
                    

.          

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                      RECREATIE TE BOOMSGOED 

               Camping     

Schitterend gelegen in het 
natuurgebied Montferland aan 

de rand van het  
recreatiemeer Stroombroek 

 TE BOOMSGOED 

Kom naar Te Boomsgoed voor: 

Kamperen 

Trekkershutten, verhuur van  

caravans 

Groepsvakanties 

 Groepsaccommodatie 

Dagrecreatie, speeltuin  

Midgetgolf 

Paardrijden, ponykampen  

Slechtweervoorziening  

Recreatieprogramma in de 
zomervakantie 

 

     

  
Recreatie Te Boomsgoed 

Langestraat 24 
7047 AP  BRAAMT (Gld.) 

 
Tel. 0314– 65 18 90 

 
Internet: www.teboomsgoed.nl 
E-mail:  info@teboomsgoed.nl 

 

                    



 Toeristisch kamperen 
 Seizoenplaatsen 
 Jaarplaatsen 

Te Boomsgoed is gastvrij, (kind)vriendelijk, ongedwongen                     

  

 
Recreatie Te Boomsgoed is prachtig gelegen in de 
Achterhoek/ Montferland, op 4 km afstand van 
Doetinchem en 's Heerenberg en 10 km van de stad 
Emmerich, op loopafstand van het recreatiegebied 
Stroombroek. Het geheel is omgeven door heu-
vellandschap en uitgestrekte bossen.  
De omgeving biedt u veel bezienswaardigheden en 
een ruime keuze uit fiets-,  wandelroutes en ruit-
erpaden. Te Boomsgoed ligt aan de bekende Pieterpad 
route. 
 
Het is een fijne, gezellige camping, waar uw  kinderen  
zich zonder gevaar prima zullen vermaken.  
De kampeerplaatsen zijn voorzien van elektriciteit, 
water  en rioolaansluiting, ruim en afgebakend met 
beukenhagen, zodat uw privacy is gewaarborgd.   
U kunt er ook voor kiezen te kamperen op het 
groepsveld.  
Naast kamperen met uw eigen caravan of tent is het 
mogelijk te overnachten in één van onze (sta)caravans 
of in een trekkershut.  
 
De sanitaire voorzieningen zijn uitstekend!  
Niet alleen vindt u hier douches, toiletten, wascabines,  
maar ook een kinderbadje, een wasmachine en droger. 
Op de vaatwas/groente-wasplaats is het  warme water 
gratis beschikbaar. 
 
 

  

Op verzoek verzorgt Te Boomsgoed in het overdekte terras uw 
ontbijt, lunch of warme maaltijd. Voor warme broodjes, ijsjes 
of snacks  kunt u terecht bij onze kiosk. Er is daarnaast een 
broodjesservice. 
 
Op het groepsveld is een aantal speelvoor-
zieningen voor de allerkleinsten aangelegd. 
Zittend bij uw eigen caravan of tent kunt u ge-
nieten van uw spelende (klein) kinderen.  
Prima alternatieven zijn de grote centrale speel-
tuin met het mooie speelkasteel, verschillende 
glijbanen, schommels en wipwappen, de midg-
etgolfbaan en ons recreatieprogramma.  
Vanaf  Pasen tot en met de herfstvakantie 
worden diverse activiteiten georganiseerd, voor 
jong en oud. 
    
Het is mogelijk op afspraak paard te rijden of 
een buitenrit te maken. U kunt speurtochten 
laten organiseren of met uw medekampeerders 
diverse activiteiten ondernemen. Op het terras 
staan een grote voetbaltafel en tafeltennistafel 
ter beschikking. Op het sportveld kunt u naar hartelust 
voetballen, volleyballen, basketballen, vliegeren.  
 
 
Bij de receptie staan ze u graag te  woord, mocht u 
vragen hebben over uw verblijf of de omgeving.  
 
Bij Te Boomsgoed is een ontspannen, ongedwongen 
verblijf gegarandeerd, echt vakantie dus…….. 

                    

                    


