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Elke dag 
een vakantiedag!

Wijde Blick
Zeeland



Vakantie, dat is doen en laten waar je zin in hebt… Op 
De Wijde Blick bieden we je graag die mogelijkheid! 
Lekker lui of juist actief, met of zonder de (klein) 
kinderen. Heel veel activiteiten voor jong en wat 
ouder, op 2 km van het strand en genoeg fi ets en 
wandel-mogelijkheden direct vanaf de camping. Maar 
ook… surfen, zeilen, duiken, kite-surfen, terrasje 
pakken, winkeltjes kijken… allemaal vlakbij. En het 
hele jaar open! Kortom een heerlijke vakantie het hele 
jaar door!

Ons park
Midden in het groen, vlakbij het strand en daarnaast alle 
luxe binnen handbereik? Bij De Wijde Blick in Renesse ben 
je aan het juiste adres. 
Je kunt kiezen voor een comfortplaats (6 of 10 Amp), een 
plaats met eigen sanitair, een ruime plaats voor de camper, 
je tentje opslaan op het fi ets kampeerveldje, of slapen in een 
trekkershut. Wil je comfortabel op vakantie, maar toch het 

kampeergevoel ervaren? Dan bieden onze chalets de uitkomst. 
De chalets beschikken over 2 of 3  slaapkamers, keuken met 
magnetron, afwasmachine, ruim zitgedeelte en een terras. 

Uniek zijn de HotelChalets, je proeft de sfeer van een 
camping, maar ervaart de luxe van een hotelkamer. Dit 
unieke verblijf is helemaal compleet, wanneer je op je eigen 
terras geniet van het verse ontbijtje dat iedere ochtend 
aan de deur wordt gebracht!

Met je huisdier op vakantie? Er zijn twee stacaravans waarin 
je met je huisdier kunt verblijven en kom je met je eigen 
kampeermiddel, dan mag je huisdier vrijwel altijd mee! 
Speciaal voor de hond, is een hondendouche geplaatst.

Nieuw! Kamperen wordt steeds luxer. In de sanitair-
gebouwen staan vaatwassers. Een schone en droge vaat in 
vijf minuten. Bij het inchecken ontvang je een aantal gratis 
muntjes om van deze service gebruik te maken.

Elke dag een vakantiedag!
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Overdekt zwembad
Een heerlijk overdekt zwembad voor alle weertypes. Bij 
zomerweer schuift de wand open en heb je vanuit het 
zwembad toegang tot de ligweide, bij wat minder weer 
is het bad volledig overdekt. Het grote bad  is 18 bij 9 
m  en 1.40 m diep  met een supersnelle glijbaan van 25 
m lang. Het kleuter-peuter bad is 15 – 20 cm diep, vol 
spetterplezier. Op de ligweide kun je heerlijk relaxen. 

Schijnt de zon een keertje niet dan is er genoeg 
plaats binnen in het zwembad of in de lounge van de 
naastgelegen Brasserie met zicht op de kinderen. En 
als je op de camping verblijft kun je zo vaak komen 
zwemmen als je wilt!

Brasserie Hoog Tij en Frituur Het Pleintje
Bij Brasserie Hoog Tij kun je in een ongedwongen sfeer 
heerlijk eten maar ook lekker zitten in de lounge of op een 
van de zonnige terrassen. De menukaart is gevarieerd 
en veranderd met de seizoenen. Van heerlijke spareribs 
tot zeetong of een verse pizza en in het mosselseizoen 
natuurlijk volop heerlijke mosselen. In de Brasserie zijn 

regelmatig activiteiten zoals een gezellige feestavond 
met live muziek, bingo avonden en kun je er voetbal of 
andere sporten op groot scherm zien.

Bij Frituur het Pleintje kun je terecht voor frietjes, 
verschillende snacks, afhaalpizza’s en een heerlijk ijsje. 
Je kunt de bestelling meenemen naar je chalet, de 
caravan of tent, maar er is ook een terras waar je de 
snacks kunt opeten.

Ontbijt en Fietscafé “ Blicksem”
Elke morgen kun je in het ontbijtcafé gebruik maken van 
het uitgebreide ontbijtbuff et. Jezelf of iemand anders 
verwennen of verrassen? Je kunt het ontbijt ook laten 
bezorgen aan je tent, caravan of chalet. 

Bij “Blicksem” kun je niet alleen ontbijten, je kunt er ook 
fi etsen huren. In Renesse en omgeving zijn talloze mooie 
fi etsmogelijkheden. Daarnaast vind je bij “Blicksem” fi ets- 
en wandelkaarten, informatie over de omgeving, een 
bibliotheek en spelotheek en een internetcomputer.  
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Supermarkt
Voor verse broodjes en andere inkopen kun je terecht 
bij de Supermarkt. In het seizoen is de supermarkt elke 
dag open en wordt er dagelijks vers brood en broodjes 
gebakken, dus ook op zondag!

Animatie en Activiteiten
Verspreid over de camping vind je verschillende 
sportvelden en speeltuinen. Daarnaast is er in elke 
schoolvakantie en de weekenden van april t/m 
oktober een animatieteam met leuke, sportieve en 
creatieve activiteiten voor jong en oud. Naast het 
animatieprogramma zijn er vele activiteiten en workshops 
op en om de camping, waar je aan deel kunt nemen. 

Natuurweide
Wil je picknicken of gewoon lekker buiten zijn? Dan ben je 
helemaal op je plaats in onze natuurweide. Het grootste 
deel van de weide is bezet door Ouessant schapen, 
een klein maar sterk en gezond ras. De 2 meter hoge 
uitkijkstoelen, geven een mooi overzicht over de weide.

Buiten zijn zoals jij dat wilt
Niet alleen op de camping maar ook daarbuiten kun 
je “buiten zijn zoals jij dat wilt”. Jong of wat ouder, 
natuurliefhebber, avontuurlijk ingesteld, of cultuur 
proever, het ligt allemaal binnen handbereik. Uitwaaien 
of zonnebaden op het strand? Op ca. 2 km afstand 
vind je één van de mooiste en breedste stranden van 
Nederland. Sportief? Direct buiten de camping kun je met 
verschillende fi etsroutes het eiland verkennen, je kunt 
mountainbiken, surfen, duiken, pijlerklimmen en zelfs 
waterjumpen behoort tot de mogelijkheden.
 
Levensgenieter? In Renesse zijn legio terrasjes, 
restaurants, leuke winkeltjes en volop activiteiten voor 
groot en klein.

Liever rust? Geniet van de mooie natuurgebieden, je 
kunt vogels gaan spotten, zeehonden bekijken, musea 
bezoeken en genieten van de mooiste plekjes en 
uitzichten tijdens verschillende wandelroutes. Bij de 
receptie en infobalie kunnen ze je er alles over vertellen!
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1. Hotelchalet
Uniek zijn de Hotelchalets. Je proeft de sfeer van de camping, 
maar ervaart de luxe van een hotelkamer. De Hotelchalets 
zijn geschikt voor 4 personen, dus de kinderen kunnen 
gewoon mee. Dit unieke verblijf is helemaal compleet met 
opgemaakte bedden, handdoeken zijn inclusief en iedere 
ochtend wordt een vers ontbijtje aan de deur gebracht.

2. Chalet (4p, 6p, 6p XL)
Comfortabel op vakantie? Kies dan voor een chalet met 
twee of drie slaapkamers. In alle chalets is een keuken 
met magnetron, vaatwasmachine, ruim zitgedeelte en 
een terras. Ook zijn er twee speciale kinderchalets. Deze 
chalets zijn ingericht met een kinderbed-, bad-, stoel en 
een kist met speelgoed. Daarnaast liggen de chalets bij 
een speeltuintje.
 
      
3. Seniorenchalet (type A4)
Een luxe chalet met ruime woonkamer, open keuken, 
badkamer met douche en wastafel en een apart toilet. 
In de badkamer zijn beugels, bij de voordeur ligt een 
loopplank en de parkeerplaats is voor de deur. Door de 
ruime opzet is het chalet ook geschikt voor mindervaliden.

4. Stacaravan
Op vakantie met je huisdier? Er zijn twee stacaravans 
waar je met je huisdier heerlijk van een vakantie kunt 
genieten. De stacaravan is geschikt voor maximaal 
twee volwassenen, twee kinderen en één huisdier. Er 
is een gezellige woonkamer met open keuken en twee 
slaapkamers. Buiten geniet je van een mooi en ruim terras 
met grasveld, schuurtje en parkeerplaats voor de deur.

5. Trekkershut
Een uitkomst voor de rondreizende vakantieganger. Geen 
gesjouw met tent en luchtbed en zeer geschikt voor korte 
verblijven. Geschikt voor 4 personen en ingericht met 2 
stapelbedden, eettafel met 4 stoelen en een kookplaatje.
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6. Luxe Comfortplaats
Voor de kampeerder die gesteld is op luxe en comfort. 
Extra ruim (gemiddeld 120 m2), 16 ampère stroom, 
(digitale) televisie aansluiting en watertoevoer. Daarnaast 
heb je op deze plaatsen je eigen sanitair ter beschikking 
met douche, toilet en wastafel. Aan de buitenkant van de 
unit is een afwasplaatsje.

7. Comfortplaats
De comfortplaatsen zijn geschikt voor caravan, tent of 
vouwwagen. De plaatsen zijn gemiddeld 90-100m2 met 6 
of 10 ampère. Op alle plaatsen is een watertappunt, afvoer 
en  (digitale) televisie. Op sommige veldjes is een klein 
speeltuintje, zodat je vanuit de stoel je spelende kinderen 
in de gaten kunt houden.

8. Camperplaats
Er zijn twintig speciale camperplaatsen met een verharde 
ondergrond en zo ingericht dat in- en uitrijden gemakkelijk 
is. Met 6 of 10 ampère stroom, een watertappunt, 
afvoer en (digitiale) televisie. Op de camping zijn twee 
camperstations voor het vullen en legen van de watertank.

9. Basisplaats
Lekker basic kamperen met een klein tentje? Speciaal 
hiervoor is een veldje met basisplaatsen. De plaatsen zijn 
circa 50m2 groot. Een algemeen waterkraantje is aanwezig 
en gebruik van elektra is inclusief.
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Welkom bij Ardoer.com!
Ardoer.com is een samenwerkingsverband tussen 
zelfstandige familievakantieparken op de mooiste plekken 
van Nederland. 

Kwaliteit en gastvrijheid staan bij ons hoog in het vaandel. 
Naast goede en bijzondere faciliteiten vind je veel diversiteit 
bij de Ardoer parken. Want waar de één het liefst de 
rust opzoekt rond de tent of caravan, wil de ander juist 
er op uit en overnachten in een luxe of avontuurlijke 
verhuuraccommodatie. Bij de unieke Ardoer.com familie-
vakantieparken vind je het allemaal en met de kwaliteit 
en persoonlijke service die je mag verwachten van een 
gastheer of gastvrouw met hart voor hun gasten. 

En omdat ieder park uniek is met een eigen karakter, 
raak je bij Ardoer nooit uitgekeken! raak je bij Ardoer nooit uitgekeken! 

Ardoer App!

Bijzondere
accommodaties

Grote variatie
kampeerplaatsenMeer informatie en tarieven vind je op onze website. De 

Ardoer app is een handig hulpmiddel voor tijdens je vakantie 
bij een Ardoer vakantiepark; download de app gratis! 

Wil je leuk nieuws volgen en ben je fan van Ardoer? 
Like ons via www.facebook.com/ardoer!

Akkertien

Noorder Sandt

Hertshoorn

Paardekreek

Wije Werelt

Duinoord

Noorder Sandt



Eerlijk in prijs Hoge kwaliteitGeen reserveringskosten Kinderen tot 2 jaar gratis
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Drenthe
1   Diana Heide
2   Reeënwissel

Limburg
1  Heldense Bossen 

Noord-Holland
1   Noorder Sandt
2   Sint Maartenszee
3   Tempelhof

Brabant
1   Ullingse Bergen

Overijssel
1   Akkertien op de Voorst
2   Rheezerwold
3   Holterberg
4   Noetselerberg
5   Kaps

Gelderland
1   Ackersate
2   Bosgraaf
3   Haeghehorst
4   Hertshoorn
5   Jutberg
6   Wije Werelt
7  Rotonde
8  Zandhegge

Zeeland
1   Duinoord
2   Ginsterveld 
3   International
4   Julianahoeve
5   Meerpaal 
6   Ons Buiten
7   Paardekreek
8   Pekelinge
9   Scheldeoord

10   Westhove
11   Wijde Blick
12   Zeeuwse Kust
13   Zwinhoeve

Overijssel; fantastisch en gemoedelijk!

Noord-Holland; heerlijk en zonnig!

Gelderland; verrassend en bloeiend!

Brabant; veelzijdig en bourgondisch!

Zeeland; authentiek en gastvrij!

Limburg; onvergetelijk en mooi!

Drenthe; sportief en natuurlijk!


