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Beste Gast,

Van harte welkom op Camping Waalstrand.

Camping Waalstrand is een familie bedrijf dat 
al bestaat vanaf 1964. Het is onze wens dat 
uw verwachtingen van het verblijf op de camping en van de omgeving uitkomen of 
misschien zelfs nog worden overtroffen. Hoe dan ook wij zullen ons uiterste best 
doen om u op onze camping thuis te laten voelen en te helpen wanneer u daarom 
vraagt.

Wij hebben ervoor gekozen dat vanaf 2020 er geen honden meer worden toegelaten 
op onze camping. Het besluit is niet uit de lucht komen vallen maar is weloverwogen 
genomen en gaat al terug naar 2008. 

We ontvangen graag complimenten, maar schroom ook niet ons aan te spreken
wanneer u vindt dat het nodig is. Uiteindelijk moet het doel daarbij zijn dat u na
afloop erg heeft genoten van uw verblijf op onze camping.

Wij wensen u een prettig verblijf op onze camping.

Roger, Anciëlla, Bram en Joep

NEWTONWEG 4  |  6662 PV ELST
T: 0481 - 351 580  |  INFO@KAMPEEROASE.NL

WWW.KAMPEEROASE.NL

De grootste (ruim 1000 m2) & 
goedkoopste kampeerwinkel in

de regio Arnhem-Nijmegen!
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- Appels en Peren uit eigen boomgaard 
- 35 soorten zoete kersen (juni / juli) 
- Gespecialiseerd in streekproducten 
- Ambachtelijk bereid boerderij ijs 
- Gezellig koffie terras 
- Speelweide voor kinderen 
- Op nr 82 van u knooppunt fietsroute 
- Originele cadeau ideeën  
- Fruitmanden in alle soorten en maten 
 
Wij heten u van harte welkom op onze 
boerderij. 
 
 
 

Boerderijwinkel “De Geer” 

Fam Roelofsen  
Flierensestraat 5 
Gendt 
Tel.: 0481-421612 
www.boerderijwinkeldegeer.nl 

Ons aanbod bestaat uit: 
 

Waalstrand

RECEPTIE
De receptie is dagelijks open van 
09.00 uur tot 18.00 uur (in het hoog-
seizoen tot 20.00 uur) en op zondag 
vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur. Tussen 
12.30 uur en 13.30 uur houden wij 
pauze.
Bij de receptie kunt u terecht voor al uw 
vragen, maar ook voor informatie over 
de omgeving, kranten, ansichtkaarten, 
fiets/wandelroutes en het omruilen van 
diverse soorten gasflessen. Tevens 
kunt u er terecht voor munten voor 
de wasmachines, afwasmachine en 
schoonmaakmiddelen voor uw caravan.
Aankomst op de camping is vanaf 
14.00 uur en het vertrek vóór 12.00 
uur. Voor de verhuur-accommodaties: 
vertrek voor 10:00 uur en aankomst na 
15:00 uur. 

De camping is geopend van 1 april tot 
3 oktober 2022.

INFORMATIE EN POST
In de informatie/postruimte naast de 
receptie vindt u folders van activiteiten 
in de omgeving. Er staat een boeken-
kast waaruit u boeken kunt lenen en 
er liggen een aantal visitekaartjes van 
de aanbevolen eetgelegenheden in de  
omgeving. Ook treft u postvakken 
aan waar wij uw binnenkomende post  
gesorteerd op alfabet neerleggen. 
Kijkt u alstublieft regelmatig of er post 
voor u binnengekomen is. Wanneer 
u de krant laat doorsturen, geeft u 
dit dan door bij de receptie, dan  
leggen wij deze voor u in het postvak. 
Uitgaande post kunt u in de groene 
brievenbus bij de receptie deponeren, 
deze wordt van dinsdag t/m zaterdag 
gelicht.

EERSTE HULP
Bij de receptie is een EHBO verband- 
trommel aanwezig. Wij hebben 
ook de beschikking over een AED  
(Automatische Externe Defibrillator). 
Deze hangt tegen de buitenmuur aan 
de zijkant van de receptie. In geval van 
nood bieden wij u graag onze hulp 
aan.

Genieten  aan  de  waal !



ARTS
De huisartsen zijn bereikbaar van 
08.00-17.00 uur (ma-vr) op tel.nr: 
0481-421223 (Kruigang 1, te Gendt).
Buiten werktijden: belt u naar de  
regionale huisartsenpost.
Huisartsenpost Eldenstaete is 
bereikbaar op 0900-1598 (Mr. D.U. 
Stikkerstraat 122, te Arnhem).

Bel bij nood altijd alarmnummer: 112
Indien u hulpdiensten inschakelt, 
laat ons dat zo snel mogelijk 
weten, zodat wij kunnen helpen en  
indien nodig de slagboom kunnen  
bedienen (0481-421604).

KAMPEERPLAATSEN
Alle plaatsen aan de waterkant en een
aantal plaatsen tegen de dijk, zijn  
voorzien van een tegelplateau. U  
plaatst uw caravan achter het tegel- 
plateau, zodat de voortent of luifel over 
het tegelplateau staat. Wij verzoeken 
u niet over de tegels te rijden. Het is 
toegestaan om één bijzettentje (indien 
mogelijk) bij te plaatsen. Echter dient  
u er zorg voor te dragen dat er ook 
plaats over is voor uw auto. Zo niet 
dan kunt u uw auto parkeren op het  
parkeerterrein bij de receptie. Op open 
plaatsen geen auto’s parkeren, ook 
niet bij de ‘buren’ als die er toevallig 
niet zijn. 
*Een partytent en/of extra luifel aan 
de voortent is niet toegestaan. Een  
windscherm mag in overleg met ons 
geplaatst worden. Parasols, droog-
molens en wasrekken na gebruik  

opruimen. In geen geval mag u het  
uitzicht van uw (achter)buren belem-
meren.

Plastic en anti-worteldoek onder de
(voor)tent is verboden dit ter be-
scherming van de grasmat. Wel zijn de  
speciale matten met een zeer open 
weefstructuur toegestaan.

CAMPERPLAATSEN
Er zijn 10 nieuwe camperplaatsen. 
De camperplaatsen zijn voorzien van  
10 A elektra, TV aansluiting, water en 
eigen waterafvoer. Deze plaatsen be-
vinden zicht op het campinggedeelte 
aan de linkerkant van de receptie. 
Natuurlijk  kunt u met de camper ook 
op de andere plaatsen op de camping  
kamperen.

BARBECUEËEN
Barbecueën is toegestaan met een 
deugdelijke barbecue, maar voorkom 
overlast voor uw mede kampeerders. 
De barbecue mag niet direct op het 
gras staan, door de stralingshitte zal 
het gras met wortel en al verbranden 
en afsterven. Zet de barbecue met  
behulp van stenen minimaal 30 cm 
boven de grond. Open vuur is verboden! 

Stuur max. 4 digitale foto’s naar info@waalstrand.nl. U geeft hiermee toestemming 

om de foto’s te mogen gebruiken. Foto’s met mensen erop worden niet gebruikt, 

ivm de wet op de privacy. Voor informatie kunt u terecht bij de receptie.

 

 De 3 winnende foto’s worden worden in november 2022 

beloond met een cadeaubon van € 25,-

Fotowedstrijd  2022
www.uiterwaarde.nl  •  T 0344 68 16 44

Geniet je 
ook zo van
het varen 
over de Waal?
Met een groot Vaarbewijs 

en/of Rijnpatent ben je 

als vrijwilliger schipper 

meer dan welkom.

Nieuwsgierig? 
Neem dan contact 
op voor meer 
informatie.

uit   waarde



Het adres
voor tuin
& dier.
We zijn er voor alle doeners. Voor iedereen 
die er blij van wordt om lekker buiten bezig 
te zijn. En te zorgen voor alles wat groeit en 
bloeit, het hele jaar door. Als doener vind je 
bij ons precies wat je zoekt: een praktisch 
aanbod en gedegen advies. Van iemand die 
er echt verstand van heeft. Het hele jaar 
door en bij elk weertype weet Welkoop wat 
er nú te doen is in de tuin. We weten hoe je 
goed voor dieren zorgt. En wat je daarvoor 
nodig hebt en hoe je dat aanpakt. 

Tot snel in de winkel! 

Welkoop Gendt  
Hegsestraat 1 
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Waalstrand
INTERNET GLASVEZEL
De ontwikkelingen van het internet 
staan zoals u weet niet stil, maar gaan 
razendsnel. Soms lijkt het te snel te 
gaan. Wij bieden u graag de mogelijk- 
heid ook op de kampeerplaats het  
gemak die een internetverbinding heeft 
te gebruiken. Vanaf dit jaar verstrekken 
wij u gratis wifi. Om op het netwerk 
van de camping te komen heeft u een 
wachtwoord nodig. Dit wachtwoord is: 
Waalstrand2022  

 

TV
Op al onze plaatsen kunt u gebruik 
maken van het tv-signaal. U vindt 
de aansluitingen aan de onderzijde 
van de elektrakasten. Ons eigen tv- 
systeem heeft ± 45 tv kanalen digitaal 
(dvb-t). Om de tv-kanalen te kunnen 
zien op uw tv moet u via het menu 
van uw televisie opdracht geven de 
tv-kanalen te installeren. Uw tv kent en 
herkent onze zenderlijst namelijk niet 
automatisch. Kies wanneer dat kan bij 
het installeren voor digitaal antenne. 
De tv zal starten met het zoeken naar  
tv-kanalen. Wanneer u de keuze niet 
krijgt om digitaal-antenne te selecteren, 
zal de tv automatisch analoge kanalen 

zoeken. Analoge kanalen worden door 
ons niet doorgegeven. We kunnen het 
ons voorstellen dat het u niet lukt de 
tv zenders op uw tv geïnstalleerd te  
krijgen. Geen probleem, u vraagt  
gewoon even bij de receptie of wij u 
even bij het installeren komen helpen. 
Niet alle tv’s zijn aangepast aan de 
nieuwste technieken. Het kan zijn dat 
uw tv niet geschikt is om ons digitale tv  
signaal in beeld om te zetten. Als u dan 
toch tv wilt kijken kan dat als nog. Wij 
verhuren tv-decoders die dat probleem  
oplossen. De kosten daarvan bedragen  
€ 1,- per dag en € 5,- per week.

ELEKTRICITEIT
U heeft een aansluiting van 6 ampère
(1380 watt). Bij normaal gebruik moet 
dit voldoende zijn, maar de mogeljkheid 
bestaat dat u niet alle apparaten  
tegelijkertijd kunt gebruiken. 

Elektrische apparaten met een hoog  
vermogen (bijvoorbeeld een waterkoker 
of elektrische kachel) zijn niet mogelijk. 

Genieten  aan  de  waal !
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De ambachtelijke 
slager in Lingewaard!

Buurman Slagerij & Worstmakerij & Catering
Bemmel

Markt 41A, 
6681 AG Bemmel
tel. 0481-451655 

Gendt
Dorpstraat 28, 

6691 AX Gendt
tel. 0481-422383 

Huissen
Vierakkerstraat 32, 

6851 BE Huissen
tel. 026-3251283 

www.slagerijbuurman.nl

Voorkom dat er in stekkers, de haspel 
of stekkerdoos water kan druppelen.
Eén druppel is genoeg om kortsluiting 
te veroorzaken en de hoofdschakelaar 
uit te laten vallen. Wanneer dit gebeurt 
komen uw buren namelijk ook direct 
zonder elektra te zitten. Het is niet 
toegestaan uw caravan of voortent 
te verwarmen met een elektrische  
kachel. Wees zuinig met energie!

WATER
Het gebruik van koud en warm water, 
voor zowel douches als tapwater, is  
gratis. Water wordt steeds kostbaarder 
dus spring ook zuinig om met water.  
Afvalwater uit de caravan deponeert 
u in de afvoerputjes op het terrein en 
niet aan de waterkant dat trekt namelijk 
ongedierte aan. Een aantal plaatsen 
heeft een eigen afvoer voor spoel/ 
vuilwater, herkenbaar aan de rode dop. 
U kunt hier een afvoerslang (doorsnee 
50 mm) inleggen. Het kraanwater 
in het toiletgebouw en wasserette 
wordt onthard. Dit betekent minder 
kalk in het water waardoor wij minder 
schoonmaakmiddelen gebruiken en u 
minder shampoo, doucheschuim en in 
de wasserette de helft aan waspoeder 
hoeft te gebruiken.

WATERKANT
Basaltstenen, maar ook de kleine 
steentjes tussen de basaltstenen  
beschermen de rivieroever tegen  
afbrokkeling. Laat de kinderen deze  
stenen niet in het water gooien (en  
vertel hen ook waarom).

BEZOEK EN LOGÉS
Bezoek is gratis, maar honden wor-
den niet toegelaten op de camp-
ing. Uw bezoek moet zich even 
melden bij de receptie, zodat wij 
weten wie er extra op de camping 
zijn. Hun auto’s dienen geparkeerd te  
worden op de parkeeplaats bij de  
receptie. Logés moeten vooraf 
ingeschreven worden. Ook hiervoor  
kunt u terecht bij de receptie   
(€ 5,- +  € 1,- toeristenbelasting, per 
persoon per overnachting).

HONDENVRIJ
Wij zijn een hondenvrije camping. Dit 
is natuurlijk geen besluit welke we af-
gelopen jaar hebben genomen maar 
waar we al vanaf 2008 mee zijn be-
gonnen. Alle nieuwe (vaste) gasten 
mochten vanaf 2008 geen hond meer 
meebrengen. Er zijn nu nog 2 vaste 
gasten met beide 1 hond. Zodra deze 
honden overlijden geldt ook voor hen 
dat er geen nieuwe hond meer meege-
bracht mag worden naar de camping. 
Vanzelfsprekend is het dus dat visite 
ook geen hond mee mag brengen. 
Voor hulphonden wordt een uitzon-
dering gemaakt.  

Vanaf 2020 is Camping Waalstrand 
een hondenvrije camping.



  

Waalstrand

AUTO’S
Wij vragen u om op de camping  
stapvoets te rijden, parkeer niet voor 
het toiletgebouw en laat de motor niet  
stationair draaien als u stilstaat.  
Gebruik uw auto zo weinig mogelijk 
op het kampeerterrein!

SLAGBOOM
Het toeristisch kampeerterrein is  
beveiligd door middel van een slag-
boominstallatie. Voor toegang tot het 
terrein heeft u een toegangskaart no-
dig, deze kaart ontvangt u bij aankomst 
bij de receptie. De toegangskaart is  
plaatsgebonden, niet overdraagbaar 
en alleen te gebruiken voor uw eigen 
auto. Gebruik bij het in- en uitrijden 
dezelfde kaart. De kaart werkt alleen 
als u met de auto bij de leespaal staat. 
Bij onjuist gebruik kunnen wij ieder  
moment elke kaart afzonderlijk  
blokkeren.

De slagboom is gesloten van 23.00 
uur tot 07.00 uur. U kunt dan i.v.m. 
de nachtrustperiode het terrein niet 
op maar ook niet af. Buiten deze  
tijden parkeert u de auto op het  
parkeerterrein bij de receptie. Dit geldt 
ook voor het terrein aan de linkerkant 
van de receptie waar geen slagboom 
aanwezig is. 

Dijk van een Wijf

Genieten  aan  de  waal !

               WAARDEBON 
10% KORTING
Tegen inlevering van deze bon.

 



Genieten  aan  de  waal !
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- Toeristische plaatsen: 60 t/m 137
 De comfortplaatsen 77 t/m 98
- Toeristische plaatsen: 138 t/m 150
 Deze plaatsen zijn alleen te boeken tussen 
 25/05-07/06 en in het hoogseizoen 09/07-15/08
- Seizoenplaatsen toercaravan: 51 t/m 59c
- Vaste plaatsen stacaravan: 7 t/m 43 en 46 t/m 50 
- Huurcaravan/chalet plaats 1 t/m 6, 44, 45, 47A en 47B
- Camperplaats: C1 t/m C10

J



Dezelfde winkel, met een nieuw logo!

Fiets of wandel eens naar Gendt om lekker

 te shoppen. We zien je graag!

- boeken
- tijdschriften 
- puzzelboekjes
- huishoud artikelen
- speelgoed voor in het          
  zwembad

Alles voor op de camping bij The Read Shop
Gendt! 

Julianastraat 2 
6691AV Gendt
0481-422945

 



Het adres voor een leuk, 
origineel en betaalbaar kadootje…

Kijk voor de openingstijden op 
www.rolinegifts.nl

Raalt 1a    6691XA   Gendt

Roline Gifts        



Rolinegifts

TOILETGEBOUW
Wij stellen hoge eisen aan het schoon-
maken en schoonhouden van ons  
toiletgebouw. Als u er voor zorgt dat u na 
gebruik het gebouw netjes achterlaat,  
zal dat tot een verhoging van de  
tevredenheid en kampeergenot van  
uzelf en dat van uw medekampeerder  
leiden. Sta niet toe dat kinderen  
de toiletgebouwen gebruiken als speel- 
plaats. Zeg er wat van of kom ons even 
waarschuwen. Laat kleine kinderen  
onder begeleiding van een volwassen  
persoon naar het toilet gaan. Kinderen  
tot 4 jaar kunnen gebruik maken van de  
Babyroom. Een sleutel voor deze ruimte  
is te leen bij de receptie (€ 5,- borg).  
De familiedouche is voor twee of meer 
personen. Deze douche niet alleen  
gebruiken u gebruikt dan onnodig  
veel water. De douche is gratis en heeft  
een looptijd van 5 minuten. De douche  
kan in de tussentijd stilgezet worden  
(max. 3 min.) of als u eerder klaar  
bent gewoon stop gezet worden. De tijd  
telt dan af naar de 0 en gaat dan  
weer terug op 5 min. Er zit 5 minuten  
wachttijd tussen de douche beurten in.  
In het toiletgebouw wordt het water  
onthard, waardoor u minder douche- 
schuim of shampoo nodig heeft.  
Dit maakt het douchen aangenamer  
en is beter voor het milieu. Kijk na het  
toiletbezoek even achterom en laat  
een schoon toilet achter voor uw  
medekampeerder! Het toiletgebouw 
wordt schoongemaakt tussen 10:30u 
en 13:30u. U kunt bij de receptie in die 
tijd ook een douche gebruiken. 

VAATWASSER
In het toiletgebouw vindt u 4 afwas- 
plaatsen en 1 afwasmachine. Munten 
voor de afwasmachine zijn verkrijg-
baar voor €1,00 bij de receptie.

CHEMISCH TOILET
Uw chemisch toilet en gewone toilet- 
emmers ledigt u in de speciale stort- 
plaatsruimte aan de achterzijde van 
het toiletgebouw. De stortbak goed 
naspoelen alstulieft! Zorg dat er geen 
resten papier of ontlasting achter  
blijven. 

WASSERETTE
Een wasmunt kost € 5,- (inclusief  
waspoeder) en een drogermunt kost 
€ 1,50. Centrifugeren kan gratis in de 
wasmachine. U kunt kosteloos strijken. 
De wasserette is geopend op di, wo,  
do, za. én zo. Op de maandag en  
vrijdag is de wasserette gesloten. De 
camping maakt dan zelf gebruik van 
de wasserette. Mocht u toch willen 
wassen op maandag of vrijdag, over-
leg dit dan met het personeel.

DROOGMOLENS
Houdt rekening met het plaatsen van 
een droogmolen of droogrek wanneer 
u wilt drogen op uw kampeerplaats. De 
droogmolen of rek mag in geen geval 
het zicht naar de rivier belemmeren. 
Uw medegasten naast en/of achter u  
willen net als u zoveel mogelijk  
genieten van de activiteiten op het 
water. Plaats een droogmolen/rek 
zo dicht mogelijk tegen uw voortent,  
caravan of camper, liefst aan de 
voorzijde en berg deze direct weer op 
als de was droog is. Een droogrek dus 
niet permanent laten staan.



VERHUUR VAN 5 STACARAVANS EN 5 CHALETS

Rustig gelegen op het stacaravan gedeelte op de plaatsen 1 t/m 6 staan onze 
huurcaravans en Chalet Deluxe met direct uitzicht op de Waal.

De 4 huurchalets staan op een hoger gedeelte op plaats 44, 45, 47A en 47B met 
uitzicht over de camping en een uniek uitzicht op de Waal.

De stacaravans en chalets zijn van alle gemakken voorzien en compleet ingericht. 
In de woonkamer met open keuken zijn een tv en radio aanwezig. De badkamer 
is voorzien van een wastafel, douche en toilet. Als verwarming een gashaard. 
De stacaravan nummer 1, 4 en 5  hebben 4 slaapplaatsen. Stacaravans nr. 3 en 
6 hebben 5 slaapplaatsen. Chalet Deluxe op plaats nr. 2 heeft 2 slaapplaatsen,  
plus een bedkast voor 2 extra slaapplaatsen. Chalet 45, 47AenB  hebben  
4 slaapplaatsen en chalet 44 heeft 2 slaapplaatsen. 

Er zijn dekbedden, kussens en tuinmeubels aanwezig. Niet aanwezig: dekbed-
hoezen, kussenslopen en badhanddoeken. Een inventarislijst is te raadplegen op 
de website. Roken en huisdieren zijn in de caravans niet toegestaan.

Kijk op www.waalstrand.nl voor prijzen en beschikbaarheid van de verhuurcara-
vans/chalets of haal een prijslijst bij de receptie.

AFVAL
Huishoudelijk afval kunt u in afvalzak-
ken in de container naast de receptie 
deponeren. Er staan naast de recep-
tie 4 containers voor restafval, plastic, 
papier en glas. Breng dagelijks uw  
afval naar de container. U verblijft in 
een natuurgebied waar veel dieren 
leven. Deze dieren gaan ‘s nachts op 
zoek naar iets lekkers. Zorg ervoor dat 
ze niets bij u kunnen vinden. Restafval: 
alleen huishoudelijk afval, dus geen  
tuinmeubelen, BBQ’s, oude tenten 
enz. Plastic: alle plastic soorten en ook 
blikjes en drinkpakken van karton. Voor 
batterijen staat er in de postruimte een 
speciale afvalbak en klein chemisch  
afval kunt u inleveren bij de receptie. 
Grof vuil (o.a. tuinstoelen, oventjes, 
vloerbedekking etc.) zelf afvoeren! 

ZWEMBAD & RIVIER
Het gebruik van het zwembad is  
gratis voor kampeerders. Bij goed weer 
is het zwembad geopend van 10.00 uur 
tot 20.00 uur. De diepte is aflopend van 
60 cm naar 140 cm en daarom is het  
verboden om te duiken. Ter bescherming  
van de hygiëne is alleen zwemkleding  
toegestaan (dus geen ondergoed onder  
de zwembroek). Het zwemmen in de 
rivier raden wij af i.v.m. de stroming 
in de rivier. U kunt wel heerlijk gebruik 
maken van het strand, neem zelf uw 
strandstoel mee of gebruik een van de 
aanwezige strandbedden en geniet van 
alles wat het strand u te bieden heeft. 
Na het zwemmen kunt u afdouchen bij 
het zwembad. Het is niet toegestaan 
hiervoor de douches in het toilet- 
gebouw te gebruiken

Waalstrand

Genieten  aan  de  waal !

RECREATIETUIN
In de recreatietuin kunt u terecht 
voor diverse activiteiten; er zijn 
twee jeu de boules banen, een 
groot schaakspel, tafeltennistafel, 
tafelvoetbal, trampoline, klimtoestel 
en een schommel. Jeu de boules-
ballen en tafeltennisbadjes zijn  
gratis te leen bij de receptie, maar 
ook een aantal gezelschapsspellen 
voor buiten (o.a. Kubbs, Jenga en 
een groot 4 op een rij spel).
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Viergever

ACTIVITEITEN
Op de camping worden af en toe  
activiteiten georganiseerd. Dit wordt 
op het prikbord bij de receptie bekend  
gemaakt. Kijkt u regelmatig op het  
prikbord om op de hoogte te blijven.
Verhuur van fietsen: € 7,50 per dag.
Elektrische fietsen: € 15,00 per dag.
Verhuur van skelters: vraag naar de
voorwaarden bij de receptie.

RECREATIERUIMTE
Er is een knutselhuisje waar de kleintjes 
zich kunnen vermaken met plak-, kleur-
en knipwerk. Vraag uw kinderen deze  
ruimte netjes achter te laten en de  
gebruikte materialen weer op hun 
plaats terug te leggen.

VEILIGHEID
Loopt u ’s avonds een ommetje buiten
de camping op de dijk, maak dan  
gebruik van een veiligheidvest. Gezien 
worden is belangrijk voor uw én  
andermans veiligheid!

CAFÉ/TERRAS CONCORDIA
Cafe/terras Concordia is een zelf- 
standig bedrijf welke gerund wordt 
door Ingrid, Hans & Harrie Cornelissen. 
Vanaf 11.00 uur kunt u er terecht voor 
koffie met gebak, ijsjes en iets te  
drinken. Vanaf 12.00 uur voor een  
kleine lunch, diner en voor het afhalen 
van friet en snacks tot 20.00 uur. Loop 
gerust eens naar het café/terras voor 
iets lekkers!

AANSPRAKELIJKHEID
U bent als kampeerder volledig 
aansprakelijk voor schade aan eigen-
dommen van Camping Waalstrand,  
evenals voor gehuurde of verloren  
geraakte voorwerpen. Wij zijn niet  
aansprakelijk voor ongevallen die  
gasten overkomen, voor beschadiging 
of zoekraken van eigendommen van  
kampeerders.

OPENBAAR VERVOER
Uitgebreide informatie over het OV naar 
Arnhem en Nijmegen is te verkrijgen  
bij de receptie, of kijk op www.9292.nl. 
Voor goedkoop parkeren in Nijmegen 
op: www.waalsprinter.nl

LIDMAATSCHAP
Camping Waalstrand is lid van de  
Karaktervolle Groene Campings (KGC) 
en de RECRON. Wij zijn door de ANWB 
op kwaliteit beoordeeld met 4,5 ster 
en door onze gasten op zoover met 
een 9,0.

FIETSENSTALLING
Gaat u op de fiets naar Nijmegen of 
Arnhem? Zorg dan dat uw fiets in de 
bewaakte fietsenstallingen komt te 
staan. Dit kan vervelende situaties 
voorkomen, zoals dat de fiets niet 
meer op de plaats staat waar u hem 
heeft achtergelaten. Bij de receptie 
kunt u een plattegrond krijgen van  
Nijmegen en Arnhem met de fietsen-
stallingen erop vermeld.
 

Dorpstraat 19 - bistrobarproef.nl

Gezellig, 
ambachtelijk,

uniek
assortiment
en gratis 
parkeren! 



www.zoover.nl
Heeft u bij ons een prettig verblijf gehad? 
Zet dan uw vakantiebeoordeling op Zoover.

Wij zijn erg benieuwd naar uw reacties.

Waalstrand
Gemeente Lingewaard 
www.lingewaard.nl

Goedkoop parkeren voor Nijmegen 
www.waalsprinter.nl

Fietsroutes
www.lekkerfietsen.nl  Voor uw telefoon als App:
www.fietsen.123.nl  Route.nl
www.planjeroute.nl  Abel life

Veerdiensten
www.kievitsveerdiensten.com
www.doornenburgonline.nl/veerdienst_doornenburg_pannerden.html
www.uiterwaarde.nl/pontjes/waal/Waalveren

Karaktervolle Groene Campings
www.kgc.nl

Website waar u kunt zien welke schepen er voorbij varen, wat ze vervoeren en waar naar toe:
www.marinetraffic.com

informatie over het rivierengebied
www.uiterwaarde.nl
www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-natuur/locaties/gelderse-poort

Het leukste dorpje tussen Arnhem en Nijmegen
www.groetenuitgendt.eu
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Genieten  aan  de  waal !

Informatieve websites:

Camping Waalstrand
www.waalstrand.nl
www.facebook.com/CampingWaalstrand
www.instagram.com/camping_waalstrand

Veerhuis Concordia zaal, terras en café
www.concordiagendt.nl

VVV informatie over Arnhem - Nijmegen
Geldersepoort - Betuwe
www.visitnijmegen.com/de-betuwe
www.visitarnhem.com
www.visitnijmegen.com

Staatsbosbeheer: www.staatsbosbeheer.nl/
Natuurgebieden/gelderse-poort

Fort Pannerden: www.fortpannerden.eu

Kasteel Doornenburg: 
www.kasteeldoornenburg.nl

Groeten uit Gendt: http://www.groetenuitgendt.eu

Dienstregeling veerverbindingen in de Geldersepoort:
1  Fiets/Voetveerverbinding Doornenburg - Millingerwaard (fietsknooppunt 79-71)
De fiets/voetveerverbinding tussen Doornenburg en Millingerwaard brengt u over het drukst  
bevaren gedeelte van de Waal, van het ene natuurgebied, de Klompenwaard, naar het andere  
natuurgebied, de Millingerwaard. De Klompenwaard is gelegen nabij de dorpen Gendt en  
Doornenburg. De Millingerwaard is gelegen tussen de dorpen Millingen aan de Rijn en Keker-
dom en kent een grote verscheidenheid aan flora en fauna. In beide natuurgebieden grazen de  
Rode Geuzen en de Konikpaarden.

Vaartijden fiets/voetveer Doornenburg - Millingerwaard In de maanden mei, juni en septem-
ber vaart het veer op zaterdagen, zondagen en officiële Nederlandse feestdagen. In de maanden 
juli en augustus vaart het veer dagelijks. De eerste pont vertrekt om 10.00 uur vanaf Millingen, de  
laatste pont vertrekt om 17.50 uur vanuit Doornenburg. Het veer vaart doorlopend tussen 
10.00 en 17.50 uur op basis van aanbod.

2  Auto-, fiets- en voetveer Doornenburg - Pannerden (fietsknooppunt 80-88)
Tussen Doornenburg en Pannerden vaart een auto-, fiets- en voetveer en vaart over het  
Pannerdensch Kanaal.
Vaartijden:
maandag tot en met vrijdag: 06.00-22.45 uur
zaterdag: 07.00-22.45 uur,
zondag: 08.00-22.45 uur

3  Fiets/Voetveerverbinding Pannerden – Millingen aan de Rijn (fietsknooppunt 81-94)
voert u over de Rijn op slechts een kilometer afstand vanaf de kop van Pannerden, waar de Rijn 
zich splits in de Waal en het Pannerdensch Kanaal. Ongeveer 5 kilometer stroomopwaarts ligt 
het punt waar de Rijn ons land binnenstroomt 
bij het plaatsje Spijk (nabij Lobith).

Vaartijden Pannerden - Millingen:
April t/m september:
• dagelijks tussen 9.00 en 18.00 uur, één maal 

op de ‘hele’ uren.

Genoemde vertrektijden zijn vanaf Millingen 
aan de Rijn, het vertrek vanaf Pannerden is om 
5 minuten over het ‘hele’ uur. Op zonnige en 
drukke dagen vaart het veer vaker.

Kijk voor meer informatie op 
www.kievitsveerdiensten.com

4  Auto-, fiets- en voetveer Huissen - Loo (fietsknooppunt 66-63) Tussen Huissen en Loo vaart 
een auto-, fiets- en voetveer. De veerstoep ligt aan de Looveerweg in Huissen. Het veer vaart over 
de Nederrijn. Vaartijden april tot en met september: maandag tot en met zaterdag: 06.30-22.00 
uur, zondag: 09.00-22.00 uur.

5  Fiets/voetveer Bemmel Ooy.
Fiet/voetveer Bwemmel-OOy ertussen zetten:
Er wordt aan gewerkt dat er nog een pont gaat varen in Bemmel. Tijdens het samenstellen van dit 
boekje is daar nog geen duidelijkheid over. Voor info kunt u terecht bij de receptie.

Fiets/voetveer verbinding tussen Beuningen - Slijk Ewijk (fietsknooppunt 99-38/80)
Mei vr. t/m zo. en Hemelvaart/Pinksteren
Juni vr. t/m zo., Juli/Aug dagelijks, Sept. dagelijks tot 25ste.



 
 
 
 
 

Kerkstraat 27, 6686 BS  Doornenburg  (06 – 29194878) 

www.herbergdedoornenburg.nl              Facebook: @herbergdedoornenburg              Instagram: herberg_de_doornenburg 

Op ons gezellige terras of in de 
sfeervolle herberg kunt u genieten 
van koffie met heerlijk appelgebak 

/ verrukkelijke lunch / gezellige 
borrel 

 
Voor openingstijden: zie onze 

website of social media 
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WIJNEN
WHISKY

LIKEUREN
SPECIAALBIEREN

PROEVERIJEN
GESCHENKEN

Dorpstraat 34 - Gendt -
0481-729727 - www.wijnzinnig.eu



Belangrijke telefoonnummers

Camping Waalstrand      0481-421604  

Huisarts: Gendtse Huisartsengroep    0481-421223  
Voor afspraken bellen tussen 8.00-10.00 en 14.00- 15.00 uur
Kruigang 1, te Gendt

Huisartsenpost:      0900-1598
Na 17.00 uur ‘savonds voor 8.00 uur ‘smorgens in de
weekeinden belt u naar de regionale huisartsenpost
Huisartsenpost Eldenstaete, mr. D.U. Stikkerstraat 122, 6842 CW Arnhem.

Tandartsen:
I. Rietveld Langstraat 43 Gendt     0481-423316
Kuipers Raalt 2-A, Gendt     0481-421802
J. Rooding Poelwijklaan 3, Gendt    0481-423132
Tandarts bij noodgevallen ’s avonds en in het weekend:  0481-712461

Apotheek:
Benu Apotheek Gendt De Overbetuwe   0481 424378
Dorpstraat 21-B-C     

Politie / Noodsituaties      112
Politie Gelderlandmidden     0900-8844
Eshofsestraat 7, 6662 AV Elst

Taxi:
Taxi Comtax Nijmegen      024 7113632
www.taxinijmegenlent.nl

Weekmarkten:
Gendt    vr.  13.30-18.00 uur
Bemmel   do.  13.30-18.00 uur
Elst    do.  08.30-12.30 uur
Huissen   vr.  13.30-20.00 uur
Nijmegen Kelfkensbos  ma.  08.30-14.00 uur - za 08.30-12.00 uur
Nijmegen Grotemarkt  ma.  09.00-17.00 uur - za 09.00-17.00 uur
Arnhem Centrum  vr.  07.30-13.00 uur - za 09.00-17.00 uur
Jansplein Arnhem  di.  07.30-17.00 uur
Zevenaar  vr.  13:30-20:00 uur
Kleef (Elsenpass 5): 
Boerenmarkt Riswick do. 12.00-17.00 uur

Voor meer informatie over markten en braderieën. 
Kijk op: www.hollandsemarkten.nl



Dorpstraat 21-2  |  tel. 0481-424647  |  www.cafetariaflintrop.nl

Bestel nu ook via onze website of bestelApp
Het is ook mogelijk om ons lekkers te laten bezorgen!

De cafetaria in Gendt waar kwaliteit 
en gastvri jheid voorop staat!


