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Ergens op een mooi plekje neerstrijken, even eruit, 
weg van de dagelijkse hectiek. ’s Avonds genieten 
van de rust en ’s morgens al vroeg de geluiden 
horen van de ontwakende natuur. 
Een paar dagen weg, een lang weekend er op uit 
of een ontspannende vakantie op rustieke locaties 
in Nederland? Dat kan op de Karaktervolle Groene 
Campings!

KGC
De campings van de KGC liggen verspreid in 
Nederland, altijd op plaatsen waar de natuur nog 
beleefd kan worden. De gemoedelijke en ontspannen 
sfeer, in combinatie met een mooie ligging in de 
natuur of nabij water zorgen ervoor dat u zich hier 
uitstekend kunt vermaken met uw tent, caravan, 
camper of in een van de verhuuraccommodaties.
De campings variëren in grootte van ca. 40 tot 
200 kampeerplaatsen. Enkele zijn kleiner, sommige 
zijn groter, maar allemaal zijn ze kleinschalig van 
opzet. De campings van de KGC onderscheiden zich 
door hun overwegend toeristische karakter, goede 
sanitaire voorzieningen, ouderwetse gastvrijheid en 
persoonlijke aandacht. Toch heeft elke aangesloten 
camping zijn eigen unieke karakter. 
De KGC bestaat al 34 jaar. 

Karaktervolle 
Groene Campings

Kijk op de achterkant voor een leuke spaaractie!

De gids van de KGC
In dit boekje treft u alle campings 
aan die zijn aangesloten bij de KGC. 
Ieder jaar wordt de gids aangepast: 
de groene tentjes geven campings 
aan die in heide-, bos- of weidegebieden 
liggen, de blauwe tentjes zijn campings 
aan het water. Veel mensen hebben het 
unieke kampeergevoel op een camping 
van de KGC al ontdekt; u zult dan ook 
niet vaak alleen staan. Het is dan ook 
verstandig om, zeker in drukke 
periodes, vooraf te bellen, aangezien 
het aantal plaatsen beperkt is.
Ga er voor zitten – blader en lees – 
en ontdek die mooie plekjes in eigen 
land. De campings van de KGC zullen
u graag verwelkomen.



  

Lijst aangesloten bedrijven

12. ’t Meulenbrugge      r 1 apr. - 1 nov.
Hans en Jolanda Pardijs
Mosselseweg 4, 7251 KT Vorden 
Telefoon (0575) 55 66 12, 06 23 89 21 21
E-mail info@meulenbrugge-vorden.nl
Internet www.meulenbrugge-vorden.nl

13. Beek en Hei      r 1 jan. - 31 dec.
Familie Jansen - Team "Beek en Hei"
Heideweg 4, 6731 SN Otterlo
Telefoon  (0318) 59 14 83
E-mail  info@beekenhei.nl
Internet  www.beekenhei.nl

14. Zuid Ginkel                     r 1 apr. - 2 okt.
Familie H.P. Prangsma
Verl. Arnhemseweg 97, 6718 SM Ede
Telefoon (0318) 61 17 40
E-mail info@zuidginkel.nl
Internet www.zuidginkel.nl

15. Warnsborn      r 1 apr. - 31 okt.
Margo en Felix Breukers 
Bas Breukers en Lotte Bakkenes 
Bakenbergseweg 257, 6816 PB Arnhem
Telefoon (026) 442 34 69
E-mail info@campingwarnsborn.nl
Internet www.campingwarnsborn.nl

16. De Graafschap      r 10 apr. - 25 okt..
Familie Hylkema
Loenhorsterweg 7c
6999 DT Hummelo (bij Doetinchem)
Telefoon (0314) 34 37 52 
E-mail info@camping-degraafschap.nl
Internet www.camping-degraafschap.nl

17. Camping Jena      r 2  apr. - 2 okt.
Familie de Wit
Rozegaarderweg 7
6999 DW Hummelo 
Telefoon (0314) 38 14 57
E-mail info@camping-jena.nl
Internet www.camping-jena.nl

6. Meistershof                  r  1 apr.- 30 sept.
Familie Klaassen 
Lheebroek 33, 7991 PM Dwingeloo
Telefoon (0521) 59 72 78
E-mail  info@meistershof.nl
Internet  www.meistershof.nl 

7. Jelly’s Hoeve                  r  1 apr. - 31 okt.
Ellen & Roger Vermeire
Raadhuislaan 2, 7971 CT Havelte 
Telefoon (0521) 34 28 08
E-mail info@jellyshoeve.nl
Internet www.jellyshoeve.nl

  OVERIJSSEL

8. Eelerberg                         r  1 apr. - 1 okt.
Rik en Manon Groenenberg 
Ossenkampweg 4, 7447 PR Hellendoorn
Telefoon 06 51340919
E-mail camping@eelerberg.nl 
Internet www.eelerberg.nl

9. De Bovenberg      r  1 apr. - 18 okt.
Familie Scholten
Bovenbergweg 14, 7475 ST Markelo
Telefoon (0547) 36 17 81
E-mail info@debovenberg.nl
Internet www.debovenberg.nl

 GELDERLAND

10. De Helfterkamp     r 1 mrt. - 31 okt.
Familie Looijmans 
Gortelseweg 24, 8171 RA Vaassen
Telefoon (+31)(0)578 571 839
E-mail info@helfterkamp.nl
Internet www.helfterkamp.nl

11. Tamaring    r 27 mrt. - 10 okt.
Jan en Wenda van Kuijk
Wildpad 3, 7261 MR Ruurlo 
Telefoon (0573) 45 14 86
E-mail info@camping-tamaring.nl
Internet www.camping-tamaring.nl

  GRONINGEN

1. De Watermolen           r  10 apr. - 12 sept.
André Ruijtenberg en Ramona Mulder
Openderweg 26, 9865 XE Opende
Telefoon (0594) 65 91 44
E-mail info@campingdewatermolen.nl
Internet www.campingdewatermolen.nl

  FRIESLAND

2. De Waps                       r  1 jan. - 31 dec.
Familie Jaasma
Fonteinwei 14, 8567 JT Oudemirdum
Telefoon (0514) 57 14 37
E-mail info@dewaps.nl 
Internet www.dewaps.nl

 

 DRENTHE

3. De Drie Provinciën           r  1 apr. - 1 okt.
Ronald Boels & Brigitte Koninga
Bakkeveenseweg 15, 9343 TB Een-West
Telefoon  (0516) 54 12 01 
E-mail info@dedrieprovincien.nl
Internet  www.dedrieprovincien.nl

4. De Berken                         r  1 apr. - 1 okt.
Bea, Jan en Jos van der Weide
Agnes Heijn en Henk Kaptein
Borgerweg 23, 9462 RA Gasselte
Telefoon  (0599) 56 42 55
E-mail  info@campingdeberken.nl
Internet  www.campingdeberken.nl

5. Midden Drenthe              r  1 apr. - 31 okt.
Marieanne en Hilmer
Elperweg 5, 9433 TJ Zwiggelte
Telefoon  (0593) 37 00 22
E-mail info@campingmiddendrenthe.nl
Internet www.campingmiddendrenthe.nl
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r = in of bij bos

r = aan of bij water 



Lijst aangesloten bedrijven

  GELDERLAND 

18. Waalstrand     r 1 apr. - 1 okt.
Roger Cornelissen en Anciëlla Tap
Waaldijk 23a, 6691 MB Gendt
Telefoon (0481) 42 16 04
E-mail info@waalstrand.nl
Internet www.waalstrand.nl

 UTRECHT

19. De Grebbelinie r  1 apr. - 8 okt.
Familie van Triest
Ubbeschoterweg 12
3927 CJ  Renswoude
Telefoon  (0318) 59 10 73
E-mail  info@campingdegrebbelinie.nl
Internet www.campingdegrebbelinie.nl

  FLEVOLAND

20. Het Groene Bos         r 1 apr. - 15 okt.
Familie Veen   
Groenewoudse Weg 98, 3896 LS Zeewolde
Telefoon  (036) 523 63 66
E-mail  info@hetgroenebos.nl
Internet www.hetgroenebos.nl

21. De Ruimte                 r 26 mrt. - 26 sept.
Lineke de Niet en Jean Chaigneau
Stobbenweg 23, 8251 PX  Dronten
Telefoon  (0321) 31 64 42 
E-mail  info@campingderuimte.nl
Internet www.campingderuimte.nl

  ZEELAND

22. De Vier Bannen  r 15 mrt. - 15 okt.
Fam. Manni
Weg van de Buitenlandse Pers 1a, 
4305 RJ Ouwerkerk
Telefoon  (0111) 64 20 44
E-mail info@vierbannen.nl
Internet www.vierbannen.nl

  NOORD-BRABANT

23. De Uitwijk                   r 2 apr. - 3 okt.
Fam. v. Nieuwenhuyzen 
Dorpsweg 136, 4655 AH De Heen
Telefoon  (0167) 56 00 00
E-mail  info@de-uitwijk.nl
Internet www.campingdeuitwijk.nl

24. De Graspol                     r 1 mrt. - 1 okt.
Fam. Witlox en Maaike Attevelt
Bakkerpad 17, 5492 TL Nijnsel (Meierijstad)
Telefoon (0499) 33 82 29
E-mail info@degraspol.nl
Internet www.landschapscamping.com

  LIMBURG

25. Geelenhoof     r 19 mrt. - 31 okt.
Fam. Verstappen
Grathemerweg 16, 6037 NR Kelpen - Oler
Telefoon  (0495) 65 18 58
E-mail  info@geelenhoof.nl
Internet www.geelenhoof.nl

26. De Gronselenput     r 31 mrt. - 3 okt.
Anco Balfoort
Haasstad  3, 6321 PK Wijlre
Telefoon  (043) 459 16 45
E-mail  gronselenput@paasheuvelgroep.nl
Internet www.gronselenput.nl

27. Alleleijn        r 2 apr. - 23 okt.
Ruben en Danielle van de Bool
Terzieterweg 17, 6285 ND Epen
Telefoon (043) 455 15 53
E-mail  reserveren@campingalleleijn.nl
Internet www.landgoedalleleijn.nl

r = in of bij bos

r = aan of bij water 
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Groningen1 Friesland
 CAMPING DE WAPS
OUDEMIRDUM

Dichter bij de natuur in Gaasterland

Camping de Waps is een kleinschalige camping in het bos aan de 
rand van het sfeervolle brinkdorpje Oudemirdum in Zuidwest 
Friesland. U bent van harte welkom met caravan, camper of tent. 
Ook voor wandelaars en fietsers hebben wij mooie plekken 
beschikbaar op terpen met prachtig uitzicht over de Fonteinwei. 

Met ruim 100 jaar ‘kampeerervaring’ is De Waps uitgegroeid tot de boscamping waar sfeer, 
rust, eenvoud, gemak en respect voor de natuur volkomen in balans zijn. De faciliteiten van De 
Waps zijn prettig geregeld: schoon sanitair (verwarmd), wc papier, gratis douchen, gratis warm 
water, 10 amp. elektra en gratis wifi. 

Daarnaast kent Camping de Waps ook een kleinschalige horecagelegenheid waar onder andere 
ijsjes, snacks en echte ‘Fryske’ patatjes worden verkocht. 
 
Voor de (klein)kinderen is De Waps een fijne plek om te ontdekken, beleven en te spelen. In het 
hoogseizoen biedt het animatieteam van De Waps voor kinderen tussen 4 en 12 jaar dagelijks 
tal van leuke activiteiten. Zoals: knutselen, levend stratego, hutten bouwen, water-koek happen 
en verschillende balspelen. 

De Waps is een uitstekende basis om zorgeloos te kunnen genieten van uw vakantie en de 
prachtige regio Gaasterland beter te leren kennen. Het landschap is zo gevarieerd, dat u zich 
op sommige momenten in het buitenland waant. De gaasten en kliffen aan de IJsselmeerkust 
bieden prachtige vergezichten over het water. De gemoedelijke, 
kindvriendelijke zwemstrandjes zijn op fietsafstand van de camping.

De typisch Friese dorpjes en steden: Balk, Stavoren, Koudum, Hindelopen, 
Sloten, Workum en Lemmer zijn absoluut een bezoekje waard. Allen 
hebben hun eigen (historische) sfeervolle karakter. 

De kleinschaligheid van De Waps als ‘Karaktervolle 
Groene Camping’ staat voor een persoonlijk welkom 
met bijzondere aandacht voor uw wensen. 

Uitgebreidere informatie van de camping en de 
omgeving en de mogelijkheden bij reserveren, vindt u 
op onze website: www.dewaps.nl 

Camping De Waps 

Familie Jaasma

Fonteinwei 14

8567 JT Oudemirdum

Telefoon (0514) 57 14 37

E-mail info@dewaps.nl

Internet www.dewaps.nl

Camping geopend van 1 januari tot 31 december.

CAMPING DE WATERMOLEN
OPENDE

Afgelopen jaren BESTE CAMPING NEDERLAND
Bekroond met Gouden Zoover Awards 

Met vers bestelde croissantjes en een cappuccino uit de 
bistro begint de dag, terwijl de vogels een oorverdovend 
concert weggeven. Een paar gasten fietsen een mooie 
tocht in het Coulisselandschap; de prachtige beschutte 
groene omgeving. Anderen trotseren het Blote Voetenpad, geweldig voor jong en oud! 
Ondertussen komen er prachtige knutselwerkjes uit de Piep In, terwijl de ouders van de 
kleine kunstenaars even ontspannen met een Latte Macchiato op het terras. 
Bij het zwemmeer heeft een rubberbootje plezier met een paar kinderen, die fanatiek aan 
het peddelen zijn. Op het strandje wordt aan een zandkasteel gewerkt en iets verderop 
liggen een paar mensen te zonnen in het gras. 
Plons! Een paar vissers bekijken lachend de waterpret verderop bij de watertrampoline, 
terwijl ze hun hengel uitwerpen voor een snoek of karper.  

De namiddag breekt aan... sommige kinderen vermaken zich in de speeltuin, vangen 
kikkervisjes, bouwen een boomhut in het bos, spelen verstoppertje of schommelen op de 
grote familieschommel. Met wijn, een speciaal biertje en warme snacks verblijden we de 
gasten op het terras. Verderop hoor je gelach van wat kinderen die lekker mee doen met 
een kruiwagenrace, die georganiseerd is door de (kleinschalige) animatie. 

In de avond wordt het steeds drukker op het terras; ambachtelijk bereidde pizza's glijden 
vanaf de hout gestookte steenoven op de borden van de gasten, terwijl ze ondertussen 
genieten van de ondergaande zon die langzaam in het meer zakt. 

Bij de kampeerplaatsen keert de rust terug; tijd voor jezelf en elkaar. Hier en 
daar kijken gasten omhoog naar de met diamanten gevulde Melkweg. De hoogste 
tijd om de vuurkorf aan te steken... 

Geen massatoerisme - gezinnen - 50-plussers - animatie, pizza's en plates 
(hoogseizoen) - 12,5 ha. autovrij kampeerterrein met water, strand, bos en 
gras - samen zijn - waterpret - online boeken: www.campingdewatermolen.nl

 Camping de Watermolen

André Ruijtenberg en Ramona Mulder

Openderweg 26

9865 XE Opende

Telefoon (0594) 65 91 44

E-mail info@campingdewatermolen.nl

Internet www.campingdewatermolen.nl

Camping geopend van 10 april tot 12 september
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Drenthe Drenthe
 CAMPING DE DRIE PROVINCIËN
EEN-WEST

Uniek mooi gelegen op de grens van Groningen, 
Friesland en Drenthe.  

Heerlijk kamperen op een gemoedelijke camping met 
enkel volwassenen. Het terrein is parkachtig mooi met 
bomen en visvijvers, de plaatsen zijn riant en omzoomt 
met beplanting voor uw privacy. Hier geniet u maximaal 
van uw ruimte, rust en vrijheid. Ook lekker is het 
restaurant bij de camping, een pluspunt voor 
levensgenieters. Verder is het hier heerlijk wandelen in 
het natuurgebied voor de camping, u stapt zo het bos in 
(eventueel met uw hond). Ook fietsers genieten hier volop van de afwisselende natuur van 
Drenthe, Groningen én Friesland. De mooiste fietsroutes liggen al voor u klaar. 

De camping behoort tot de top van de charmecampings en is de 
beste 50+ camping van Nederland. Ook in het hoogseizoen ervaart u 
hier de weldadige rust (zonder rumoer van verkeer of kinderen). Kom 
hier genieten van de ruimte en de gemoedelijkheid van het Noorden! 

U kampeert tussen weilanden en aan een schitterend bos met 
heide en vennen. Naast de gevarieerde natuur, is hier veel cultuur 
van musea, kastelen tot (pluk)tuinen. In de omgeving liggen 
authentieke brinkdorpen met gezellige terrassen en leuke winkels. 
Op autoafstand liggen de steden Groningen, Leeuwarden en Assen. 
De camping is het ideale vertrekpunt voor afwisselende uitstapjes 
in de drie noordelijke provincies. 

Op de camping kunt u vissen in drie visvijvers. Of geniet in het 
kwaliteitsrestaurant van een heerlijke lunch of een smaakvol diner. De 
camping heeft zeer goede sanitaire voorzieningen en WIFI. Wilt u in 
alle rust kamperen op Camping De Drie Provinciën? Reserveer dan via 
de website of neem contact op via tel:  0516-541201

Camping de Drie Provinciën 

Ronald Boels & Brigitte Koninga

Bakkeveenseweg 15 

9343 TB Een-West

Telefoon (0516) 54 12 01

E-mail info@dedrieprovincien.nl

Internet www.dedrieprovincien.nl

Camping geopend van 1 april tot 1 oktober.

CAMPING DE BERKEN
GASSELTE

Comfortabel kamperen in natuurlijk Drenthe

OOnze gemoedelijke familiecamping grenst direct aan 
het unieke natuurgebied 'Het Drouwenerzand'. Door de 
ligging midden op de hondsrug en in het Nationale park 
de Drentse Aa, is de camping uitermate geschikt voor 
mooie fiets- en wandeltochten in de directe omgeving.
Gezellige kleine velden met speeltoestellen, laantjes met 
rust en privacy, beschut tussen de bomen of liever in de 
zon? Er is voor ieder wat wils.
De ruime kampeerplaatsen hebben 16 A. elektra, tv-aansluiting, gratis WIFI, een 
watertappunt en afvoer op de plaats. 36 Plaatsen zijn tevens voorzien van privé sanitair. 
Er is een natuurlijk gelegen autovrij tentenveld met op elke plaats een eigen picknicktafel.
Heeft u geen eigen kampeermiddel? Huur dan een accommodatie, variërend van eenvoudig 
tot luxe, geschikt voor 2 - 6 personen.
Warme broodjes, kranten, ijs, gas en vergeten boodschappen koopt u in ons winkeltje. Voor 
een hapje of drankje kunt u terecht bij het naastgelegen restaurant.
Voor kinderen zijn er verschillende speeltuinen, een binnenspeeltuin en in de mei- en 
zomervakantie is er een afwisselend recreatieprogramma.

Nieuw in 2021: 
•Vier comfortplaatsen met nieuw privé sanitair
•Twee nieuwe  6-persoons huurchalets de luxe met o.a.       
2 badkamers en ruime veranda met overkapping 
•Vier 4-persoons huurchalets de luxe;
voorzien van een ruime veranda met overkapping

Camping de Berken

Bea, Jan en Jos van der Weide

Agnes Heijn en Henk Kaptein

Borgerweg 23

9462 RA  Gasselte

Telefoon (0599) 56 42 55

E-mail info@campingdeberken.nl

Internet www.campingdeberken.nl

Camping geopend van 1 april tot 1 oktober.
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DrentheDrenthe
 CAMPING MIDDEN DRENTHE
ZWIGGELTE

Kamperen op een rustige camping 
in een natuurrijke omgeving in de 
landerijen van Drenthe.

Gelegen langs het Oranjekanaal in de 
driehoek Assen-Hoogeveen-Emmen ligt onze 
rustige, groene camping. De camping bevindt 
zich in het hart van Drenthe in een landelijke 
bosrijke omgeving. Centraal gelegen tussen 
twee van onze nationale parken het Drents 
Friese Wold en het Dwingelderveld. Camping Midden Drenthe is een camping met grote 
plaatsen op een ruim opgezet park. De ideale plek wanneer u houdt van fietsen, wandelen 
én wanneer u wilt genieten van de rust die Drenthe te bieden heeft. Persoonlijke aandacht 
voor de kampeerder staat bij ons voorop. Door de kleinschaligheid en ons enthousiasme 
creëren wij een gemoedelijke en gastvrije sfeer. 
U heeft de keuze uit een comfortplaats of een basisplaats en ook heeft u de mogelijkheid 
om te kamperen in een trekkershut of luxe blokhut. De comfortplaatsen zijn van alle 
gemakken voorzien, zoals een watertappunt, vuilwaterafvoer, tv-aansluiting en 16 ampère 
stroom. Onze kampeerplaatsen zijn zeer ruim opgezet en hebben een gemiddelde grootte 
van 135 m². Nieuw zijn de verharde camperplaatsen. Voor de kinderen is er een speciaal 
veldje met een speeltuintje en in onze kinderboerderij lopen geitjes, konijnen en kippen.  
Verder is er een klein winkeltje, verse warme broodjes en de dagelijkse krant. Over de 
gehele camping is gratis WIFI beschikbaar.

Nieuwsgierig geworden? 
Bel gerust of kom eens langs en vraag naar onze arrangementen!

Tot ziens in ZWIGGELTE, bij WESTERBORK

Camping Midden Drenthe 

Marieanne en Hilmer

Elperweg 5

9433 TJ  Zwiggelte

Telefoon (0593) 37 00 22

E-mail info@campingmiddendrenthe.nl

Internet www.campingmiddendrenthe.nl

Camping geopend van 1 april tot 31 oktober.

CAMPING MEISTERSHOF
DWINGELOO

Gelegen aan de rand van Nationaal 
Park ”het Dwingelderveld”.

De camping ligt temidden van veel natuur-
schoon. Rustige bossen met vennetjes, 
heidevelden en jeneverbesstruwelen, waar u 
uren ongestoord kunt dwalen. Boerderijen 
liggen verscholen in het groen, fiets- en 
wandelpaden slingeren zich door het mooie 
landschap. In de directe omgeving vindt u 
diverse bezienswaardigheden zoals: de 
hunebedden, het planetron, het bezoekerscentrum, de pottenbakker, de schaapskudde op 
de Dwingelose heide en natuurreservaat Het Lheebroekerzand, waar regelmatig door ons 
natuurexcursies worden georganiseerd. 

Op de camping vindt u royale plaatsen, 
sommige met privé sanitair, een nieuw 
toiletgebouw met o.a. privé badkamers, 
een recreatieruimte en een overdekte 
zandspeelplaats waar uw kinderen 
zich prima vermaken. Verder een klein 
winkeltje voor de dagelijkse krant en 
verse warme broodjes en een snackbar. 
Deze zijn  zondags gesloten.

Camping Meistershof

Familie Klaassen

Lheebroek 33

7991 PM Dwingeloo

Telefoon (0521) 59 72 78

E-mail info@meistershof.nl

Internet www.meistershof.nl

Camping geopend van 1 april tot 30 september. 
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Drenthe
 CAMPING JELLY’S HOEVE
HAVELTE

Camping en logementen voor volwassenen

De camping en logementen liggen op loopafstand van 
het dorp Havelte. Als u de camping verlaat zit u 
meteen in een zeer prachtige natuur waarin u heerlijk 
kunt fietsen en wandelen.

Het terrein (circa 1,5 hectare) is verdeeld in  
5 afzonderlijke veldjes die van elkaar gescheiden zijn 
door singels van bomen en struiken. Hierdoor is een 
knus geheel ontstaan dat in overeenstemming is met 
het naastgelegen natuurgebied. Op ieder veldje zijn 
zeven tot negen kampeerplaatsen voor caravan, camper of tent en auto gesitueerd. De zeer 
ruime plaatsen zijn door lage beplanting van elkaar gescheiden waardoor u op uw plek altijd kunt 
genieten van privacy. Alle plaatsen hebben een 10 ampère elektra aansluiting, vuilwateraansluiting 
en uitstekend wifi ontvangst.
Het verwarmde sanitair gebouw is voorzien van toiletten, wascabines, ruime douches en een 
afwasplaats. Verder kunt u gebruik maken van de wasmachine, droger en is er een voorziening om 
het chemisch toilet te legen. Voor camperaars hebben wij een ruime en goed toegankelijke 
camperserviceplaats. In de overdekte fietsenstalling kunt u veilig uw fiets stallen en eventueel 
opladen. Campers kunnen bij ons op elke plek staan.

Jelly’s Hoeve is een camping voor volwassenen. 
Onze gasten komen voor de rust, de ruimte, de 
natuur, de sfeer en onze goede voorzieningen.

Spreekt u dit aan, 
dan zien wij u graag
op Jelly´s Hoeve!

Adult Only Camping Jelly’s Hoeve

Ellen & Roger Vermeire

Raadhuislaan 2

7971 CT Havelte 

Telefoon (0521) 34 28 08

E-mail info@jellyshoeve.nl

Internet www.jellyshoeve.nl

Camping geopend van 1 april tot 31 oktober. 

Overijssel
NATUURCAMPING EELERBERG
HELLENDOORN

Kamperen, waar de natuur je thuis is.  

Op een heel mooi plekje, nabij het buurtschap 
Eelen en Rhaan, verscholen tussen bos, heuvels, 
weiland en zandwegen ligt aan het Pieterpad 
Natuurcamping Eelerberg. Door deze unieke 
ligging met alleen bestemmingsverkeer, vind je 
een oase van rust, ruimte en natuur. 

De hele omgeving ademt gastvrijheid, 
gemoedelijkheid en rust uit, alsook het dorpje 
Hellendoorn. Tel daar onze authentieke 
boerderij Onder de Eik  (waar je natuurlijk een 
hapje kunt eten), het zwembad, de ruime plekken, het speelbos, de paarden en de kippen, 
de speelvoorzieningen en de vele wandel- fiets- en zelfs  paardrijroutes bij op en u heeft 
de ingrediënten voor een heerlijke vakantie.

De fijne  sfeer van de camping wordt mede bepaald door wat de gasten meebrengen. Om 
dat te borgen wordt van gasten verwacht dat ze een aantal gedragsregels omtrent 
bijvoorbeeld autogebruik, inrichting van het terrein met de meegebrachte voorzieningen en 
de avondrust respecteren. Dat maakt wat hier zo mooi is, mooi blijft. Zie daarvoor ook 
onze voorwaarden.

De directe omgeving, de grens van Twente en Salland, bestaat uit een cultuur historisch 
en beschermd natuurgebied. Met een prachtig gevarieerd landschap en verrassende 
glooiingen. De Regge met zijn ruime natuurlijke oevers vind je hier om de hoek. Het 
Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug is het pareltje van Overijssel, waar de camping 
alleen door het zandpad van wordt gescheiden. De eerste prachtige 
glooiing, de Eelerberg ligt op loopafstand.

Wij zijn er trots op dat wij al dit moois kunnen delen en  heten jullie 
van harte welkom op Natuurcamping Eelerberg.

Rik en Manon

Camping Eelerberg

Rik en Manon Groenenberg 

Ossenkampweg 4

7447 PR  Hellendoorn

Telefoon 06 51340919

E-mail camping@eelerberg.nl 

Internet www.eelerberg.nl

Camping geopend van 1 april tot 1 oktober.
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Overijssel
CAMPING DE BOVENBERG 
MARKELO

Gelegen aan de voet van de 
“Friezenberg”.

Camping de Bovenberg is een 
sfeervol kampeerterrein van 
ruim 4.5 hectare gelegen aan 
natuurgebied de Borkeld en is 
uitermate geschikt voor natuur-
fiets-en wandel liefhebbers van 
alle leeftijden.

Kinderen kunnen zich heerlijk 
vermaken op 1 van de 6 speel-
plekken. Bij mooi weer is 
uiteraard het zwemmeertje met zandstrand een heerlijke plek om tot rust te komen,

De Bovenberg bestaat uit vier verschillende kampeervelden. Hierdoor is er altijd wel een 
schikte kampeerplaats te vinden die aan uw wensen voldoet.

De camping is ruim opgezet met comfortplaatsen van wel 150 m2 waar u veel rust en 
ruimte vindt. Verder bevind zich op de camping 2 ruime en schone toiletgebouwen.
 
Ook verhuren wij een origineel Noorse blokhut een luxe stacaravan 
en twee trekkershutten comfort alle met veel comfort.
 
Kom genieten van de Twentse gastvrijheid en omgeving

Camping De Bovenberg

Familie Scholten

Bovenbergweg 14

7475 ST Markelo

Telefoon (0547) 36 17 81

E-mail info@debovenberg.nl

Internet www.debovenberg.nl

Camping geopend van 1 april tot 18 oktober 2021.

Gelderland
CAMPING DE HELFTERKAMP
VAASSEN

Camping de Helfterkamp is een ideale 
familiecamping, gelegen in Vaassen op de 
Veluwe in een prachtige, bosrijke omgeving 
aan de rand van de Kroondomeinen.

Onze 6 ha. grote camping ligt op een eigen 
grondgebied van ca. 14 ha. De campingplaatsen zijn 
zeer ruim van opzet, zodat u optimaal kunt genieten 
van het echte kampeergevoel zowel met tent, 
caravan als camper. Naast de sterke natuurbeleving vinden onze gasten bij ons vooral 
Veluwse gemoedelijkheid en gastvrijheid. Kinderen kunnen zich naar hartenlust uitleven op 
de diverse speelplaatsen, de waterzandspeeltuin en een ondiepe beek. Verder is er een 
kinderboerderij, een speelbos en een recreatieschuur. Op de camping verhuren wij 
stacaravans voor 4 of 6 personen, een toercaravan en een ruime vakantiewoning, deze 
zijn van alle gemakken voorzien en volledig ingericht. Centraal op ons terrein staat een 
typisch Gelderse boerderij, waarin naast de receptie ook een ruim gesorteerde  
kampwinkel is gevestigd. Onze sanitair gebouwen zijn verwarmd en voorzien van o.a. 
babywasruimtes, familiedouches, mindervalideruimtes en een wasserette.

Overal op het terrein bestaat de mogelijkheid tot een elektra-
aansluiting (max 16 ampère), alle kampeerplaatsen zijn voorzien 
van een water- en rioolaansluiting en Wi-Fi is beschikbaar op 
de gehele camping. Voor een TV- aansluiting kunt u bij ons een 
digitenne huren, ook een fiets huren behoort tot de 
mogelijkheden. Honden worden op onze camping toegelaten, 
zij moeten wel worden aangelijnd.

Camping de Helfterkamp

Familie Looijmans

Gortelseweg 24

8171 RA Vaassen

Telefoon (+31)(0)578 571 839

E-mail info@helfterkamp.nl

Internet www.helfterkamp.nl

Camping geopend van 1 maart tot 31 oktober.
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Gelderland Gelderland
CAMPING TAMARING
RUURLO

Prachtig begroeide en rustige camping gelegen 
in de mooie Achterhoek!

De kleinschalige Camping Tamaring ligt in Ruurlo, hartje 
Achterhoek dicht bij Lochem, Vorden en Zutphen. Ruurlo is 
een gezellig dorp in een bosrijke omgeving met een 
afwisselend natuurgebied in het typische coulisselandschap, 
wat uitnodigt tot een ontspannen wandeling of fietstocht 
met leuke bezienswaardigheden in de buurt, zoals Kasteel Ruurlo met museum MORE op 
maar 3.3 km vanaf Camping Tamaring! Beleef dus een heerlijke vakantie, voor mensen die 
van rust en ruimte houden en voor gezinnen met jonge kinderen.

Kamperen in de natuur, een gemoedelijke en ontspannen sfeer met aandacht voor onze 
gasten; Tamaring is een Charme Camping met kwaliteit en gastvrijheid. Liggend aan het 
fietsknooppuntennetwerk, tevens RUSTPUNT. De camping heeft een unieke combinatie van 
een groot, open en zonnig veld, afwisselend met beschutte natuurlijke plekken en kleinere 
velden, alles met 10 ampère. Een deel van deze ruime plekken heeft extra comfort en is 
voorzien van eigen water en rioolaansluiting! WIFI en TV-digitenne aanwezig. 

Camping Tamaring heeft een overdekte fietsenstalling met oplaadpunt, een camperservice- 
station, een dubbele jeu-de-boulesbaan en een bibliotheek. Voor onze kleine gasten is er 
een peuterzwembad, een uniek speelbos met waterpomp, een speeltuin en een overdekte 
speelloods met kinderfietsjes. Het sanitair is luxe, verwarmd en schoon. Met sep-card 
systeem, een ruim kinderbad, gezinsdouches en voorzieningen voor 
mindervaliden. Bij de receptie kunt u terecht voor uw krant en verse 
broodjes. Honden zijn in overleg toegestaan. Verhuuraccomodaties zijn 
aanwezig.

...Dus kom lekker ‘uutbloaze’n in de Achterhoek!
Jan en Wenda ontvangen u graag op
Camping Tamaring. Camping Tamaring

Jan en Wenda van Kuijk

Wildpad 3

7261 MR Ruurlo

Telefoon (0573) 45 14 86

E-mail info@camping-tamaring.nl

Internet www.camping-tamaring.nl

Camping geopend van 27 maart tot 10 oktober.

CAMPING ’t MEULENBRUGGE
VORDEN

Prachtige Camping gelegen aan de
waterkant van een bosrijke omgeving.

In de mooie omgeving van het 8 kastelen dorp Vorden, 
(Gem Bronckhorst) vind U Camping `t Meulenbrugge. 
Onze rustige autovrije Camping is gelegen aan de 
bosrand van een ideale fiets en wandel omgeving. Bij 
ons heerst er nog een gemoedelijke sfeer en 
persoonlijke aandacht. De Camping heeft zowel zon als 
schaduw plekken. Onze camping is alleen geschikt voor 
mensen die zonder kinderen op vakantie gaan, u vindt 
bij ons dan ook geen speeltoestellen of animatieteam. U kunt in alle rust genieten van de 
geluiden van de natuur en van het prachtige uitzicht op de kerk van het dorpje Kranenburg. 
Onze camping heeft 3 luxe verwarmde sanitair gebouwen met een professionele 
wasmachine en droger,  er is een jeu de boules baan aanwezig, er is een krant en er zijn 
eieren te koop en `s morgens komt er een bakker met verse warme broodjes.

De camping ligt zeer centraal voor een mooie fietstocht naar Lochem, Zutphen, Ruurlo of 
het kleinste stadje van Nederland Bronkhorst, bovendien loopt het beroemde Pieterpad en 
de knooppunten route ook vlak langs de camping. U kampeert bij ons op zeer ruime 
comfortplaatsen welke zijn voorzien van water, 10-16 ampere elektra en rioolaansluiting , 
bovendien zijn al onze voortent plekken verhard. Wij verhuren ook 4 trekkershutten, 2 
Slaapvaten en 2 Pods. Kortom: onze camping is met name geschikt voor  wie opzoek is 
naar rust en ruimte in een gastvrije omgeving waar je heerlijk kunt 
wandelen en fietsen en genieten van het prachtige coulissen 
landschap.

U bent dan ook van harte welkom op 
Karaktervolle Groene Camping `t Meulenbrugge.

Camping ’t Meulenbrugge

Hans en Jolanda Pardijs

Mosselseweg 4

7251 KT Vorden

Telefoon (0575) 55 66 12, 06 23 89 21 21

E-mail info@meulenbrugge-vorden.nl 

Internet www.meulenbrugge-vorden.nl

Camping geopend van 1 april tot 1 november.
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   10/16 D ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ F ✓ ✓ ✓   ✓ ✓  12,5 60 3 2  6 16 10 - 04 12 - 09

   10   ✓   ✓   ✓ F ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   6 143    5 30   01 - 01 31 - 12

   10  D ✓   ✓    F ✓  ✓     6,5 100    40   01 - 04 01 - 10

   16  C ✓   ✓ ✓ ✓ F ✓ ✓  ✓  ✓ ✓ 36 4 104 26  3 2 6 01 - 04 01 - 10

   6/16 C ✓   ✓   ✓ F ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  3,5 55   2 25  2 01 - 04 31 - 10

   10 D ✓   ✓ ✓ ✓ F ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 10 6 111 2  4 25   01 - 04 30 - 09

   10   ✓   0,25      F  ✓*   ✓       1,5 40 3        01 - 04 31 - 10

   4/6   ✓ ✓   ✓  ✓ ✓ F ✓*  ✓ ✓ ✓ ✓   4,2 62 4  2 7  01 - 04 01 - 10         

    10  ✓ ✓  0.8  ✓ ✓ F ✓* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  4,5 66 3  2 20 9 01 - 04 18 - 10

   6/10/16 D ✓   1,5 ✓  ✓ F ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   6 173  12   24 1 01 - 03 31 - 10

    10 D ✓  ✓ 1,5 ✓ ✓ F ✓* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  3,5 100 4   10   27 - 03 10 - 10 

   10/16 D ✓    2,5 ✓    F ✓   ✓     ✓ 2 4 94   4 6  01 - 04 01 - 11

   4/6   ✓   1 ✓ ✓ F ✓* ✓ ✓ ✓ ✓   4,2 95   10 25   01 - 01 31 - 12

   6 C ✓   ✓ ✓  F ✓* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  4,7 85 10  3 8  75 01 - 04 02 - 10

   6 D ✓   0,5 ✓  ✓ F ✓* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  3,5 90 3  2 27   01 - 04 31 - 10

   8/10/16 D ✓    ✓ ✓  ✓ F ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 58 8 80 5  5 4 70 01 - 01 31 - 12

    6/10   ✓    ✓ ✓  ✓ F ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  8 90  6 20   02 - 04 02 - 10

   6 C ✓ ✓  ✓    F  ✓   ✓ ✓  4 90 8  10  31 01 - 04 01 - 10

   6/10 C ✓ ✓   2  ✓ F ✓* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  6 101 1  2  28  5 01 - 04 08 - 10

   6/10/16   ✓   4   ✓  F ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   4 40   2 40   01 - 04 15 - 10

   6/10 D ✓   ✓  ✓ ✓ F ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  6 74 5  8  20   26 - 03 26 - 09

   4/16  ✓   0,2   ✓ F/K   ✓ ✓ ✓  ✓  6 110 3   50    15 - 03 15 - 10

   10 C ✓ ✓  ✓   ✓ F/K ✓* ✓ ✓ ✓ ✓   2,5 43 4  1 26  20 02 - 04 03 - 10

   6/16 C ✓   0,7   ✓ F ✓*  ✓     12 7,3 50    6   01 - 03 01 - 10

   6/10 D ✓    2 ✓  ✓ F ✓* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  3,5 57 1  4 25  4 19 - 03 31 - 10

   10  ✓   0,5 ✓ ✓  ✓* ✓ ✓   ✓  2 55 4   4  31 - 03 03 - 10

   10  ✓   2,5   ✓ F ✓* ✓ ✓ ✓ ✓   2,3 79       02 - 04 23 - 10

GRONINGEN 1 De Watermolen

FRIESLAND  2 De Waps

DRENTHE 3 De Drie Provinciën

 4 De Berken    

 5 Midden Drenthe    

 6 Meistershof    

 7 Jelly’s Hoeve    

OVERIJSSEL 8 Eelerberg    

 9 De Bovenberg    

GELDERLAND 10 De Helfterkamp    

 11 Tamaring    

 12 ’t Meulenbrugge    

 13 Beek en Hei    

 14 Zuid Ginkel    

 15 Warnsborn     

 16 De Graafschap    

 17 Jena    

 18 Waalstrand    

UTRECHT 19 De Grebbelinie    

FLEVOLAND 20 Het Groene Bos

 21 De Ruimte   

ZEELAND 22 De Vier Bannen 

NOORD-BR. 23 De Uitwijk    

 24 De Graspol 

LIMBURG 25 Geelenhoof

  26 De Gronselenput

 27 Alleleijn



GelderlandGelderland
 CAMPING BEEK EN HEI
OTTERLO

Zomer én winter een warm welkom in het hart 
 van de Veluwe.

Beek en Hei - gelegen rond een historisch boerderijtje in het 
bos - herbergt het mooiste dat je aan vakantie beleven wilt. 
Zomer en Winter, Lente en Herfst. Of je nu alleen, met meer,  
of samen met je [klein]kinderen bent. Waar kamperen nog 
echt kamperen is, waar haast plaats maakt voor rust, natuur 
en cultuur. Je staat in het hart van de Veluwe, tussen het Nationale Park de Hoge Veluwe 
[met daarin o.a. het Kröller - Müller Museum en zijn wereld beroemde Van Gogh collectie] 
en het vrij toegankelijke natuurmonument "Het Planken Wambuis", met zijn grillige 
zandverstuivingen, glooiende heidevelden en oude eikenbossen. Waar je ook herten, reeën, 
wilde zwijnen, kleinwild en vele vogelsoorten kunt observeren naast wilde paarden, 
runderen en schapenkudden met herder. Beek en Hei is daarbij een prima uitvalsbasis voor 
avontuurlijke wandel- en fietstochten in de gehele regio, waaronder steden als Arnhem, 
Apeldoorn, Ede en Barneveld met hun rijke aanbod aan musea en historie zoals de Airborne 
landing locaties. Verder is daar het knusse dorpscentrum van Otterlo op loopafstand, voor 
je dagelijkse boodschappen en een ruim keuze aan eetgelegenheden. En een aanrader: het 
intieme Nederlands Tegelmuseum met zijn unieke collectie.

Zoek je een kampeerplek met privacy [tussen de hagen], een plaats op het gezellige 
gezinsveld, of wil je vrij kamperen op ons open bos terrein? Of zoek je liever onderdak in 
onze [verwarmde] trekkerhutten? Het kan allemaal. Onze kampeergedeelten zijn autoluw. 
De kinderen kunnen heerlijk spelen op onze diverse speelplekken, aan de kaboutertocht 
deelnemen in het naastgelegen paddenstoelenbos of zwemmen op diverse 
locaties in de directe omgeving. Populair zijn ook de wildtochten o.l.v. de 
boswachter en de huifkartochten over zandwegen door de rijke natuur. 
Daarnaast is er in het hoogseizoen regelmatig kleinschalige animatie voor 
jongere kinderen.  Kortom oud en jong zijn het gehele jaar door welkom op ons 
terrein, door de ANWB uitgeroepen tot "Charme 
Camping"! Camping Beek en Hei

Familie Jansen - Team "Beek en Hei"

Heideweg 4

6731 SN Otterlo

Telefoon (0318) 59 14 83

E-mail info@beekenhei.nl

Internet  www.beekenhei.nl

Camping geopend van 1 januari tot 31 december.

BOS- EN HEIDE CAMPING ZUID GINKEL
EDE

Bij camping Zuid Ginkel is het nog écht kamperen!

Menig campinggast komt met grote regelmaat bij ons terug om te 
genieten van het mooie terrein en de veelzijdigheid die de Veluwe en 
onze omgeving te bieden heeft. Denk hierbij aan: de prachtige paarse 
heide, de schaapskuddes, burlende herten in de bronsttijd en de 
luchtlandingen in september. 

Vanaf de camping kunt u heerlijk fietsen en wandelen. Maar liefst 90 fietsroutes zijn er in 
onze omgeving, allemaal op basis van knooppunten. Als camping zijn we een zeer geliefd 
rustpunt voor vele (lange afstand) wandeltochten zoals bijvoorbeeld het Trekvogelpad. 

De camping is speels ingedeeld en kamperen kunt u op zowel kleine als grotere velden of 
juist lekker rustig op een “eigen” plekje. Als de bezetting het toe laat mag u bij aankomst 
uw eigen plaatsje uitzoeken. Onze kampeerplaatsen zijn voorzien van elektra (6 KWh), 
water, afvoer, WIFI (tegen betaling) en TV-aansluiting.
Het sanitair gebouw is schoon, comfortabel warm en beschikt over een ruime vaatwasplaats, 
wasserette, mindervalide douche en babywasruimte.

Ook voor het huren van een chalet of tent kunt u bij ons terecht.

Bij de receptie kunt u terecht voor de krant, verse broodjes en andere boodschappen. 
Maar ook voor allerlei toeristische informatie en (gratis) wandel- en 
fietsroutes.
Op ons kleine terras kunt u genieten van o.a. een kopje koffie, 
frisdrank of lekker Italiaans softijs. 

Persoonlijk contact met onze campinggasten is voor ons erg 
belangrijk. Wij doen er dan alles aan om een fijne, gezellige en 
mooie kampeervakantie te bezorgen.

.
Bos- en Heide Camping Zuid Ginkel

Familie H.P. Prangsma

Verl. Arnhemseweg 97

6718 SM Ede

Telefoon (0318) 61 17 40

E-mail info@zuidginkel.nl

Internet www.zuidginkel.nl

Camping geopend van 1 April - 2 Oktober.
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Gelderland

Camping Warnsborn 

Felix en Margo Breukers

Bas Breukers en Lotte Bakkenes 

Bakenbergseweg 257 

6816 PB Arnhem

Telefoon (026) 442 34 69

E-mail info@campingwarnsborn.nl

Internet www.campingwarnsborn.nl

Camping geopend van 1 april tot 31 oktober.

 CAMPING WARNSBORN
ARNHEM

Rust en ontspanning op groot 
landgoed van ’Het Geldersch 
Landschap’.

Camping Warnsborn is een goede, 
rustige en schone camping, gelegen 
op een van de mooiste landgoederen 
van ’Het Geldersch Land schap’ aan 
de rand van de Veluwe. 
De camping is geheel met gras 
begroeid en wordt omgeven door 
eeuwen oude bomen die u beschutten 
tegen de wind. We hebben geen 
zwembad of kantine, maar wel een 
prachtig bosgebied om te fietsen, 
wandelen of spelen. 

Wij hebben een speeltuintje, fietsjes en skelters voor de kleinste kampeerders. U treft 
altijd een van ons op de receptie (tevens winkel) voor info, fiets en wandelroutes, broodjes 
etc. Arnhem trekt mensen uit de hele wereld, waardoor er op ’Warnsborn’ altijd een 
internationale sfeer heerst. De camping ligt in de directe omgeving van Burgers’ Zoo, 
Openlucht Museum, ’t nationale park ’de Hoge Veluwe’ en minder dan 4 kilo meter van  
het centrum van Arnhem met een prima busverbinding.  
Voor fietskampeerders en rugzakkers is er altijd plaats.  
Voor groepen jongeren niet. Camperservice aanwezig.  
ANWB Charme Camping.

Gelderland
PARKCAMPING DE GRAAFSCHAP
HUMMELO

Voor echte natuur, wandel en fietsliefhebbers.
Gelderland, Hummelo (bij Doetinchem)

Parkcamping de Graafschap is een kleinschalige  
camping van 6 ha. gelegen aan de rand van de Kruis-
bergse bossen. De camping is gelegen in de gemeente 
Bronckhorst, de grootste platte-landgemeente van 
Nederland. Wie van wandelen of fietsen houdt kan 
zijn hart ophalen in de cultuurhistorische Achterhoek.

De Kruisbergse bossen en het coulisselandschap van de Achterhoek lenen zich uitstekend 
voor heerlijke rustige wandelingen of fietstochten. (Gratis fiets- en wandeltochten vanaf 
onze camping). Voor wie van echt Achterhoekse gezelligheid houdt, is een bezoek aan de 
nabij gelegen winkelstad Doetinchem een aanrader, vooral op de marktdagen dinsdag en 
zaterdag, tevens is een bezoek aan het kleinste stadje Bronkhorst, Doesburg en Zutphen 
een aanrader. Onze camping kent veel privacy, rust, een hoog hygiëneniveau en is milieu-
vriendelijk. Op de bijna 6 hectare zijn er 58 toerplaatsen met verwarmd privésanitair.Elke 
plaats heeft Digitale tv elektra, een watertappunt en afvoer op riolering. Verder zijn er 
trekkershutten, Finse kota’s, slaapvaten, podges en stacaravans te huur en er is een veld 
voor tentjes. Er zijn twee verwarmde sanitair gebouwen (douchen en warm water is gra-
tis). Onze gasten kunnen gratis gebruik maken van het openluchtbad in Hoog-Keppel t/m  
half september Kamperen kan het gehele jaar. In de winter is het   alleen mogelijk op een 
plaats met verwarmd privésanitair.

Parkcamping de Graafschap

Familie Hylkema

Loenhorsterweg 7c 

6999 DT Hummelo (bij Doetinchem)

Telefoon (0314) 34 37 52 

E-mail info@camping-degraafschap.nl

Internet www.camping-degraafschap.nl

Camping is het gehele jaar geopend
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Gelderland

Kasteel & Landgoed Camping Jena 

Familie de Wit

Rozegaarderweg 7    

6999 DW Hummelo    

Telefoon (0314) 38 14 57

E-mail info@camping-jena.nl

Internet www.camping-jena.nl

Camping geopend van 2 april tot 2 oktober.

 CAMPING WAALSTRAND
GENDT

Als rustgevend baken, weet rivier de Waal al onze gasten te betoveren. Het weidse 
uitzicht, de prachtige rivierdelta en de talloze schepen die voorbijvaren bieden een 
panorama om van te genieten. U wordt vermaakt vanuit uw campingstoel!
Camping Waalstrand ligt midden in de “Gelderse Poort”, waar de natuur ongestoord haar 
gang kan gaan. Een oase van geuren en geluiden, juist omdat veel planten en vogels weer 
terugkeren naar dit uitgestrekte gebied. U kunt heerlijk wandelen en fietsen in de 
uiterwaarden waar ook Gallowaykoeien, de Rodegeuzen en Konikpaarden grazen. 

Vergeet vooral uw fiets niet of huur er een op onze camping. Veerponten en bruggen 
zorgen voor onverwachte oversteekjes zodat u oneindige fietstochten kunt maken langs 
romantische dijken en gezellige dorpjes. Het historische Fort Pannerden, Kasteel 
Doornenburg en het "Dijk van een Wijf" zijn absoluut een bezoek waard. 

Naast rust en ruimte vindt u moderne sanitaire voorzieningen zoals: gratis douche, warm 
water op alle wastafels, familiedouche, babyroom en een complete 
wasserette. Er is bovendien een zwembad, een recreatietuin en 
een café met terras aan de rivier de Waal. Wenst u een 
kampeerplaats direct aan het water? Reserveer die dan even. U 
kunt bij ons terecht met caravan, vouwwagen, tent en camper.  

Camping Waalstrand is een hondenvrije camping. 
Tot ziens op ons unieke plekje aan de Waal!

Camping Waalstrand

Roger Cornelissen en Anciëlla Tap

Waaldijk 23a

6691 MB Gendt

Telefoon (0481) 42 16 04

E-mail info@waalstrand.nl

Internet www.waalstrand.nl

Camping geopend van 1 april tot 1 oktober.

Waalstrand

Gelderland
KASTEEL & LANDGOED CAMPING JENA 
HUMMELO

Waan je in de 18de eeuw op 
Camping Jena in Hummelo.

Kasteel & Landgoed Camping Jena ligt 
midden op het prachtige Landgoed Enghuizen 
en is één van de 16 bewaarden landgoederen 
en buitenplaatsen van deze streek. Dit gebied 
leent zich dan ook uitstekend voor heerlijke 
fiets & wandel tochten. Een uitstapje naar 
het kleinste stadje van Nederland; Bronkhorst of één van de Hanzesteden zoals Doesburg 
& Zutphen mag dan eigenlijk ook niet ontbreken. De camping zelf wordt gekenmerkt door 
ruime standplaatsen, veel groen en een gemoedelijke sfeer. Er zijn verschillende 
kampeervelden zoals; de kampeerweide met kampvuurplaats, de perengaard, het grote 
veld en voor extra privacy het hofjes veld. Er zijn twee uiterst schone sanitair gebouwen 
welke vrij van munten/sleutels oid zijn te gebruiken, tevens is er een wasserette en 
babyruimte. In de receptie kunt u dagelijks terecht voor toeristische informatie, fietsen & 
wandelen kaarten, lokale krantjes, tevens is er een “vergeten” boodschappenkast. Op ons 
kleine terrasje onder de maar liefst 160 jaar oude linde bomen kunt u genieten van een 

heerlijk bakje koffie met wat lekkers, 
tevens kunt hier gebruik maken van gratis 
wifi.  

Voor kinderen is er ook genoeg te 
beleven, zo is er een stoer 
fietscrossbaantje, air trampoline, 
water & zandspeeltuin en een 
leuke kabouterroute direct 
vanaf de camping.

Heerlijk onthaasten op onze verzorgde camping aan de oevers van de Waal.  
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Utrecht
CAMPING DE GREBBELINIE 
RENSWOUDE

Camping de Grebbelinie is een unieke kampeer- en
logeerlocatie gelegen tussen de Utrechtse Heuvelrug
en de Veluwe in het midden van het land.

Camping de Grebbelinie is een prachtige camping voor mensen
die houden van rust en natuurschoon. U kunt direct vanaf ons
bedrijf diverse (klompen) wandelingen of een fietstocht maken 
door de mooie afwisselende natuur. Wij bieden u de rust van het 
platteland en de vriendelijkheid van kasteeldorp Renswoude.

De camping ligt direct aan het natuurgebied van de Grebbelinie met Fort Daatselaar.
Vanaf de camping bent u binnen een paar kilometer op de Veluwe of de Utrechtse 
Heuvelrug. De camping beschikt over mooie ruime plaatsen op een groene grasmat met 
alle comfort op de plaatsen zoals: vuilwaterafvoer, water, elektra, gratis WIFI en een 
gratis CAI-aansluiting. We beschikken op ons terrein over vier camperplaatsen. Het ruime 
sanitairgebouw heeft een luxe uitstraling en is verwarmd met vloerverwarming, bij mooi 
weer verwarmen de zonnecollectoren het water in het sanitairgebouw. Kinderen kunnen 
zich vermaken in onze nieuwe natuurlijke zwemvijver in één van de speeltuintjes of in de 
kinderboerderij. Tevens beschikken wij over vijf sfeervolle ingerichte vakantiewoningen. De 
woningen zijn voorzien van een keuken, badkamer, toilet een gezellige woonkamer met 
terras op het zuiden, en op de bovenverdieping twee slaapkamers met heerlijke 
boxspringbedden. Nieuw sinds dit jaar is een mooie hotelstudio met eigen sanitair, een 
heerlijk 2 persoonsbed en een compleet ingerichte keuken. Op het 
terrein zijn nog een trekkershut, een safarilodge, een Podge en een 
pipowagen gesitueerd. Ook bent u van harte welkom met uw familie 
om gezellig met zijn allen te kamperen dit kan op ons groepenveld.
 
Familie van Triest heet u graag van harte welkom 
op camping de Grebbelinie

Camping De Grebbelinie

Familie van Triest

Ubbeschoterweg 12

3927 CJ  Renswoude

Telefoon 0318-591073

E-mail info@campingdegrebbelinie.nl

Internet www.campingdegrebbelinie.nl

Camping geopend van 1 april tot 8 oktober.

19

Zoek via onze campingzoeker 
een KGC-camping op basis 
van uw wensen!

  Parkeer uw camper op 

een karaktervolle
 camping 

 midden in de natuu
r!

Campers 

welkom op 

alle cam
pings



Flevoland
CAMPING HET GROENE BOS
ZEEWOLDE

Kamperen in het grootse 
loofbos van Nederland!?

Sprookjesachtig hoge populieren? Het 
grootste loofbos van Nederland? Varens, 
mossen en slingerplanten? Je denkt niet 
meteen aan Flevoland. Toch is Flevoland, 
onze jongste provincie, gezegend met een 
aantal mooie bossen. En dankzij de 
vruchtbare zeebodem waarop de polder 
werd aangelegd, zijn veel bomen al zo hoog dat ze eeuwenoud lijken in plaats van nog maar 
vijftig jaar. Van een afstand ziet het Horsterwold eruit als een grote groene muur, ín het 
bos tref je een verrassende wereld waar fluweelzachte mossen op de boomstammen 
groeien. In de ́ Stille Kern´ zijn open bosweiden te vinden zijn waar reeën en Konikpaarden 
grazen. Met 4200 hectare is dit het meest uitgestrekte bosgebied in Nederland!

Camping het Groene Bos is gelegen op een 4 hectare groot terrein, vanwege de rust 
worden niet meer dan 80 toeristische- en seizoenplaatsen verhuurd. De camping is 
geschikt voor onder andere natuurliefhebbers, ouderen en gezinnen met jonge kinderen. In 
de speeltuin vindt u kinderfietsjes, steppen en skelters waar kinderen over het gehele 
terrein mee mogen spelen. Er zijn buitengewoon veel fiets- en wandel mogelijkheden in de 
omgeving en wij zijn ook nog direct gelegen aan het fietsknooppunten netwerk. De 
historische stad Harderwijk met het Dolfinarium is met de fietsveer te 
bereiken. Maar ook dag attracties zoals Walibi World of het Aviodrome zijn 
in de buurt. Weet u ook dat Zeewolde heerlijke zand stranden heeft aan de 
randmeren?

Wij zien u graag op Camping het Groene Bos!

Camping Het Groene Bos

Familie Veen

Groenewoudse Weg 98

3896 LS  Zeewolde

Telefoon (036) 523 63 66

E-mail info@hetgroenebos.nl

Internet  www.hetgroenebos.nl

Camping geopend van 1 april tot 15 oktober

Flevoland
CAMPING DE RUIMTE
DRONTEN 

Onze Charmecamping is gelegen op een 
verrassend mooi plekje verscholen in het
Abbertbos in Dronten, 500 meter van de 
Veluwse randmeren, op een zandbank van 
de voormalige zeebodem van Flevoland!

Zoekt u rust, veel ruimte, gastvrijheid en een 
ontspannen vriendelijke, gemoedelijke sfeer? Dat 
vindt u op Camping De Ruimte!   
                                            
Kamperen op één van de gezellige velden, op een comfortplaats of een kampeerplaats 
met privacy tussen hagen onder de bomen, dat kan allemaal op Camping De Ruimte. 
Het terrein is 6 hectare groot en er zijn 94 grote kampeerplaatsen en ligt midden in het 
bos. De camping is autovrij, het sanitairgebouw is schoon en comfortabel warm.
Het sanitair en het terrein zijn volledig aangepast voor mensen met een beperking. Mocht 
u wat lichamelijke ongemakken hebben dan is dat hier geen enkel probleem!

Wij hebben een gezellig restaurant met een mooi terras en een kok die lekker kan koken 
die gerechten maakt voor een betaalbare prijs. Er zijn in de zeer nabije omgeving 
prachtige HANZESTEDEN zoals Elburg, Kampen, Hasselt, Hattem, Zwolle en Harderwijk te 
bezoeken. Maar ook een bezoek aan het Dolfinarium, Bataviastad en het Aviodrome behoort 
tot de mogelijkheden. Op de fiets kunt u het “nieuwe land” en  het “oude land” ontdekken! 
Wilt u naar een strandje toe dan kan dat ook, er zijn meerdere strandjes gelegen aan het 
Veluwemeer.

Bij de receptie kunt u terecht voor de vergeten boodschappen, gas  en 
algemene informatie. Elke dag kunt u verse broodjes bestellen die wij 
zelf bakken. Op de u gewenste tijd kunt u deze ophalen. Het gebruik 
van Wifi is natuurlijk gratis! 

Voor alle tarieven en aantrekkelijke arrangementen, zie onze website. 
Kortom, het is bij ons “GEWOON GOED” vertoeven!
We zien u graag op Camping De Ruimte! 
Lineke en Jean                                                                                                        

Camping De Ruimte

Lineke de Niet en Jean Chaigneau

Stobbenweg 23

8251 PX  Dronten

Telefoon 0321-316442 

E-mail info@campingderuimte.nl

Internet www.campingderuimte.nl

Camping geopend van 26 maart tot 26 september.
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Juni
 KGC fietsmaand!

Bent u op zoek naar gastvrijheid, kwaliteit, rust en natuur, 
kom dan kamperen op een van de KGC campings. 

Plan een fietsvakantie in 
Nederland op één van 
de mooie KGC-campings.

Na het succes van voorgaande 
jaren, heeft KGC ook dit jaar de 
maand juni weer tot KGC-fiets-
maand uitgeroepen. Als u in deze 
maand meerdere dagen op één 
van de KGC-campings verblijft, 
ontvangt u leuke extra's!

Camping De Vier Bannen 

Fam. Manni

Weg van de Buitenlandse Pers 1a

4305 RJ Ouwerkerk

Telefoon (0111) 64 20 44

E-mail info@vierbannen.nl

Internet www.vierbannen.nl

Camping geopend van 15 maart tot 15 oktober.

 CAMPING DE VIER BANNEN 
OUWERKERK

In de oudste en grootste polder 
van Duiveland, bedijkt voor 1300 
ligt kampeerterrein De Vier Bannen 
dit waren de heerlijkheden Capelle, 
Ouwerkerk, Nieuwerkerk en Botland 
hieraan ontleed kampeerterrein De 
Vier Bannen zijn naam. 

Het kampeerterrein ligt midden in het 
prachtige krekengebied. Een natuurgebied 
van water en bos, ontstaan tijdens de watersnood ramp van 1953. De camping heeft 100 
ruime comfortplaatsen voorzien van Wi-Fi, water, riolering en elektra van 4A tot 16A. Voor 
de kinderen is er een springkussen en diverse speelwerktuigen, op de camping is een 
natuurpad en parkje waar de kinderen over de natuur kunnen leren hoe de vogels te 
voeren en diverse  nestkasten hiervoor.

De algemene voorzieningen zoals de paden, het sanitair, de sport en de speel voorzieningen 
zijn toegankelijk voor iedereen. In de omgeving zijn diverse speelplekken speciaal voor 
kinderen en volwassene met een beperking aangelegd. Naast de camping zijn een boomhut 
en een multifunctioneel sportveld.  Als vaste punten in het gebied zijn Het 
Watersnoodmuseum en een Brasserie. De combinatie van de camping, museum, de 
natuurspeelplaats en de brasserie geven een totaal aanbod van 
recreëren, educatie en natuurervaring 

Bij de camping liggen op loopafstand caissons. Deze zijn hier heen 
gevaren voor het dichten van gaten tijdens de overstroming in 1953.  
Hier is ook het Watersnood museum 1953 in ondergebracht. Hiervandaan 
zijn routes uitgezet en worden excursies georganiseerd.
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 CAMPING DE UITWIJK 
DE HEEN

Gelegen op de grens van Brabant en 
Zeeland in het land van Merijntje Gijzen, 
tussen  bloeiende dijken, grasgroene akkers 
en aan de rivier de Steenbergsche Vliet 
Een heerlijk rustig en verzorgd park voor 
families met kleine kinderen maar vooral ook 
voor senioren. De Uitwijk beschikt over ruime 
standaard- en comfortplaatsen en u kunt er 
een trekkershut of één van de luxe chalet-
caravans huren. Het zeer schone en luxe sanitairgebouw draagt bij tot nog meer comfort 
tijdens uw vakantie. 

De Steenbergsche Vliet voert U naar het 
Beneden Sas waar de Heensche- en Dintelse 
Gorzen zich hebben ontwikkeld tot een 
bijzonder natuurgebied. Op het terras van 
onze 18e eeuwse boerderij kunt U na een 
fiets- kano-, of wandeltocht heerlijk nagenieten 
onder het genot van een pannenkoek of een 
zomerse salade terwijl uw kinderen zich 
vermaken in de kidsclub, speeltuin, kinder-
boerderij of ons verwarmde zwembad.

Een bezoekje aan het Bourgondische 
Bergen op Zoom of oude Zierikzee 

zijn meer dan de moeite waard. Ook ligt een dagje Grevelingenstrand in 10 
autominuten binnen bereik, hier kunt U heerlijk zwemmen en surfen.

Tot kijk op “De Uitwijk” !

Camping de Uitwijk

Fam. v. Nieuwenhuyzen

Dorps weg 136 

4655 AH De Heen 

Telefoon  (0167) 56 00 00

E-mail info@de-uitwijk.nl 

Internet www.campingdeuitwijk.nl

Camping geopend van 2 april tot 3 oktober.
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LANDSCHAPSCAMPING DE GRASPOL    
NIJNSEL (MEIERIJSTAD)

Dankzij een uitgebreid aanbod 
aan fiets- en wandelroutes in de 
directe omgeving, is onze camping 
bij uitstek geschikt voor natuur 
genieters, fietsers en wandelaars! 

Onze Landschapscamping heeft een 
centrale ligging in “het groene hart van de 
Meierij” en maakt onderdeel uit van “Het 
Groene Woud” in Brabant. 

Onze kampeerplaatsen zijn van alle faciliteiten voorzien en door bomen en struiken 
omzoomd. Wij bieden "actie" plaatsen van 100m2 en "comfort" plaatsen van 200m2. 

De camping, met een oppervlakte van ca. 2,3 ha., is onderdeel van een perceel van 7,3 ha. 
waarvan 5 ha. is aangelegd als nieuwe natuur met wandelpaden die aansluiten op het 
Dommeldal en het daar achter liggende Vresselse Bos. Naast het aanwezige natuurgebied 
ter plaatse (ca. 250 ha.), zijn diverse andere natuurgebieden zoals o.a. “De Kempen” op 
fietsafstand bereikbaar. 

Sint-Oedenrode biedt de toeristen een scala aan bezienswaardigheden zoals kasteel 
Henkenshage, kasteel-raadhuis Dommelrode en de Martinuskerk. Daarnaast zijn er tal van 
goede restaurants en is er een uitgebreid aanbod van winkels, waarbij de terrasjes aan 
De Markt de vele fietsers en wandelaars uitnodigen om even pauze te nemen. Steeds 
weer komt u er de Dommel tegen, een uitnodigende rivier om 
bijvoorbeeld op te kanoën. Het Dommeldal wordt gezien als een van 
de mooiste beekdalen van ons land. Dit unieke beekdal doorsnijdt het 
grondgebied van Sint-Oedenrode van zuid naar noord.

Landschapscamping 
De Graspol

Fam.  Witlox en Maaike Attevelt

Bakkerpad 17 

5492 TL Nijnsel (Meierijstad)

Telefoon 0499-338229

E-mail info@degraspol.nl

Internet www.landschapscamping.com

Geopend van 1 maart tot 1 oktober.
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CAMPING GEELENHOOF
KELPEN - OLER

Rustige kleinschalige camping met zeer ruime 
comfortplaatsen vanaf 120 m2, een visvijver 
en direct aan de knooppuntenroute door bos, 
heide, de Maasplassen, Roermond, het witte 
stadje Thorn en België.

Camping Geelenhoof is gelegen in een rustige 
omgeving in midden Limburg nabij de natuurgebieden 
Leudal, Beegderheide, de Grote peel en De Maasplassen. Ideale camping voor rustzoekers, 
fietsers, wandelaars en vissers. Sinds 2018 erkend als ANWB Charmecamping. De steden 
Roermond met het Designer Outlet, Weert en Maaseik in Belgie zijn op fietsafstand. 
Golfbaan Land van Thorn in Hunsel ligt op 4 km afstand van de camping.

Alle plaatsen zijn zeer ruime autovrije comfortplaatsen gescheiden door hagen.  
De Caravanplaatsen hebben een betegeld terras. Er is een camper service station en een 
apart camperveld. Vele faciliteiten zijn aanwezig zoals een overdekte fietsenstalling met 
stroompunten, minder validedouche, Broodjesservice, Jeu des Boulesbaan, overdekte 
beugelbaan, tafelvoetbal, tafeltennis, WiFi en fietsverhuur bij de receptie.
Voor de kleine kinderen (tot ca. 9 jaar) is er een overdekte speeltuin met speeltoestellen 
en een klimwand op zandbodem. 

Heeft u geen eigen kampeermiddel dan verhuren wij de compleet ingerichte Lodge of voor 
de fietstoeristen de blokhutten. Fietsverhuur bij de receptie mogelijk. 
In het voor- en naseizoen accepteren wij de ACSI, CKE en MCC kortingspas. 
Kijk op onze website voor aantrekkelijke arrangementen. 

Voor vakantiewoningen zijn wij het gehele jaar geopend.

Camping Geelenhoof

Fam. Verstappen

Grathemerweg 16

6037 NR Kelpen - Oler

Telefoon (0495) 65 18 58

E-mail info@geelenhoof.nl

Internet www.geelenhoof.nl

Camping geopend van 19 maart tot 31 oktober.

Limburg25 Limburg 26

Camping De Gronselenput

Anco Balfoort

Haasstad 3

6321 PK  Wijlre

Telefoon (043) 459 16 45

E-mail gronselenput@paasheuvelgroep.nl

Internet www.gronselenput.nl

Camping geopend van 31 maart tot 3 oktober.

CAMPING DE GRONSELENPUT
WIJLRE

Het is niet zo gek dat de Gronselenput 
een bijna on-Nederlandse sfeer ademt. 
De camping bevindt zich in een prachtige 
omgeving met België en Duitsland, oftewel 
het drielandenpunt, in de directe
nabijheid. 

Het schitterende Geuldal en de Keutenberg 
bepalen de omgeving van de Gronselenput. 
Het sprankelende water van De Geul 
slingert zich zelfs om het gevarieerd 
begroeide terrein heen.

De Gronselenput is erop ingesteld je het in 
alle opzichten naar de zin te maken. Zo is 
de verwarmde toiletaccommodatie ook in 
het voor- en naseizoen behaaglijk. De 
wasruimte is voorzien van een wasmachine 
en -droger. Voor de meest noodzakelijke 
boodschappen kun je terecht in het 
campingwinkeltje. Sport en spelvoor-
zieningen zijn er voor jong en oud, inclusief 
recreatieactiviteiten voor de kinderen.



LANDSCHAPSCAMPING ALLELEIJN 
EPEN

We verwelkomen u graag op onze landschapscamping.

Het is comfortabel genieten van 
rust en ruimte op ons landgoed 
waar het ‘s avonds écht stil is en 
‘s nachts nog écht donker wordt!
Een bijzondere plek om tot rust 
te komen.

Het is rustig, landelijk en aangenaam 
genieten op de grens van Nederland en 
België. De achtergrond van onze 
camping; de boerderij, kasteel Beusdael en prachtige vergezichten. Wandelend in Epen en 
omgeving door bossen en weilanden, langs akkers, Geul en beekjes kunt u genieten van dit 
bijzonder stukje Limburg in Nederland. Ons 5-sterren Limburgse heuvellandschap waar wij 
u graag van willen laten mee genieten. Dit uitdagende landschap in Epen 'Bronnenland'  
tussen Geul en Gulp biedt alles voor de uiteenlopende interesse en belevingen van de 
sportieve, genietende en rustzoekende gast van onze camping. 

Het zeer schone en luxe sanitair gebouw draagt bij aan een comfortabel 
vakantie gevoel. Verder is er een gezellige recreatie ruimte met houtkachel, tv, 
tijdschriften en boeken. Broodjes, ijsjes, kranten en wandel- of fietskaarten 
zijn te koop bij de receptie of recreatieruimte.

Graag tot ziens, familie van de Bool!

Landschapscamping Alleleijn

Ruben en Danielle van de Bool

Terzieterweg 17

6285 ND Epen

Telefoon (043) 455 15 53

E-mail reserveren@campingalleleijn.nl

Internet www.landgoedalleleijn.nl

Camping geopend van 2 april tot 23 oktober.

Landschapscamping

Alleleyn
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8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30
31

35 36 37 38 39 

september

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

39 40 41 42 43

oktober
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

44 45 46 47 48  

november
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

48 49 50 51 52 

december

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

   Noord  Midden Zuid
Voorjaar  bo & vo 20-02-2021 t/m 28-02-2021   20-02-2021 t/m 28-02-2021   13-02-2021 t/m 21-02-2021

Mei  bo & vo 01-05-2021 t/m 09-05-2021   01-05-2021 t/m 09-05-2021   01-05-2021 t/m 09-05-2021  

Zomer  bo & vo 10-07-2021 t/m 22-08-2021    17-07-2021 t/m 29-08-2021   24-07-2021 t/m 05-09-2021

Herfst  bo & vo 16-10-2021 t/m 24-10-2021   16-10-2021 t/m 24-10-2021 23-10-2021 t/m 31-10-2021 

Kerst  bo & vo 25-12-2021 t/m 09-01-2022   25-12-2021 t/m 09-01-2022    25-12-2021 t/m 09-01-2022   

  
 bo = Basis onderwijs
 vo = Voortgezet onderwijs 

Schoolvakanties 2021

27
28
29
30
31

29
30
31

28
29
30

27
28
29

ma
di

wo
do
vr
za
zo

Limburg25



1

4
5

2

3

• De stickers ontvangt u bij minimaal 4 overnachtingen op één van de 
 Karaktervolle Groene Campings;
•  Er moeten 5 verschillende Karaktervolle Groene Campings bezocht zijn;
•  De stickers kunnen gespaard worden in 2021, 2022 en 2023;
•  Inleveren van de volle kaart kan uiterlijk in 2024;
• De bon is niet in te wisselen voor geld. U krijgt korting op uw overnachtingen 
 op de 6de Karaktervolle Groene Camping.
 

Spaar mee voor 
 €25 kampeertegoed

Naam:    E-mailadres:


