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Het is een gezellig en bijzonder compleet 
recreatiepark met verschillende sport- 
faciliteiten, meerdere speeltuinen, een 
verwarmd buiten zwembad met waterglijbaan 
en een apart kinderspeelbad. 
 
Tevens staat er in het hoogseizoen een 
recreatieteam voor u klaar met een uitgebreid 
recreatieprogramma, zodat u en uw kinderen 
zich geen moment hoeven te vervelen. 
 
Kortom voldoende mogelijkheden 
voor een ontspannen vakantie. 
 
Wij mogen u dan ook graag 
begroeten op ons recreatiepark. 
 
Het park is het gehele jaar 
geopend. De receptie zal echter 
met de kerstvakantie gesloten 
zijn, wel zijn er mogelijkheden 
tot in- en uitchecken.
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Vlakbij het Nationale Park “de Hoge Veluwe” en midden in het  

Centraal Veluws natuurgebied, vindt u Recreatiepark ’t Veluws hof. 

Omringd door bossen en heide heeft u een unieke keuze om door de 

ongerepte natuur te wandelen en te fietsen.



Plattegrond
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Het kampeerseizoen opent 

medio maart t/m oktober

 

Midden in de natuur en genieten van kwaliteit? 
De echte natuurbeleving begint al direct als u 
het park betreedt. Alle kampeerplaatsen zijn 
fraai aangelegd en zorgen door hun ligging 
voor uw welverdiende rust. De plaatsen zijn 
ruimtelijk met het open en natuurlijke karakter 
van de bosrijke omgeving. 
 
Kamperen is ook voor de kinderen een feest! 
Zo zijn er in de nabijheid van de 
kampeerplaatsen diverse speelmogelijkheden 
en sportfaciliteiten. Ook handig voor u, want 
zo kunt u lekker vanuit uw luie stoel een oogje 
in het zeil houden. 
 
Alle plaatsen zijn voorzien van elektra 
(6 Ampère), wateraansluiting, waterafvoer en 
tv aansluiting met 43 digitale zenders. 
 
Vanzelfsprekend is er in de nabijheid van de 
kampeerplaatsen een sanitair gebouw.

Veel aandacht voor 

ontspannen en relaxen!



Modern en verzorgd
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 Op het park staan ruime, luxueuze sanitair 
gebouwen. Deze zijn voorzien van meerdere 
douches, toiletten, etc. 
Tijdens de wintermaanden zal 1 sanitair 
gebouw geopend en geheel verwarmd zijn. 
 
• Aparte doucheruimtes 
• Ruime toiletten 
• Babyruimte 
• Afwas- en groente wasplaatsen 
• Uitstort chemisch toilet met 
   spoelgelegenheid 
• Invalide voorzieningen 
• Wastafels 
• Familiedouche 
• Vaatwasmachine 
• Wasserette met wasmachines en drogers

SANITAIR & FACILITEITEN

Nieuw in 2023
! 
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Bent u ook zo toe aan de sfeer van een 
camping, voorzien van diverse faciliteiten en 
activiteiten, maar hecht u ook veel belang aan 
comfort en privacy? 
U vindt deze ideale mix in onze 4- en 
6-persoons chalets. Al onze chalets zijn 
vrijstaand en hebben een heerlijk terras 
met tuin, voorzien van tuinmeubilair waarin 
u heerlijk kunt ontspannen. De chalets zijn 
praktisch ingedeeld en alle slaapkamers zijn 
voorzien van kussens en dekbedden. 

 
4 persoons chalets 
De 4 persoons chalets zijn voorzien van een 
tweetal slaapkamers, 1x 2 persoons bed, 
2x 1-persoons bed, badkamer met douche, 
wastafel en toilet, open keuken voorzien van 
alle keukeninventaris. Het woon- eetgedeelte 
is voorzien van een comfortabel bankstel met 
fauteuils, televisie en eethoek. 
Het chalet wordt in de koude dagen geheel 
verwarmd door middel van CV.

4 - persoons chalets

eerr  zziijjnn  33    
cchhaalleettss    

hhuuiissddiieerrvvrriijj



6 - persoons chalets

7

 

De 6 persoons chalets worden in de koude 
dagen geheel verwarmd door middel van 
CV en beschikken over een comfortabel  
woon-/eetgedeelte met televisie. De keuken is 
voorzien van alle keukeninventaris, inclusief  
vaatwasser en combimagnetron. 

De indeling van de 3 slaapkamers zijn:  
1x 2-persoons bed, 2x 1-persoons bed, 1x  
stapelbed. In de badkamer bevindt zich een 
douche en wastafel en er is een apart toilet.
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Het is heerlijk genieten van vrijheid in de luxe, 
huisdiervrije Cubes. Deze chalets zijn vrijstaand 
met uitzicht op het bosrijke natuurgebied. In de 
zomer is het comfortabel koel door de airco en 
in de winter behaaglijk warm door de CV. 
 
De Cube beschikt over 3 slaapkamers, alle  
voorzien van een boxspring. Er is 1 slaapkamer 
met een 2 persoons bed en 2 slaapkamers met 
2x een 1 persoons bed. 
 
De ruime living geeft met de openslaande  
deuren direct toegang naar de tuin met een  
uitgebreid terras met tuinmeubilair en  
zweefparasol.  
 
De open keuken met eethoek is voorzien van 
een filterkoffieapparaat, waterkoker, vaatwasser 
en combimagnetron. In de badkamer bevindt 
zich een inloop douche en wastafel met meubel 
en er is een apart toilet. 

6 - persoons Cube chalets



 

 

Wilt u meer weten over de activiteiten voor de 
kinderen op Recreatiepark ’t Veluws hof? Of 
bent u ook nieuwsgierig welke activiteiten er 
voor de volwassenen georganiseerd worden? 
Kijk dan op onze website veluwshof.nl 
onder recreatie!

Recreatie / Animatie

Ook worden er activiteiten voor de 
jeugd georganiseerd! Zij kunnen o.a. 
voetballen, volleyballen, tennissen, een 
uurtje chillen en er worden diverse  
toernooien georganiseerd. 
 
Verder worden er diverse activiteiten in 
het hoogseizoen georganiseerd zoals 
jeu de boules, bingo, bowlen of darten. 
 
Kijkt u liever bij de activiteiten? 
Natuurlijk bent u dan ook van harte 
welkom! Er worden diverse activiteiten 
georganiseerd waar u heerlijk kunt 
genieten en aanmoedigen, want met 
publiek komt extra gezelligheid! 
 
In de avond kunt u heerlijk ontspannen 
en met de voetjes van de vloer tijdens 
één van de feestavonden met “live” 
muziek en de diverse grote activiteiten.
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Kinderspeelbad

Het recreatieteam biedt een gevarieerd programma op het park aan van april t/m 
medio oktober. In de vakanties staan zij voor u en uw kinderen klaar!  
Zij organiseren o.a. speurtochten, sport- en spelactiviteiten en de kinderen kunnen 
o.a. dansen en knutselen. De kinderen kunnen meerdere dagen per week met de 
slaaptrein mee, om samen naar het schatertheater te gaan waar zij interactief mee 
kunnen doen aan het meeleeftheater.
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Een vrij gevoel op de ruime jaarplaatsen! 
Uw eigen heerlijke plek met overal een 
plezierige vakantiesfeer om u heen, genieten 
van de mooie natuur wanneer het u uitkomt. 
Ieder weekend opladen? Met een gezonde 
dosis energie begint u weer aan een 
nieuwe werkweek, alweer denkend aan de 
volgende vakantie of weekend op uw eigen 
vakantiestek. Alle jaarplaatsen zijn ruim van 
opzet, zo heeft u veel privacy en kunt u nog 
meer genieten van uw rust. 

 
Deze plaatsen zijn op huurgrond, u hoeft dus 
geen grote investering te doen in de grond. 
Ook beschikken de plaatsen allen over 6, 10 of 
16 ampère, wateraansluiting en een 
kabelaansluiting met diverse digitale zenders. 
Het park levert in samenwerking met 
gerenommeerde dealers ook nieuwe 
caravans en op maat gemaakte chalets. 
Zie pagina 18 ’verkoop chalets’.

Jaarplaatsen



Seizoensplaatsen
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Wilt u langer genieten met uw tent of caravan, 
dan is een seizoenplaats wellicht iets voor u. 
Er zijn mogelijkheden voor een heel seizoen 
van eind maart tot eind oktober, maar u kunt 
ook kiezen voor een voorseizoen, hoogseizoen  
en/of naseizoen. De plaatsen zijn net als de 
passantenplaatsen voorzien van elektra 
(6 ampère), wateraansluiting, waterafvoer en 
tv-aansluiting met diverse digitale zenders. 
 
De sanitair gebouwen zijn allen voorzien van 
ruime afwasgelegenheid, een chemisch toilet  
uitstort met spoelgelegenheid en alle toiletten 
zijn voorzien van toiletpapier. Het gehele  
kampeerterrein is ook voorzien van Wifi (tegen 
betaling).
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U stapt binnen in onze kantine en u krijgt 
meteen het gevoel van gezelligheid. 
Hier vindt u dartborden, een pooltafel en biljart 
waar u onder het genot van een hapje en/of 
drankje een gezellige middag/avond kunt 
beleven. Uiteraard is de kantine ook geopend 
om gezellig een kopje koffie/thee te drinken. 

 
Ook worden in de kantine avondactiviteiten 
vanuit het recreatieprogramma georganiseerd. 
Denkt u bijvoorbeeld aan een bingo waar 
u mooie prijzen kunt winnen of een gezellige 
muziekavond. 
 
Uit eten in de kantine: Of u nu gebruik wilt 
maken van de plateservice of uw lekkere trek 
wilt stillen met een frietje en/of snack, alles is 
mogelijk.

Kantine Het Witte Huis

Het Witte Huis is medio 

maart t/m oktober geopend



Cafetaria De Friterie
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Voor de lekkere trek of natuurlijk voor een hele 
maaltijd zoals o.a. een ambachtelijk saté menu,  
loempia menu of schnitzel menu kunt u terecht 
in het cafetaria. 
 U kunt kiezen uit een ruim assortiment aan 
heerlijke snacks, verse friet en diverse soorten 
ambachtelijk schepijs en softijs. 
 
U kunt uw bestelling meenemen, maar er is ook 
de mogelijkheid om uw bestelling in en om het  
cafetaria te nuttigen.

De Friterie is medio  

maart t/m oktober geopend
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Restaurant de Ruggestee is 

het gehele jaar geopend, zie de  

actuele openingstijden en dagen op 

de website

 

Wie binnenstapt komt in 
een grote loungeruimte 
met relaxstoelen met als 
eyecatcher de open haard. 
Het restaurant beschikt 
over 70 zitplaatsen met 
een warme luxe inrichting 

voorzien van eiken tafels 
en leren stoelen. 

Op de kaart prijkt een brede 
variatie aan gerechten. 

U kunt van á la carte dineren tot steengrillen 
en barbecueën, tevens verzorgen wij diverse 
buffetten en arrangementen. 
 
De Ruggestee is extra aantrekkelijk door de 
combinatie mogelijkheden. 
Een lunch of diner kan bijvoorbeeld worden 
gecombineerd met bowlen op één van de 
zes bowlingbanen die voorzien zijn van alle 
moderne technieken, zoals fraaie lichteffecten 
en een automatisch scoreverwerking. 
Dit geeft het bowlen een extra dimensie. 
 
Tot slot kunt u ’s zomers op één van de twee 
grote terrassen, gelegen bij de grote zaal en 
restaurant, heerlijk vertoeven met 
een kopje koffie, maar uiteraard 
ook tijdens een lunch of diner. 
Naast het terras zijn er 
diverse speeltuinen en  
een midgetgolfbaan. Restaurant de Ruggestee



Supermarkt
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 Naast een ruim assortiment artikelen, biedt 
de supermarkt verscheidene vers afdelingen 
waaronder: groenten en fruit, brood, vlees en 
vleeswaren. 
 
Dagelijks worden er verse stokbroden, 
pistolets, croissants e.d. voor u afgebakken.  
Ook kan er een complete barbecue worden  
verzorgd met o.a. diverse soorten vlees,  
sausjes, stokbrood en salades.

De supermarkt is medio maart 

t/m oktober geopend
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Hieronder treft u de diverse voorzieningen 
die op het park aanwezig zijn 
 
• Verwarmd buitenzwembad met waterglijbaan,   

wellness uitbouw, jetstreams en 
kinderspeelbad (deze is met mooi weer 
geopend vanaf medio mei) 

• Wasserette (2 wasmachines en 2 drogers) 
• Vaatwasmachine (gratis muntjes te verkrijgen 

op de receptie) 
• Mindervalide douche en toilet 
• 2 tennisbanen 
• Voetbal-, volleybal-, basketbalveld (sportcourt) 
• Jeu de Boules banen 
• Midgetgolfbanen (€ 1,50 per balletje, waarvan 

€ 0,50 borg) 
• Dartborden (in het Witte Huis) 
• Tafelvoetbal 
• Tafeltennistafels 
• Meerdere speeltuinen 
• Kindertheater (Schater theater op de Brink) 
• In vakantieperiodes en op feestdagen is er 

een recreatieteam aanwezig 
 
Service 
• Bij de receptie kunt u o.a. terecht voor: 

fietsverhuur, verkoop gasflessen, diverse  
fietsroutes en overige informatie 

• Wifi draadloos internet (tegen betaling) 
• Wasserette met wasmachines en drogers 
• Vaatwasmachine bij de kampeerplaatsen

Voorzieningen



Zoeken en Boeken
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Informatie 
Recreatiepark ’t Veluws hof 
Krimweg 152-154 
7351 TM  Hoenderloo 
055 – 378 1777 
veluwshof.nl 
info@veluwshof.nl 
 
Ook is het park te vinden op 

Bent u ook nieuwsgierig geworden 
na het lezen van deze brochure? Kijkt u 
dan ook eens op onze website  
veluwshof.nl. 
Hier vindt u nog veel meer informatie 
over Recreatiepark ’t Veluws hof, zoals 
diverse arrangementen, kleurrijke 
foto’s welke een impressie geven wat u 
op het park kunt verwachten. 
 
Wilt u meteen boeken? 
Dat kan 24 uur per dag, 7 dagen per 
week! U gaat naar de website 
en kies de optie ‘Nu reserveren’. 

Wilt u liever persoonlijk reserveren? 
Neemt u dan telefonisch contact op 
met Recreatiepark ’t Veluws hof. 
Onze medewerkers zijn iedere dag 
beschikbaar tijdens kantooruren en  
helpen u graag verder via het  
telefoonnummer 055 – 378 1777. 
 
Gastvrijheid staat bij ons hoog in het 
vaandel, daarom bent u natuurlijk van 
harte welkom om het park eens te 
komen bezoeken. Zo krijgt u direct het 
vakantiegevoel en een impressie wat 
het park te bieden heeft. 
 
Iedere dag staan onze medewerkers 
voor u gereed om u het park te laten zien. 
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In deze hectische maatschappij zijn veel 
mensen op zoek naar rust en ruimte die ze in 
hun eigen drukke omgeving vaak niet vinden. 
Daarom kiezen zij veelal voor een chalet / 
stacaravan, om zich op vrije dagen onder te 
dompelen in de rust en de ruimte van een 
bosrijk gebied. 
 

 
Wat betreft chalets / stacaravans werkt 
recreatiepark ’t Veluws hof nauw samen met 
gerenommeerde leveranciers. 
 
Een Duocar chalet is van Nederlands fabrikaat. 
In de keuze van de invulling van een chalet 
wordt de koper volledig vrijgelaten. 
De bouwmethoden worden aanpast aan de 
hedendaagse wensen en zij dragen zorg voor 
een kwalitatief zeer hoogwaardig chalet, dat 
voldoet aan alle voorwaarden op het gebied 
van luxe, comfort en veiligheid. 
De chalets worden compleet afgeleverd.

Verkoop Chalets

De stacaravans zijn van Europees fabrikaat en 
worden geleverd door Stekelbos of Griftdijk, 
de modellen zijn uitermate sterk van kwaliteit 
maar toch betaalbaar, dus een prima keuze. 
Alle modellen zijn geheel gestoffeerd,  
gemeubileerd, luxe en compleet uitgevoerd. 
 
Bent u benieuwd geworden welke chalets / 
stacaravans wij momenteel verkopen? 

Kijkt u dan voor meer informatie op 
veluwshof.nl of neemt u eens vrijblijvend  
contact met ons op. 
 
Bent u op zoek naar een occasion? Deze kunt 
u op de website bekijken onder TE KOOP. 
 
Recreatiepark ’t Veluws hof is de plek om 
heerlijk tot u zelf te komen.



Omgeving en route
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In de omgeving zijn naast de prachtige natuur 
met volop wandel- en fietspaden nog vele 
andere mogelijkheden zoals; 
 
• Nationaal Park de Hoge Veluwe 
• Museonder 
• Park Berg & Bos 
• De Veluwse Stoomtrein 
• Apenheul 
• Koninklijk Paleis het Loo 
• Attractiepark Julianatoren 
• Recreatieplassen Bussloo 
•  Vliegveld Teuge 
• Burgers Zoo 
•  Dolfinarium 
• Openlucht Museum Arnhem 
• Deelerwoud 
• Loenermark, schaapskudde 
• Kroondomeinen 
•  Posbank 
•  Kootwijkerzand 
 
Winkelen en gezellige terrasjes: 
Apeldoorn, Ede en Arnhem 
 
Recreatiepark ’t Veluws hof is makkelijk 
bereikbaar; zowel van de A1 als de A50, 
afslag Hoenderloo, in Hoenderloo borden 
’t Veluws hof volgen.



Recreatiepark ’t Veluws hof 
Krimweg 152-154 • 7351 TM • Hoenderloo 
055-3781777 • info@veluwshof.nl • veluwshof.nl


