
Binnen het streekgebied vindt u diverse 

kleinere musea en bezienswaardigheden, 

pittoreske plaatjes en grotere steden met 

regionale functies. Gedurende het seizoen 

zijn er diverse evenementen en activiteiten.

Op nog geen 2 kilometer afstand is 

Winterswijk, van oudsher een dorp maar 

thans uitgebreid tot een stad met 29.000 

inwoners. Het heeft een fraai en gevarieerd 

winkelcentrum, gezellige warenmarkt op 

woensdagochtend en zaterdag, een keur aan 

restaurants en bars, leuke terrasjes, een zeer 

moderne bioscoop, een schouwburg, 

een modern overdekt zwembad enz. 

In Winterswijk is een vestiging van de 

regionale VVV. Hier kunt u terecht voor alle 

toeristische informatie. 

Nabij het recreatiepark ligt het kerkdorpje 

Meddo, hier is een supermarkt en er zijn twee 

cafe’s, waarvan één met kegelbaan.

Wonen in Winterswijk

Recreatiepark Den Möllenhof is direct gelegen aan het 75 ha. grote recreatiegebied 

‘t Hilgelo met een 35 ha. grote recreatieplas voorzien van mooie zandstranden. 

U kunt er surfen, kanoën, zwemmen, vissen, duiken etc.  Hiervan kunt u gratis gebruik maken.

Winterswijk

Huppel

Henxel

Meddo

‘t Hilgelo

Streekziekenhuis
Koningin Beatrix

Den Möllenhof

De omgeveving beschikt over een grote natuurlijke rijkdom. 

Een fraai coulisselandschap waarin diverse wandel, fiets, 

skeeler en ruiterroutes zijn uitgezet.



doorsnede

Voorgevel Rechterzijgevel

Achtergevel Linkerzijgevel

Luxe en stijlvolle recreatiewoningen op een 

unieke locatie. Gelegen aan recreatieplas 

‘t Hilgelo bij Winterswijk. 

Bij ons vindt u de meest luxueuze 

recreatiewoningen van Oost-Nederland. 

Luxe is bij ons standaard. 

Dit vindt u terug in de unieke locatie, 

de mogelijkheden en in de bijzonder fraaie, 

ruime en met alle denkbare voorzieningen 

uitgeruste vier en zes persoons 

recreatiewoningen. 

Tekeningen van de recreatiewoningen (wijzigingen voorbehouden)

Den Möllenhof



Plattegrond

Iedere woning heeft 
een eigen oprit met 
parkeergelegenheid 
naast de woning. 
De omheining is van 
gietijzeren hekwerken en 
beukenhaag voorzien.
Naast de woning is ruimte 
voor een kapschuur met 
berging voor fietsen, 
surfuitrusting e.d.

De indeling kan per woning verschillen 

maar elke woning beschikt over: 

- een ruime woonkamer met 

 vloerverwarming  en gashaard. 

- Een schitterende volledige keuken 

 voorzien van alle  moderne apparatuur.

 

- Een slaapkamer met ruimte 

 voor een twee persoonsbed. 

- Een badkamer voorzien van bad en   

 douche. 

- Aparte toilet in de hal en trap 

 naar de bovenverdieping. 

- Twee ruime slaapkamers met ruimte 

 voor 2 twee-persoonsbedden. 

- Een tweede douche ruimte met toilet en 

 een sauna (verdieping of beneden). 

1e verdieping



Plattegrond Voorgevel

Rechterzijgevel Achtergevel

Linkerzijgevel Doorsnede

Berging variant 2 (wijzigingen voorbehouden)

Berging variant 1(wijzigingen voorbehouden)

Plattegrond Voorgevel Rechterzijgevel

Achtergevel Linkerzijgevel Doorsnede



Een zo hoog mogelijk kwaliteit 
streven we niet alleen na in 
bouwtechnische zaken. 
Neem de parkeerplaatsen. 
Elke eigenaar of gebruiker van een 
recreatiewoning krijgt standaard 
de beschikking over twee parkeer-
plaatsen bij de woning.

Ook hebben wij alvast gezorgd voor een 

bouwvergunning, zodat u als eigenaar- 

indien u dat wenst - ten allen tijde een 

berging bij uw woning kunt bouwen. 

Naar keuze uitgevoerd in de vorm van een 

hooimijt of een kapschuur; vormen die 

naadloos samengaan met de Saksische 

bouwstijl van de recreatiewoning. Deze 

mogelijkheid zit dus al 

in de koop besloten! 

Of u er gebruik van wilt maken is aan u.

Net als de woningen worden de bergingen 

in de streekstijl uitgevoerd.

Berging variant 3 (wijzigingen voorbehouden)

Plattegrond Voorgevel

Rechterzijgevel Achtergevel

Linkerzijgevel Doorsnede

Een luxe en stijlvolle 
recreatiewoning op 
een unieke lokatie

365 dagen recreëren



Het afwisselende landschap 

van Winterswijk met zijn vele 

zandwegen en paden biedt 

ruiters en koetsiers veel 

mogelijkheden. 

Geen wonder dat hier dan ook 

een grote manege verrijst.

Pension
Uiteraard is het mogelijk uw viervoeter mee 

te nemen op vakantie. De manege biedt 

afzonderlijke voorzieningen van hoog niveau 

voor pensionpaarden. Het zal uw uw paard 

of pony aan niets ontbreken en het dier zal, 

net als u, genieten van een zorgeloze vakan-

tie. Voor u betekent dit dat de paarden en 

pony’s door ons worden gevoerd en dat de 

stallen door ons worden uitgemest. 

In de stallen heerst overigens een prima 

en constant klimaat.

Activiteiten
In de manege is een café-restaurant 

opgenomen, verdeelt in twee onderdelen. 

De foyer heeft uitzicht op de bakken, terwijl 

de afzonderlijke serre de mogelijkheid voor 

een intiem diner biedt. 

Deze staat op afspraak voor huurders 

van de vakantiewoningen ter beschikking.

De manege is modern opgezet 

en bestaat uit:

-  Een gezellige foyer met uitzicht 

 op de rijbanen

- Stallen met bijbehorende 

 was- en poetsplaatsen

- De mogelijkheid voor het 

 stallen van uw paard

- Een solarium voor het drogen 

 van het paard

- Een volledig geïsoleerde en verwarmde  

 manege met een binnenbak van 

 54  bij  29 meter

- Een  manege met een binnenbak van 

 30  bij  20 meter

Beganegrond

 Het gebied leent zich uitstekend voor buitenritten. 



Voorgevel

Beganegrond 1e verdieping

Tekeningen van de manege (wijzigingen voorbehouden)



Luxe is bij ons standaard, zo las u al in de inleiding van 

deze brochure. En er had ook kunnen staan: de hoogst 

mogelijke kwaliteit in alles. Want juist daarmee willen 

wij ons onderscheiden. Bij de totstandkoming van  

elke recreatiewoning zijn dan ook tal van plaatselijke 

en regionale vakkundige bedrijven ingeschakeld, die 

garant staan voor woningen van hoge bouwkundige 

kwaliteit.

Alle woningen zijn uitgevoerd in de 

klassieke stijl van de Saksische 

boerderijen uit de omgeving

De indeling kan per woning 
verschillen, maar elke woning 
beschikt over:
- entree met trapopgang en toilet
- een ruime woonkamer met   
  vloerverwarming
- een moderne keuken
- drie slaapkamers
- badkamer
- sauna met douche gelegenheid

Den Möllenhof


