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Welkom in
Drempt...

utblaozen. Dat zeggen de Achterhoekers

als ze even willen uitblazen van een inspanning.
Ontspannen dus en daarvoor zijn volop
mogelijkheden in onze regio.

Een bezoekje aan de gezellige Hanzestad Doesburg bijvoorbeeld, met
haar historische binnenstad en het Mosterdmuseum. U kunt de hoge
toren van de Martinikerk beklimmen. Of even ‘uutblaozen’ in De Waag,
het oudste bierstadshuys van Nederland. De deuren van het monumentale ‘Het Arsenaal 1309’ staan open voor iedereen die wil genieten
van de historie van het gebouw dat voorheen diende als wapenopslag,
nu ingebruik als grand café, filmhuis en whisky- en wijnkoperij. In de
zomermaanden wordt in Doesburg van alles georganiseerd. Hanzefeesten, Binnenste Buiten en op de eerste zondag van de maand zijn de

Enschede

talrijke galeries geopend. Jaarlijks vindt, begin juli, in Hummelo ‘Vivela’France’ plaats. Heel Hummelo is dan twee dagen lang in Franse

Apeldoorn
Den Haag

sferen, door o.a. de ‘tour-d’Hummelo, brocante- en kunstmarkt.
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Zutphen ligt op zo’n 12 kilometer afstand van de boerderij en is met
365 monumenten met recht een monumentale stad te noemen. Maak

V

achter middeleeuwse straten en steegjes.

eelzijdig Doetinchem
Veluwe

Doetinchem kent een rijke historie, maar veel oude gebouwen zijn in
1945 door bombardementen verloren gegaan. Toch heeft Doetinchem
zich ontwikkeld tot een gezellige winkelstad met veel heerlijke terrasjes, bioscopen, culturele centra en een
theater. Ga eens met de kinderen naar het
Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum.
Wij hebben een ruim aanbod aan toeristische informatie. Maar houd ook
onze website en Facebook-pagina in de
gaten voor actuele informatie.
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eens een stadswandeling langs vestingswerken en de lieflijke hofjes

T: (0314) 65 22 50
info@boerencampingremmelink.nl | www.boerencampingremmelink.nl

...welkom bij
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ekker wakker worden met het

Rust en ruimte. Genieten van de gastvrijheid

rustieke geluid van koeien. Kippen scharrelen

en het buitenleven op het platteland

rond en schapen kijken nieuwsgierig toe. Dat is

S

chuif-es-an

De Achterhoek staat bekend om haar gastvrijheid. Dat klinkt door op
onze camping. Samen eten en drinken past prima binnen die gastvrijheid. Boer Henk bakt regelmatig appeltaarten voor onze gasten.

het genieten op Boerencamping Remmelink.

Gezellig samen genieten met een kop koffie of verse muntthee uit
eigen tuin. Wij verkopen onze eigen ambachtelijk bereide jam en
(h)eerlijk boerenijs van IJsboerderij De Steenoven in Hummelo.

Onze camping herbergt ruime plekken op een voormalig agrarisch
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bedrijf. Het terrein is onderverdeeld in vier velden, één groot
kampeerveld waar bijvoorbeeld gevoetbald kan worden en drie

olop activiteiten

kleinere velden, waaronder een kleine, oude bongerd. De velden

Wij organiseren voor jong en oud leuke activiteiten. Bij voldoende

zijn omheind met een mooi aangelegde singel met bloeiende en
groene struiken. Lekker relaxen en even je e-mail checken, er is

deelname organiseren wij ‘een kijkje’ bij een melkveebedrijf in ons

gratis Wifi op de hele camping. De aangeplante bomen en struiken

dorp. Ook verzorgen wij rondleidingen bij het eeuwenoude Kasteel

zorgen voor de benodigde schaduw. De kampeervelden zijn

Keppel. Op de fiets naar de baron, een mooie rondleiding door het

overigens niet onderverdeeld in vakken.

kasteel en op de terugweg een picknick. Onze jeu de boulebaan
wordt door gasten zeer gewaardeerd. Kinderen rijden graag op de
‘skelters van de zaak’. ‘s Avonds kunt u gezellig aanschuiven bij het

Boerencamping Remmelink is gelegen in een schitterende lande-
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kampvuur, of bij minder weer, de houtkachel in de verblijfsruimte.

lijke omgeving. U kijkt uit op de bossen van landgoed Ulenpas
waar u heerlijk kunt wandelen en fietsen. Direct bij de ingang van
de camping is een parkeerterrein aangelegd. Het kampeerterrein

e prachtige Achterhoekse natuur

is autovrij.
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Het coulisselandschap, de Achterhoekse bossen, maar ook die van
de nabij gelegen Veluwe, en de uiterwaarden van de rivieren Oude

oede sanitaire voorzieningen

IJssel en IJssel wisselen elkaar in rap tempo af. De vele wandelrou-

Boerencamping Remmelink beschikt op het terrein over goed

tes in de omgeving bieden menig uurtje volop genieten. U wilt lie-

verzorgde sanitaire voorzieningen. Er zijn toiletten, douches en een

ver fietsen? Onze camping ligt pal aan het fietsnetwerk ‘Knooppun-

wascabine voorzien van mengkranen met warm en koud stromend

tenroutes’. Vanaf de camping kunt u meteen opstappen en kiezen

water. Er is een afwasgelegenheid, recreatieruimte en een half

uit één van de vele routes. Zwemmen kan in de natuur, zoals in het

overdekt terras. Warm water is bij de prijs inbegrepen. Daarnaast

recreatiegebied Rhederlaag, het IJsselstrand of in het openlucht-

beschikken alle kampeerplekken over 10 Amp aan stroom.

zwembad van Hoog-Keppel op slechts drie kilometer afstand.

Hanzesteden zoals Doesburg
en Zutphen zijn het
bezoeken zeker waard

