
 
Contact 

Nieuwsgierig gewor
den? 

Kom eens langs!
Camping “De Molenhof” 

Familie Kleijsen 

Kleijsenweg 7 

7667 RS  Reutum/Weerselo 

0541-66 11 65 

     www.demolenhof.nl

     info@demolenhof.nl

 
Omgeving 

Vissen

Shoppen

Aktief

Pret

Cultuur

Fietsknooppuntennetwerk Twente 
Klimbos Avatarz Oldenzaal 
Recreatieplas het Hulsbeek Oldenzaal

Stoomtrein in Haaksbergen,
Attractiepark Slagharen, Avonturenpark Hellendoorn, 
Plopsaland Coevorden, Wildlands Emmen,  Zoo Nordhorn.

Kunstenaarsstadje Ootmarsum 
Bad Bentheim (Dld)

Eigen omheinde visvijver op de camping 
Kanaal Almelo-Nordhorn (500 meter) 
Wild bijzonder vissen (1 km)

Winkelsteden Oldenzaal, Hengelo, Almelo en Enschede 
Outletshoppen Ochtrup 
Weerselose Markt

  Molenhof   is Supertof !

Reutum

Weerselo                     1 km

Oldenzaal                  8 km

6  km     Ootmarsum                       

15 km      Duitsland



 
camping & lodges 

Welkom!

Camping de Molenhof is een gezellige familiecamping gelegen in 

het hart van Twente, dichtbij de Duitse grens.  

 
Tijdens uw vakantie hoeft het u aan niets te ontbreken!

De camping heeft volop voorzieningen voor een geslaagde vakantie.

Jong en oud vermaken zich prima in de Waterplaza:  

2000 m2 waterplezier met een overdekt zwembad met waterglijbaan 

en  een buitenzwembad met waterspeeltoestellen.  

Bij mooi weer kan de kap van het overdekte zwembad open . 

Daarnaast kunnen de kinderen zich heerlijk uitleven op het overdekte speelerf  

of in één van de 34 speeltuintjes. 

In onze kampwinkel kunt u elke dag terecht voor lekkere verse broodjes. 

Geen zin om te koken? 

In de Plaza vindt u een afhaalpizzeria, snackbar en een eetcafé.   

Tijdens de landelijke  schoolvakanties biedt ons recreatieteam

een gevarieerd programma met volop activiteiten. 

Graag tot ziens!

Familie Kleijsen



 
Kamperen 

Of u nu op een veldje met speeltuintje, een autovrij veld of op 
een plaats met veel privacy wilt staan, het kan bij ons allemaal voor een 
aantrekkelijk tarief! 
Alle kampeerplaatsen zijn geschikt voor caravans, tenten en campers.  
Op alle velden zijn honden toegestaan.

 

Voorzieningen  

•	 Waterplaza met overdekt zwembad en waterglijbaan

•	 Verwarmd buitenzwembad met speeltoestellen

•	 Luxe sanitairgebouwen met kindersanitair

•	 Invalidentoiletten  en douches

•	 Plaza met snackbar, afhaalpizzeria en eetcafé

•	 Kampwinkel dagelijks geopend

•	 Eigen visvijver (omheind)

•	 Freegame, multifunctioneel sportveld met kunstgras

•	 Midgetgolf, tafeltennis, volleybal

•	 Fietsverhuur

•	 Koelkastverhuur

•	 Overdekt Speelerf

•	 Waterspeelplaats

•	 Overdekt terras

•	 Theater “de Hooischuur”

•	 Airtrampoline

•	 Héééééél veel speeltuintjes

•	 Huisdieren toegestaan

•	 Recreatie-team

•	 Gratis	Wifi	(95%	dekking)

Geen gedoe!
     Onze tarieven zijn all in! Alle kampeerplaatsen hebben aansluitingen voor  electra (10 Ampère) vuilwaterafvoer, kabeltv (32 kanalen)  en een watertappunt.    Douches en warm water zijn gratis. Toegang tot de zwembaden en deelname aan  het programma is inbegrepen!



Geen gedoe!
     Onze tarieven zijn all in! Alle kampeerplaatsen hebben aansluitingen voor  electra (10 Ampère) vuilwaterafvoer, kabeltv (32 kanalen)  en een watertappunt.    Douches en warm water zijn gratis. Toegang tot de zwembaden en deelname aan  het programma is inbegrepen!

Wel de gezelligheid van de camping maar zelf geen tent of caravan?  

Wij verhuren luxe lodges  (4 en 6 pers.), trekkershutten (4 pers.)  

en familiehuizen (10, 12 en 18 pers.) 

Kijk op www.demolenhof.nl voor beschikbaarheid en indelingen.

 
Huren 


