Ons Buiten
Zeeland

Voor jouw bijzondere
buitenvakantie

www.ardoer.com/onsbuiten

Campingpark
Ons Buiten

Een bijzondere buitenvakantie
Welkom op Ons Buiten

Buiten in Zeeland

Ons Buiten is een heerlijke plek aan de rand van het

Ons Buiten ligt centraal op het eiland Walcheren. In de directe

Zeeuwse Oostkapelle, vlakbij Domburg en op maar 2,5

omgeving vind je een aantal van de schoonste stranden

kilometer van het strand. Al meer dan 40 jaar is ons doel,

van Nederland, mooie natuurgebieden, pittoreske dorpjes,

het gasten naar de zin te maken met een bijzondere

monumentale steden en een omvangrijk ﬁetsroutenetwerk

buitenvakantie. Van een kleine boomgaardcamping zijn we

voor tientallen kilometers ﬁetsplezier. Ook op Ons Buiten

uitgegroeid tot een middelgroot vakantiepark. En hoewel

zelf, geniet je volop van het buitenleven. Voor je tent, op

er veel veranderd is, is ook veel hetzelfde gebleven. Zo ligt

het terras van ONSpaviljoen, of in het zwembad doe je

een deel van de 300 kampeerplaatsen nog steeds tussen

extra vitamine D op. Dat geldt ook voor de kinderen. Zij

de appel- en perenbomen en zorgt de kleinschalige opzet

vermaken zich in het zwembad, in de vele speeltuintjes, bij

van het park voor een intiem kampeergevoel. Ook zijn wij

de dierenweide of tijdens de kinderanimatie.

als familie Coppoolse nog steeds de trotse eigenaar en
is inmiddels de tweede generatie actief om Ons Buiten

Vertrouwd en vernieuwend

verder te ontwikkelen.

Het grote aantal terugkerende gasten waardeert Ons
Buiten om de persoonlijke benadering en ﬁjne sfeer. Dit

Kamperen op jouw manier

zetten we dan ook ieder seizoen met veel plezier voort.

Op Ons Buiten kan iedereen op zijn eigen manier kamperen.

Maar we streven ook naar verbetering. Door nog meer in

Daarom kun je kiezen uit verschillende kampeerplaatsen.

te spelen op de behoeften van onze gasten en te zorgen

Bijvoorbeeld met privé sanitair, extra veel ruimte, een

voor vernieuwing en uitbreiding. Ook investeren we in

hangmat en loungeset of een houten vogelhuisje waar

een hoogwaardige en duurzame bedrijfsvoering, zodat

kinderen in slapen. Voor gezinnen met jonge kinderen

gasten ook in de toekomst kunnen blijven genieten van het

is er een veilig en afsluitbaar Dreumesveld. Wil je liever

buitenleven op Ons Buiten.

een ingerichte accommodatie, kies dan voor een Zeeuws
Strandhuis of één van onze chalets. Voor welke vorm je

Graag tot op Ons Buiten!

ook gaat, een verblijf op Ons Buiten staat garant voor een

Hartelijke

bijzondere buitenvakantie.

Campingpark Ons Buiten, Familie Coppoolse

groeten,
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Campingpark
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Speeltuintjes en speelweide
Op bijna elk veld en in elk laantje ligt een klein speeltuintje.

Ligging

Zo kunnen de kleintjes lekker spelen en vriendjes maken,

• Op het eiland Walcheren

terwijl jij een oogje in het zeil houdt. In 2015 en 2016 is

• Op loopafstand van familiebadplaats Oostkapelle

de grote speeltuin voorzien van avontuurlijke klim- en

• 2,5 km van het strand

klauterobjecten, een waterkussen en wilgentunnels.
De wat oudere kinderen vinden op de naastgelegen

Tips in de omgeving

speelweide een Avonturenspeelberg met kabelbaan. Een

• Winkelen in Domburg

keer wat minder weer? In de binnenspeeltuin vermaken

• Historische markt in Veere

de kinderen zich in het vogelhuis met klimtoestel en

• Beklimmen van de Lange Jan in Middelburg

50.000 clics. Naast ONSpaviljoen is ONShummelhonk:

• Flaneren over de boulevard in Vlissingen

een ruimte vol met XXL-legoblokken. Je kinderen krijgen

• Fietsen of wandelen door bos- en duingebied
De Manteling

er geen genoeg van!

• Natuur- en landschapsmuseum Terra Maris
Activiteiten

in Oostkapelle

In de vakantieperiodes en alle weekenden in het

• Waterpark Neeltje Jans

voorseizoen is er een professioneel animatieteam
aanwezig. Samen met de avontuurlijke Hansje, de sportieve
Toby, de deftige Dame Levina, kok Aert B., Hip Hop de Haas

het hele gezin. Daarnaast bieden we diverse massages

en handpop Fransje zorgen ze voor een onvergetelijke tijd!

en behandelingen aan op basis van Zeeuwse producten,

Zij nemen de kinderen mee op avontuur, bijvoorbeeld

zoals een mosselscrub en babbelaarsmassageolie. Laat

in de Ons Buiten Express die over het park rijdt. Tijdens

je verwennen!

het knutselen gebruiken we mooie, natuurlijke materialen
zoals klei, speksteen en stro. Daarnaast proberen we

Eten & drinken

zoveel mogelijk tijd buiten door te brengen en vinden er

ONSpaviljoen is dé plek om te genieten van een uitgebreid

regelmatig familieactiviteiten plaats die het totaalplaatje

ontbijt, een vers kopje koﬃe, een gezonde lunch of een

van een buitenvakantie compleet maken.

heerlijk gerecht van de dinerkaart. Ook bestel je er elke
ochtend verse broodjes en kun je er terecht voor lekkere

Zwembad

streekproducten en originele souvenirs. Daarnaast is

Een zwembad is voor kinderen onmisbaar voor een

er in ONSpaviljoen een frituur, waar je frietjes, snacks

optimaal

en ijsjes afhaalt. En terwijl de kinderen naar hartenlust

vakantiegevoel.

Ons

overdekte

zwembad

heeft een schuifbare overkapping, zodat we bij zomerse

spelen

in

onze

grote

buitenspeeltuin,

met

XXL-

temperaturen het dak voor je kunnen openen. Zo zit

legoblokken in de weer gaan in ONShummelhonk, of

je heerlijk buiten op ons nieuwe zonneterras. In het

zich in de binnenspeeltuin met 50.000 Clics vermaken,

zwembad is een aparte gedeelte voor kleintjes waar de

genieten de ouders op het naastgelegen zonnige terras

vele speeltoestellen en waterkanonnen ervoor zorgen

van ONSpaviljoen van een kopje koﬃe of koel drankje. Zo

dat ze zich niet vervelen. Voor grotere kinderen en

heeft iedereen vakantie!

volwassenen is er een dieper bad.
En nog veel meer
Sauna & Wellness

Andere faciliteiten zijn onder andere een ﬁets-, skelter-,

Volwassenen komen tot rust in ons wellnesscomplex

bolderkar- en stepverhuur, een jeu-de-boulesbaan,

van 250m2. Hier vind je verschillende sauna’s, een

een dierenweide, een openbare boekenkast en een

zoutgrot, whirlpool, koud dompelbad en relaxruimte.

wasserette. Ook kunt u gebruik maken van gratis WiFi op

Op bepaalde tijden is de wellness ook toegankelijk voor

het park.
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Bijzondere huuraccommodaties
Geniet op Ons Buiten in alle luxe van het buitenleven. Afhankelijk van je
wensen kun je kiezen voor een:
Chalet (max. 4 / 6 personen)
Ben je gek op het buitengevoel, maar geniet je op vakantie wel
van comfort? Boek dan één van onze sfeervolle chalets. Met deze
Chalet

accommodaties heb je het gezellige van een camping, maar alle
gemakken van een huisje. De chalet heeft een complete keuken met
vaatwasser en een eigen badkamer met een douche en toilet. De
chalet voor vier personen beschikt over twee slaapkamers. De zes
persoon chalet heeft drie slaapkamers. De inrichting en CV zijn in 2014
vernieuwd. Dat klinkt goed toch?
De chalets staan in een cirkelvorm met in het midden een speeltuintje.
Een ﬁjne plek voor sociaal contact en speelplezier.

Buitenchalet

Buitenchalet (max. 4 / 6 personen)
Voor liefhebbers van luxe gecombineerd met het buitenleven is het een
aanrader om tijdens de vakantie te verblijven in een buitenchalet. De
accommodatie voor 4 personen beschikt over twee slaapkamers. De
buitenchalet voor zes personen heeft drie slaapkamers. Beide hebben
een luxe keuken en een badkamer.
De comfortabele bedden staan garant voor een heerlijke nachtrust.
Boek de ontbijtservice en begin de dag goed met verse broodjes en
croissantjes op je veranda. Plof neer in de loungeset en geniet van het

Zeeuws Strandhuis

buiten zijn. Of lig in de hangmat en kom helemaal tot rust. Oh ja en dan
vergeten we nog bijna te vertellen dat je bij de buitenchalets ook een
barbecue tot je beschikking hebt.
Zeeuws Strandhuis (max. 4 personen)
Verscholen op een rustig plekje op de camping staat ons Zeeuws
Strandhuisje. Rechts ligt de levendigheid van de camping en links het
groen van de natuur. Dat is nog eens uniek overnachten. Net zoals
echte strandhuisjes staat deze accommodatie op palen. Via een

Buitensuite

kleine trap betreed je de veranda waar de loungeset van steigerhout
staat. In het strandhuisje vind je een knusse woonkamer met veel
houten accenten. Ook is er een kookgelegenheid, 2 slaapruimtes,
afgescheiden met een gordijn en een WC. Zodra de temperatuur het
toelaat open je de openslaande deuren en geniet je op de veranda
van de zon.
Buitensuite (max. 3 personen)
Spreekt het buiten zijn en de gezelligheid van een camping je aan,
maar is een tent niet helemaal jouw ding? Vier dan vakantie in onze

Trekkershut

buitensuites. Hier heb je al het comfort van een hotelkamer, maar
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dan in de vrije natuur. Dat betekent ook dat je elke dag een heerlijk
ontbijt geserveerd krijgt in je buitensuite. Broodjes en croissantjes
die we vers bakken in ONSpaviljoen, beleg, koﬃe van Nespresso en
gekookte eitjes. Op je buitenterras staat een loungeset waar je in het
zonnetje of op een zwoele zomeravond geniet van een glas koele
witte wijn.
Trekkershut (plus) (max. 4 / 5 personen)

Comfort 100 - 125m²

Een trekkershut is een uitkomst voor als je op rondreis bent maar geen
tent bij je hebt. De hutten van hout zijn sfeervol en gezellig. Ideaal voor
een kort verblijf. De trekkershutten vind je op het meest rustige plekje
van de camping. Hier grenst de camping aan een groen natuurgebied.
Geniet in de vroege ochtend of bij de ondergaande zon van het
ﬂuitconcert dat de vele verschillende soorten vogels voor je opvoeren.
Het woon- en slaapgedeelte is in dezelfde ruimte. Tevens is er een
kleine kookgelegenheid.

Comfort 150m²

Ook is er de mogelijkheid om een 6-persoons Familiechalet, een
5-persoons Care Chalet of een Buitenchalet Deluxe te huren.
Kamperen op maat
Of je nu kampeert met een tent, caravan of camper, rekenen bij ons
hoe dan ook op ruime plaatsen (100-150m2). Onze kampeerplaatsen
zijn gelegen in de boomgaard, op een veldje of aan een laantje in een
groene en kindvriendelijke omgeving. Je kunt kiezen uit verschillende
typen kampeerplaatsen:

Luxe Comfort 150m²

• Comfort kampeerplaats 100-125 m

2

• Comfort kampeerplaats 150 m2
• Luxe Comfort kampeerplaats 150 m2 met privé sanitairunit met
douche, toilet, wasbak (binnen) en gootsteen (buiten)
• Dreumesplaats 100-125 m2 extra kindvriendelijk door afrastering,
afsluitbare toegangspoort en dreumes speeltuintje
• Vreemde Vruchtenplaats 100-125m2 met slaapvogelhuisje (incl.
2 bedden en een lichtbron)
• Camperplaats 100-125 m2 met of zonder watertappunt en deels
verharde bestrating

Dreumesplaats

Standaard voorzieningen
Reken bij Ons Buiten op prima standaard voorzieningen, zoals:
• Ligging in de buurt van een speeltuintje en sanitairgebouw;
• Minimaal 8 Amp. stroom. Elektra-aansluiting kan tegen meerprijs
worden verhoogd per 2 Amp. tot een max. van 16 Amp.;
• Water, afvoer, kabel-tv en gratis WIFI;
• Een extra bijzettentje is mogelijk;
• Huisdieren zijn niet toegestaan.

www.ardoer.com/onsbuiten
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Boeken
Kun je na het lezen van deze brochure niet wachten om
te boeken? Wil je nog wat meer van Ons Buiten zien?
Ga dan naar www.ardoer.com/onsbuiten. Of neem
contact op met onze receptie, bereikbaar op: +31
(0)118-581813!
Vakantie begint al bij de voorpret vinden wij. Like ons
daarom op Facebook of volg ons op Twitter en blijf zo
op de hoogte van alle nieuwtjes, ontwikkelingen en
aanbiedingen.

Adresgegevens
Campingpark Ons Buiten
Aagtekerkseweg 2a | 4356 RJ Oostkapelle
Tel. +31-(0)118-581813
onsbuiten@ardoer.com
www.ardoer.com/onsbuiten
facebook.com/campingpark.onsbuiten
@onsbuiten
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Noorder Sandt

Bijzondere
accommodaties

Welkom bij Ardoer.com!

Akkertien

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 familievakantieparken 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.

Reebok

Hertshoorn

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

Paardekreek

Ardoer App!

Wije Werelt

Meer 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!

Grote variatie
kampeerplaatsen

Duinoord

www.ardoer.com
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Brabant
1 Duinhoeve
2 Herperduin
3 Kienehoef
4 Klein Oisterwijk
5 Reebok
6 Ullingse Bergen
7 Witven

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

Drenthe
1 Diana Heide
2 Reeënwissel
Limburg
1 Heldense Bossen

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

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

Noord-Holland
1 Noorder Sandt
2 Sint Maartenszee
3 Tempelhof

Overijssel; fantastisch en gemoedelijk!
Drenthe; sportief en natuurlijk!

Noord-Holland; heerlijk en zonnig!
1

1

2

2
3

Gelderland; verrassend en bloeiend!

1
2

5

4
3
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3
4
1

2

6
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Brabant; veelzijdig en bourgondisch!

7
2
1

10

11 4 12

1

8 6
5

2

9

Zeeland; authentiek en gastvrij!
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7

6

7

3
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Limburg; onvergetelijk en mooi!
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Geen reserveringskosten

Eerlijk in prijs

Hoge kwaliteit

Kinderen tot 2 jaar gratis

