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Scouting Don Bosco bezit het labelkampeerterrein
“Herrendal”. Hier staan de twee blokhutten “D´n Urste
Kiek” en “De Knollenberg” , een uitkijktoren en kampeerterreinen. Dit alles is gelegen in een aaneengesloten 14
hectare groot terrein te Mook.
Mook is de noordelijkste gemeente van de provincie
Limburg en wordt begrensd door de Gelderse gemeenten
Berg-en-Dal en Heumen, de Limburgse gemeente Gennep
en de rivier de Maas, met ten westen daarvan de Brabantse
gemeente Cuijk.
Het wordt vaak de groene Poort van Limburg genoemd,
waartoe ook het alom bekende toeristen-, watersport-, en
recreatiegebied de Plasmolen behoort. Wie vanuit
Nijmegen luttele kilometers zuidwaarts rijdt, komt door
deze bekoorlijke poort, met enerzijds het golvende
heuvellandschap en aan de andere zijde de Maasvallei.
Bovenop het heuvelland is de Mookerheide gelegen,
vanwaar men een prachtig uitzicht heeft op het Brabantse
land.
De tijd is voorbij dat men soms in een boze bui naar de
Mookerhei wordt verwenst. Wie er komt, is goed af,
omdat er zoveel te genieten valt in dit brok magnifiek
natuurschoon in het bovenste puntje van Limburg; het is
hier een unieke combinatie van bossen, heuvels en water.
De kampeerterreinen, de blokhutten en verdere
accommodaties zijn gelegen in de nabijheid van de
Mookerheide en de rand van het uitgestrekte bosgebied.
Het dorp is slechts enkele tientallen meters verwijderd van
de accommodaties.
De kampeerterreinen zijn voorzien van een complete toilet-,
kleed-, en wasgelegenheid met warme douches. Alles is
aangesloten op het rioolsysteem.
Onze beide blokhutten, die geschikt zijn voor 26 en
50 personen, zijn voorzien van gas, water, electriciteit en
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douches. Er zijn rondom de blokhutten ruime speelgelegenheden. Verder staat aan de rand van het Scoutingterrein een
uitkijktoren. De toren heeft een hoogte van 15 meter en wie
boven op de toren staat, heeft een fraai vergezicht over het
dorp Mook, de Maas en het Brabantse land.
Naast de uitkijktoren is een mooi park met een wandelroute.
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Dit is een veertien hectare groot kampeerterrein en bestaat
grotendeels uit bos. Het is verdeeld in diverse kampeer- en
scoutingtoerterreinen.
Op centrale plaatsen op het terrein bevinden zich toiletten,
douches en stromend water.
reservering		
de huismeester/beheerder
Frank van Rooij		
Jos Loeffen
024 - 845 8029		
Lindeboom 213
		
6585 BN Mook
		
tel./fax: 024 - 696 1937
		
gsm: 06 - 5392 6871

herrendal

Kampeerterrein Herrendal

reservering: www.herrendal.nl
E-mail: verhuur@herrendal.nl
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Adres: Avilaweg 15-17

De blokhut beschikt over:
- een grote zaal (25 slaapplaatsen)
- een stafruimte (5 slaapplaatsen)
- een keuken met koelkast en vijfpits gasstel
- een invalidentoilet en -douche
- een dames- en herentoilet
- wasgelegenheid met douches
- een overdekt terras en ruime speelgelegenheid
- een extra uitbreiding tot 50 personen
De blokhut is geschikt voor groepen tot maximaal 50
personen. De blokhut kan ook gehuurd worden zonder kelders; dan geldt een maximum aantal van 30 slaapplaatsen.
reservering		
de huismeester/beheerder
Frank van Rooij		
Jos Loeffen
024 - 845 8029		
Lindeboom 213
		
6585 BN Mook
		
tel./fax: 024 - 696 1937
		
gsm: 06 - 5392 6871

d’n urste kiek

Blokhut D’n Urste Kiek

reservering: www.herrendal.nl
E-mail: verhuur@herrendal.nl
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Het cijfer in de
cirkel geeft het
maximale aantal
slaapplaatsen aan

Adres: Avilaweg 19

De blokhut beschikt over:
- een grote zaal (14 slaapplaatsen)
- een stafruimte (5 slaapplaatsen)
- een slaapzolder (7 slaapplaatsen)
- een keuken met koelkast en vijfpits gasstel
- een dames- en herentoilet
- wasgelegenheid met douches
De blokhut is geschikt voor groepen tot 26 personen.
reservering		
de huismeester/beheerder
Frank van Rooij		
Jos Loeffen
024 - 845 8029		
Lindeboom 213
		
6585 BN Mook
		
tel./fax: 024 - 696 1937
		
gsm: 06 - 5392 6871

knollenberg

Blokhut De Knollenberg

reservering: www.herrendal.nl
E-mail: verhuur@herrendal.nl
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Reglement voor blokhutten en
kampeerterreinen.
1.		Bij aankomst altijd eerst melden bij de beheerders.
		Voor de blokhutten kan men daar de sleutel in ontvangst
		nemen. Voor de kampeerterreinen dient men, als de
		beheerders niet aanwezig zijn, een briefje in de bus te
		gooien.
2.		Beide blokhutten en de kampeerterreinen zijn alleen
		bereikbaar via de Avilaweg. Gebruik dan ook geen
		andere weg!
3. 		Auto’s parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen.
4.		Men dient erop toe te zien dat de toegangswegen naar
		beide blokhutten, in verband met eventuele
		calamiteiten, te allen tijde vrij toegankelijk blijven.
5.		Spaar de natuur! Houdt bomen, struiken en planten in
		ere. Gebruik alleen de paden en de wegen; ook anderen
		willen nog van dit schoon kunnen genieten.
6.		Open vuren (kampvuren, tafelvuren, stookhout, etc.) zijn
		alleen toegestaan met toestemming van de beheerders
		van de kampeerterreinen.
7. 		Zorg dat er een goed contact blijft met de plaatselijke
		bevolking. Zij zijn scouting welgezind en laat dat ook zo
		blijven. Mook moet een plaats blijven waar scouting
		welkom is.
8. 		Vergeet niet dat beide blokhutten niet ver van de
		bewoonde wereld zijn gelegen. Breng daarom geen
		muziek of andere geluiden ten gehore die hinderlijk
		kunnen zijn voor de omgeving.
		Vooral ‘s avonds is het op afstand erg gehorig.
		Na 23.00 uur dient het stil te zijn.
9. 		Controleer bij het verlaten van de blokhutten of alle
		lampen uit zijn, het vuur in de openhaard gedoofd en
		opgeruimd is. Sluit vooral de luiken goed.
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10. Laat bij het verlaten de blokhutten en kampeerterreinen
		netter achter dan je ze aantrof. Er hoort totaal totaal
		vuilnis meer te zijn. Afval dient men in gesloten zakken
		te deponeren in de daarvoor bestemde afvalcontainer.
11.		Aan de beheerders dient te allen tijde toegang te
		worden verleend.
12.		Dieren worden niet toegelaten.
13. Terreingebruik:
			 - graven tot het uiterste beperken.
			 - koken in principe alleen op gastoestellen.
			 - hygiëne op de toiletten vereist ieders grootste zorg.
			 - respecteer andere kampeerders, loop bijvoorbeeld
			 niet over andermans terrein.
			 - het is verboden waterslangen aan te sluiten.
14.		Het is verboden elektrische (verleng)kabels aan te
		sluiten zonder uitdrukkelijke toestemming van de
		beheerders.
15.		Vernielingen en/of beschadigingen aan inventaris,
		gebouwen, opstanden en terreinen moeten onmiddelijk
		aan de beheerders worden gemeld; zij worden de
		huurders in rekening gebracht.
16.		Rondom de blokhutten zijn geen tenten toegestaan,
		tenzij men daarvoor toestemming heeft van de
		beheerders. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden.
17.		Bij wangedrag of overtreding van het reglement heeft
		het bestuur van Don Bosco het recht de overtreders
		onmiddelijk van het terrein te verwijderen. Bovendien
		kan hen de toegang tot de blokhutten of het terrein
		ontzegd worden, zonder teruggaaf van betaalde gelden.
18.		Men dient per groep zelf voor een (mobiele) telefoon te
		zorgen.
19.		Meld je af, voordat je vertrekt.
20.		In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet,
		beslist de beheerder.
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Belangrijke gegevens
AED		

op het terrein is een AED aanwezig

Apotheek
		
		
		

Gezondheidscentrum De Mookerheide
Groesbeekseweg 5-7
6585 KE Mook
telefoon: 024 - 696 3082

		
Service Apotheek Malden
		Schoolstraat 8
		
6581 BG Malden
		
telefoon: 024 - 358 2418
Brandweer

Alarmnummer 112

Drogist 		
		
		

DA Drogisterij & Parfumerie Mook
Prinses Beatrixstraat 17, 6585 XN Mook
telefoon: 024 - 696 3041

Huisarts
		
		
		

Gezondheidscentrum De Mookerheide
Groesbeekseweg 5-7
6585 KE Mook
telefoon: 024 - 696 3933

		
Huisartsenpraktijk Molenhoek
		Prinsenweg 6,
		
6584 AZ Molenhoek
		
telefoon : 024 - 358 5060
Huisartsenpost Nijmegen
		
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
		
Weg door Jonkerbosch 108
		
6532 SZ Nijmegen
		
telefoon 0900 - 8880
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Alarmnummer 112 - spoed
niet levensbedreigende situaties: 0900 - 8844

Postagentschap Mook;
		
gevestigd in Plus Wim Voet Supermarkt
		
Prinses Beatrixstraat 13
		
6585 XN Mook
		
telefoon: 024 - 696 2535
Postagentschap Molenhoek;
		
gevestigd in Spar Molenhoek
		Prinsenweg 13;
		
6584 AZ Molenhoek
		
telefoon: 024 - 358 4756
Tandartsen
		
		
		

Tandartspraktijk van Rens
Gen. Gavinstraat 33
6585 WL Mook
telefoon: 024 - 696 2318

belangrijke gegevens

Politie 		
		

		
Praktijk voor Tandheelkunde Molenhoek
		Prinsenweg 35a
		
6584 AZ Molenhoek
		
telefoon: 024 - 358 4445
VVV Plasmolen-Mook
Witteweg 10
		
6586 AC Plasmolen
		
telefoon: 024 - 696 1762
Winkeltijden
		
		

Mook
ma t/m za 08.00 - 20.00 uur
zo 10.00 - 19.00 uur

		Molenhoek
		
ma t/m vr 08.00 - 20.00 uur
		
za 08.00 - 18.00 uur
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Ziekenhuizen
		
		
		

Radboud UMC
Geert Grooteplein-Zuid 10
6525 GA Nijmegen
telefoon: 024 - 361 1111

		
		
		
		

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ)
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
telefoon: 024 - 365 7657

		
		
		
		

Maasziekenhuis Pantein
Dokter Kopstraat 1
5835 DV Beugen (Boxmeer)
telefoon: 0485 - 845 000

toiletgebouw kampeerterrein
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excursies
Afrika Museum Berg en Dal
www.afrikamuseum.nl

Dierentuin Zooparc Overloon
www.zooparc.nl
Imkerij Immenhof Heumen
www.imkerij-immenhof.nl
Museum Het Valkhof Nijmegen
www.museumhetvalkhof.nl
Museumpark Orientalis Heilig Landstichting
www.museumparkorientalis.nl
De Bastei
Museum voor Natuur en Cultuurhistorie
www.debastei.nl

Natuurmonumenten / Boswachter Molenhoek
www.natuurmonumenten.nl/ natuurgebieden/
mookerheide
			
Oorlogsmuseum Overloon
www.oorlogsmuseum.nl
Pottenbakkerij De Olde Kruyk
www.oldekruyk.com
Staatsbosbeheer Rijk van Nijmegen Zuid
www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/
Rijk-van-nijmegen
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excursies

Velorama (nationaal fietsmuseum) Nijmegen
www.velorama.nl
Vrijheidsmuseum Groesbeek
www.vrijheidsmuseum.nl

recreatie
Bowlen		
Bowling Plasmolen / Restaurant het Zuiden
		www.bowling-plasmolen.nl
		Olround Nijmegen
		www.olroundnijmegen.nl
Kanosport

Outdoor Gennep
www.outdoorgennep.nl

Kruisboogschieten Schutterij St. Antonius Abt Mook
		www.schuttergildemook.nl
Maisdoolhof Maisdoolhof Malden
		www.maisdoolhof.nl
Midgetgolf
Golfhuisje Plasmolen
		www.golfhuisje.nl
Pretpark

Tivoli
www.parktivoli.nl

Speeltuinen
		
Binnenspeeltuin Pret-Inn Heumen
		www.pretinn.nl
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De Leemkuil Nijmegen
		www.deleemkuil.nl
		
BillyBird park Hemelrijk Volkel
		www.billybird.nl
		Irrland
		www.irrland.de

recreatie

		
Brakkefort Nijmegen
		www.brakkefort.nl

Zwembaden
Openlucht strandbad
		
De Grote Siep / Mookerplas
		www.leisurelands.nl/recreatiegebieden/
		mookerplas
		
Freizeitbad GochNess
		www.gochness.de
Binnenbaden
		
De Veldschuur Malden
		www.laco.eu/locatie/malden
		
De Kwel Cuijk
		www.laco.eu/locatie/cuijk
		
Het Heijderbos Heijen (Center Parcs)
		www.centerparcs-nl/aqua-mundo
		
Pica Mare Gennep
		www.yasklocaties.nl/pica-mare/
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verhuur / situatieschets
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verhuur materialen
U kunt bij Don Bosco in onderling overleg met de
beheerder van het terrein materialen huren. Dit zijn bijvoorbeeld tenten, pionierhout, een barbecue, verwarming,
maar ook complete keukenkisten. Voor de verhuur is een
aparte folder beschikbaar. Deze is op aanvraag verkrijgbaar.
herrendaloffice@gmail.com

situatieschets
Hieronder vindt u een overzichtsschets van de terreinen
van Don Bosco. De Don Bosco terreinen bevinden zich
aan de Avilaweg in Mook. Op de Rijksweg N271 en op
de Groesbeekseweg zijn de terreinen bewegwijzerd met
bruine borden met het opschrift “ scouting” .
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uitkijktoren

uitkijktoren

De uitkijktoren van Don Bosco biedt een wijds uitzicht
vanaf de stuwwal, waar de toren zich bevindt, over het
oostelijk deel van Noord Brabant. Bij mooi weer zijn het
provinciehuis van Den Bosch en de zendtoren van Megen
goed te zien. Betreden van de toren is alleen mogelijk in
overleg met de beheerder. Vanwege de veiligheid is het tokkelen vanaf de toren niet toegestaan. Men mag wel abseilen.
Scouting Don Bosco Mook
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