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Betuwe Rangers
Tips in de omgeving
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WELKOM

OP CAMPING BETUWE!
Deze brochure bevat uitgebreide informatie over de camping en uw
accommodatie. Mocht u toch vragen hebben, kom dan gerust even
langs bij de receptie. Het team van Camping Betuwe zal er alles aan
doen om het naar uw zin te maken, zodat u volop kunt genieten van
een verblijf in de prachtige Betuwe.
Op de receptie kunt u terecht met al uw vragen en opmerkingen.
De Nederlandstalige medewerkers staan u graag te woord en staan
altijd voor u klaar. Loopt u gerust eens binnen voor een leuke tip
voor een dagje uit of zoek zelf in het rek met de vele folders van de
omgeving.
Wat kunt u zoal verkrijgen op de receptie:
• activiteitenprogramma
• wandel en fietsroute
• toeristische informatie
• was-en droogmuntjes
• internet inlogcodes
• informatie over de doktersdiensten
• EHBO
• het melden van bezoekers

De openingstijden van de receptie zijn:

Inhoudsopgave

Maandag t/m vrijdag 09:30 uur-17:00 uur
Zaterdag
09:30 uur-16:00 uur
Zondag
10.00 uur - 14.00 uur
(tijdens vakanties en feestdagen)

Kampeerplaatsen
Faciliteiten
Brasserie Beerie
Animatie
Een goed om te weten ABC
Tarieven 2020
Plattegrond camping
Dagje uit
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KAMPEER

PLAATSEN

FACILITEITEN

Kampeerplaats Bloesem
Zonnige plaatsen van alle gemakken voorzien. Dichtbij een
(kindvriendelijk) sanitair gebouw, speeltuin en indoor speeltuin.
De plekken zijn ongeveer 120m2
Kampeerplaats Libellehof
Schitterende plaatsen aan het tweede meer, zeer geschikt voor
vissers. Deze plekken zijn ongeveer 120m2
Trekkershut Snip en Fuut
Heeft u geen eigen kampeermiddel maar houdt u wel van het
kampeerleven of bent u op fiets- of wandelvakantie? Dan zijn onze
trekkershutten de ideale oplossing. Door de prachtige ligging aan het
water zijn de trekkershutten erg geliefd bij onze gasten.
U kunt de trekkershutten huren voor één nacht maar ook voor
een korte of langere vakantie.
• Prachtig gelegen aan het water
• Voorzien van tafel, stoelen en 2 stapelbedden (4 slaapplaatsen)
• Geschikt voor 4 personen
• I n het voor- en naseizoen kunnen de trekkershutten verwarmd
worden
• Ideaal als tussenstop tijdens een fiets- of wandelvakantie door de
Betuwe

Jeu de Boules
De baan ligt naast de receptie.
Bij de receptie kunt u jeu de boules-ballen halen.
Indoor Speeltuin
Binnenspeeltuin met zandbak,
blokken bouwen en springkussen.
Speeltuinen
Er bevinden zich een aantal
speeltuinen op onze camping,
deze zijn gelegen nabij de
Bloesem en de Libellehof.
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Airtrampoline
Deze bevindt zich bij de receptie.
Zwemwater
Bij een vakantie kan de waterpret
toch niet ontbreken!
Op onze camping is een
zwemmeer met strandje. Komt u
bij lekker weer ook om af koelen
en een heerlijke duik te nemen?
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BRASSERIE

BEERIE

ANIMATIE

U kunt hier terecht voor een heerlijke lunch of uitgebreid diner in
een gemoedelijke huiskamersfeer. Laat u verrassen door de kok en
proef van zijn dagverse gerechten, klaargemaakt met echte Betuwse
streekproducten. Je proeft hier echt wat de streek te bieden heeft.
Van zuivel tot vlees en natuurlijk het Betuwse fruit. Aan vegetariërs
eveneens gedacht.

Tijdens de feestdagen en schoolvakanties bieden wij een uniek
recreatieprogramma aan.

De keuken is geopend van dinsdag t/m zondag van 11:00 uur tot
22:00 uur.

Het programma kunt u afhalen bij de receptie.
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De Betuwe Rangers is een speciaal ontwikkeld programma voor kinderen
waarbij de kinderen op een originele en avontuurlijke manier de natuur
beleven van de Betuwe en daarnaast leuke activiteiten kunnen volgen.
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HET ‘GOED OM TE WETEN’

ABC

Aankomst
U kunt vanaf 15:00 uur terecht op
uw kampeerplaats. Indien er
onverhoopt iets niet in orde is aan
de accommodatie dan horen wij
dat graag de dag van aankomst,
zodat wij direct actie kunnen
ondernemen om dit te verhelpen.
Meldingen bij vertrek bezorgen
u een minder leuke vakantie,
terwijl wij dat hadden kunnen
voorkomen.

Buitensporig alcoholverbruik op of
rond de camping wordt niet
getolereerd en kan leiden tot
verwijdering van de camping.

Aansprakelijkheid
Camping Betuwe kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor
diefstal, verlies of beschadiging
van goederen en/of ongevallen
en/of verwondingen van
personen tijdens of ten gevolge
van uw verblijf op Camping
Betuwe.

Barbecue
Barbecueën is niet toegestaan op
onze camping.

Afval
Op de camping is een
afvalverzamelplaats. Deze bevindt
zich bij de milieustraat.
Alcohol
Camping Betuwe hanteert voor
het kopen van alcohol strikt de
wettelijke normen in de
brasserie en de snackbar. NIX18!
Op verzoek van onze
medewerkers, of beter nog uit
eigen beweging, dient een
legitimatiebewijs getoond te
worden.
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Arts
Het receptiepersoneel is op de
hoogte van doktersdiensten
gedurende de week en het
weekend. Tijdens het hoogseizoen
is er ook een EHBO er op de
camping aanwezig.

Bezoek
Bezoekers zijn van harte welkom.
Bij aankomst dienen zij zich direct
te melden bij de receptie waar
zij na het betalen van een
bezoekerstarief (€ 3,00) een
betalingsbewijs ontvangen.
Wanneer een medewerker van
Camping Betuwe hier om vraagt,
dient de bezoeker dit bewijs te
laten zien.
Betaalmiddelen
Bij de receptie, restaurant en
snackbar is het mogelijk om met
uw bankpas te betalen.
Brand
Brand en andere calamiteiten
dient u direct te melden bij de
receptie. Buiten de openingstijden
kunt u bellen met 0488 - 481 477.

U wordt dan doorgeschakeld naar
het noodnummer.
Mocht er brand uitbreken dan
stellen wij uw hulp zeer op prijs.
Zorg er wel steeds voor dat u uw
eigen veiligheid en die van
anderen niet in gevaar brengt.
Brood
Verse broodjes kunt u bestellen en
afhalen bij het Cafetaria.
Cafetaria
Hier kunt u ook terecht voor een
heerlijke snack of een ijsje.
Voor de openingstijden kunt u
terecht bij het Cafetaria.
Diefstal
Is er iets gestolen, wilt u dit dan
direct melden bij de receptie
melden. Zij nemen desgewenst
contact op met de politie. Indien
er in onze receptie, restaurant
of snackbar wat wordt gestolen,
wordt dit direct aangegeven bij
de politie. Wij adviseren u geen
waardevolle spullen (ook geen
dure fietsen) buiten te laten staan.
Camping Betuwe kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor
diefstal.
Drugs
Het gebruik van drugs is niet
toegestaan. Bij constatering van
gebruik op of rond de camping
kan verwijdering van de camping
de consequentie zijn.

EHBO
Tijdens openingstijden van de
receptie kunt u terecht voor EHBO.
Elektravoorziening
De kampeerplaatsen beschikken
over een elektra aansluiting van
16 AMP. Dit volstaat voor het
aansluiten van de normale
gebruikstoestellen. Gelijktijdig
gebruik van veel apparatuur kan
er toe leiden dat de zekering eruit
sprint.
Gasgebruik
Gasflessen zijn te verkrijgen bij de
receptie deze kosten € 32,50 per
stuk.
Geluidsoverlast
Het gebruik van radio’s of
televisietoestellen mag niemand
storen. Het gebruik van
grasmaaiers is niet toegestaan
voor 10.00 uur en na 18.00 uur.
Vanaf 23.00 uur dient het rustig te
zijn op de camping en van 24.00
uur tot 07.00 uur moet het stil zijn.
Heeft u visite of bent u met een
grote groep, let dan op het volume
van het praten en het lachen.
Voorkom ergernis en meldt
overlast direct.
In het hoogseizoen en tijdens
enkele speciale weekenden kan er
livemuziek zijn. Op deze speciale
avonden zal het geluidsniveau

van de installatie van de band om
24.00 uur uitgezet worden. Wij
kunnen helaas niet garanderen
dat de livemuziek niet hoorbaar is
op de camping. Wij vragen u
vriendelijk begrip te hebben voor
deze uitzonderingen.
Gevonden voorwerpen
Iets verloren of gevonden? U kunt
dit melden en/of aangeven bij de
receptie. Wij bewaren gevonden
voorwerpen maximaal 1 maand.
Groenvoorziening
Het is ten strengste verboden
beplantingen, bomen, hagen of
bloemen die zich op het terrein
bevinden te vernielen of te
verwijderen.
Het is tevens verboden om
bomen, hagen of beplantingen
zelf te snoeien of greppels te
graven. Indien u wilt dat er iets
gesnoeid wordt bij uw
kampeerplaats, neemt u dan
gerust contact op met de receptie.
Huisdieren
Op Camping Betuwe zijn honden
toegestaan. Er zijn echter
2 honden toegestaan per
kampeerplaats of
verhuuraccommodatie.
Honden moeten naast de
gebruikelijke inentingen ook
een inenting voor hondsdolheid

hebben gehad. Op verzoek dient
u de noodzakelijke documenten
te kunnen tonen. Uw hond dient
ten alle tijden aangelijnd te zijn
(ook als de hond goed luistert) en
mag nooit alleen gelaten worden.
De lengte van de lijn dient zo te
zijn dat andere gasten geen hinder
ondervinden.
Zorg ervoor dat u altijd een
opruimzakje bij u heeft om de
uitwerpselen op te ruimen en te
deponeren in de vuilnisbakken.
De eigenaren zijn verantwoordelijk
voor ongevallen of schade, direct
of indirect veroorzaakt door hun
dier.
Internet
Wifi is niet standaard inbegrepen.
Kampvuur
Het is verboden om vuur te maken.
Kraanwater
Op de camping kunt u het
kraanwater gewoon drinken. Het
water wordt meerdere keren per
jaar gecontroleerd.
Minderjarigen
De minderjarigen worden
toegelaten onder de volledige
verantwoordelijkheid van hun
ouders of van personen aan
wie ze zijn toevertrouwd.
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Onweer
Wanneer er bij onweer slechts
10 seconden telt tussen flits en
donder, dan bevindt het onweer
zich op 3 km bij u vandaan en is
het raadzaam om een schuilplaats
te zoeken. Blijf weg van water,
metaal en alles wat als mast kan
dienen. Onderbreek activiteiten
als roeien, zwemmen, fietsen of
klimmen.
Openbaar vervoer
Per trein: de dichtstbijzijnde
stations zijn Kesteren en Rhenen.
Openingstijden
Het kampeerterrein is toegankelijk
van 08.00 uur tot 23.00 uur.
Reglement
Belangrijke campingregels kunt
u terug vinden in het
parkregelement. Deze kunt u
afhalen bij de receptie.
Rust
Wij willen u vragen rekening te
houden met de andere bezoekers.
Vanaf 23.00 uur dient het rustig te
zijn op de camping en vanaf 24.00
uur tot 8.00 uur moet het stil zijn.
Heeft u visite of bent u met een
grote groep, let dan op het volume
van het praten en het lachen. Voor
meer informatie. zie ook
geluidsoverlast.
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Sanitair
De sanitair gebouwen worden
meerdere malen per dag
schoongemaakt. Kinderen jonger
dan 6 jaar moeten, wanneer zij
gebruik maken van de sanitaire
voorzieningen, vergezeld worden
door een volwassen persoon.
Wanneer het niet naleven van
deze regel schade tot gevolg heeft,
worden de ouders volledig
verantwoordelijk gesteld en
moeten zij de schade vergoeden.
Wij vertrouwen op uw medewerking om het sanitair schoon en
netjes te houden. Mocht er iets
niet in orde zijn, wilt u dit dan
melden bij de receptie, zodat wij
direct actie kunnen ondernemen.
Slagboom
Tussen 06.00 uur en 22.45 uur kunt
u de camping oprijden.
Supermarkt
Bij het Cafetaria kunt u terecht
voor een aantal basis
boodschappen. Voor de
uitgebreide boodschappen kunt u
terecht in de plaatsen Lienden of
Kesteren.
Tankstation
Dichtstbijzijnde tankstation is
Brand Oil in Kesteren.
Post
Deze kunt u afhalen bij de receptie.

Teken
De teek is een klein zwart
bloedzuigertje en ziet eruit als een
torretje. De teek kan drager zijn
van een virus dat onachtzaamheid
schadelijk os voor de mens (ziekte
van Lyme). Wij raden u aan om na
een wandeling uw kinderen en
uw huisdier te onderzoeken op
aanwezigheid van deze parasiet.
Hoe eerder u deze ontdekt, hoe
minder kans op besmetting en hoe
beter hij te verwijderen is. Dit kan
met een pincet of speciale
tekentang.
Voor advies kunt u terecht bij een
apotheek, op de receptie of bij de
EHBO er. Bijkomend voordeel van
snelle controle is dat u de
beetplek in de gaten kunt houden.
Geen paniek als u een teek op uw
huid vindt. Alleen als er een rode
kring om de beet ontstaat, gaat u
naar de dokter die u middels een
antibioticakuur buiten gevaar stelt.
Verkeer
Op de camping geldt een
maximumsnelheid van 5 km per
uur, dat is net iets sneller dan een
wandelaar. Bij grove of herhaaldelijke overtreding van de snelheid
wordt de toegang met de auto op
de camping ontzegd. Het verkeer
met motorvoertuigen is verboden
tussen 23.00 uur en 07.00 uur.

Vissen
Het is toegestaan om te vissen bij
de visvijver (Libellehof ). Voor
meer informatie m.b.t. de regels
verwijzen wij u graag naar ons
visregelement. Deze kunt u
afhalen bij de receptie.
Wandel-en fietsroutes
Bij de receptie hebben wij boekjes
met leuke wandel en fietsroutes.
Wassen en drogen
Onze camping beschikt over een
was en droogruimte. De muntjes
hiervoor kunt u halen bij de
receptie.
Was muntjes kosten € 5,00 per
stuk, droogmuntjes kosten € 2,50
per stuk.

TARIEVEN

2020
Laagseizoen: 15 maart t/m 24 april
3 mei t/m 3 juli
24 augustus t/m 15 oktober

Hoogseizoen: 24 april t/m 3 mei
3 juli t/m 24 augustus
Pasen (10 t/m 13 april)*
Hemelvaart (21 t/m 24 mei)*
Pinksteren (29 mei t/m 1 juni)*

Kampeermiddel
(tent, camper, caravan, 2 personen, stroom en incl.
toeristenbelasting)

Bijkomende kosten

Bloesem
Laagseizoen
Hoogseizoen
Libellehof
Laagseizoen
Hoogseizoen

€ 33,- per dag
€ 42,- per dag

€ 33,- per dag
€ 42,- per dag

Tentenveld (geen stroom)
Laagseizoen € 21,- per dag
Hoogseizoen € 26,- per dag
Trekkershut (honden in overleg)
Laagseizoen € 47,- per dag
Hoogseizoen € 47,- per dag

BLOESEM

Extra persoon
Laagseizoen € 6,00 per dag
Hoogseizoen € 6,50 per dag
Hond
Laagseizoen
Hoogseizoen

€ 2,70 per dag
€ 2,70 per dag

Beddengoed
Laagseizoen € 6,00 per persoon per dag
Hoogseizoen € 6,00 per persoon per dag
Handdoekenpakket
Laagseizoen € 6,00 per persoon per verblijf
Hoogseizoen € 6,00 per persoon per verblijf
Keukendoekenpakket
Laagseizoen € 3,00 per accommodatie
Hoogseizoen € 3,00 per accommodatie
Reserveringskosten € 14,50
(niet voor trekkershut)

* in verband met de feestdagen vallen deze data in het hoogseizoen.
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LIBELLEHOF
13

DAGJE UIT
Wilt u er tijdens uw vakantie ook wel eens een dagje op uit met het
hele gezin, met z’n tweeën of met een hele groep? We hebben een
aantal leuke ideeën voor u op een rij gezet...

De tuinen van Appeltern
De Tuinen van Appeltern is hét tuininspiratie park van Nederland. Hier
kunt u niet alleen heel veel inspiratie op doen over tuinieren, tuinaanleg
en tuintrends, maar het is ook een gezellig dagje uit.
Hoppie’s dooltuinen
Hoppie’s Dooltuinen is een speel- en doepark geheel in de vrije natuur.
Verdwaal in het mais of loop op je blote voeten door de diverse
ondergronden. Ook is er een pluktuin, speeltuin, midgetgolfbaan, kleine
dierenweide en een picknickweide.

TREKKERSHUT

Ouwehands Dierenpark Rhenen
Op steenworp afstand vindt u Ouwehands Dierenpark. Neem een kijkje
bij de zeldzame witte leeuwen, wandel door het berenbos of geniet van
één van de andere dieren. Kids kunnen zich uitleven in Ravotaapia en bij
het Gorilla Adventure kijkt u uw ogen uit.
Nationaal Fruitpark
Het nationaal fruitpark is gevestigd in en om een boomgaard van
ca. 4,5 hectare. Een leuke locatie voor een (mid)dagje weg met een
midgetgolfbaan, speeltuin, kinderboerderij, kikkerpoelen.
Betuwsch Badhuys
Gelegen in Lienden, op slechts 5 kilometer rijden, kunt u heerlijk
ontspannen en genieten van het aanbod van Betuwsch Badhuys. Een
kleinschalige sauna met een grote variatie aan massage’s.
Natuurlijk Gruun
Wilt u de Betuwe proeven? Bezoek dan Natuurlijk Gruun. Hier maakt u
kennis met streekproducten uit de Betuwe. Meester Kees geeft goede
informatie over de producten en u kunt een ritje maken met de pluktrein.
De kinderen kunnen appelmoes maken.
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NATUUR
Betuwe
De Betuwe behoort tot de mooiste gebieden van Nederland. Het
westelijke deel van de Betuwe staat bekend om haar prachtige rivier de
Linge, fruitbomen vol bloesem en pittoreske dorpen en stadjes. In het
vroege voorjaar als de bloesems bloeien is de Betuwe meer dan een
maand lang een groot geurend landschap boordevol wit of roze
bloeiende bomen. Talloze fietsers en wandelaars zijn een herkenbaar
beeld op dijken en weggetjes. Gelijk als u de camping verlaat, ontdekt
u dat de Betuwe zonder twijfel een van de allermooiste natuur- en
recreatiegebieden is. Omgeven door de Neder-Rijn en de Waal ontvouwt
zich een landschap met volop variatie.
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug
Op tien minuten van onze camping vindt u Nationaal Park Utrechtse
Heuvelrug. Een heerlijk wandel- en fietsgebied van 6000 hectare groot.
U vindt er de stuwwal, komt langs heideterreinen, langs kastelen en
landgoederen, de uiterwaarden en door het bos.

CULTUUR EN MUSEA

Geofort
Bezoek ook dit spannende forteiland waar alles in het teken staat van
kaarten en navigatie. Je wordt uitgedaagd in het doolhof, raakt
gefascineerd door kaarten in de Kazerne en kunt speuren in de
Vleermuisspeurtuin.
Landgoed Hernen
Proef de unieke sfeer van dit prachtige kasteel. Het kasteel is nooit
verwoest en is bijzonder door het dak over de voormalige weergangen
langs de kantelen. Achter het kasteel ligt een parkachtig gebied waar u
een mooie wandeling kunt maken.

SPORTIEF EN ACTIEF

Wilt u tijdens uw vakantie ook actief bezig zijn dan bent u bij ons
helemaal goed. Naast vele sportieve en actieve faciliteiten op ons park,
biedt ook de omgeving vele mogelijkheden
Fietsroutes
De Betuwe is een ideaal gebied voor een korte of lange fietsroute. Als
fietsliefhebber kunt u uw hart ophalen tijdens het bloesemseizoen en
in de fruitperiode. Er zijn vele fietsroutes die u langs de mooiste plekjes
leiden.

De Betuwe heeft een rijke historie die je voornamelijk terugziet in de
vele kastelen die er te vinden zijn. Wilt u ook meer weten over de
geschiedenis? Bezoek dan eens één van de kastelen!
Slot Loevestijn
Slot Loevestein ligt op een unieke plek. Met haar aarden wallen, dubbele
grachten, bastions, arsenaal, bomvrij onderkomen, munitiekelder en het
straatje met soldatenhuisjes ademt de vesting nog steeds de sfeer van
een 18e eeuws soldatendorp.

de Limureins...
Langs nd
de natu
...Fietse

Kasteel Amerongen
Kasteel Amerongen is met zijn prachtige grachten en verre geschiedenis
absoluut een bezoek waard. U kunt kiezen of u zelf op verkenning gaat of
deelneemt aan een rondleiding. Voor een kopje koffie kunt u terecht in
het Kasteelcafé.
Kesteren
40 | 4041 AW
Hogedijkseweg 8 48 14 77
T 048
pingbetuwe.nl
am
w.c
ww
tuwe.nl |
info@campingbe
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Wandelroutes
Het prachtige Betuwse landschap nodigt ook uit tot het maken van een
heerlijke wandeling over dijken, langs rivieren en kastelen of door de
fruitboomgaarden. Ontdek ook één van de pitoreske dorpjes en
charmante stadjes waar u van een welverdiende pauze geniet op een
gezellig terras.
Vissen
Gelegen in het rivierengebied biedt onze omgeving tal van mooie
visplekje. Snoek, baars, voorntjes en brasem, u vindt ze allemaal in de
wateren. Neem uw hengel dus mee en zoek een prachtig plekje uit aan
de waterkant.
Boerengolf Enspijk
Voor een gezellig sportief dagje uit gaat u naar boerengolf Enspijk. Naast
boerenglf kunt u hier ook andere activiteiten doen zoals voetbalgolf,
huifkartochten, schietsporten zoals handboog en kruisboog schieten,
fietsen in de prachtige Betuwe of met een kano over rivier de Linge.
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Lid van:

Hogedijkseweg 40 | 4041 AW Kesteren
T 0488 48 14 77 | info@campingbetuwe.nl | www.campingbetuwe.nl

