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zeer korte 

Er zijn zowel 
als zonnige 
een plek 

Camping -Boekels 
Ven- is gelegen in het 
Oost Brabantse land, 
een mooie gezellige 
familiecamping in de --...~ 

, .., -.- .. :--. .bossen aan de rand . . ~~vanDePeeI. ~.... 
Wij bieden u een heerlijke vakantie in een prachtige 
landelijke omgeving met talloze wandel-, fiets-, of 
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ruiterpaden en maneges 
in de directe omgeving. 

KBoekels Ven" is een 
familiecamping in optima 
forma waar aandacht 
wordt gegeven aan het 
gehele gezin'. 

Plezier voor jong en oud omdat uverzekerd bent van een 
actief recreatieprogramma zowel in de vrije natuur al's, bij 
mindergunstigeweerso~tandigheden, binnenshuis. 

Het dorp Boekel is gelegen midden tussen de attractieve 

steden Den Bosch, Eindhoven en Nijmegen. Voor een 

dagje uit meer dan aan te bevelen. En wilt u een 

-b*1andjepikken-? 

~enbijv. 
~Iiggenop 
~aftderh"'wr 

Voor ieder die dat wenst biedt "Boekels Ven- volop 
gezelligheid, die vindt uin de ruime kantine met baren opde 
grote buitenterrassen, Voor dejeugd hebbenwe een eigen 
disco die in het hoogseizoen volop draait waar ook de 
speelautomaten altijd erg in trek zijn. In de kantine worden 
veel activiteiten en feestavonden georganiseerd, zoals 
barbeaJeavonden, themafeesten en nog veel meer. Op 
Camping -Boekels Ven- heeft ueen vakantie die u,dankzij 
de vele faciliteiten, net zo actief kunt maken of rustig kunt 
houden als uzelf wiH. 

Als camping 

kampeerplaatsen 
hygiênlsche 
gelegenheden op 
loopafstand. 
schaduwrijke 
staanplaatsen, 
aan het water is 
ook mogelijk. 
Er is vrijwel altijd 
plaats voor 
passanten. 

Hygiëne en comfort 
staan bij ons hoog in het 
vaandel. De onlangs 
verbouwde sanitaire 
voorzieningen zijn van 
de hoogste kwaliteit en 
ruim opgezet, fris van 
uitstraling en uitermate 

hygiënisch. Zo voldoen deze aan 
al uw wensen. Ook hebben we 
een aparte douche- en toilet
ruimte voor invaliden, een 
wasserette, chemische toiletten 
etc. 



De ruime zaalaccommodatie en keukenfaciliteiten 
bieden gezelschappen de mogelijkheid voor het houden 
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van feesten en partijen in de periodes buiten 
hoogseizoen en feestdagen. Ofhetnu 
om een bedrijfsfeest of bruiloft gaat, 
wij weten er wel raad mee. Met een 

enorm aanbod aan activiteiten, 
waarmee wij eindeloos kunnen 
combineren, maken wij. 
feest compleet Houdt u 
actie? MBoekels Ven- biedt oot 
op dat gebied een omvangrijk 
aantal mogelijkheden. . 

Gekozen kan worden uit arrangementen met gebruik van 
speciaal spelmateriaal als Oud Hollandse spelen, schieten 
met blaaspijp, buks en kruisboog, darts paintball of 
steppen. Het fraaie ven maakt natuur1ijk ook een middagje 
op het water mogelijk. Verder zorgen wij desgewenst voor 
lunch ofbuffet en voorbarbecue en wokken. 

Contact ons even voor meer informatie. 

Het fraaie natuur1ijke ven 
met zonneweide biedt u 
alle kans om zich te 
vermaken in en rond het 
water. Met waterfiets, 
kano, kajak en jetscooter 
met "banaanw of in de 
waterspeeltuin met daarin 

een enorme dinosaurusfQntein 
en voor de allerkleinste is er een 
afgeschermd gedeelte met 
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baden, glijbaantjes en 

speeltoestellen. 

Het fraaieven biedt natuur1ijk al 
veel mogelijkheden voor sportief 
vermaak. Maar ook kan men op 
de step via speciale routes het 
omliggende Brabantse land 
verkennen. Deelname aan een 
wedstrijd paintball vraagt veel van 
uw reactiesnelheid en inventiviteit. 
En wilt u pool of biljart spelen dan 
zijn er voldoende tafels beschikbaar. Ook 
organiseren wij elkjaar weer diverse evenementen. 
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bereikbaar en centraal gelegen in het zuiden des 
lanakunt uCamping "Boekels Ven" vinden tussen de grote 
steden van Noord Brabant. Zo is uw vakantiebestemming 
met strand, zonneweiden en tal van speelattracties op niet 
al te grote afstand en binnen handbereik. 
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Peelstraat 28, 5427 EG Boekel 
Tel.: 0492 32 1941 Fax.: 0492 322660 
info@boekelsven.nl W\\W.boekelsven.nl 

http:W\\W.boekelsven.nl
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