
Evenement 2021 

Vakantiepark “Marveld” 

te Groenlo  

24-25 en 26 september 2021 
 
 
Dit najaar bezoeken we Vakantiepark “Marveld” voor ons LT treffen. 
De adresgegevens zijn:  Elshofweg 6 
           7141DH Groenlo 
                      0544-46 60 00 
 
Dit vakantiepark heeft tevens een bungalowpark met wellness 
faciliteiten, en een Aparthotel met wellness geheten Havezate Marveld. 
Het is een 5-sterren camping met een subtropisch zwembad met 
glijbanen en eveneens een buitenzwembad met glijbanen. Hierin zijn 
een verscheidenheid van waterparken verwerkt. Evenzo beschikt 
“Marveld” over een Crazy Cone, diverse restaurants, kapsalon en 
sauna, en een supermarkt. 
Het vakantiepark ligt in Groenlo welke plaats gelegen ligt in de 
Achterhoek (Gld). 
Het ligt 12 km van de plaats Winterswijk waar de wellicht de uw 
bekende campingwinkel Obelink is gevestigd. 
Zoals u op bijgaand landkaartje kunt zien ligt Groenlo nabij de Duitse 
grens. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• De plaatsen die voor ons gereserveerd zijn is S 13 t/m S 72. 

• Alle kampeerplaatsen zijn voorzien van CAI aansluiting 

• 6 ampère elektra 

• waterkraan en putje 

• gebruik van douches en warm water gratis 

• tevens 1x per dag gratis toegang voor het subtropisch zwemparadijs( Uitgaande van 2 personen 

per plaats) 

• 1 huisdier gratis 

De toerit naar de camping voor onze busjes wordt aangegeven via onze bewegwijzering.  

 
Het sanitair-gebouw staat aan het begin van de S-velden. Hier kunt u ook uw chemische toilet ledigen. 
Indien de deelnemers eerder willen komen of langer willen blijven kan dit tegen hetzelfde tarief als wat 
de organisatie heeft afgesproken. De vrijdag en zaterdag gaat op rekening van de VWLT club. 



Komt u eerder of blijft u langer dan betaalt u dit zelf bij de camping- receptie. 
Deelnemers van het evenement die alleen het weekend verblijven, wordt verzocht om op zondag uiterlijk 
17.00 uur de camping te verlaten. 
 
Hebt u ’s avonds geen zin om te koken? Of trek in een snelle hap? Dan kunt u terecht bij de snackbar.  
U kunt ook naar het Italiaans restaurant Mama Mia, het pannenkoeken restaurant, la carte restaurant of 
het grill restaurant.  
Voor elk wat wils.  
In de omgeving is er volop gelegenheid om te wandelen en te 
fietsen. In de Achterhoek en de gemeente Groenlo kan men 
volop genieten van historie, natuur en prachtige fietspaden en 
fietsroutes.  
Door de fietsersbond is deze locatie uitgeroepen tot het beste 
fietsgebied van Nederland.  
 
Wellicht een leuke vermelding dat de wieg van Grolsch, dé plek 
van De Lange Gang in de Kevelderstraat in Groenlo stond.  
 
Nieuwgierig geworden? U kunt meer informatie vinden op de website van het vakantiepark 
www.marveld.nl. 
 
Wij laten ons als bestuur, evenals de deelnemers van dit evenement verassen wat betreft de faciliteit van 
de tent. Er wordt namelijk een circustent voor ons opgezet deze wordt dan ingericht met bierbanken en 

tafels. U zou zelf een zitkussentje mee kunnen nemen. 
 
Als bestuur betalen wij de borg voor de douchepasjes. Raakt u een pasje kwijt zal door u een 
bedrag van € 25,00 betaald moeten worden. 
 
Vrijdag 24 september: 
Aankomstdag. Zoals u van ons gewend bent ontvangen wij u vrijdag 24 september bij de ingang van de 
receptie vanaf 10.30 uur tot 17.00 uur. 
20.00 uur is de opening in de tent. Na de opening is er weer een gezellig samenzijn aldaar. 
 
Zaterdag 25 september:  

Op deze dag zullen verschillende vaste onderdelen niet ontbreken doch ook nieuwe activiteiten: 
❖  Ingelast de Algemene Ledenvergadering i.p.v. Zondag 

Het verslag van de ALV 2019 en de agenda voor de vergadering 2021 staan in het clubblad. U krijgt dit 

dus niet meer uitgereikt bij binnenkomst op de camping.  Vanwege het Coronatijdperk heeft er geen 

ALV 2020 kunnen plaats vinden. 

❖ Er bestaat de mogelijkheid om onderdelen te verkopen let wel voor uw eigen camper. Leden die 

onderdelen zoeken kunnen nu wellicht hun slag slaan bij een van de verkopers. Willen de verkopers er 

wel voor zorgen dat de spullen op een plastic zeil of op een aanhanger liggen zodat er geen olie of iets 

dergelijks weglekt. 

❖ Eigengemaakte of gebruikte spulletjes mogen ook te koop aangeboden worden. Doch er mag niet voor 

commerciële doeleinden verkocht worden.  

❖ Bij voldoende aanmeldingen rijdt er een “Marveld” treintje naar Groenlo en omgeving. 

❖ Het bestuur zorgt voor de BBQ. U zelf zorgt voor vlees, sausjes, rauwkost etc.  

❖ Tevens wordt er rondgegaan voor de Tombola. 

❖ Gezellige avond met muziek, verzorgd door onze welbekende DJ Gerrit. De trekking van de lotjes vindt 

dan ook plaats. Tijdens deze feestavond zijn er ontspannende momenten die verzorgd worden 

door de heer Tom Krooshof uit Eibergen. 

Zondag 27 september: 

• Gezamenlijk ontbijt in de tent. Voor degenen die dit wilt natuurlijk 

• Het Technisch Vragenuurtje 

• Om 14.00 uur is er napraten bij een kop koffie of thee met cake waarna het weekend wordt 

afgesloten 

http://www.marveld.nl/


• 17.00 uur: Mensen die alleen voor het weekend komen worden verzocht rond die tijd het veld te 

hebben verlaten. 

Het geld voor het treffen dient uiterlijk 18 september te zijn voldaan en op de rekening te zijn 
bijgeschreven. 
. 
Het inschrijfformulier sturen naar:  
 
VW LT Club, Anita Verharen, Boschweg 204, 5481 EK te Schijndel 
of via de e-mail:anitaverharen@hotmail.com 
U kunt het aanmeldformulier ook vinden op onze website: 
www.vwltclub.nl/activiteiten/aanmelden  en eveneens betalen via een speciale link. De website verwijst u 
naar de pagina betalen. 
 
Inschrijven betekent: zowel formulier opsturen als ook het geld overmaken. 
Het bedrag overmaken op Ibannr: NL97RABO 0373 0779 63 t.n.v. VW LT Club te Heino. 
Voor het buitenland Ibannr: NL97RABO 0373 0779 63. BIC: RABONL2U  
 
Tijdens het evenement dient men de aanwijzingen van het bestuur op te volgen. 
 
Het inschrijfgeld kunt u zelf uitrekenen: 

• een persoon       € 50.00 

• twee personen      € 60.00 

• elk persoon van 12 jaar t/m 17 jaar    €   5.00 extra 

• elk persoon van 18 jaar en ouder    € 10.00 extra 

• kinderen van 0 t/m 11jaar      gratis 
 

      Bij vragen vooraf kunt u zich wenden tot : 
 het secretariaat. Mailadres anitaverharen@hotmail.com tel.0610363423( ná 18.00 uur tot 22.00 uur), of 
      de penningmeester. Mailadres:penningmeesterltclub@gmail.com telefoonnummer 0642402206. 

 
Het inschrijfgeld is inclusief overnachtingen, accommodatie, koffie, thee, melk, suiker, koekjes/cake, 
snoep en frisdrank voor de kinderen, muziek, kopieerkosten. 

 
Als u gebruik wilt maken van de evenementenregeling (motorijtuigen belasting)om met een 
geschorste LT naar het evenement te komen geef dit dan duidelijk aan op het inschrijfformulier. 
Data van aankomst en vertrek zijn heel belangrijk. 
In het clubblad uitgave januari 2021 staat gepubliceerd aan welke regels u zich dient te houden 
betreffende het deelnemen met een geschorst voertuig. Tevens staat er info op de website van de 
belastingdienst www.belastingdienst.nl/evenementenregeling. 
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