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Complete gids met alles om uw vakantie
aan de Waal nóg leuker te maken!

Beleef het aan de Waal

Eva, dat ben ik! Als seizoensgast bivakkeer ik bovenop mijn paal, met
uitzicht over het gehele campingpark. Hiervandaan vlieg ik alle kanten op, maar het liefst naar de Waal.
Dat uitzicht, die natuur, die frisse
lucht. Kijk naar de fietsers op de
dijk, de struiners in de uiterwaarden,
de bootjes op de rivier, de pontjes.
Wat is dit gebied toch prachtig!

Eva Ooievaar

Welkom

op Campingpark Zennewijnen!
Uitstekende uitvalsbasis voor uw vrije tijd

Hulp nodig?
Doordeweeks en overdag
Huisartsenpraktijk Passewaaij
Vuurdoorn 6, 4007 TR Tiel
(0344) 63 62 23
Avond, nacht en weekend
Huisartsenpost
in het ziekenhuis
alleen op afspraak
President Kennedylaan 1a
4002 WP Tiel
0900 706 0504
Als elke seconde telt: 112

Maak even tijd op onze gezinscamping met zowel verkwikkende rust
als veel gezelligheid.
Voor de caravans en tenten zijn er ruime, zonnige plaatsen op ons
toeristenveld bij de fruitbomen. Tevens zijn tien plaatsen verhard, zodat ook campers met een gerust hart ons veld op- en afkomen!
Naast de toeristische plaatsen zijn er acht trekkershutten-plus voor
het sportieve gemak. Nog comfortabeler is de Bed & Breakfast met
Betuws ontbijt. Zeer stijl- en sfeervol slaapt u in één van de vier
Pipowagens!
Campingpark Zennewijnen heeft het allemaal, een uitstekende uitvalsbasis voor uw vrije tijd.
Wij ontvangen u graag! Jeannette & Ton Coenraads & team
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Informeer dan meteen de
camping
Hermoesestraat 13
4062 PP Zennewijnen
(0344) 65 14 98
AED hangt bij het Twinkeltje.
Taxi & OV & Fiets
Taxi Voet, (0345) 51 44 44.
Buurtbus Arriva, lijn 248, naar
Tiel of Zaltbommel, 1x per uur.
www.arriva.nl
Fietsverhuur via Gejo Fietsverhuur (ook E-bikes, kinderzitjes
en kinderfietsen) (0344) 61 30
54 of De Pippertsehoeve (0344)
65 13 25

LEKKER ETEN
& DRINKEN

Ons restaurant is open
op alle dagen in het
hoogseizoen en van
vrijdag tot zondag in
het laagseizoen.
Zie bord voor de tijden.
Ons restaurant heet Herberg de Hermoes. Omdat we wonen aan de Hermoesestraat. Weinig mensen weten wat he(e)rmoes is.
Heermoes of paardestaart (Equisetum arvense) is een kruid, dat de moeite waard
is om eens goed te bekijken. Hij verraadt ons door zijn bouw al wat zijn gave is.
Heermoes vormt duidelijk overeenkomsten met ons skelet. Hij bevat meer mineralen dan andere planten en is bijzonder rijk aan kiezelzuur, dat ons lichaam
nodig heeft voor de opbouw van botten, haren, nagels en kraakbeen. Ook voor
de huid en de genezing van wonden is kiezelzuur belangrijk. Ook uitwendig kent
Heermoes vele toepassingen. We gebruiken van de Heermoes het hele kruid (alle bovengrondse delen).
Constitutie: versterkend, weerstandsverhogend, bloedzuiverend. Bij chronische bronchitis, emfyseem en zwangerschap.
Bewegingsapparaat: bij ontkalking van botten, vergroeiingen van wervelkolom, artrose en reuma.
Urinewegen: versterkt blaas en nieren. Vochtafdrijvend. Bij
blaasontsteking en bedplassen.
Huid: bij zwemmerseczeem en andere huidproblemen,
slechte haargroei, brosse nagels en slechte tanden.

Bekijk onze menukaart
op pagina 8 en 9 >>
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FIETSEN
LANGS DE WAAL

Fiets je Rondje Pontje?
Stap op de fiets en dwaal door een sprookje. Rivierenland is een echt fietsgebied en heeft de recreatieve fietser veel te bieden. Plan zelf een fietsroute gebaseerd op het fietsrouteknooppuntensysteem of fiets een kant en klare route.
Rondje Pontje is met 20 kilometer goed te doen voor iedere fietser. Goed voorbereid op pad? Koop de FALK fietsknooppuntenkaart bij de receptie (€ 8,95).

Mogelijke
fietsroutes
Sterke Dijken kort, Tiel - Varik
(19,3 km) (= Rondje Pontje)
23 44 82
80 24
*
69
70
71
23
*
Rondje Tielerwaard en
Neerijnen (34 km)
23 44
41
40 72
73
14 74/75 70
71
23
Rondje Tiel, Buren en
Geldermalsen (39 km)
23 44 82 44
41
42
43 66 64 62 60 59
58 73
72
13
71
23
Sterke Dijken middel, Tiel Zaltbommel (47 km)
23 44 82
80 24
*
69 67 78
77
75
70
71
23
Sterke Dijkenroute lang, Tiel Brakel (75 km)
23 44 82
80 24
*
69 67 78 66 07 08
06 05
04
01
90
*
79
77
76
75
70
71
23
*	Check de vaartijden
		 van dit pontje
		 www.voetveren.nl

De Wegenwachter
Een plant die je vast wel eens tegenkomt is de
Wilde cichorei (Cichorium intybus). De volksnaam
wegenwachter verwijst naar het gedrag van de
plant om zich in grote aantallen in bermen langs
wegen te verspreiden.

4

WANDELEN
LANGS DE WAAL

Juttert u een leuk aandenken
op het Waalstrand? Geef het
een plekje bij ons struinmonument bij de hooiberg.

Tips voor struiners
•	Broek met lange pijpen, denk aan
akkerdistels, brandnetels en wilde
bramen
•	Stevige schoenen, liefst waterdicht
•	Hoofdbescherming dragen en
drinken meenemen bij felle zon
•	Camera en/of verrekijker, voor
het vastleggen en bekijken van
veel moois
•	Houd minimaal 25 meter afstand
van de paarden en runderen
•	Loop nooit tussen een moeder
koe en haar kalf door!

Mooie struintocht
Loop naar de Bol van Zende om
lekker uit te waaien langs de Waal
(doorgang t.o. de Bredestraat).
Of struin een mooie ronde. Deze
struintocht is bij de receptie op
te halen (6 km, tussen 2 en 4 uur
lopen).

Struinen met
gids Emmie
Nuijen: www.
rivieractief.nl

Struinen, beleef de Waal van dichtbij!
Wie de natuur langs de rivier wil ontdekken, kan dat uitstekend doen met de
struinroutes. Nergens kunt u het water en de uiterwaarden van zo dichtbij ervaren als in het Rivierengebied.
Wandelen door kruiden- en bloemrijke uiterwaarden, over grasrijke paden, rivierduinen en zandstranden, stenen keilen over het water, onderweg een veldboeket
plukken, halfedelstenen als agaat zoeken en luisteren naar de golven die aanrollen op de strandjes van de Waal. Dat is struinen door de uiterwaarden!
Op delen waar de uiterwaarden niet toegankelijk zijn voor wandelaars, gaat de
struinroute verder over of langs kronkelende dijken en langs typische rivierdorpen.

Een lekker ommetje
Even een frisse neus halen van een half uur (snelle wandelaar, ca. 3 km) door 5x
rechts te gaan: verlaat de camping naar rechts, na de S-bocht komt rechts het
Hooge Kamppad, daarna rechts de Bredestraat in, dan weer rechts de Hermoesestraat in. Nog 1x rechts en u staat weer bij de camping. Voor de alternatievelingen onder ons: 5x links mag ook!

UITTIPS
IN DE REGIO

Buurtsuper
Dichtstbijzijnde buurtsuper 1,7 km:
linksaf, op de dijk rechts, met de weg
mee de dijk af, aan uw linkerhand in
het dorp:

Tiel, fruitstad aan de Waal
De binnenstad van Tiel is voor veel bezoekers uit Rivierenland hét winkelhart.
Donderdag is koopavond. Iedere zaterdag (9-17u) is er markt in het centrum. In
2018 zijn er 15 koopzondagen in de binnenstad van Tiel. De meeste zijn op de
eerste zondag van de maand. In de binnenstad is het op koopzondag gratis parkeren (m.u.v. plaatsen vergunninghouders). Ook in de parkeergarage is het dan
gratis parkeren.
Horeca vindt u met name op het Plein. Maar ook op het Korenbeursplein en de
Markt zijn gezellige restaurants, café's en terrassen.
Tiel heeft een uitgebreid en divers evenementenaanbod. Zie www.uitintiel.nl.

publieksprijs 2017

6

Appelpop

Fruitcorso

Flipje- en Streekmuseum Tiel

Dit gratis muziekevenement op de
Waalkade in het tweede weekend van
september is uitgegroeid tot een popfestival met nationale en zelfs internationale bekendheid. www.appelpop.nl

In september wordt het 58e Fruitcorso
gehouden: een uniek evenement waarbij groente en fruit worden gebruikt
om prachtige kunststukken te maken.
Wij zijn sponsor! www.fruitcorso.nl

Historie van de streek plús alles over
het fruitbaasje van Tiel: Flipje.
(di-vr van 13.30-17.00 uur; za-zo van
13.30-16.30 uur).
www.streekmuseumtiel.nl

Vrije Markt Tiel

Beldert Beach, the place to beach

Kids Play Town Tiel

Een gezellig dagje uit. Voor heerlijk
struinen tussen de vele kramen. Elke
woensdag en zondag, 09:00 tot 16:30
www.vrijemarkttiel.nl

Een trendy beachclub, Killer Surf,
Wipe-out Kids en nog veel meer! Kortom een fantastisch dagje strand voor
maar €7,50. www.beldertbeach.nl

Indoor speelparadijs voor 1 tot 12 jaar.
Uren speelplezier met klautertoestellen, ballenbakken, tunnels en luchtkussens. www.kidsplaytown.nl

Bioscoop Metro
Walstraatje 4, T: (0344) 61 37 37.
www.bioscooptiel.nl
Bowlingcentrum Tiel
T: (0344) 61 28 96.
www.bowlingcentrumtiel.nl
Agnietenhof
Schouwburg en Filmhuis Agnietenhof,
www.agnietenhof.nl

Glasmuseum Leerdam

Hollandse Waterlinie

Glasblazerij en Glasmuseum Leerdam.
Bezoek de exposities. Bewonder het
glas. Ontmoet de glasblazers en geniet
in de tuin.
www.nationaalglasmuseum.nl

Bezoek delen van de Hollandse Waterlinie, bijvoorbeeld Fort Asperen, Inundatiekanaal Tiel of verderop Fort Vuren
en Slot Loevestein.
www.hollandsewaterlinie.nl

Heerlijkheid Marienwaerdt

Marechausseemuseum

Nationaal Fruitpark Ochten

Eeuwenoud familielandgoed in de Betuwe. Ontdek de uitgestrekte natuur,
de historische locaties en de eigen
producten.
www.marienwaerdt.nl

In Buren. Beleef de wereld van de oudste politieorganisatie van Nederland.
Ontdek het verleden, heden en toekomst van de Marechaussee.
www.marechausseemuseum.nl

Een echte boomgaard ervaren en tegelijk iets leren over de geschiedenis,
de toepassing en het onderhoud van
het (hoogstam)fruit.
www.fruitpark.nl

Ouwehands Dierenpark

Tuinen van Appeltern

Aan de LInge

Er valt altijd iets nieuws te ontdekken
in Ouwehands Dierenpark. En al helemaal sinds de komst van Xing Ya en Wu
Wen, de twee reuzenpanda's.
www.ouwehand.nl

Het grootste tuininspiratiepark van Nederland. Interessante informatie over
tuinieren, tuinaanleg en tuintrends, en
meteen ook een gezellig dagje uit.
www.appeltern.nl

Kanoverhuur, boerengolf, solexrijden,
boogschieten. En dat allemaal
in een uniek stukje natuur
aan de Linge.
www.aandelinge.nl

Uilen-/dierenpark De Paay

Stadskasteel Zaltbommel

Mini-dierentuin in Beesd met veel
meer dan uilen. Er zijn ook kangoeroes, kamelen, reptielen, enz.
www.depaay.nl

In het oude kasteel van Maarten van
Rossem. Historie van Zaltbommel en
de vaste Jip en Janneke-expositie.
www.stadskasteelzaltbommel.nl

Sportplaza
Zwemmen en wellness in SportPlaza
Tiel, www.sportplazatiel.nl
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Verse broodjes & ontbijt
Vanaf 08:30 uur verse broodjes &
ontbijt? Graag de dag ervoor bestellen!
Ontbijt		
Wit en meergranen petit pain
Stokbrood
Croissant
Pain au chocolat

€
€
€
€
€

9,00
0,50
2,00
0,75
1,00

Vers stokbrood na 17.00 uur, voor bij
de barbecue? Graag voor 16.00 uur
bestellen!

En nu koffie!
Thee		
Koffie		
Espresso
Dubbele espresso
Cappuccino
Koffie verkeerd
Latte macchiato
Koffie met slagroom
Warme chocolademelk
Warme chocolademelk
met slagroom
Appeltaart
Appeltaart met slagroom

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1,95
1,95
1,95
2,80
2,25
2,25
2,25
2,25
2,25
2,55

€ 2,05
€ 2,45

Lunch van 12.00 tot 16.00 uur
Tosti G'woon
€ 2,25
ham, kaas met mais brood
Ton's Triple Tosti
€ 5,95
triple tosti met ham, kaas, gebakken ei
op mais- en volkorenbrood, geserveerd
met rozemarijn/zeezout mayonaise
Uitsmijter met ham, kaas
€ 4,50
en twee gebakken eieren			
Uitsmijter met ham, kaas
€ 6,25
en drie gebakken eieren			

Broodjes
Kroket / frikandel / ham
Kaas / ei
Gezond (indien gewenst

€ 2,00
€ 2,00
) € 2,90

Bij de borrel
Minikaassoufflés (6)
Bitterballen (10)
Kipnuggets (10)
Bittergarnituur (16)

€
€
€
€

3,25
3,50
4,00
5,50

Frisdranken
Betuws appelsap /
Bitter lemon / Cassis / Pepsi /
Pepsi-light / 7-up / Sisi /
Sourcy rood of blauw / Tonic
AA / Appelsientje / Chocomel /
Dubbelfriss / Fristi / IceTea /
IceTea Green / Spa Finesse
Blikje Pepsi / Pepsi Max / Fanta
Blikje Red Bull

Alcoholische dranken
Tap
Heineken
€ 1,95
Flesje Heineken
€ 2,25
Hertog Jan
€ 2,25
Amstel Radler 0.0 of 2.0 € 2,25
Palm
€ 2,55
Wieckse Witte
€ 2,55
Betuws Duiveltje
€ 3,25
Desperados
€ 3,25
Glas Rode wijn
€ 2,55
Witte wijn (droog / zoet) € 2,55
Rosé
€ 2,55
Sherry / port
€ 2,25
Witte Martini
€ 2,25
Fles
Wijn
€ 12,00
Gedistilleerd
€ 2,25
Amaretto / Baileys / Cointreau /
Grand Marnier / jenever / Kahlúa /
Malibu / Safari / rum / vieux / whisky
Flipjes kersenlikeur
€ 2,55

€ 1,95

€ 2,25

€ 1,95
€ 2,40

Natuurlijk hebben we ook
patat, snacks en burgers.
Ook om mee te nemen.
De kaart ligt bij de kassa.

= vegetarisch
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LEKKER ETEN
& DRINKEN

Desserts

Menu's

Burgermenu's
Ton’s Burger
€ 10,25
150 gram natuurvlees, bacon,
sla, tomaat, rode ui
Cheese Burger
€ 10,75
Ton’s Burger met kaas
Kip Burger
€ 9,75
krokante kipfilet, sla, tomaat, rode ui
Groente Burger
€ 9,75
groenteburger met sla,
tomaat, komkommersalade
en rode ui

Natuurvlees

100% Eerlijk vlees uit de Hollandse
natuur. Mals, rijk van smaak en veilig.
Afkomstig van dieren die zijn ingezet
voor het beheer van de natuur in Nederland. De dieren hebben altijd buiten in onze natuurgebieden gelopen.
En dat proef je.

Boerenbiefstuk
met gebakken ontbijtspek,
ui en champignons
Biefstuk
Ton's saté
flinke spies van varkenshaas
Boerenschnitzel
met gebakken ontbijtspek,
ui en champignons
Schnitzel
Loempia speciaal
met gebakken ei en satésaus
Smoorvlees

€ 16,25

€ 12,75
€13,75
€ 13,75

€ 10,25
€ 10,25
€ 9,50

Dame blanche
€
roomijs met slagroom en
chocoladesaus
Vruchtensorbet
€
roomijs met vruchtjes, slagroom
en aarbeiensaus
Heiße Liebe
€
roomijs met warme kersen
en slagroom
Rechtsbijstand
€
roomijs met advocaat, slagroom
en chocoladesaus
Slagroomwafel
€
Kinderijsje
€

4,25

4,25

4,25

4,25

2,50
2,50

Met pepersaus of satésaus erbij € 1,00
Er is ook een Xtra-grote schnitzel mogelijk. Meerprijs € 3,00
Onze menu’s worden geserveerd met
brood, kruidenboter, patat en fritessaus

Verwen-koffie
Koffie met likeur en slagroom € 4,50
keuze likeur:
Licor 43, Cointreau, Grand Marnier,
Amaretto, whisky of Kahlúa

Salades enzo
Maaltijdsalade met krokante kip €
Gemengde salade
€
Mandje brood met kruidenboter €
Appelmoes
€

9,75
2,50
2,50
1,00

Voor onze kleine
gasten
Snack, patat, appelmoes
€ 5,00
en fritessaus
keuze snack: frikandel, bitterballen,
kipnuggets of minikaassoufflés
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ONZE
CAMPING
Als u wilt fietsen, wandelen of struinen, dan is de camping een prima
pleisterplaats. Hengelaars kunnen een
lijntje uitgooien in onze eigen visvijver.
Voor de kleine kampeerdertjes hebben
we naast veel waterpret in de twee
zwembaden, een speeltuin en een tafeltennistafel, een tafelvoetbalspel en
dartborden in de overdekte kaploods
(als ’t een keer mocht regenen).
In het hoogseizoen is er een uitgebreid

recreatieprogramma voor jong en oud!
Kortom, volop ontspanning en plezier
voor iedereen.
Ons toiletgebouw is schoon en modern, met vloerverwarming, invalide-/
gezinsdouches en babyroom. Natuurlijk ontbreken een wasmachine en
droger niet.
Om het comfort te verhogen zijn op
het toeristenveld alle plaatsen voorzien van water, elektriciteit (10A) en
riool. Ook de tien verharde plaatsen
hebben deze voorzieningen.
Daarnaast is de camping twaalf zendmasten rijk, waardoor het hele park
draadloos kan internetten. Bij de receptie koopt u een code, waarmee u
internettoegang krijgt. Er is gratis wifi
bij de Herberg en terras.

Bed & Breakfast

Welkom in onze Bed & Breakfast
De plek voor ontspannen genieten in het hart van de Betuwe. Deze locatie is
gelegen in het buitengebied van Tiel, vlakbij de uiterwaarden van de Waal, uitstekend geschikt voor wandelaars, fietsers en rustzoekers.
B&B Zennewijnen ligt bij Campingpark
Zennewijnen. U kunt vrijelijk gebruik
maken van de faciliteiten van de camping. Denk aan de zwembaden, de visvijver, speeltuin, dierenverblijf, herberg
en het Twinkeltje (vol met streekproducten).
B&B Zennewijnen is een groot, vrijstaand huis. De begane grond heeft
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een royale zit- en eetkamer met radio,
tv, cd & dvd speler. Hier staat uw Betuws ontbijt ’s ochtends gereed. Met
mooi weer kunt u heerlijk buiten zitten.
In de B&B is een ruime en complete
keuken, geheel en al ter beschikking
van onze gasten. U kunt ’s avonds zelf
een potje koken of een maaltijd op-

warmen. Wel zelf opruimen!
Op de eerste etage zijn vijf slaapkamers en twee badkamers. De badkamers zijn voor gemeenschappelijk gebruik. Twee slaapkamers hebben een
eigen wastafel.
Vlakbij de B&B bevinden zich vier trekkershutten Plus, zodat ook grotere gezelschappen van harte welkom zijn.

Pipoplein

Vier Pipowagens vormen
samen het Pipoplein
Oh zo knus! Wilt u eens op een bijzondere manier overnachten? Kies dan voor een sfeervolle vakantie in een
Pipowagen. Die ervaring zult u niet snel meer vergeten!
Aan comfort zal het u in uw Pipowagen
niet ontbreken met een tv, een eigen
keuken en toilet. U slaapt heerlijk uit
in één van de twee bedsteden, elk geschikt voor maximaal twee personen.
Even opfrissen kan in het verwarmde
sanitairgebouw. En op uw eigen veranda geniet u van uw ontbijt.

U kunt de wagen huren voor een dag,
een weekend, een midweek of een
week. De wagen is geschikt voor maximaal vier personen. De bedden in de
twee bedsteden zijn niet opgemaakt.
Zelf een slaapzak en kussensloop
meenemen is natuurlijk mogelijk. Of
huur een lakenpakket inclusief dekbed.

Trekkershutten
Aansluitend op het toeristenveld en
vlakbij de sanitaire voorzieningen
staan vier trekkershutten Plus, waarvan twee hutten zijn uitgevoerd met
een eigen toilet.
Bij de Bed & Breakfast staan vier extra
trekkershutten Plus. Naast deze hutten staat hun eigen sanitairgebouw.
De hutten zijn voor één dag of langer
te huur voor maximaal vijf personen.
Een trekkershut is een solide huisje
van hout.
Wat is de inrichting?
•	Twee stapelbedden en een vijfde
bed met matrassen en hoofdkussens
•	Tafel met banken en een stoel
•	Picknicktafel (buiten)
•	Keukeninrichting met borden, glazen, bestek voor vijf personen
•	Koelkast, kookplaat en een set pannen

•	Koffiezetapparaat en waterkoker
•	Schoonmaakmateriaal
Wat dient u zelf mee te nemen?
•	Een kussensloop en een slaapzak (of
huur een linnenpakket).
•	Toiletspullen voor gebruik in toiletgebouw van de camping.

U wordt geacht de hut schoon en opgeruimd achter te laten voor de volgende gasten.
Meer informatie over trekkershutten
kunt u vinden op www.trekkershutten.nl.
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ONZE
CAMPING

Onze authentieke vijfroeier hooiberg is
een sfeervolle plek voor BBQ’s, picknicks, borrels, verjaardagsfeestjes en
boerenbruiloften.
Met de grote openslaande deuren
naar het terras, met de zwembaden
en speeltuin onder handbereik, kunnen onze gasten bij mooi weer buiten

Vaste plaatsen
14

Wilt u graag veel en lang genieten van uw vrije tijd? In uw eigen chalet of stacaravan kunt u recreëren of vakantie vieren
op uw eigen manier. Vanaf hier heeft u de perfecte uitvalsbasis om de Waal en de Betuwe te verkennen. Of om helemaal
niets te doen… Er is altijd wel een keuze aan chalets, stacaravans of vrije plaatsen. Kom vrijblijvend een kijkje nemen!

De hooiberg
vertoeven en ongedwongen samenzijn.
De hooiberg wordt ook vaak in combinatie met de kaploods gebruikt, zodat
uw feest niet kan verregenen.

Vlinders met vakantie?
Natuurlijk!
Vlinders! Iedereen is er dol op. Helaas hebben de
vlinders het zwaar in Nederland. Bijna de helft van
de vlindersoorten gaat achteruit. Het is dus belangrijk om niet alleen natuurgebieden vlindervriendelijk
te maken, maar er ook voor te zorgen dat particulieren hun grond natuurvriendelijker gaan beheren.
Om bovenstaande redenen hebben we in samenwerking met de Groene Koepel en De Vlinderstichting een vlindertuin opgezet bij de hooiberg. Kom
maar eens kijken!

Twinkeltje
Ons Twinkeltje verkoopt Betuwse lekkernijen en zwembadplezier. Ook uw verse krant en uw verse scharreleieren
vindt u hier. Graag afrekenen bij de receptie. Zoekt u een
kadootje? Laat een pakket samenstellen. Zoekt u informatie uit de streek? Wilt u een boek ruilen? Kom kijken.

Milieubeleidsverklaring
Het doel van Campingpark Zennewijnen is het verzorgen van
een plezierig en ontspannen verblijf, gedurende het gehele seizoen, in een natuurlijke omgeving. Wij willen in deze omgeving
horen, en niet storen.

Wij hebben het altijd als onze plicht
gezien om verantwoord om te gaan
met onze activiteiten, in het bijzonder
wanneer die activiteiten invloed hebben op het milieu. Naast het feit dat
wij ons altijd aan de wetgeving conformeren, is één van onze kerntaken
om het milieu op en rond Campingpark
Zennewijnen te beschermen en te behouden.
Daarom organiseren wij onze activiteiten zodanig, dat ze een hoge prioriteit geven aan het voorkomen en
verminderen van vervuiling. Ook stellen wij ons zelf doelen voor relevante

milieuaspecten, inclusief de gebruikte
grondstoffen en de diensten van derden, zodat wij onze milieuprestaties
voortdurend kunnen blijven verbeteren.
Op basis van ons milieuactieplan werken wij mee aan de bescherming en
opbouw van de ecologische kenmerken die bij de lokale omgeving van ons
bedrijf hoort. Waar mogelijk zullen wij
onze inbreng leveren aan verbeteringen in de algehele verscheidenheid en
capaciteit van de lokale flora en fauna.
Om er zeker van te zijn dat ons beleid
consequent en overal in de organisatie

wordt toegepast, heeft Campingpark
Zennewijnen de vereiste maatregelen
in het kader van de Green Key/Milieukeur ingevoerd.
Wij zullen dit milieubeleid uitdragen
aan onze medewerkers, onze leveranciers en onze bezoekers.
Ton en Jeannette Coenraads

Wij doen mee met Fairtrade. U ziet de producten terug in onze
Herberg, bij uw kopje thee en koffie of Ben & Jerry's ijsje.
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CARAVANCENTRUM

MIDDEN-BETUWE
10.000 m2 vakantieplezier

DE GROOTSTE KAMPEERWINKEL
VAN DE REGIO!

Hogeweg 12D
4033 CG Lienden
0488-483808
www.betuwe-caravans.nl

A.C. VAN

W

ESTRIENEN

* diervoeders * kunstmest * landbouwwinkel * ruitershop *
* dierenspeciaalzaak * hengelsport * kleding *

Complete BOVAG-onderhoudsbeurt
incl. remmentest en vochtcontrole
€ 229,00 incl. btw
Wij zijn geopend van:
maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur
zaterdag van 9.00-16.00 uur

Molenstraat 4, 4185 NL Est, tel. 0345-565060, www.westrienen.nl

Ruime parkeerplaats aanwezig!

Tom

Tom
Tom

Verstand van lekker vlees,
worstmakerij, catering en
barbecue!

Arno Knobbout, keurslager
Nieuwe Tielseweg 175, Tiel
Tel. 0344- 631 265
www.knobbout.keurslager.nl

Achterstraat 1a - 4064 EH Varik - T 0344 651950
Biologisch geteelde appels, peren, kersen en eigen sappen.
Onze biologische appelsap is in 2010 uitgeroepen tot Nederlands lekkerste!
Verkrijgbaar in Twinkeltje op de camping!
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Gerrit van de Westeringh
Bredestraat 14
4062 PM Zennewijnen
(0344) 651685

Bij ons kunt
u terecht voor
heerlijke aardappels
uit de Betuwse klei

Diversen
Wasmachine munt
Droogmunt
Wifi, 500 mb
Wifi, 2.000 mb
Digitenne, een dag
Digitenne, een week

PRIJSLIJST
2018

Bezoek
€
€
€
€
€
€

4,50
1,50
5,00
15,00
2,50
10,00

Bezoek per persoon
Kinderen 2 t/m 12 jaar
(t/m 1 jaar gratis)
Hond
Logé

€ 1,00
€ 0,50
€ 1,00
€ 3,50

De camping is open van 15
maart tot en met 31 oktober.
Leveringscondities volgens
Recron voorwaarden.

Jaar- en seizoenplaatsen
Jaarplaats, excl. toeristenbelasting, water en elektriciteit
Seizoenplaats, excl. toeristenbelasting en elektriciteit

€ 1.613,00
€ 1.313,00

Kamperen
• De tarieven gelden per overnachting, aankomst is na 12.00 en vertrek is voor 12.00 uur.
• Laagseizoen: 15 maart tot 13 juli, m.u.v. Hemelvaart- en Pinksterweekend, 31 augustus tot
• Hoogseizoen: 14 juli tot 30 augustus, Hemelvaart- en Pinksterweekend.
• De tarieven zijn inclusief toeristenbelasting (2018: € 0,50 pppn).
			
Kleine tent zonder auto, zonder elektriciteit, één persoon, op het middenveld
Kleine tent zonder auto, zonder elektriciteit, twee personen, op het middenveld
Tent met auto op parkeerterrein, zonder elektriciteit, twee personen, op het middenveld
Kampeermiddel (caravan, camper of tent) met elektriciteit, twee personen
Extra persoon (kind t/m 1 jaar gratis) incl. toeristenbelasting
Hond (maximaal 1 hond per plaats) of extra auto

31 oktober.

Laagseizoen

Hoogseizoen

€
€
€
€

11,00
14,50
17,50
20,50

€
€
€
€

15,00
18,50
21,50
24,50

€
€

3,50
3,00

€
€

3,50
3,00

Arrangementen
•	Uitgaande van 1 gezin (max. 4 personen) zonder hond, incl. auto, kampeermiddel, elektriciteit en toeristenbelasting.
• Geen verhuur per dag tijdens deze periodes en op arrangementen wordt geen extra korting gegeven.
• Aankomst is na 12.00 uur en vertrek is voor 12.00 uur
Hemelvaart
woensdag 9 mei tot maandag 14 mei		
€
115,00
Pinksteren
vrijdag 18 tot dinsdag 22 mei		
€
93,00
Hemelvaart en Pinksteren
woensdag 9 mei tot dinsdag 22 mei		
€
243,00

Pipowagens
•	De Pipowagens zijn te huur van
15 maart t/m 31 oktober.
•	De bedden in de twee
bedstedes zijn niet opgemaakt.
Dus nog mee te nemen: onderlaken, slaapzak of
dekbed, en een kussensloop. Of huur een lakenpakket
inclusief dekbed.
•	De tarieven zijn op basis van maximaal 4 personen,
inclusief toeristenbelasting en verwarming.
•	Aangezien veel gasten graag gebruikmaken van de
wagens, is noch roken noch het verblijf van huisdieren
toegestaan.
• Aankomst vanaf 14.00 uur, vertrek voor 11.00 uur.
Pipowagen, per nacht
Lakenpakket inclusief dekbed,
per persoon, per wissel

€
€

• In alle andere hutten is noch roken noch het verblijf
van huisdieren toegestaan.
• Aankomst vanaf 14.00 uur, vertrek voor 11.00 uur.

Trekkershutten Plus

€

50,00

per nacht		
Trekkershutten Plus toilet
€ 55,00
per nacht		
Trekkershutten Plus eigen sanitair
€ 55,00
per nacht		
Lakenpakket inclusief dekbed
€
7,50
per persoon, per wissel		
Huisdier in trekkershut 13 3/4
€
3,00
per nacht		

65,00
7,50

Trekkershutten
Vier trekkershutten Plus zijn het hele jaar te huur.
• De tarieven zijn op basis van maximaal 5 personen en
inclusief toeristenbelasting.
• In trekkershut 13 3/4 (beschikbaar van 15 maart tot 1
nov.) zijn huisdieren toegestaan. Roken blijft verboden.

Bed & Breakfast
De Bed & Breakfast is het hele jaar open.
Schone van Boskoop
Zeer ruime kamer + wastafel
Brabantse Bellefleur
Ruime kamer + wastafel
Zoete Ermgaard, Zoete Brederode
Standaardkamer
Glorie van Holland
Eénpersoonskamer

€

62,00

€

57,00

€

52,00

€

42,00
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ALTIJD GOED AF!

De veterspeciaalzaak

VOOR VERKOOP, APK EN ONDERHOUD VAN ALLE MERKEN

In de winkel of 24/7 via:
Vetersonline.nl

OPHEMERT - TIEL
www.autobedrijfwillekes.nl
tel. 0344 651294

450 soorten veters op maat gemaakt.

COMPLEET, GOED EN BETAALBAAR

De kortingscode voor 10% korting is:
camping2018
Molenstraat 24
4061 AC Ophemert
Tel.: 0344 - 65 16 61
E-mail: info@geerjanshaarmode.nl

Electro World Ton
Springweg 11 - Utrecht

s
Uw specialist op het gebied van:
adre
uwd
o
r
t
r
e
* Wassen - Drogen
een v
aar
* Koelen - Vriezen
20 j
n
a
eer d
* Audio - Televisie
Al m
* Satelliet installatie
* Digitenne
* Beveiliging
* Eigen technische dienst

Akkersestraat 4 - 4061BH - Ophemert - T.0344-651611
WWW.ELECTROWORLDTON.NL

De Vree biedt een ruim assortiment
grasmaaiers en tuinmachines
(bladblazers, bosmaaiers, hakselaars, tuinfrezen)

Pedicurepraktijk

Wij zijn o.a. dealer van de topmerken:
Iseki, Simplicity, Stiga & Echo

“Voeten” uw verzorging waard

Naast reparatie kunt u voor onderhoud aan uw tuin en park
machines bij ons terecht.

Duifkruid 163,
4007 SW Tiel (Passewaay)
Tel. 0344-614399
18

Bezoek eens onze
nieuwe winkel/showroom!
www.tuinmachinesdevree.nl

Parkregels
Hoofdregels

• Het verblijf op het park is voor eigen risico.
•	Gun uzelf en uw medegasten de
gelegenheid van de vakantie te genieten.
• Heb eerbied voor alles dat groeit en bloeit.

Aankomst

• Meldt u bij aankomst bij de receptie.
•	Ook uw gasten melden zich vooraf bij de
receptie en betalen het bezoekerstarief
(p.p. € 1,00 vanaf 12 jaar, € 0,50 2 t/m 12
jaar, € 1,00 hond). Uw bezoekers kunnen
dan van alle faciliteiten gebruik maken.
Als uw gasten blijven overnachten, geeft
u dit vooraf aan. Het overnachtingstarief
is € 3,50 p.p.
• Aankomst is na 12.00 uur, en vertrek voor
12.00 uur.
•	U plaatst uw kampeermiddel op de
standplaats met de deur naar de voorzijde.

Receptie, herberg en Twinkeltje

•	Bij de receptie kunt u terecht voor Wifi,
postzegels, gasflessen, fietskaarten en de
muntjes voor de wasmachines en droger.
•	In de herberg zijn de bar, het restaurant
en de snackbar.
•	In het streekproductenwinkeltje kunt
u allerlei informatie vinden over de
omgeving.

Slagboom

Zwembad

Parkeren

Huisdieren

•	Voor de slagboom krijgt u een slagboompas
tegen betaling van een borg van € 20,00.
Per standplaats krijgt u één slagboompas.
Uitlenen van deze pas is niet toegestaan.
•	Het terrein binnen komen kan alleen
tussen 08.00 en 23.00 uur. Het terrein
verlaten kan altijd. Als u tussen 23.00 en
08.00 uur vertrekt, graag uw auto op de
parkeerplaats parkeren.

•	Als uw auto naast uw kampeermiddel
past, dan kunt u de auto erbij parkeren.
Anders parkeert u uw auto op het
parkeerterrein.
•	Bij de trekkershutten kunt u laden en
lossen, daarna parkeert u uw auto op het
parkeerterrein.
• Parkeren langs wegen en paden is niet
toegestaan.
•	Rijdt u zo min mogelijk over de camping
en rij stapvoets (5 km per uur!).
•	Brom- en snorfietsen mogen alleen met
afgezette motor worden meegevoerd.
•	Bezoekers kunnen hun voertuig parkeren
op het parkeerterrein buiten de slagboom.

Vuilafvoer

• Houd uw plekje schoon.
•	In
de
milieustraat
bevinden
zich
ondergrondse containers voor huisvuil,
papier en glas.
• Plastic kunt u 1x per 2 weken aan de
straat zetten. Zie kalender infobord.
•	Kapotte stoelen en ander grof vuil kunt u
niet bij ons deponeren en dient u zelf af te
voeren.
•	Afwaswater en ander vervuild water
mogen niet in de bodem of sloot worden
geloosd. Elke plek is voorzien van een
eigen afvoer.
• Lege batterijen kunt u in de herberg bij de
ingang deponeren.

Sanitair

•	Wasmachine- en droogmunten zijn
verkrijgbaar bij de receptie.
•	Het toiletgebouw wordt door ons schoon
gehouden; werkt u eraan mee?
• Voor warm water bij de douches heeft u
een muntje van € 0,50 nodig (6 minuten).
Voor warm afwaswater heeft u € 0,20
nodig.
• In het toiletgebouw mag niet gerookt
worden.
•	Wilt u er op letten dat het toiletgebouw
geen speelplaats voor kinderen wordt.

•	Zwemmen is op eigen risico. Er is geen
toezicht. De diepte van het grote bad is
1.38 meter.
•	Voor uw eigen veiligheid en die van
anderen is het niet toegestaan te duiken
of te springen (bommetjes!). Strandballen
zijn toegestaan, andere ballen niet.
•	Honden en glaswerk mogen op het terras
tot aan de zwarte trap komen.

•	Huisdieren zijn op ons terrein welkom,
echter niet
in
de trekkershutten,
Pipowagens en de Bed & Breakfast.
Uitzondering: een huisdier in trekkershut
13 3/4.
•	Per standplaats is maximaal één huisdier
toegestaan. Uitzonderingen in overleg.
• Uw huisdier dient aangelijnd te zijn.
•	Uitlaten buiten het terrein, waarbij u
volgens de kortste weg van eigen plaats
naar de uitgang en terug dient te gaan.
Maakt u gebruik van de hondenpoepzakjes?
•	Mocht uw hond een ‘ongelukje’ hebben op
het terrein, dan bent u verplicht dit op te
ruimen.
•	De honden mogen geen overlast bezorgen.
Blaffende honden kunnen echt niet.

Brandveiligheid

•	Barbecueën op gas is toegestaan mits
daarbij gebruik wordt gemaakt van een
daarvoor bestemd apparaat. Neem de
nodige veiligheidsmaatregelen in acht.
• Open vuren, zoals vuurkorven, en vuur
met houtskool zijn verboden.

Post

•	Uitgaande post kunt u deponeren in de
brievenbus bij de ingang van het park, deze
wordt geleegd tijdens de postbestelling.
•	Inkomende post wordt bij de receptie
gelegd en kan daar worden afgehaald.

Geluidsoverlast

•	Radio en TV zijn uiteraard toegestaan,
maar… zij mogen niet buiten uw eigen
plaats hoorbaar zijn.
•	Nachtrust is van 23.00 tot 08.00 uur. Wij
verwachten dat u dan de rust op het
terrein niet zult verstoren.

Wij wensen
u een prettig verblijf!
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Campingpark Zennewijnen
Ton en Jeannette Coenraads
Hermoesestraat 13,
4062 PP Zennewijnen
0344 651 498
info@campingzennewijnen.nl
www.campingzennewijnen.nl
KvK 58228721
Vormgeving magazine:
Jan van den Berg, www.finton.nl
Drukwerk magazine:
Stimio-De Meerpaal,
communicatie support,
www.stimio-demeerpaal.nl

20

Dit product is gedrukt op FSC-papier.

Meer info?
Scan deze QR code

Volg ons op
Facebook voor
extra informatie!

