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Een heel hartelijk welkom hier in ons mooie Ermelo, midden op de Veluwe…
U bent hier te gast op ons park De Hanenburg, dat al bijna 70 jaar bestaat!
Wij runnen het familiepark met veel liefde en hopen dit nog jaren te kunnen 
voortzetten.

Het park is ruim 8 hectare groot en bestaat uit ruim 160 chalets, stacaravans & 
huisjes en ruim 80 toeristische plaatsen geschikt voor caravans, tenten & cam-
pers. Wij hebben 4 velden met unieke plaatsen om voor iedereen wat te bieden. 
Open plaatsen op een groot veld of heerlijk rustige plaatsen tussen hagen.
Wij hebben een groot zwembad, peuterbad, speeltuin & kantine.

Onze opa is begonnen direct na de WOII. Eerst was hier op deze plek een prach-
tige boomgaard met schitterende fruitbomen. Het was zo’n idyllische plek, dat 
mensen begonnen te vragen of zij hier hun tentje misschien op mochten zetten…
Onze opa bedacht toen dat een camping wellicht een veel beter plan was en zo 
gezegd zo gedaan….
Onze vader nam na het overlijden van onze opa het stokje over, hij heeft ontzet-
tend veel verbeterd en gebouwd, waaronder het zwembad en het toiletgebouw. 
Helaas door ziekte heeft hij er maar heel kort van kunnen genieten en nu runnen 
wij al ruim 20 jaar als broer en zus het park. Ook onze moeder is nog van de partij. 
Wij hopen er langer van te kunnen genieten en proberen iets moois door te kun-
nen geven aan onze kinderen.

Wij hopen dat u een hele mooie tijd zult hebben 
op ons park……

Carlo, Sascha & Marion Kortlang
De Hanenburg
Ermelo

Welkom
Even lekker een dagje fietsen 

op de Veluwe?

Huur uw fiets bij fietsverhuur 
Van Nijhuis!

Zeeweg 64 | 3853 LM  Ermelo
06 - 296 08 132

fietsenverhuurermelo.nl

Korhoenlaan 3

3847 LM Harderwijk

Openingstijden:
maandag gesloten, m.u.v. feestdagen
dinsdag t/m zondag 11.00 - 21.30 uur

0341 268 544
www.lafamiglia.nl
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OPENINGSTIJDEN:
Ons park is 365 dagen per jaar geopend. Echter het toiletgebouw is geopend van 
april t/m oktober. De receptie is in het voor- en naseizoen geopend op vrijdag-  
en zaterdagavond van 19.00-20.00 uur. In het hoogseizoen van maandag t/m  
zaterdag van 19.00-20.00 uur. Daarbuiten zijn wij altijd te bereiken via de inter-
com bij de receptie en op onze mobiele nummers die vermeld staan op de tuin-
muur bij het woonhuis.

TOEGANG BEZOEKERS:
Dagbezoek is gratis bij ons, de gasten dienen wel de auto op de eerste parkeer-
plaats te parkeren voor de slagboom. Het kan zijn dat wij aan bezoekers vragen 
bij wie zij een bezoekje komen brengen. 
Voor logees en zwemmers dient u te betalen, echter wel VOORAF en niet na-
derhand. Onderverhuur is niet toegestaan. Voor andere gasten dan vaste gasten 
worden logékosten berekend.

SLAGBOOM:
De slagboom werkt met een pasje, deze is tegen een borg van € 45,00 euro  
verkrijgbaar bij de receptie. Deze is alleen voor eigen gebruik en er mag geen 
bezoek doorgelaten worden. De slagboom is 24/7 toegankelijk. U dient stapvoets 
te rijden op ons park. 

PARKEREN:
Wij hebben 4 parkeerplaatsen op het park waar u kunt parkeren. Het is niet toe-
gestaan om elders te parkeren. De graspaden en velden zijn autovrij. Mocht u 
zware spullen moeten verhuizen, kan dit in overleg. Het is verboden om zonder 
toestemming om de paden te rijden. Wij hebben ook kruiwagens en bolderkar-
ren ter beschikking voor het vervoeren van goederen. 

AVONDRUST:
Na 23.00 uur gaat de avondrust in, dus na 23.00 uur….. 
fluisteren! Het is verboden om in -of rond het toiletgebouw 
of speeltuin rond te hangen na 23.00 uur

HUISDIEREN:
Huisdieren zijn welkom bij ons, echter honden dienen wel 
AANGELIJND te zijn en BUITEN het park te worden uitgela-
ten. Mocht uw huisdier te hoge nood hebben gehad, dan 
dit wel meteen opruimen s.v.p.! De overige gasten mogen 
geen hinder ondervinden van uw huisdier.

AFVAL:
Wij hebben 2 perscontainers, 1 voor uw huisvuil, echter 
wel in gesloten zak en 1 voor het oud papier. Dozen klein 
maken en beslist geen plastic en/of piepschuim in de oud 
papier pers. Verder is er een glasbol en een plaats voor uw 
oud ijzer. Het overige afval dient u zelf af te voeren. Dus 
beslist geen grofvuil, koelkasten, witgoed, hout e.d. 
Wij hebben achter op het park wel een puinbak, voor ka-
potte tegels e.d. Heeft u een grote lading, dan dient u dat 
te overleggen en evt. kosten te betalen. Uw tuinafval kunt 
u kwijt op de daarvoor bestemde aanhanger en takken / 
struiken e.d. na afspraak op de composthoop.

RegelsRegels & Informatie & Informatie



TOILETGEBOUW:
Kleine kinderen dienen begeleid te worden door een vol-
wassene bij het gebruik van het sanitair. Het sanitair dient u 
proper achter te laten.

WASSERETTE:
In het toiletgebouw aan de dames kant, bevinden zich een 
wasmachine en droger. De munten hiervoor kunt u verkrij-
gen bij de receptie. Wassen € 3,50 incl. wasmiddel en dro-
gen € 2,00.
In de wasserette staat ook een babybadje wat u kunt ge-
bruiken en tevens is er in het toiletgebouw een verschoon 
mogelijkheid voor uw kindje.

CHEMISCH TOILET:
Het chemisch toilet kunt u legen aan de zijkant van het toi-
letgebouw.

ZWEMBAD:
Het gebruik van het zwembad is voor eigen risico. Kinderen 
zonder diploma moeten vergezeld worden door een vol-
wassene. Een ieder dient zich te houden aan de bijbehoren-
de regels. Dagbezoek van gasten betalen een vergoeding 
VOORAF indien men gebruik maakt van het zwembad.

BBQ:
BBQ-en is toegestaan op ons park, mits er wel een emmer water in de buurt 
aanwezig is.

GELUIDSOVERLAST:
Veroorzaak geen overlast met een evt. radio, televisie of ander apparaat.

 

 

 

 

 

 

 
Tegen inlevering van deze bon 

*** 1 kinderpannenkoek Gratis *** 

Hop Pannenkoek Hop 
 
 
 
 

Stationstraat 54, 3851NJ Ermelo, 0341-269038 

 

Het lekkerste brood en banket haalt u 
bij Bakkerij van Looijengoed.

Branderskamp 2, Ermelo
Tel. 0341 845 624



ZON- EN FEESTDAGEN:
Op zon- en feestdagen is het gebruik van elektrische apparatuur verboden, ook 
timmerwerkzaamheden of ander geluidsoverlast waar de overige gasten last van 
zouden kunnen hebben is verboden. Rond Hemelvaart en Pinksterweekenden 
zijn grote verbouwingsklussen verboden.

WIFI:
Op de toeristische velden, kantine en rondom receptie kunt u gebruik maken van 
ons gratis WIFI netwerk. U hoeft hiervoor geen wachtwoord in te voeren.

KRANTEN - FOLDERS - POST:
Tijdens het seizoen kunt u De Telegraaf bij ons kopen. Er staat een ouderwet-
se telefooncel met “Kranten” erop en daar liggen ze in. De gratis regionale kran-
ten of VVV bladen kunt u krijgen bij de receptie of bij het postvak. Folders van  
allerlei parken en of bezienswaardigheden liggen bij de receptie en in de kantine. 
De post kunt u vinden bij de eerste letter van uw achternaam in het postvak naast 
de receptie.

ALCOHOL- DRUGS:
Het gebruik, het in bezit hebben van, of het handelen in drugs is verboden. Het 
nuttigen van alcohol mag uitsluitend op uw eigen plaats en in de kantine. Over-
matig gebruik van alcohol wat tot overlast leidt is niet toegestaan. Een feestje op 
uw standplaats is uitsluitend toegestaan na goedkeuring van de directie.

SCHADE - VERNIELING - VERMISSING:
De directie is niet aansprakelijk voor schade, 
vermissing, vernieling noch voor ongelukken 
op het terrein.

De directie is gerechtigd om personen 
die zich niet houden aan de regels en 
het algemeen reglement, de toegang 
tot het terrein voor bepaalde of 
onbepaalde tijd te ontzeggen en 
sancties op te leggen.

BIJ ALLE NIET GENOEMDE ZAKEN 
BESLIST DE DIRECTIE.

Groeneweg 17
3851 KA Ermelo
Tel. 0341-559337
www.vliektweewielers.nl

RONDVAART- EN PARTYBOOT ‘ACHIE’
Dagtochten vanuit Ermelo
juni - juli - augustus

Reserveren: 
VVV Ermelo
Tel. 0341-555200

VVV Putten
Tel. 0341-351777     036-522 7887  

RONDVAART- EN PARTYBOOT ‘ACHIE’
Dagtochten vanuit Ermelo
juni - juli - augustus

Reserveren: 
VVV Ermelo
Tel. 0341-555200

VVV Putten
Tel. 0341-351777     036-522 7887  
   

Feesten en partijen op het gezelligste partyschip van Nederland

- Ambacht, kwaliteit & passie -
FOKKO  KORTLANG LAAN  180  I  3851  SJ  ERMELO

0341-355940  I   MAIL@SLAGERIJVANDERVLIS.NL

HET LEKKERSTE
BBQ VLEES
VAN DE VELUWE...

Kom genieten van een heerlijke kop koffie, lunch, high tea of diner bij 
Brasserie Staverden. U kunt binnen zitten in onze Orangerie of Serre 
of op een van onze terrassen gelegen in de kasteeltuin.
Wij zijn in 2017 verkozen tot “Het Beste Terras van Nederland” en in 
2018 tot “Topterras” door de ANWB.
Ook kunt u prachtige wandelingen maken op het landgoed, een kijk-
je nemen in onze moestuin of de bekende witte pauwen bezoeken.
U bent van harte welkom!

Brasserie Staverden 
Uddelermeerweg 2, 3852 NT Staverden (gem. Ermelo)
Tel. 085-4864001, brasserie@beleefstaverden.nl, www.beleefstaverden.nl
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Omgeving

DIERENPARKEN:
Dolfinarium Harderwijk
Apenheul Apeldoorn
Dierenpark Amersfoort
Wildpark het Aardhuis Hoog Soeren

ZWEMGEBIEDEN:
Strand Horst
Strand Nulde
Zandenplas Nunspeet

ZWEMBADEN:
Calluna Ermelo
Sypel Harderwijk
Bospad Putten
Eemhof Aqua Mundo Zeewolde

PRETPARKEN:
Walibi Holland Biddinghuizen
Juliana Toren Apeldoorn
Schateiland Zeumeren Voorthuizen
Boerderijpret Ermelo
Kok Experience Harderwijk

ONTSPANNING:
Veluwse bron Emst
Sauna Drome Voorthuizen
Zwaluwhoeve Hierden

ACTIEF:
Pitch & Putt Strand Horst
Paintball Strand Horst Ermelo
Klimbos Ermelo
Bowlingbaan Harderwijk
Flevonice Biddinghuizen

BEZIENSWAARDIGHEDEN:
Kasteel Staverden
Paleis het Loo Apeldoorn
Aviodrome Lelystad
Veluws Zandsculpturenfestijn Garderen
Kijktuinen Nunspeet

ALLERLEI:
Schaapskooi Ermelo
Kinderboerderij ‘s Heerenloo Ermelo

Ons park bevindt zich in het hart van de Veluwe en in de nabije omge-
ving hebben wij tal van bezienswaardigheden en er is van alles te bele-
ven zoals uitstapjes naar:

Opgelet!

              VERENIGINGEN OPGELET!!
Organiseert u een evenement en wilt u gebruik maken van 

gratis aanplakbiljetten of programmaboekjes, 
neem dan vrijblijvend contact op met:

ABU Uitgeverij/Media Service b.v.
Grutbroek 30, 7008 AM Doetinchem

Tel. 0314-342207, E-mail: info@abumediaservice.nl

Voor wandel-, sport-, toneelverenigingen, enz. enz.

Alle toeristische informatie 
van de VVV Ermelo vindt u 

tegenwoordig op
 www.ermelobuitenleven.nl

 
 

Toeristische informatie in 
Ermelo
Adres: Stationsstraat 20, 
3851 NH Ermelo
Telefoon: 0341 552 200
WhatsApp: 06-444 705 91
Email: info@vvvermelo.nl

Openingstijden
maandag 09.30-17.00
dinsdag 09.30-17.00
woensdag 09.30-17.00
donderdag 09.30-17.00
vrijdag 09.30-17.00
zaterdag 09.30-17.00
zondag Gesloten

Volg Ermelo Buitenleven op



Belangrijke Telefoonnummers
DRINGENDE HULP VAN POLITIE, BRANDWEER OF AMBULANCE:  112
POLITIE ERMELO  0900-8844

HUISARTSEN POST: 
HUISARTSENPOST HARDERWIJK 0900- 3410341, VANAF 17.00 TOT 08.00 UUR  
EN GEDURENDE DE WEEKENDEN IS DE DIENSTDOENDE HUISARTS BEREIKBAAR 
OP DE CENTRALE POST IN HET ST. JANSDAL ZIEKENHUIS TE HARDERWIJK

HUISARTSEN:
HOLTROP & JONKER, JULIANALAAN 47-A ERMELO       0341-563336/461800
ZANDIJK- VAN ASSENBERGH / WEICK-VIJGE, 0341-461820/461800
JULIANALAAN 47-D ERMELO 
STRIJDHORST, JULIANALAAN 47-C ERMELO 0341-461800 
WILLEMSE / VET, HARDERWIJKERWEG 18              0341-552319

APOTHEEK:
APOTHEEK DE ” ERMEL”, STATIONSSTRAAT 86 ERMELO   0341-552301
OPEN OP WERKDAGEN: 08.00-18.00 UUR ZATERDAG 
VAN 09.00-14.00 UUR.  
OP ZON - EN FEESTDAGEN KUNT U TERECHT IN DE APOTHEEK VAN 
ZH ST. JANSDAL TE HARDERWIJK. 

TANDARTS:
DENTAL CLINICS, WILHELMINALAAN 22, ERMELO      0341-560123

DIERENARTS:
STERKLINIEK DIERENARTSEN ERMELO                      0341-553325
HORSTERWEG 66  ERMELO
AMIVEDI- VERMISTE HUISDIEREN                             0341- 416963

TELEFOONNUMMER SPOEDPOST 0900-341 0 341

De spoedpost in Harderwijk is er voor spoedeisende huisartsenzorg in de avond-, 
nacht- en weekenduren en op officiële feestdagen. ‘Spoedeisend’ wil zeggen dat 
de medische hulp niet tot de volgende dag of na het weekend kan wachten. 
 
ALTIJD EERST BELLEN
U kunt niet zomaar langsgaan bij de spoedpost, u moet altijd eerst bellen. Dan 
krijgt u het snelste de hulp die u nodig heeft. Als u belt, hoort u eerst een keuze-
menu. Bij een mogelijk levensbedreigende situatie toetst u 1. We helpen u dan 
met voorrang. Als iedere minuut telt, belt u direct 112. 
   
OPENINGSTIJDEN SPOEDPOST
Maandag t/m vrijdag: 17.00 - 08.00 uur 
Weekend en feestdagen: 24 uur per dag 
Buiten deze openingstijden kunt u terecht bij uw eigen huisarts. 
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ER ZIJN NOG 
MEER 
ACTIVITEITEN, 
WAARVAN DE 
DATA NOG 
NIET BEKEND 
ZIJN. 

DEZE WORDEN 
AANGEGEVEN 
IN DE INFOR-
MATIEZUIL OF 
OP FACEBOOK. 
SOMMIGE 
ACTIVITEITEN 
ZIJN AFHAN-
KELIJK VAN 
HET WEER.

VOORAF 
OPGEVEN 
VOOR DE  
ACTIVITEITEN

HOUDT 
FACEBOOK 
IN DE GATEN 
VOOR DE 
LAATSTE 
INFORMATIE!

INSCHRIJVEN 
ACTIVITEITEN 
EN 
INFORMATIE 
BIJ DE 
RECEPTIE.

Activiteiten Seizoen 2019
HET RECREATIETEAM IS ER 5 WEKEN IN DE PERIODE VAN 15 JULI T/M 16 AUGUSTUS
OP MAANDAG T/M VRIJDAG ’S OCHTENDS VAN 10.00 TOT 12.00 UUR

JUNI
Zaterdag 1 juni     (kinder) Disco 19:00- 23:00 uur
Zaterdag 8 juni   Kinderbingo 14:00 uur
Zaterdag 15 juni     Vaderdag knutselen 14:00 uur
Zaterdag 22 juni  Pannenkoeken versieren 14:00 uur
JULI
Zaterdag 6 juli Kinderbingo 14:00 uur
  Tapas avond (zelf tapas maken) 18:00 uur
Zaterdag 13 juli Cake versieren 14:00 uur
Vrijdag 19 juli Klaverjassen 20:00 uur
Zaterdag   20 juli  Vossenjacht 14:00 uur
Maandag 22 juli Start wandel 4 daagse. 19:00 uur
Woensdag 24 juli  Pannenkoeken versieren 14:00 uur
Donderdag 25 juli Uitreiking wandel 4 daagse 20.00 uur
Vrijdag    26 juli Uitje Kanovijver 12:45 -17:00 uur.
  Dart toernooi 19:30 uur
Zaterdag 27 juli Chickenday 13:00 uur
Maandag   29 juli Badminton toernooi 11:00 uur
Dinsdag   30 juli Zwemmen Bosbad Putten 12:00-17:00 uur
Woensdag   31 juli Jeu de boules toernooi 11:00 uur
AUGUSTUS
Donderdag 1 aug. High tea 14:00 uur
Vrijdag 2 aug Uitje Strand Nulde 10:00-14:00 uur
  BBQ 18:00 uur
Zaterdag 3 aug Zeskamp 13:00 uur
  Feestavond met zanger Martin Williams 20:00-24:00 uur
Zondag 4 aug Ontbijten bij van de Valk. 09:00 uur
Maandag 5 aug. Start zwem 4 daagse 17:00 uur
Dinsdag  6 aug. Picknicken in het bos 10:00-12:00 uur
Woensdag 7 aug. Fietstocht . 10:00 uur
  Prijzen Bingo 20:00 uur  
Donderdag 8 aug Uitreiking zwem 4 daagse & zwemdisco 20:00 -22:30 uur
Vrijdag 9 aug Uitje naar Hans & Grietje Zeewolde 10:00 -15:00 uur
  Spooktocht op de camping 22:00-24:00 uur
Zaterdag 10 aug Kinderbingo 14:00 uur
  Griekse avond 18:00 uur
Zondag  11 aug Sint Hanen, verkleedoptocht 20:00 uur
Maandag 12 aug Uitje naar Walibi vanaf 10 jaar 10:00 uur
Dinsdag 13 aug Ontbijten in de kantine voor de kindjes 10:00 uur
Woensdag 14 aug Cake versieren 14:00 uur
Vrijdag 16 aug Patatjes eten in de kantine 
  (met het recreatie team) 12:00 uur
  (kinder) Disco 19:00 uur
Zaterdag  17 aug    “ Kinderbingo 14:00 uur
  Klaverjassen  20:00 uur

SEPTEMBER   
Zaterdag  14 sep Soep, salade & stokbrood smullen 18:00 uur

• In- en verkoop toercaravans

• Bovag keuring / Bovag onderhoud

• Mover montage van Truma en Kronings, 6 jaar garantie

• Aircomontage

• Caravan Repair

• Schadereparatie

Wolf Caravans
Zuiderbreedte 23

3845 MC Harderwijk

T: 0341 -267697

M: 06-52075040

E: info@wolfcaravans.nl          

www.wolfcaravans.nl

Wij zijn officieel Weinsberg dealer

onderdeel van Knaus

• In- en verkoop toercaravans

• Bovag keuring / Bovag onderhoud

• Mover montage van Truma en Kronings, 6 jaar garantie

• Aircomontage

• Caravan Repair

• Schadereparatie

Wolf Caravans
Zuiderbreedte 23

3845 MC Harderwijk

T: 0341 -267697

M: 06-52075040

E: info@wolfcaravans.nl          

www.wolfcaravans.nl

Wij zijn officieel Weinsberg dealer

onderdeel van Knaus



Realisatie: ABU uitgeverij media service b.v.

Beleef de fun 
van bowling!
Kom kijken, kom bowlen. 
Kom eten, kom borrelen!

Kolbaanweg 1    Harderwijk     Tel. 0341 - 42 07 88     info@bowlingharderwijk.nl

Zo komt u makkelijk en snel bij 
uw Attent Supermarkt...

Attent Supermarkt
Watertoren 8 (ingang aan de Enckerkamp) 
3853 HT Ermelo
Tel: (088) 0367077
Email: attent.ermelo@sheerenloo.nl

Attent SupermarktAttent Supermarkt

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m vrijdag:  9.00 - 17.00 uur

zaterdag:  9.00 - 16.00 uur

Bent u op zoek naar een buurtwinkel waar service en 
kwaliteit hoog in het vaandel staan?

Waar u dagelijks terecht kunt voor al uw boodschappen? 
Dan bent u bij de Attent in Ermelo aan het juiste adres!

Wij staan voor u klaar!

Welkom!  Super   in  de   buurt,  lekker  makkelijk.


