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Camping “Hartje Groen” te Schaijk 

 22-23-24 september 2017 

 
 
Dit najaar gaan we een heel andere richting in dan voorheen. We gaan naar Brabant, 
namelijk naar het plaatsje Schaijk. 
Op camping “Hartje Groen” voorheen “de Holenberg” vindt u rust, natuur en ruimte om te 
ontdekken. 
Hartje Groen heeft het predicaat “ANWB Charme Camping”. Dit betekent: Een unieke, en 
mooie idyllische ligging. Optimaal genieten van rust, ruimte en natuur. De omgeving van 
deze camping wordt gekenmerkt door natuurgebied De Maashorst, het grootste 
aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant. Er is een startpunt voor fiets- en wandel 
routes. 
De camping is onderverdeeld in diverse locaties zoals “t Hart”. Hier kun je bij wat guurder 
weer lekker binnen aan de lange leestafel een spelletje spelen, of bij de kachel een boek 
lezen uit de royale bibliotheekkast. De kinderen kunnen er spelen of spelletjes doen. 
 
De Boshut is een prachtig houten gebouw en een perfecte uitvalbasis als je hebt gewandeld 
of gefietst. Op de kaart staan onder anderen een ontbijtje, lekker lunchen en royale 
borrelplanken met streekproducten. Er wordt koffie en thee geserveerd met lekker gebak, 
verschillende biertjes en heerlijke wijnen. Tevens is er een lunchkaart en voor later in de 
middag lekkere borrelhapjes. 
 
Eetcafé De Rotonde is een gezellig eetcafé voor die momenten dat u liever niet zelf kookt. 
Bestellen en afhalen behoort natuurlijk tot de mogelijkheden. In dit eetcafé is een kleine 
kaart. Van pannenkoeken tot nasimaaltijd met saté maar ook een broodje Holenberg en 
snacken behoort tot de mogelijkheden. Wilt u ’s ochtends verwend worden middels een 
heerlijk 
ontbijt met lekkere broodjes en een eitje dan kunt u óók in het eetcafé terecht. 
 
Bij lekker weer kunt u ook op het terras een lekkere kop cappuccino of espresso bestellen 
met een stuk zelf gebakken appeltaart volgens grootmoeders recept. 
 
Op de camping is géén supermarkt aanwezig. De supermarkten in het dorp zijn vlakbij (4 
km) en bieden een groot scala aan artikelen. Er zijn twee supermarkten in Schaijk: een 
Albert Heijn en een EMTE tevens is er een slager in het dorp. 
Voor meer info zie de website: www.holenberg.nl. 
 
Er is voldoende plaats voor onze campers/bussen. Stroomvoorziening is 10 ampère per bus. 
Wij laten onze feesttent zo plaatsen dat deze in de nabijheid van het toiletgebouw staat. 
Gebruik van douches en warm water is gratis. 
Zonder pasje kan men gebruik maken van deze voorzieningen. 
De toerit van de camping voor onze busjes wordt aangegeven via onze bewegwijzering.  
Zoals u van ons gewend bent ontvangen wij u vrijdag 22 september bij de ingang voor onze 
LT’s vanaf 10.00 uur tot 17.30 uur. 
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Het bestuur heeft verschillende spullen bij zich in de aanhanger voor de kinderen. Dus wil 
men knutselen en heeft men dit zelf niet vraag het gerust aan het bestuur en/of 
evenementen commissie of je dit mag lenen. 
De tombola welke door de Marijke Dokters en assistente wordt verzorgd is wederom van de 
partij. Dus…………..mensen, men hoeft deze keer geen spulletjes mee terug naar huis te 
nemen. In het voorjaars evenement had het bestuur hier bewust geen bekendheid 
aangegeven. Het zou de verrassing prijs hebben geven. 
We hebben nog steeds ons jubileumjaar en willen nog iets extra’s doen. 

Dit houdt in elk geval al in dat er naast één BBQ er ook nog een frietwagen komt te staan. 
Voor de BBQ spulletjes moet men zelf zorgen en bij de frietwagen kan men onbeperkt  friet 
en/of snacks halen. Deze wagen staat daar vanaf 17.00 uur tot 18.30 uur. 
Wat er verder gaat gebeuren blijft nog even een verrassing en is voor een ieder een 
vraag……………  
 
ROUTEBESCHRIJVING VANUIT DEN BOSCH  

Vanuit Den Bosch neemt u op de snelweg A59, afslag nr. 53. Onderaan de afslag is een 

rotonde waarbij u de tweede afslag neemt, bij de verkeerslichten gaat u rechtdoor en volgt u 

de N324 richting Schaijk. Vanaf hier kunt u de ANWB borden volgen. Bij de verkeerslichten 

in Schaijk gaat u rechtsaf en direct weer rechtsaf voor de garage de ventweg op. Vervolgens 

draait u linksaf de Udensedreef op. Aan het einde van de weg ligt camping Hartje Groen 

links. U rijdt door tot u de wegbewijzering ziet van de LT club. Dit omdat wij voor onze LT’s 

een aparte ingang hebben. 

 

VANUIT ARNHEM-NIJMEGEN  

Vanuit Arnhem-Nijmegen rijdt u over de A50 richting Eindhoven/ Den Bosch, waar u afslag 

nr. 17 neemt. Onderaan de afslag gaat u linksaf en bij de verkeerslichten rechts richting 

Schaijk. Bij de 2e rotonde (bij de manege) gaat u rechtdoor, u gaat NIET richting Schaijk. Bij 

de 3e rotonde neemt u de eerste afslag richting Schaijk. Vanaf hier kunt u de ANWB borden 

volgen. Bij de verkeerslichten in Schaijk gaat u linksaf en direct rechtsaf voor de garage de 

ventweg op. Vervolgens draait u linksaf de Udensedreef op. Aan het einde van de weg ligt 

camping Hartje Groen aan de linkerzijde. U rijdt door tot u de wegbewijzering  ziet van de LT 

club. Dit omdat wij voor onze LT’s een aparte ingang hebben. 

 

NAVIGATIE COÖRDINATEN 

Lengte: 5,6311100 

Breedte: 51,7272200 

 

ADRES 

Locatie: "Schaijk" 

Camping Hartje Groen 

Udensedreef 14 

5374 RK Schaijk 

 

 

 



Het programma ziet er als volgt uit: 

Aankomst Vrijdag 22 september: 

20.00 uur is de opening in de tent. Ook deze keer hebben we weer een lekker drankje zoals 

bij het voorjaarsevenement. Na de opening is er een gezellig samenzijn in deze tent. 
 
Zaterdag 23 september:  

 Er zal deze zaterdag wederom een onderdelenmarkt gehouden worden. Tijdstip en 
plek worden op het programma aangegeven. 

 Zaterdagmorgen om 10.00 uur is het Technisch vragenuurtje in de tent. Eventuele 
vragen die enige voorbereiding nodig hebben kan men schriftelijk indienen tot en met 
zaterdagmorgen 9.00 uur bij leden van de Technische Commissie of in de idieënbus. 

 Zaterdagmiddag om 17.00 uur staat er een frietwagen met 1 BBQ. Zoals eerder 
gemeld s.v.p.de benodigdheden om te BBQen zelf meebrengen. We hebben alleen 
de BBQ gehuurd. 

 Zaterdagavond rond 19.00 uur een gezellige avond met elkaar in de evenementen 
tent met onze eigen DJ Gerrit uit Winterswijk. Om 23.00 uur gaat de muziek uit en 
om 24.00 uur sluiten we onze tent. 

Zondag 24 september: 

 Om 12.00 uur is er koffiedrinken en rond 13.00 uur de afsluiting in de 
evenemententent. Rond 18.00 uur dienen we het veld te hebben verlaten. 
Natuurlijk mogen diegene die eerder of langer willen blijven dit doen. De prijs zoals 

het bestuur heeft afgesproken geldt van maandag tot en met maandag. Daarna wordt het vol 
tarief. 
De prijs voor de betreffende overnachtingen buiten ons weekend om graag bij de camping 
zelf afrekenen. 
 
De betaling voor het treffen dient uiterlijk 14 september te zijn voldaan.  
Wij vragen u het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Het formulier is ook 
digitaal in te vullen via onze website. 
Inschrijfformulier mailen of sturen naar: ·Secretariaat VW LT Club 
      p.a. José te Brake 
      Poeldersdijk 4 

     7156 RR, Beltrum 
      e-mail: secretaris@vwltclub.nl 
Inschrijven betekent: zowel formulier opsturen als ook het geld overmaken. 

Geld overmaken op IBANnr.: NL97 RABO 0373 0779 63 t.n.v. VW LT Club te Heino. Voor 
het buitenland: IBANnr.: NL97 RABO 0373 0779 63. BIC: RABONL2U 

 
Het inschrijfgeld kunt u zelf uitrekenen: 
* een persoon       € 42,50 
* twee personen      € 55,00 
* elk persoon van 15 jaar t/m 17 jaar    € 10.00 
* elk persoon van 18 jaar en ouder    € 12.50 extra 
*    kinderen van 0 t/m 14 jaar      gratis 
Honden         gratis 
 
Het inschrijfgeld is inclusief overnachtingen, huur tent, koffie, thee, melk suiker, frisdrank, 
koekjes/cake, snoep, muziek, kopieerkosten etc. 
U kunt ons telefonisch bereiken via de voorzitter mobielnummer: 06-20364349. 
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