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Alles wat u wilt 

weten tijdens 

uw verblijf op de 

Betteld Zelhem!



Beste gast,

Hartelijk welkom op vakantiepark en 
conferentiecentrum de Betteld! In deze brochure vindt 
u alle informatie die u nodig heeft voor uw verblijf. 

Alle actuele informatie zoals openingstijden van de 
receptie, winkel en de snackbar en het programma 
vindt u in de Betteld App. Deze kunt u downloaden op 
uw telefoon via de App Store en de Android Play Store. 
Ook mededelingen en aanpassingen aan het programma 
zullen we via de app communiceren.

Als u verder nog vragen heeft, kom gerust langs bij de 
receptie. We helpen u graag! 

We wensen u een heel fijn verblijf! 

Team de Betteld

Download de Betteld App om 
altijd overal van op de hoogte te 
zijn! Scan de QR-code om hem te 
downloaden.

Zorg dat u altijd de pushmeldingen 
en locatiegegevens voor onze app 
toestaat. Dan werkt hij optimaal!

Heeft u een iPhone? Dan download 
u de Recreatie-App en zoek in de 
database naar “Betteld”. De app 
verandert vanzelf in de Betteld App! 

Belangrijke telefoonnummers
• Beheer: wanneer de receptie gesloten is kunt u voor 

noodgevallen bellen met de beheerder: 06-82 00 91 95
• Huisartsenpraktijk de Pelikaan 

Halseweg 27a, Zelhem, tel. 0314-650275, di + vrij van 8-17 
uur.

• Huisartsenpraktijk v/d Wielen 
Halseweg 27b, Zelhem, tel. 0314-625232,ma + do van 8-17 
uur.

• Huisartsenpraktijk Halle 
Dorpsstraat 85a, Halle, tel. 0314-631246, wo van 8-17 uur.

• Voor spoed buiten kantooruren: 085-4853444 
(huisartsenpost)

• Buiten kantooruren kunt u voor dringende klachten, die 
niet kunnen wachten, terecht bij de huisartsenpost. De 
huisartsenpost is gevestigd aan Kruisbergseweg 27 in 
Doetinchem (terrein Slingeland Ziekenhuis), telefoon 085-
4853444. U moet tussen 17.00 uur en 08.00 uur, in het 
weekend en tijdens feestdagen altijd eerst bellen voordat u 
naar de huisartsenpost toe gaat.

• Politiebureau C. Missetstraat 4, 7005 AB Doetinchem
• Brandweer: Via alarmnummer 112.
• Algemeen tandartsnummer, 0900-1515

Heeft u de app al?
Scan snel de qr-code en installeer de app!

2



Het Betteld-ABC
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 bereiken op 06-82 00 91 95.

Barbecue
Open vuur bij uw kampeerplaats is NIET toegestaan. Bij warm 
en droog weer moet u eerst de receptie om toestemming vragen 
in verband met verhoogd brandgevaar. 

Beheer
Wanneer de receptie is gesloten, kunt u bij dringende zaken de 
beherder bereiken. Denk aan stoomstoring of een noodgeval 
waarbij u de hulpdiensten heeft moeten inschakelen. U kunt de 
beheerder bereiken op 06-82 00 91 95. 

Betteld App
De Betteld Zelhem heeft een eigen app waar u praktische 
informatie over ons park vindt. Het programma staat erin, u 
vindt er de actuele openingstijden en u vindt er belangrijke 
telefoonnummers. Ook stellen we u middels pushmeldingen op 
de hoogte van belangrijke zaken. Zet dus altijd uw melding en 
locatiegegevens aan voor onze app. De app is te downloaden via 
de Android Play Store en voor iPhone in de App Store. Let op: 
heeft u een iPhone? Download dan de Recreatie-App handmatig 
in de App Store.

Betteld Shop
Broodjes uit eigen oven, mini-supermarkt, boeken, 
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!

Betteld TV
De bijbelstudies die u tijdens onze schoolvakanties kunt 
bezoeken zijn terug te kijken op ons platform op 
media.united7.tv. Hier sluit u een jaarabonnement af waarmee u 
toegang krijgt tot alle bijbelstudies van de afgelopen jaren.

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 06-57 77 65 04. 

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.

Café
Het Café is een plek waar in de schoolvakanties gepoold, gedart 
en gekletst kan worden. Het Café ligt naast de snackbar. 

Chemisch afval
Lege batterijen kunt u inleveren bij de Betteld Shop. Groter
chemisch afval dient u zelf naar een stortplaats te brengen, 
bijvoorbeeld Ter Horst in Varsseveld, tel. 0315-257321 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
Dierenartspraktijk Zelhem
Doctor Grashuisstraat, tel. 0314-621272.

EHBO
Bij ongevallen kunt u zich melden bij de 
receptie of buiten openingstijden bellen 
met de beheerder op telefoon 
06-82 00 91 95. U kunt ook de 
huisartsenpost bellen op 
085-4853444 of in ernstige 
gevallen een ambulance op 112. 
Graag hierna ook de receptie, of 
na openingstijden de beheerder 
inlichten.
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Het Betteld-ABC
De receptie beschikt naast een EHBO-kist ook over 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 
Herberg/Bovenzaal, naast de ingang van het zwembad, hangt 
een AED.

Fietsenstalling
U dient uw fiets te plaatsen in de daarvoor aanwezige rekken 
aan het begin van het plein. 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.

Fietsroutes
Bij de receptie zijn verschillende fietsroutes en knooppuntroutes 
te verkrijgen. Ook zijn er diverse apps met leuke fiets- en 
wandelroutes zoals de Achterhoek Router App.

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

Gebedshuis
Het gebedshuis is altijd beschikbaar. De deur is vergrendeld met 
een toegangscode die u kunt opvragen bij de receptie. 

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

Huisdieren
Honden zijn tegen betaling op het 

park toegestaan. Ze mogen worden 
meegenomen als u kampeert of in 

een accommodatie verblijft waar 
huisdieren zijn toegestaan. 
Wel dient u zich aan de 
regels te houden. U moet uw 

huisdier altijd aangelijnd houden en buiten het terrein van 
het vakantiepark uitlaten. Honden mogen niet op de ligweide 
komen. 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 rechts voorbij de receptie 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.

Milieustraat
U vindt op P2 (bij de uitgang) een milieustraat waar u uw afval 
gescheiden kunt deponeren in de daarvoor bestemde bakken. 
U mag hier geen grofvuil storten. 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.

Openbaar vervoer
Voor OV-informatie kijkt u op www.arriva.nl, www.9292.nl of 
bel 0900-9292. 

Parkeerplaats
U mag alleen bij aankomst en vertrek met de auto het 
vakantiepark 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! 

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.

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 verlengsnoer nodig? Deze haalt u tegen borg 
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bij de receptie. Ook voor het huren van fietsen, kinderbedden, 
lakenpakketten, handdoekpakketten bent u bij de receptie op de 
juiste plek. Grote gasflessen van 5-11 kg zijn ook bij de receptie 
in te wisselen en aan te schaffen.

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.

Roken
Het is in geen enkele accommodatie toegestaan te roken. Ook 
niet in de openbare gebouwen. Als u wilt roken vragen wij u om 
rekening te houden met andere gasten.  

Slagboom
De slagboom werkt op kentekenherkenning. Als uw kenteken 
nog niet geregistreerd staat, zal de slagboom ook niet openen.
In het hoogseizoen gaat de slagboom alleen open op aan-
komst- en vertrekdagen. De slagbomen bij de parkeerplaatsen 
werken wel iedere dag. In het laagseizoen werkt de slagboom 
iedere dag tussen 8:00 uur en 23:00 uur. Bij de slagboom bij de 
receptie kunt u alleen het park oprijden, het park verlaat u bij 
de uitgang.

Snackbar
Voor een portie patat, 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 geopend 
(behalve op zondag). Bij de recreatieplas ter hoogte van de 
Paardenweide staat in het hoogseizoen een snackwagen waar u 
patat, drinken en ijsjes kunt kopen. 

Speeltuin
Voor de kinderen is er een gloednieuwe speeltuin aan het plein. 
Verder zijn bijna alle velden voorzien van een speeltoestel en 
een zandbak. Het is niet toegestaan dat honden in de speeltuin 
komen of worden uitgelaten. 

Sportveld
Het sportveld is een terrein dat vaak geopend 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. Het kan zijn dat het sportveld wordt gebruik 
door Royal Adventure en dus tijdelijk niet beschikbaar is voor 
recreatief gebruik. 

Toiletgebouwen
Verspreid over het park staan 2 toiletgebouwen waar u zich 
kunt douchen en wassen. Ook is er ruimte voor de vaat en om 
uw groenten te wassen. 

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,- 
voor een kalenderjaar 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: aan de Burgermeester van Nispenstraat 2, tel. 
0314-335557.
Toeristisch Informatie Punt, Markt 25, 7021 AA Zelhem

Wasserette
Aan de zijkant van de Ichtuszaal, als u rechts voorbij de
receptie loopt, vindt u de wasserette. Hier staan wasautomaten, 
drogers en een strijkplank met strijkijzer. 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 
wordt automatisch toegevoegd. Bij de 
receptie kunt u een kaart krijgen 
waar u saldo op kunt zetten. 
Met deze kaart rekent u uw 
wasbeurt, droogbeurt en 
strijkbeurt af.
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WiFi
Op het hele park is gratis WiFi beschikbaar. 
Netwerk: Betteld-Zelhem
Wachtwoord: BetteldZelhem

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 en in de Schaapskooi 
komen de kinderen van 4 en 5 jaar samen. Concerten en bijbelstudies worden 
vaak gehouden in de Ichtuszaal. Voor exacte locaties en tijden kunt u kijken op het 
weekprogramma in de app.

Ziekenhuis
Slingeland Ziekenhuis, Kruisbergseweg 25,
7009 BL te Doetinchem, tel. 0314-329911.

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

Bestel uw avondeten nu al!
Zin in een goede zak patat 

met een lekkere snack? Om de 
drukte voor te zijn vragen we 

u om het eten te bestellen! 
Kies wat u wilt eten, plaats 
het in het mandje, bevestig 
uw bestelling en betaal met 
iDeal. Da’s pas ideaal! U kiest 
zelf een tijd uit. Wij zorgen 

dat uw bestelling voor u 
klaar staat om af te halen! U 
bestelt via de Betteld App.

Lees op pagina  2 meer. 
Eet smakelijk!

Scan en bestel!6



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

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 12:00 uur 
in het Restaurant!

Snackfeest
Elke donderdag in 

de zomervakantie is 
er een speciale actie 
in de snackbar: voor 

5 personen patat 
en 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 kan 
bij de Beachbar! Ideaal 
voor een lekkere break 
tijdens het zwemmen. 

Je kunt hier ook 
lunchen en uit eten.

Snackwagen
Stel je voor: je ligt 

lekker te zonnen en je 
hebt opeens heel veel 
zin in ijs! Goed nieuws! 

Bij de recreatieplas 
staat een Snackwagen 
waar je ijsjes, gekoeld 
drinken en patat met 
snacks kunt kopen!

Viskraam
Zin in een gebakken 

visje? Bij de viskraam 
haal je de lekkerste 
dingen. Hij staat op 

het plein bij de Ichtus. 
De viskraam staat 
er elke donderdag, 

uitgezonderd op 
7 en 14 juli.

Even helemaal geen zin in koken?

Kerken & kerkdiensten
Baptistengemeente Doetinchem   Doetinchem, Maria Montessoristraat 5  Dienst: zondag om 10.00 uur
Baptistengemeente ‘Het Lichtpunt’    Doetinchem, Dr. Hubernoodstraat 76   Dienst: zondag om 10.00 uur
Christengemeente “LEEF!”     Doetinchem, Hogerslagweg 8  Dienst:  zondag 09:30 uur
           zondag 11:00 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 10:00 uur
Protestantse Gemeente Zelhem    Zelhem, Lambertikerk Markt 2   Dienst: zondag om 10.00 uur
Pinkstergemeente     Doetinchem, Bizetlaan 86   Dienst: zondag om 10.30 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 www.pg-doetinchem.nl
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RegioToppers

Wil je alle Regio-
Toppers nog eens 
uitgebreid bekijken 
en hun contact-
gegevens vinden? 
Scan de QR-code! 
Op onze website 
en in de app vind 
je ze allemaal!
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RegioToppers
Uit eten
1. Pannenkoekenhuis 

Westendorp
2. Kemperkip
3. Jaimy’s Steakhouse
4. Eetcafe de Groes
5. Visspecialist Henry Nagel
6. De Heikamp & Klimbos
7. De Smoks
8. Nijhof
9. De Veldhoek
10. De Heeren van 

Wolfersveen

Spelen en uitjes
11. Hof van Eckberge
12. Gemeente Doesburg
13. De Klevenhorst
14. Zwembad Rozengaarde & 

Skyzone

Musea
15. Nationaal onderduik 

museum 
16. Museum Smedekinck

Winkelen en service
17. Schoenmode Hermans
18. Venderbosch 
19. Bosman Halle
20. Drogisterij Oosterink 
21. Hobbyshop Modelbouw
22. Wolfs Caravans
23. De Samengroei Groep
24. Fietshuis Jansen
25. Caravan Aanhanger 

Service
26. Dorcas
27. Mijn Camper Huren
28. De Heidesmid
29. Bakkerij Scholten



      Per dag Per week
Dames- of herenfiets, met versnelligen €8,50  €34
Kinderzitje     €2,50  €10
Kinderfiets     €8,00  €30
Skelter      €15,00  7 dagen huren, 6 betalen

Lekker aan het strand 
op het terras zitten met 
een koel wijntje of een 
lekker ijsje: dat kan 

bij de Beachbar! Ideaal 
voor een lekkere break 
tijdens het zwemmen. 

U kunt hier ook 
lunchen en uit eten. Zo 
bestelt u bijvoorbeeld 
een heerlijk bord vol 
patat met heerlijke 

kipsate!

Zie jij jezelf al gaan?
Huur een fiets! 
De mooie omgeving van Vakantiepark de 
Betteld vraagt om een verkenningstocht. Bij 
de receptie huurt u een (kinder) fiets en vindt 
u diverse fietsroutes in de omgeving.

Ook zijn er stoere skelters te huur voor 
kinderen waarop ze het park kunnen rond 
crossen.

Beachbar-tijd!
We hebben op meerdere functies helpende handen nodig. Van camerawerk tot 

beamersist en van het begeleiden van het Houtbranden tot werken in de snackbar. 
Denk ook aan het kinderwerk of het verlenen van allerlei praktische hand- en 

spandiensten. 

Waarom vragen we jou? We zijn op zoek naar allerlei soorten hulp. We zoeken 
vrijwilligers  rond media, maar soms ook parttime of fulltime betaalde krachten. We 
schakelen onder andere heel graag gasten in die hier tijdens hun vakantie zijn en het 
leuk vinden om te helpen, maar het kan ook heel goed zijn dat u iemand kent in uw 

netwerk die geschikt is en graag zou willen helpen. We leggen graag een database aan 
die we kunnen raadplegen als we iemand zoeken. We zijn een park met een missie, 
u helpt mee op deze manier om mensen tot zegen te zijn en om Gods koninkrijk te 

bouwen. Extra handen zijn altijd welkom, ook al is het maar voor een weekje.  

Bekijk al onze vacatures op www.betteldzelhem.nl/vacatures

Bied jij ons 
een paar 
helpende 
handen?
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Bied jij ons 
een paar 
helpende 
handen?



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.

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 uiteraard 
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 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 in verband met 
verhoogd brandgevaar.

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 op het centrale 
plein. Dus vanaf de receptie tot aan de speeltuin.  
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, 

Parkregels



Parkregels
Frederikskamp, Natuurveld en Pinkenweide.  
Wanneer de parkeerplaatsen vol zijn is het na 
toestemming van de receptie mogelijk de auto te 
plaatsen bij de chalets waar een parkeerplaats 
aanwezig is.

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 bestelt 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. 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 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 
06-57 77 65 04 (of via het noodnummer/beheer 06-82 
00 91 95).
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4 Locaties voor vakanties, 
conferenties en groepen in 

Nederland en België!
Heerlijk samenkomen, overnachten en eten. 

Informeer naar de mogelijkheden.
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