
  Najaarstreffen 2018 

Camping “De Oude Barrier” te Venray 

 21-22-23 september 2018 

 
 
Dit najaar gaan we iets verder naar het Zuiden. Voor sommigen leden zal de afstand niet 
veel verschillen met ons evenement in Schaijk. We gaan naar Limburg, namelijk naar het 
plaatsje Smakt-Venray. Het adres van de camping is: 

Camping de Oude Barrier, 
  Maasheseweg 93,  
  5817 AA Venray. 
  Tel.nr. 0478-582305  
 
Op camping “De Oude Barrier” vindt u rust, natuur en ruimte om te ontdekken. 
Deze camping ligt in een mooi bosrijk gebied net buiten Venray. Men kan er gaan wandelen 
in de bossen op en rondom de camping. Voor de wat kleinere kinderen hebben ze een 
mooie speeltuin en natuurlijk een aantrekkelijke zandbak. 
Broodjes kan men de avond van tevoren bij de snackbar bestellen. 
Ook buiten de camping kan men zich uitstekend vermaken. Venray en omstreken is een 
prima streek om verschillende dingen te ondernemen. 
Musea, fiets -en wandelroutes zijn er in de omgeving of net over de grens in Duitsland. 
De camping ligt 200 meter van het Pieterpad. Aan de rand van het natuurgebied 
“Boschhuizerbergen” en 200 meter van Landgoed Geijsteren met haar prachtige bossen 
jenever struiken, heidegewassen zandverstuivingen. Dit deel wordt op natuurlijke wijze 
onderhouden door schapen. De Smakt is een bedevaartsoord en een bezienswaardigheid is 
het Kapelletje. In de plaats Venray is het gezellig winkelen.  
 
 
 
 
 
 



 
 
Er is voldoende plaats voor onze campers/bussen. De stroomvoorziening is 6 ampère per 
bus. Wij laten onze feesttent zo plaatsen dat deze in de nabijheid van het toiletgebouw staat. 
Gebruik van douches en warm water is gratis. 
Zonder pasje kan men gebruik maken van deze voorzieningen. 
De toerit naar de camping voor onze busjes wordt aangegeven via onze bewegwijzering.  
Zoals u van ons gewend bent ontvangen wij u vrijdag 21 september bij de ingang van de 
receptie vanaf 10.00u.tot 17.30u. 
Degenen die eerder komen worden tijdelijk verwezen naar een reguliere plaats. Wanneer 
een bestuurslid aanwezig is kan men zijn voertuig rechtstreeks op het reserveerde veld 
plaatsen. 
De APV van Venray verplicht ons een afstand tussen de campers van min. 3 mtr. 
Tevens worden er geen honden van het ras Pitbulls Terriërs en Herders toegelaten. 
Wij betreuren dit laatste uiteraard ten zeerste. 
Tijdens een evenement dient men de aanwijzingen van het bestuur en commissie leden op  
te volgen.  

 
Wie interesse heeft om tegen betaling naar het Oorlogsmuseum in Overloon te  
gaan kan dit vermelden op het inschrijfformulier. Het bestuur zorgt voor de entreekaartjes.  
Wij krijgen een korting van 15% op de entree bewijzen. 
Volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar  € 15.00 excl. korting 
Kinderen (4 t/m 12 jaar)   € 10.00 excl. korting 
Museumkaart      gratis. 
 
Dit museum is per fiets bereikbaar. 
 
Natuurlijk mogen diegene die eerder of langer willen blijven dit doen. De prijs zoals het 
bestuur heeft afgesproken geldt van maandag tot en met zondag 18.00 uur. Daarna geldt het 
vol tarief. 
Het bedrag voor de extra genoten overnachtingen gaarne bij de camping afrekenen. 



Routebeschrijving 
Vanuit het Noorden: 
 

• Bij Nijmegen de A73 richting Venlo aanhouden. 

• Afslag 8 ‘Venray-Noord’. 

• Onderaan de afslag 2x links (onder het viaduct door.) 

• Na 800 meter ziet u de camping aan uw linkerkant. 
 
Vanuit het Zuiden: 
 

• Venlo aanhouden. 

• Bij Venlo de A73 richting Nijmegen. 

• Afslag 8 ‘Venray-Noord’. 

• Onderaan de afslag rechtsaf. 

• Na 800 meter ziet u de camping aan uw linkerkant. 

Vanuit het Westen: 

• Arnhem-Nijmegen aanhouden,  

• Zie vervolgens de route beschrijving vanuit het Noorden. 

Of: 

• Vanuit Eindhoven A67 richting Venlo volgen. 

• Afslag Asten. Onderaan de afslag de rotonde op. 

• 4e afslag rechts richting Deurne-Venray. 

• Rotondes rechtdoor. Einde weg (bij T-splitsing) rechtsaf richting Venray. 

• Weg vervolgen tot aan de A73. 

• Hier gaat u de A73 op richting Nijmegen. 

• 1e Afslag na 1 km (afslag 8 Venray-Noord) verlaat u de snelweg. 

• 800 meter ziet u de camping aan de linkerkant. 

GPS (deg): N5 ° 33’16” 0’13 
GPS (dms): N51,55444 E6,003611 
 
  



 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

Aankomst vrijdag 21 september: 

20.00 uur is de opening in de tent. Ook deze keer hebben we weer een lekker drankje. Na de 

opening is er een gezellig samenzijn in deze tent. 
 
Zaterdag 22 september:  

• Er zal deze zaterdag wederom een onderdelenmarkt gehouden worden. Tijdstip en 
plek worden later op het programma aangegeven. 

• Zaterdagmorgen om 10.00 uur is het Technisch vragenuurtje in de tent. Eventuele 
vragen die enige voorbereiding nodig hebben kan men schriftelijk indienen tot en met 
zaterdagmorgen 9.00 uur bij leden van de Technische Commissie of in de idieënbus. 

• 17.00 uur BBQ in en bij de tent. Het bestuur zorgt voor de BBQ. Alle lekkere dingen 
moet u zelf meebrengen, zodat u allen uw eigen spulletjes kunt bakken. 

• Zaterdagavond rond 19.00 uur een gezellige avond met elkaar in de evenementen 
tent met muziek. Om 23.00 uur gaat de muziek uit en om 24.00 uur sluiten we onze 
tent. 

• Zondag 23 september: 

• Om 11.00 uur Algemene Leden Vergadering 

• Om 13.00 uur is er  napraten bij een kop koffie of thee met cake waarna het weekend 
wordt afgesloten 

• Rond 18.00 uur dienen we het veld te hebben verlaten voor degenen die niet langer 
blijven. 
 

De betaling voor het treffen dient uiterlijk 14 september te zijn voldaan.  
Wij vragen u het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen.  
U kunt het aanmeldformulier ook vinden op onze website www.vwltclub.nl 
Inschrijfformulier mailen of sturen naar: LT club 

p/a. Els de Keijzer 
      Marius de Langenstraat 104 

     5348 AK Oss 
     e-mail: penningmeesterltclub@gmail.com 

     
Inschrijven betekent: zowel formulier opsturen als ook het geld overmaken. 
Geld overmaken op Ibannr: NL97 RABO 0373 0779 63 t.n.v. VW LT Club te Heino. Voor het 
buitenland: BIC: RABONL2U 

 
Het inschrijfgeld kunt u zelf uitrekenen: 

• een persoon       € 45.00 

• twee personen      € 57.50 

• elk persoon van 15 jaar t/m 17 jaar    € 11.00 extra 

• elk persoon van 18 jaar en ouder    € 15.00 extra 

• kinderen van 0 t/m 14 jaar      gratis 

• Honden        gratis 
 
Het inschrijfgeld is inclusief overnachtingen, huur tent, koffie, thee, melk suiker, frisdrank 
en snoep voor de kinderen, koekjes/cake, muziek, kopieerkosten etc. 
 
Bij vragen vooraf kunt u zich wenden tot de penningmeester Els de Keijzer 
telefoonnummer: 0412-639584 of 06-42402206. 

 
Als u gebruik wilt maken van de evenementenregeling geef dit duidelijk aan op het 
inschrijfformulier. Datum van aankomst en vertrek is dan heel belangrijk. 

http://www.vwltclub.nl/

