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Bovenzaal
De Bovenzaal bevindt zich in de Herberg. In het 
hoogseizoen is de Bovenzaal de plek voor jongeren 
van tienerprogramma Royal Adventure. Buiten het 
hoogseizoen kan het worden ingericht als conferentiezaal.

Zwembad
Naast De Herberg is het zwembad met een kinderbad, 
waterglijbaan, een waterspeeltuin en een leuk 
terras. Onze gasten mogen gratis van het zwembad 
gebruikmaken. Het zwemmen is op eigen risico; op 
sommige tijden is er een badmeester aanwezig.

Zalen
In de gebouwen de Ark, de Schaapskooi en de Ichtuszaal
vinden in de vakantieperiode de meeste programma-
activiteiten plaats. De gebouwen bevinden zich 
centraal aan het plein. In De Ark wordt ’s morgens 
MEGAKIDS gehouden voor kinderen van 6 t/m 11 jaar; 
in De Schaapskooi komen de kleinste kinderen samen. 
Concerten en bijbelstudies worden vaak gehouden in De 
Ichtuszaal. Voor exacte locaties en tijden kunt u kijken op 
het weekprogramma wat u bij aankomst krijgt. 

Algemene parkinformatie

Receptie
Bij uw aankomst heten onze receptionisten u van 
harte welkom. Bij de receptie kunt u in- en uitchecken, 
informatie over het park en het programma krijgen en 
informatie over de omgeving vinden. Heeft u een CAT-
card of een verlengsnoer nodig? Deze haalt u bij de 
receptie. Ook voor het huren van fietsen, kinderbedden, 

lakenpakketten, handdoekpakketten en ander 
materiaal bent u bij de 
receptie op de juiste 
plek. Grote gasflessen 
zijn ook bij de receptie 
te koop. 

Smartphone App
De Betteld Zelhem 
heeft een eigen app 
waar u de meest 
praktische informatie 
over ons park vindt. Het 
programma staat erin 
en u vindt er belangrijke 
telefoonnummers als u 

iets nodig heeft. De app is te downloaden via de Android 
Play Store en voor iPhone in de App Store. Let op: heb je 
een iPhone? Download dan de Recreatie-App handmatig in 
de App Store.

Snackbar
Voor een portie frites, een warme snack of een heerlijk 
ijsje kunt u terecht bij de snackbar. De snackbar bevindt 
zich in het Restaurant. In de zomer is de snackbar iedere 
dag open (behalve op zondag).

Betteld Shop
Broodjes uit 
eigen oven, mini-
super, boeken, 
een boek lenen, 
kampeerartikelen of een warme 
pizza: bij de Betteld Shop vindt 
u van alles. Zin in een goede 
fairtrade kop koffie met gebak? 
Op ons terras geniet u van echte 
bonenkoffie met wat lekkers dat 
wij elke dag vers afbakken. Ook 
voor Campinggaz kunt u hier terecht. De Betteld Shop is 
verrassend, veelzijdig en is vlakbij uw verblijfplek, dus 
lekker makkelijk. Wij heten u van harte welkom!

Fietsverhuur
U kunt op de Betteld fietsen huren en al fietsend genieten 
van de prachtige omgeving van de Achterhoek. Ook 
wandel- en fietsroutes zijn bij de receptie te verkrijgen. 
Er zijn een aantal kinderzitjes en kinderfietsen 
beschikbaar. U kunt zelf een (elektrische) fiets huren bij 
onze fietsleverancier: Bulten Tweewielers, Doetinchem, 
T: 0314-325712

Het Café & Lounge
Het Café is een plek waar in de schoolvakanties 
gepoold, gedart en gekletst kan worden. Het Café ligt 
aan het Restaurant en de snackbar. Buiten vindt u er de 
Lounge, waar lekkere ijscoupes en drankjes te koop zijn. 
Buiten het hoogseizoen en tijdens conferenties kunnen 
(conferentie)gasten elkaar in dit café ontmoeten. 

Toiletgebouwen
Verspreid over het park staan 3 toiletgebouwen 
waar u zich kunt douchen en wassen. Ook is er ruimte 
voor de vaat en om uw groenten te wassen. Voor warm 
water gebruikt u de CAT-card die u bij aankomst hebt 
ontvangen. U kunt bij de receptie een extra CAT-card 
aanschaffen.

Wasserette
Aan de zijkant van De Ichtuszaal, als u rechts voorbij de
receptie loopt, vindt u de wasserette. Hier staan 
wasautomaten, drogers en een strijkijzer met strijkplank. 
Tijdens het hoogseizoen dient u bij de receptie, in 
de daarvoor bestemde map op de balie, uw tijd te 
reserveren voor de wasmachine. Buiten het hoogseizoen 
is reserveren niet nodig. U hoeft geen wasmiddel mee 
te nemen, dit zit standaard in 1 wasbeurt. U kunt uw 
slagboomkaart bij de receptie opladen. Met deze kaart 
rekent u uw wasbeurt, droogbeurt en strijkbeurt af.

Sportveld
Het sportveld is een terrein dat altijd open is en 
waar iedereen zich kan uitleven in sport en spel. 
In elke vakantieweek worden hier volleybal- en 
voetbaltoernooien en andere activiteiten georganiseerd.
Kijk op het weekprogramma voor details.

Lees hier alles over de Betteld Zelhem! Wat zijn er voor 
faciliteiten? Waar moet u heen als u vragen hebt? Waar kunt u 
lekker eten en drinken kopen en waar zijn de locaties als u mee 
wilt doen aan een activiteit? 

Op deze pagina’s vindt u alle algemene informatie die u over het 
park moet weten als u hier verblijft.
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Voor kampeerders

Liever een keer wat anders? Tijdens de 
schoolvakanties hebben wij wat lekkers!

1,5 meter 1,5 meter 1,5 meter 1,5 meter

3 meter

Hoe werkt de CAT-kaart?
Als u een kampeerplek heeft geboekt, dan heeft u al 
de borg en een tegoed betaald. Het tegoed staat op uw 
CAT-card. U waardeert de CAT-card op bij de receptie. Het 
gebruik van meerdere CAT-cards is toegestaan. Op de 
dag van vertrek ontvangt u de borg en het restantbedrag 
contant retour. Let op: deze CAT-card is alleen geldig 
tijdens uw verblijf. Lever uw CAT-card in bij vertrek. 
Nadien is dit niet meer mogelijk en vervalt de waarde.

Met de CAT-kaart kunt u...
• douchen. Het bedrag wordt per seconde van uw CAT-

card afgeschreven. Let op dat u uw card 
alleen in de houder plaatst tijdens gebruik 
anders gaat het afwaarderen door.

• warm (afwas)water tappen.

Heeft u een kampeerplek? Dan is het, in 
verband met de brandveiligheid, verplicht 
om 3 meter ruimte tussen een andere tent 
of caravan aan te houden. Daarom moet uw 
kampeermiddel in het midden van de plaats 
staan. Op een hoekplaats mag maximaal 
1 bijzettent (max. 2m x 5m x 1,5m) geplaatst 
worden, op een andere plek maximaal 2 bijzettenten. 
Bij de pijlen minimaal 1.5m aanhouden zodat tussen de 
kampeermiddelen 3 meter ruimte ontstaat.

Pannenkoekenparty
Zelf je pannenkoek 
versieren met alles 
wat jij lekker vindt, 

dat doe je bij de 
Pannenkoekenparty. 

Die is er in de 
zomervakantie elke 

dinsdag om 12:00uur in 
het Restaurant!

Snackfeest
Elke donderdag in de 
zomervakantie is er 
een speciale actie in 
de snackbar: voor 5 
personen patat en/
of 5 kroketten of 

frikandellen. Dat wordt 
smullen zeg!

Beachbar
Lekker aan het strand 

op het terras zitten met 
een koel wijntje of een 
lekker ijsje: dat doe je 
bij de Beachbar aan de 
recreatieplas! Ideaal 

voor een lekkere break 
tijdens het zwemmen.

Lounge
Lekker ontspannen 

in de zon: dat kan bij 
de Lounge! Met een 
heerlijk drankje en 

verse ijscoupe is het 
pas echt vakantie. Bij 

de Lounge kun je in het 
Cafe ook poolen.

Foodkraam
Zin in een portie 
champgignons in 

beslag of een gebakken 
visje? Bij de foodkraams 

haal je de lekkerste 
dingen. Ze staan op 
het plein en hebben 
elke dag een andere 

aanbieding.

Speeltuin
Voor de kleintjes 
is er een leuke 
speeltuin aan 
het plein. 

Verder zijn bijna alle 
velden voorzien van een speeltoestel en een zandbak.

Milieustraat
U vindt bij parkeerplaats 2, bij de uitgang, een 
milieustraat waar u uw afval gescheiden kunt deponeren 
in de daarvoor bestemde bakken. U mag hier geen 
grofvuil storten. De receptie helpt u graag als u grofvuil 
heeft en dit wilt lozen. Wij vragen u om uw afval zo goed 
mogelijk te scheiden. Het is helaas nog niet mogelijk om 
plastic los te scheiden. Als Betteld denken we aan het 
milieu en vragen onze gasten om dit ook te doen.

Recreatieplas
Onze eigen recreatieplas met strand is vrij toegankelijk 
voor gasten van de Betteld. De plas wordt op hygiëne 
gecontroleerd volgens de eisen van de provincie. U kunt 
hier naar hartelust zwemmen, vissen, spelen en een 
terrasje pakken bij de Beachbar.

Even helemaal geen zin in koken?
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Wetenswaardigheden op de Betteld en daarbuiten
Ambulance
Alarmnummer 112. De ambulance kan het terrein van de 
Betteld zonder belemmering oprijden. Stel direct na de 
melding bij 112 de receptie (0314-627200) op de hoogte. 
Buiten kantoortijden kunt u hiervoor de beheerder 
0314-627291 (alleen buiten kantoortijden) bereiken.

Artsen
Huisartsenpraktijk de Pelikaan
Halseweg 27a, Zelhem, tel. 0314-650275

Huisartsenpraktijk Bruin, Burger vd Wielen
Halseweg 27b, Zelhem, tel. 0314-625232

Huisartsenpraktijk Halle
Dorpsstraat 85a, Halle, tel. 0314-631246

Spreekuur is volgens afspraak.
Voor spoed buiten kantooruren: 0314-329888
(huisartsenpost)

Huisartsenpost
Buiten kantooruren kunt u voor dringende klachten, die 
niet kunnen wachten, terecht bij de huisartsenpost. De 
huisartsenpost is gevestigd aan Kruisbergseweg 25 in 
Doetinchem (terrein Slingeland Ziekenhuis), telefoon 
0314-329888. U moet eerst bellen voordat u naar de 
huisartsenpost toe gaat.

Apotheek
Zelhemse Apotheek, Smidsstraat 20, Zelhem. Telefoon 
0314-623463. Maandag t/m vrijdag geopend van 8.00 
– 17.30 uur. Buiten openingstijden kunt u spoedeisende 
medicijnen ophalen in het Transmuraal Educatief Centrum 
(TEC) op het terrein van het Slingeland Ziekenhuis, 

Kruisbergseweg 
27, 7009 BL te 
Doetinchem. 
Openingstijden: 
maandag t/m 
vrijdag van 17.30 
tot 8.00 uur en op 
zaterdagen, zon- en 
feestdagen.

ANWB
IJsselkade 20 te Doetinchem,
tel. 0314 -344553

Banken
Geldservicepunten zijn aanwezig in de supermarkten Coop 
en Jumbo.

Barbecue
Open vuur bij uw kampeerplaats is NIET toegestaan. Als 
u wilt barbecueën moet u eerst toestemming vragen bij de 
receptie.

Bewaking
In het hoogseizoen is er ’s avonds en ’s nachts bewaking 
op de Betteld. De bewaking is er voor de veiligheid en om 
er op toe te zien dat er geen overlast is en de kampregels 
in acht worden genomen. Ziet u iets wat niet in de haak 
is, dan kunt u de bewakers bereiken op 0314-627266.

Bezoekers
Bezoekers die uitsluitend overdag op het vakantiepark 
verblijven hoeven niets te betalen. Blijven er mensen 
overnachten, dan dienen ze zich vooraf aan te melden bij 
de receptie.

Betteld Shop
In de Betteld Shop kunt u terecht voor een leesboek, 
spelletjes, levensmiddelen en gifts. Ook kunt u hier 
terecht voor een lekkere kop koffie en gebak.

Betteld TV
De bijbelstudies die u tijdens onze schoolvakanties kunt 
bezoeken zijn terug te kijken op ons platform op 
United7.tv. Hier sluit u een jaarabonnement af waarmee 
u toegang krijgt tot alle bijbelstudies van de afgelopen 
jaren.

Boodschappen
In het hoogseizoen mogen auto’s uitsluitend het terrein op 
bij aankomst en vertrek! Voor uw boodschappen maken 
we op zaterdag hierop een uitzondering.

Brandweer
Via alarmnummer 112.

Busdiensten
Via Arriva te Doetinchem. Voor inlichtingen over 
vertrektijden tel. 0900-9292. Onze receptionisten kunnen 
de reisinformatie voor u opzoeken op www.9292.nl.

Buurtbus
Arriva Doetinchem lijn 194 en 195. De buurtbus rijdt 
op maandag t/m vrijdag (exclusief zaterdag, zon- en 
feestdagen) de volgende route: Zelhem – Halle – 
Varsseveld – Sinderen – Dinxperlo – De Heurne – Aalten. 
Informatie over de buurtbus bel met Bert Westerveld, tel.
0315-617373. Voor OV-informatie kijk op www.arriva.nl, 
www.9292.nl of bel 0900-9292.

Campinghal
Bij Obelink te Winterswijk zijn allerlei artikelen voor 
uw tent, caravan en vouwwagen te krijgen. Kijk op 
www.obelink.nl of bezoek Obelink op Misterweg 179 te 
Winterswijk, tel. 0543-532632.

Chemisch afval
Lege batterijen kunt u inleveren in de Betteld Shop. Groter
chemisch afval dient u zelf naar een stortplaats te 
brengen, bijvoorbeeld Ter Horst in Varsseveld, tel. 0315-
241883 of Remondis in Doetinchem, tel. 0544-395555. U 
kunt bij de receptie richtlijnen voor afvoer van vuilnis 
krijgen.

Chemisch toilet
De stortplaatsen voor het chemisch toilet vindt u bij de
toiletgebouwen.

Dierenartspraktijk
Zelhem-Halle, Praktijkadres te Zelhem: Doctor 
Grashuisstraat, tel. 0314-621272.

Drinkwater
De Betteld beschikt over een eigen drinkwaterinstallatie.
Dit water wordt maandelijks volgens de wettelijke 
normen geïnspecteerd door het waterlaboratorium.

EHBO
Bij ongevallen kunt 
u zich melden bij de 
receptie of buiten 
openingstijden bellen 
met de beheerder 
op telefoon 0314-
627291. U kunt ook de 
huisartsenpost bellen 
op 0314-329888 of 
in ernstige gevallen een ambulance op 112. 
Graag hierna ook de beheerder inlichten op 0314-627291. 
Via de receptie zijn naast een EHBO-kist ook een brancard, 
krukken en een rolstoel aanwezig. Na sluitingstijd kunt 
u voor minder urgente gevallen terecht bij onze cafetaria 
waar een EHBO-kist aanwezig is. Onder het afdak bij de 
ingang van de Witte Herberg links, naast de ingang van 
het zwembad, hangt een AED.

Electra
Voor de juiste aansluiting heeft u een driepolige 
eurostekker nodig. LET OP: alle toeristische plaatsen en 
seizoenplaatsen beschikken over 920 watt stroom.
De jaarplaatsen beschikken over 1380 watt
stroom. Bij te veel stroomgebruik valt de stroom
weg, maar komt na ongeveer 3 minuten terug.

Fietsenstalling
Aan het begin van het plein dient u uw fiets te plaatsen 
in de daarvoor aanwezige rekken. Op het plein is fietsen 
niet toegestaan. Ook mag u uw fiets niet op het plein 
neerzetten. Dit geldt ook voor skelters, steps, segway’s 
etc. Als er wel fietsen en dergelijken worden geplaatst 
zullen wij deze weghalen en neerzetten op de daarvoor 
aangewezen plek.
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Fietsroutes
Elke gemeente 
in de omgeving 
kent een 
zogenaamd 

‘lokaal ommetje’. Dit is 
een natuurrijke, historische  fietstocht van ongeveer 25 
km lang. Meer info bij de receptie of de VVV (in de Jumbo).

Garage
Wasseveld, Ruurloseweg 35a te Zelhem, tel. 0314-621864
Autoservice Venderbosch, Dorpsstraat 2-4, Halle, tel. 
0314-631513

Gas
Campinggaz is bij de Betteld Shop te koop en grote 
gasflessen zijn verkrijgbaar bij de receptie.

Glascontainers
Gooi afvalglas s.v.p. NIET in de afvalcontainers. In de 
milieustraat bij P2 staat een glascontainer. Daar kunt u 
uw glas in deponeren.

Huisdieren
Honden zijn tegen betaling op het park toegestaan. Ze
mogen worden meegenomen als u kampeert en in een 
accommodatie waar huisdieren zijn toegestaan. Wel dient 
u zich aan de regels te houden. U moet uw huisdier altijd 
aangelijnd houden en BUITEN het campingterrein uitlaten. 
Honden mogen niet zwemmen in de recreatieplas. 
Ongelukjes dient u direct op te ruimen.

Invalidentoilet/douche/lift
U vindt een invalidentoilet bij de ingang van de 
Ichtuszaal. Een invalideruimte met toilet en douche vindt 
u naast de wasserette. Als u de receptie vanaf de ingang 
aan uw linkerkant voorbij loopt bevindt zich links achter 
de receptie het invalidesanitair. 
Voor de invalidenruimte is een speciale sleutel nodig die 
u bij de receptie kunt krijgen. U betaalt hiervoor een borg 
van € 10,-. Voor gasten die in de herberg verblijven is een 
stoellift aanwezig. U ontvangt hiervoor instructie van ons 
receptiepersoneel. Ook hiervoor is een sleutel met borg 
nodig.

Kerken en kerkdiensten
Zie bladzijde 11.

Markten
• Zelhem: iedere vrijdag van 14.00 – 18.00 uur op 

het marktplein tegenover de Aldi. Op vrijdag is er 
koopavond in Zelhem tot 21.00 uur.

• Doetinchem: iedere dinsdag van 8.00 – 12.30 uur bij 
het gemeentehuis, iedere zaterdag van 8.00 - 16.30 
uur. Op vrijdag is er koopavond tot 21.00 uur. Voor 
informatie over markten in de omgeving kunt u het 
VVV bellen, tel. 0314-623811.

Parkeerplaats
U mag alleen bij aankomst en vertrek met de auto 
het campingterrein op. Daarbuiten dient de auto op de 
parkeerplaats gezet te worden (zie plattegrond). Langs 
de openbare weg en op het terrein tegenover de ingang 
is parkeren ten strengste verboden! Voor daggasten geldt 
een parkeertarief van € 2,-.

Parkeerontheffing
Als u wegens gezondheidsredenen van uw auto 
afhankelijk bent, kunt u bij de receptie een 
parkeerontheffing krijgen. U dient wel een verklaring mee 
te nemen van de huisarts of een parkeerontheffing van uw 
plaatselijke gemeente.

Papier
In de milieustraat bij P2 staat een oud-papiercontainer om 
het papier te scheiden van huishoudelijk afval.

Politie
Politiebureau C. Missetstraat 4, 7005 AB Doetinchem

Post
De voor u bestemde post kunt u vinden in de postvakjes. 
Deze staan bij de receptie. De post wordt alfabetisch op 
achternaam gerangschikt. Post die u wilt versturen kunt u 
deponeren in de oranje brievenbus tegenocer de receptie. 
Pakketten nemen wij aan op uw eigen risico. Na 21 dagen 
sturen wij een niet opgehaald pakket terug naar afzender. 

Postkantoor
Postkantoor Zelhem, Bergstraat 1 (bevindt zich in 
Supermarkt Jumbo), tel. 0314-621248

Publicatiebord
Informatie over programma en conferenties vindt u in onze 
publicatiekasten. De kasten staan links naast de ingang 
van de Ark en bij de drie toiletgebouwen.

Recreatiekrant
In het zomerseizoen komt één keer per maand een 
recreatiekrant uit van de VVV’s. Hier staan veel 
bijzonderheden in over activiteiten in de regio. U kunt de 
krant vindden bij de toeristische info bij de receptie.

Recreatieplas
Onze eigen recreatieplas met strandje is vrij toegankelijk 
voor gasten van de Betteld. De plas wordt op hygiëne 
gecontroleerd volgens de eisen van de provincie en is 
dus veilig, mits anders vermeld. Er is een brug over de 
plas waardoor u een rondje om de plas kunt lopen. Het is 
ten strengste verboden vanaf deze brug in het water te 
springen of te duiken. De ligweide en het water zijn
verboden gebied voor honden. 

Slagboom
Bij aankomst ontvangt u een kaart om de slagboom 
te openen. In het hoogseizoen werkt deze kaart bij 
de slagboom bij de ingang alleen op aankomst - en 
vertrekdagen en op zaterdagen. De slagbomen bij de
parkeerplaatsen werken wel elke dag. De kaart werkt 
van 8.00 uur tot 23.00 uur. Van 23.00 tot 8.00 uur is 
de slagboom altijd gesloten. De weg bij de entree is 
éénrichtingsweg. U kunt het vakantiepark via de centrale 
uitgang bij Parkeerplaats 2 via de Bielemansdijk verlaten.

Tandarts
• Algemeen tandartsnummer, 0900-1515
• Tandtechnisch Laboratorium Pre-dent, 

Doetinchemseweg 18a, tel. 0314-364363

Taxi
• Zoov, tel. 0900 - 9874
• G.J. Reindsen, Achter de Hoven 8, tel. 0314-621533

Trein
De dichtstbijzijnde stations zijn in Doetinchem en Ruurlo.
Inlichtingen: 0900-9292. Doetinchem gaat richting 
Arnhem of Winterswijk e.v., Ruurlo gaat richting Zutphen, 
Apeldoorn, Zwolle e.v.

Verhuur
Bij de receptie kunt u fietsen, skelters, boxen, 
kinderstoelen, kinderbedden, stroomkabels en laken- 
en handdoekenpakketten huren.

Voorwerpen
Alle gevonden voorwerpen dienen 
afgegeven te worden bij de receptie.

Vuilnis
Uw volle vuilniszakken moet u dichtgeknoopt 
deponeren in de container in de milieustraat bij P2. Mocht 
u grof vuil hebben, meldt u zich dan bij de receptie. Het is 
niet toegestaan grof vuil bij de milieustraat te storten en 
vuilnis bij de weg te plaatsen! Bij de milieustraat is een 
bordje geplaatst hoe het afval gescheiden moet worden. 
U kunt meehelpen de verblijfskosten laag te houden door 
uw afval te scheiden.

Vissen
U kunt heerlijk vissen in onze recreatieplas. Er is volop vis 
te vangen zoals voorn, zonnebaars, zeelt, spiegelkarper, 
schubkarper en graskarper. Voor het vissen is een 
vergunning nodig. Tot 12 jaar is deze gratis. Vanaf 12 jaar 
kost deze € 15,- en deze kunt u kopen op de receptie. 
Vissen is alleen toegestaan in de aangegeven zone. 
Nachtvissen is niet toegestaan. Alle gevangen vis dient 
met zorg te worden behandeld en te worden teruggezet.

VVV
• Doetinchem: in de Walmolen aan de IJsselkade 30, tel. 

0314-323355.
• Toeristisch Informatie Punt, Markt 2, 7021 AA Zelhem

Ziekenhuis
Slingeland Ziekenhuis, Kruisbergseweg 25,
7009 BL te Doetinchem, tel. 0314-329911.
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Parkregels
1. Bij aankomst dient u zich bij de receptie te melden 

en u in te laten schrijven. U ontvangt hier de nodige 
informatie. Indien u langer verblijft dan afgesproken, 
moet u dit melden op de receptie.

2. U verblijft op eigen risico. Zowel voor diefstal, 
beschadigingen, alsmede voor ongevallen achten 
wij ons niet aansprakelijk. Het spreekt voor zich dat 
wanneer u schade veroorzaakt, u deze voor vertrek 
dient te vergoeden. Schade die u constateert bij 
aankomst dient u zo spoedig mogelijk te melden bij 
de receptie. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor 
snoeren die in het gras liggen en door onze grasmaaier 
geraakt worden. U dient ze zorgvuldig neer te leggen 
zodat we ze niet kunnen raken.

3. Houdt u het terrein en de toiletgebouwen goed 
schoon. Ook uw mede-kampeerders stellen dit op 
prijs. Het is verboden in de toiletgebouwen andere 
dan daartoe bestemde elektrische apparaten te 
gebruiken. Indien het toiletgebouw bevuild is, wilt 
u dit dan melden bij de receptie zodat dit zo spoedig 
mogelijk opgelost kan worden?

4. Uw volle vuilniszakken kunt u in de container 
bij P2 bij de milieustraat deponeren. Voor de 
algemene regels inzake afval verwijzen wij naar de 
afvalscheidingsrichtlijnen bij vuilnis in deze brochure 
en de aanwijzingen op het bord bij de milieustraat.

5. U dient uw hond uit te laten buiten het terrein van 
de camping. Alle dieren moeten altijd aangelijnd zijn. 
Het is verboden om uw huisdier in de recreatieplas te 
laten zwemmen.

6. SPAAR DE NATUUR. Het is ten strengste verboden door 
de aangeplante gedeelten te lopen, hutten te bouwen 
en in bomen te klimmen. 

7. Graven is niet toegestaan zonder overleg met de 
receptie. Dit mede in verband met de vele kabels en 
leidingen.

8. Open vuur bij de kampeerplaats is niet toegestaan. 
Voor barbecueën dient u bij warm en droog weer eerst 
toestemming te vragen bij de receptie.

9. Ons campingterrein is uw recreatie-erf. Daarin past 
geen gemotoriseerd verkeer, of het moet niet anders 
mogelijk zijn. Uitsluitend bij aankomst en vertrek 
mogen auto’s op het terrein. Na aankomst mag de 
auto 3 uur op het terrein blijven staan. Men dient de 
aangegeven snelheidsbeperking stipt na te komen 
(max. snelheid is 5 km/u). Scooters of brommers 
zijn niet op het terrein toegestaan. Ze dienen aan 
de hand te worden meegenomen. Fietsers dienen 
zich uiteraard ook te houden aan de aangegeven 
snelheidsbeperking. Dit alles om ongelukken te 
voorkomen.

10. Het is niet toegestaan om te fietsen en fietsen 
te stallen binnen de rood/witte palen in het 
gebouwenblok. Dit geldt ook voor skelters en 
dergelijke.

11. Op de parkeerplaatsen dient u uw auto schuin in de 
rijrichting te parkeren. Er zijn 3 parkeerplaatsen, 
zie hiervoor de plattegrond. Neem de parkeerplaats 
die het dichtst bij uw tent, caravan of chalet is 
gelegen. In het hoogseizoen gelden afwijkende 
regels. P3 is dan bestemd voor kampeerders van 
Bongerd, Schapenweide, Dennenbos, Frederikskamp, 
Natuurveld en Pinkenweide. Wanneer de 
parkeerplaatsen vol zijn is het na toestemming van 
de receptie mogelijk de auto te plaatsen bij de chalets 
op de Bertuskamp en Paardenweide. Dit mag alleen 
wanneer er een parkeerplaats is op eigen terrein.

12. Het is niet toegestaan op de camping, folders of enig 
ander promotiemateriaal te verspreiden of waren aan 
de man te brengen. Men dient EERST naar de receptie 
te gaan voor toestemming.

13. Het is niet toegestaan op het terrein onder invloed te 

zijn van alcohol of verdovende middelen. Het nuttigen 
van alcohol is alleen toegestaan op uw eigen plek of 
wanneer u het besteld bij een van de terrassen.

14. Veel mensen komen hier voor hun rust. Helpt u 
daarom mee de rust te bewaren. Er mag op zondag 
en tijdens de feestdagen en schoolvakanties niet 
geklust worden. Alle kampeerders en hun gasten 
zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Storend 
lawaai en andere overlast is uit den boze. Respecteer 
elkaar en elkaars overtuiging en wees vriendelijk 
voor elkaar.

15. Om 23.00 uur gaat de nachtrust in tot 8.00 uur ‘s 
morgens. Het is niet toegestaan op de speeltoestellen 
te spelen tijdens de nachtrustperiode. In het 
hoogseizoen heeft de jeugd de mogelijkheid tot 02:00 
uur in het Witte Café te verblijven. Hierna worden 
ze geacht zo snel en geruisloos mogelijk naar hun 
slaapplaatsen te gaan.

16. Buiten ons terrein gelden de wettelijke regels omtrent 
overlast en alcoholgebruik. We hechten grote waarde 
aan een goede relatie met onze buren. Indien wij 
meldingen uit de buurt ontvangen van overlast 
treden wij hier streng tegen op. Voor jeugd is het niet 
toegestaan van 24.00 tot 8.00 uur in de omgeving van 
het vakantiepark te verblijven, dus ga niet onnodig 
rond het park zwerven.

17. Voor het handhaven van de rust en orde werkt de 
Betteld samen met nachtwachten. Bij overlast kan 
een gele kaart worden uitgereikt. Een tweede gele 
kaart kan na beoordeling van het management van 
de Betteld leiden tot een rode kaart. Dit betekent 
verwijdering van de camping. Hierbij kunt u denken 
aan het niet opvolgen van instructies van het daartoe 
bevoegde personeel, openbaar alcoholgebruik, 
terugkerende geluidsoverlast, vernielingen e.d. Bij 
overlast kunt u de nachtwacht bellen op nummer 
0314-627266 (of via het noodnummer 0314-627291).

Iedereen is van harte welkom op ons vakantiepark. Wij hopen dat 
u hier een fijne tijd van rust en ontspanning zult hebben. Om dit 
te realiseren vragen we u om de onderstaande regels nauwkeurig 
in acht te nemen.

Kerken & kerkdiensten
Baptistengemeente Doetinchem   Doetinchem, Maria Montessoristraat 5  Dienst: zondag om 10.00 uur
Baptistengemeente ‘Het Lichtpunt’    Doetinchem, Verdilaan 14 A   Dienst: zondag om 10.00 uur
Christengemeente “LEEF!”     Doetinchem, Klootsemastraat 1  Dienst: 10.30 uur. 
          Koffie vanaf 10.00 uur
Euregio Christengemeente Aalten    Aalten, Hogestraat 52    Dienst: zondag om 10.30 uur
Christelijke Gereformeerde kerk    Aalten, Berkenhovestraat 9   Dienst: zondag om 9.30 uur en 15.00 uur
     Doetinchem, Eikenlaan 10    Dienst: zondag om 10.15 uur en 17.00 uur
Gereformeerde Gemeente     Doetinchem, Bezelhorstweg 54   Dienst: zondag om 9.30 uur en 15.00 uur
Nederlands Gereformeerde Kerk   Doetinchem, Bilderdijkstraat 3   Dienst: zondag om 10.00 uur
Verenigde Protestantse Kerk (Grote Kerk)   Halle, Dorpsstraat 19    Dienst: zondag om 9.30 uur
     (Elke laatste zondag van de maand in de kleine kerk aan Dorpsstraat 85)
Protestantse Gemeente Zelhem    Zelhem, Lambertikerk Markt 2   Dienst: zondag om 10.00 uur
Pinkstergemeente     Doetinchem, Bizetlaan 86   Dienst: zondag om 10.00 uur
     In de aula van het Ulenhof College.
RKK       Doetinchem, Bel met telefoon 0314-325918
     Er worden wisselende diensten op zaterdag en zondag gehouden.
Christengemeente De Wingerd    Varsseveld, Kerkplein 3.    Dienst: zondag om 10.30 uur
Protestantse Gemeente Doetinchem   Informatie over kerkdiensten is te vinden via http://doetinchem.protestantsekerk.net/




