KAMPEERBOOMGAARD

Ter aanvulling te huur:

(open: pasen t/m herfstvakantie)

Tegenover de kampeerboomgaard staan 3 vakantie-

ALGEMENE VOORZIENINGEN

huisjes, een chaletje en een blokhut. Deze zijn evt.

De “Waarderij”

Voor kamperen in groepsverband (in de zomerweken

bij te huren voor de niet-kampeerders in uw

ook individueel kamperen mogelijk - in overleg)

gezelschap. Hieronder een beschrijving van de

Uniek en exclusief kamperen voor groepen van ca. 20 tot

goedkoopste mogelijkheid.

Gezellige ontvangstruimte in het voorhuis van
de Boerderij met folderservice.
De Waard en Waardin informeren u hier over
de talloze mogelijkheden voor een aangenaam
verblijf. Het barretje en sfeervolle terras biedt
diverse mogelijkheden voor start-, rust en/of
eindpunt voor groepsarrangementen.

35 personen in de idyllische boomgaard tussen de
morellen,- peren- en pruimenbomen, grenzend aan
dierenwei met kleinvee.
Op het terrein zijn tien elektra aansluitingen ( 4 amp.).

Voor algemeen gebruik:
 Speeltuin met zandbak, trampoline (: 4m),

Mèt dagverblijf: “Boer-en-Bont”.

zweefmolen, klimrek, schommels, wip, glijbaan

De sfeervolle boerenschuur waar het bij mooi èn slecht

 jeu-de-boulesbaan ● Speelveld met volleybalnet

weer goed toeven is. Via de openslaande tuindeuren en

Huisje ’t-Is-Knus

 Dierenweitjes met kleinvee, oa. pony

veranda loopt u makkelijk in en uit. Binnen is een

Het “Blauwe” Huisje.

 Kindermeubilair (bedje, stoel, box, badje), gratis

eenvoudige keukenhoek met kookgelegenheid, tafels en

Fris en kleurig ingericht met veel blauw en wit.

 2 beachvolleybalvelden (vooraf reserveren, zelf bal)

stoelen waar u gezellig gezamenlijk kunt eten en

Knusse meubeltjes en vakjesramen geven een

 Overdekt BBQ/open haardvuur de “Hooimijt”,

spelletjes doen. Tevens een gaspotkachel voor de koude

vakantiesfeer. Een romantische bedstee-slaapkamer

uurtjes, gasfles zelf meenemen of € 40,-. Buiten is een

met 2 p bed en 2 p bedbank in de kamer. Badkamer

aanrecht en een grote spoelbak. Uiteraard is alles in

met ligbad. Een tuintje met zonnig terras en

ARRANGEMENTEN (op aanvraag, reserveren)

boerenstijl “aangekleed” met veel rood! Verder een

schuurtje.

 Huifkartocht: huifkar, getrokken door een oude

zonnig terras met picknicktafel, tuinstellen en vuurkorf.

(huur € 20,-, bij afname BBQ gratis)

tractor; te combineren met bezichtiging/
picknickstop/boerengolf, enz.

“Was- en plashuisje”
Voor de kampeerboomgaard bevindt zich het “Was- en
plashuisje” met binnen 3 wastafels met aankleedschap,
2 warme douches en 2 toiletten. Buiten een overdekt
aanrecht en uitstort voor chemisch toilet.

 Knapzaktocht: zwerven door de uiterwaarden van de
Waal met een gevulde knapzak voor picknick.
 Klootschieten, beachvolleybal en jeu-de-boules
 Leuk idee? Wij organiseren graag met u mee !!
SERVICE (prijslijst op aanvraag vooraf reserveren)

 Maaltijd- en drankverzorging op maat, o.a. BBQ,
buffetten, ontbijt, lunch

