
In-en uitchecken
Inchecken voor kampeerplekken  
kan vanaf 13.00 uur en voor huisjes 
vanaf 15:00 uur. Uitchecken uiterlijk  
om 11.00 uur. Bij afwijkende tijden 
graag even contact opnemen, er valt 
altijd wel wat te regelen.

Parkeerkaart 
De camping is autovrij. Auto’s en  
motoren moeten op de aangegeven 
parkeerplaatsen geparkeerd worden 
met de parkeerkaart zichtbaar achter  
de voorruit. Het op- en afrijden van  
het terrein mag tussen 08:30 uur en 
22:00 uur.

Afwassen 
U kunt gebruik maken van de 
afwasplekken bij de sanitaire 
voorzieningen.

Honden
Honden zijn welkom mits ze aangelijnd 
zijn. Honden zijn niet toegestaan  
op het strand en in de zwemvijver.  
Het uitlaten dient altijd buiten de 
camping te gebeuren. Uitgezonderd de 
honden uitlaatplek aan de Dinkel geldt 
in het hele Lutterzand de aanlijnregel.

Het gebruik van de zwemvijver en het 
strand is voor eigen risico en exclusief 
voor gasten van Landgoedcamping  
het Meuleman. Er is geen toezicht  
aanwezig. Het water word twee  
wekelijks op de kwaliteit gecontroleerd 
door het waterschap. 

Kampvuur
Open vuur is niet toegestaan!  
We zijn erg zuinig op dit kwetsbare en 
brandbare natuurgebied. Barbecueën is 
toegestaan, graag een emmer water of 
zand paraat houden.

Activiteiten
Wekelijks worden in het hoogseizoen 
activiteiten georganiseerd voor jong  
en oud. Graag voor elke activiteit  
vooraf aanmelden bij de receptie.  
De overzichten van de activiteiten  
worden ca. 1 week van tevoren  
opgehangen bij de sanitair gebouwen.

Rust
Op onze camping houden wij van rust 
en natuur. Daarom vragen wij met elkaar 
rekening te houden. Tussen 23:00 uur 
en 08:00 uur graag algehele rust op het 
campingterrein. Het maken van muziek 
en gebruik van muziekapparatuur is dan 
niet toegestaan.

Chemisch toilet 
Bij het grote sanitair gebouw en bij  
het boerderijtje zijn stortbakken voor 
het chemisch toilet. Er is eventueel een 
trolley beschikbaar voor het vervoer.

Kapschuur 
De kapschuur bij de zwemvijver is 
geopend. U kunt hier droog zitten,  
een spelletje spelen, boeken lenen van 
de minibieb en als het koud is mag u op 
een veilige manier de kachel aansteken, 
om op te warmen. Houdt u deze plek 
schoon en gezellig! 

Winkels
De dichtstbijzijnde winkel is de  
Spar in De Lutte. In Denekamp  
is een Plus Supermarkt en een  
Jumbo Supermarkt. Al deze winkels  
zijn ook op zondag open.

Kampeerwinkels
Er is een kampeerwinkel in Hengelo: 
Jan Krul, Oldenzaalsestraat 583, 
Hengelo-Noord. En er is een Bever 
Sport, Het Plein 190, In Hengelo

Afstanden
De Lutte > 4,7 km
Denekamp > 7,8 km
Oldenzaal > 9,1 km
Ootmarsum > 16,5 km
Nordhorn > 14,4 km
Bad Bentheim > 14,7 km

Heideveld & Jeneverbessen
Een uniek stuk natuur achter op onze 
camping. De jeneverbesstruiken 
zijn meer dan 200 jaar oud en zeer 
brandbaar. Wij hopen dat u en uw 
kinderen hier zorgvuldig mee omgaan. 
Loop alleen op de paadjes en vertrap 
de plantjes niet.

Winkeltje
Bij onze receptie hebben wij een klein 
winkeltje met basis drogisterij produc-
ten, en een aantal voedingsmiddelen 

wandelen. 

Fietshuur

allemaal (universele) damesmodellen 
zodat iedereen hiervan gebruik kan 
maken.

We verkopen een beperkt aantal 

bij Roeleveld Rolink zijn verschillende 

te vullen.

Kruidentuintje 
In het kruidentuintje bij de receptie 
staan verschillende kruiden. Ze zijn 
bedoeld voor u als campinggast  
om te plukken of knippen.

Schermen en partytenten
Het plaatsen van windschermen  
langer dan 4 meter is niet toegestaan. 
Het plaatsen van partytenten e.d. alleen 
in overleg met de campingbeheerder.

Koelelementen
In de kelder onder het grote sanitair 
gebouw staat een vrieskist voor uw 
koelelementen.

Stroom
De stroomvoorzieningen op  
onze camping hebben 10 ampère. 
Houdt samen met ons de wereld mooi!

Huisregels &  
algemene informatie

Landgoedcamping het Meuleman
Lutterzandweg 16a
7587 LH  De Lutte
0541 -  55 12 89
www.camping-meuleman.nl
info@camping-meuleman.nl

 
contact op met onze receptie:


