoeve
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Grandioos Drenthe

Fantastisch Overijssel

Heerlijk Noord-Holland

Verrassend Gelderland

Onvergetelijk Limburg

Uitgestrekt Z eeland

Veelzijdig Brabant

Eerlijk in prijs Hoge kwaliteitGeen reserveringskosten Kinderen tot 2 jaar gratis
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