
Het kampeerterrein heeft een oppervlakte van 

ruim 1,5 ha en omvat diverse veldjes met een 

open karakter. Er zijn 40 plaatsen met stroom.  

 GEEN HONDEN  WEL POEZEN       

  

  
 

Een fris en ruim toiletgebouw herbergt goede      

sanitaire voorzieningen: ruime douches en     

toiletten, wastafels en aanrechten met koud en 

warm water en een wasmachine en droger.        
        

 

 

Voor de plekken wat verder weg van het  

toiletgebouw zijn er extra watertappunten. 

 

 
 

 

 
            “De Olde Lucashoeve” 

 

Per persoon per nacht   Hoog / Laag seizoen 

Volwassenen           €   9,50    €   7,00 

Kinderen 0 t/m 6 jaar     €   6,00    €   4,50 

Beide tarieven zijn                                                 

inclusief  € 1,10  toeristenbelasting en                                  

inclusief  € 1,20  milieuheffing.     
 

Trekkerstent 1 à 2 pers. €    3,50    €   3,00 

Tent                                   €    6,00    €   5,00 

Caravan/camper          €    6,00    €   5,00 

Vouwwagen                    €    6,00    €   5,00 

Huur tiny house “Tiny” €  24,00    € 20,00 

Huur tiny house “Tanja” €  36,00    € 30,00 

Huur lakenpakket         €    4,50    €   4,50 

Lakens 2e persoon       €    3,00    €   3,00 

Electra 6 Ampère          €    2,50    €   2,75 

Douche  (ca. 7 min.)       €    0,50    €   0,50 

Wasmachine          €    4,00    €   4,00                                        

incl. vloeibare zeep        

Wasdroger          €   2,00     €   2,00 

 

Hoog seizoen:   23 april t/m 31 augustus.  

Laag seizoen:       1 april t/m 22 april  en  

                    1 september t/m 14 oktober. 

Tarieven 

2021 

 

 

 

http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=509


 

 

 

Natuurkampeerterrein “De Olde Lucashoeve” is een 

paradijsje aan de voet van de Lemelerberg op 350 m 

van de Lange-Afstands-Wandelpaden 4, 12 en 9  (M.   

v. Rossum-, Overijssels Havezate- en het Pieterpad).   

Via de knooppuntenroutes vinden fietsers makkelijk 

hun weg in deze prachtige omgeving. U vindt volop  

wandel- en ruiterpaden in dit gebied en er loopt over 

de berg een uitdagende route voor mountainbikers. 

  

 

 In Lemele is een Pitch & Putt golfbaan en een   

 eetcafé met terras genaamd  “De Driesprong”.   

 Winkelen kunt u op 7 km afstand van Lemele 

 in Lemelerveld, Hellendoorn en Ommen.  

 Wij adviseren wandelaars en fietsers onderweg  

 alvast boodschappen mee te nemen en bieden 

 Pieterpadlopers een haal- en brengservice.                               

                                                                                                                                                                                                            

 

 
     Natuurkampeerterrein  

     “De Olde Lucashoeve” 
           Waar de tijd óók vakantie houdt! 

   Rust – Ruimte – Zoek je eigen plekje 
 

  Harm Hardonk 

          Kerkweg 30, 8148 PZ Lemele    

  www.deoldelucashoeve.nl 

  e-mail:  

  info@deoldelucashoeve.nl 

  GRATIS WIFI 

                                  We hebben altijd plek 

                voor wandelaars en fietsers!                           

                             
       06-23949165       BELLEN GAAT SNELLER...   

          

 

    

NIEUW:  

Huur een  

tiny house 

voor 

maximaal 2 

personen. 

Eventueel 

met stroom 

en/of een 

lakenpakket

. 

 

http://www.deoldelucashoeve.nl/
mailto:info@deoldelucashoeve.nl
http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=1372

