Op & om
De Kooi

Uit eten
Fietsen & Wandelen
Steden bezichtigen
Dagje uit
Proeven

Welkom op ons park

Al meer dan 50 jaar rustig en mooi
De Kooi is een rustige camping met vooral
vaste plaatsen, een aantal huurchalets,
seizoen- en kampeerplaatsen. We zijn
omringd door water en het fraaie landschap
van de Krimpenerwaard.
In deze gids leiden we u door onze prachtige
omgeving. We geven een aantal tips, zodat u

weet waar u lekker kunt eten, welke fiets- en
wandelroutes u echt moet proberen en waar
u naar toe kunt als u een dagje uit wilt.
U zult merken dat zowel op als om De Kooi
van alles te doen is voor jong en oud. We
hopen dat u een mooie en onvergetelijke
tijd bij ons gaat hebben.

Faciliteiten op de camping
Fietsverhuur

10 euro per dag, kinderzitje is 3 euro extra

Kano’s

Gratis, zolang ze worden teruggebracht

Skelters

Gratis, zolang ze worden teruggebracht

WiFi

Gratis

Zomeractiviteiten

Zie Facebook

Onze omgeving
Rekreatiepark De Kooi ligt midden in een
groen en waterrijk deel van Nederland.
Achter onze camping bevindt zich de
Lansing, een voormalig vaarwater voor
schepen die diervoeder kwamen brengen.
U kunt met een bootje vanaf de camping de
Lansing bereiken en een mooie tocht maken
of een dagje vissen.
Stolwijk grenst aan de rivier De Vlist. Aan
deze mooie rivier staan een aantal molens
en karakteristieke boerderijen. Het is zeker
de moeite waard om hier een keer langs te
fietsen, te lopen of te varen.

Als u goed oplet, ziet u dat in onze
omgeving veel boerderijen scheef staan.
Ook de kerktoren staat 85 centimeter uit zijn
lood. Dat komt omdat ze in de loop van de
tijd weggezakt zijn in de zachte veengrond.
Stolwijk staat bekend om de veenweidekaas.
Dat is een heerlijke kaas die op verschillende
boerderijen nog steeds gemaakt wordt.
Achter in de folder staan locaties waar u de
ambachtelijke Stolwijkse kaas en andere
erkende streekproducten kunt proeven en
kopen.

Uit eten

Bakkerij Blanken
Dorpsplein 11 - Voor klein ontbijt, broodje met koffie of koffie met gebak.
Maandag, woensdag en donderdag

Dinsdag

Vrijdag

Zaterdag

8.30 - 17.30 uur

8.30 12.30 uur

7.45 - 20.00 uur

7.00 - 16.00 uur

Chinees restaurant Chi Garden
Wijdstraat 4 - Ook voor afhaal
Dinsdag t/m zondag
16.00 - 21.00 uur

Snackbar
Bovenkerkseweg 1 - Alle soorten snacks

De Nieuwe PolderKeuken
Dorpsplein 7, 0182 – 602 016 - Met gezellig terras
Openingstijden: zie www.polderkeuken.nl

Te kust en te keur
Dorpsplein 14 - Nederlandse, warme maaltijden
Maandag, dinsdag en woensdag

Vrijdag en zaterdag

10.00 - 20.00 uur

10.00 - 18.00 uur

Pizzeria Lekker
Bovenkerkseweg 5, 0182 605875 - Bezorgen en eten
Dinsdag t/m donderdag Vrijdag en zaterdag Zondag
16.00 - 22.00 uur

16.00 - 23.00 uur

16.00 - 22.00 uur

IJssalon
Populierenlaan 3

Café ’t Wapen van Stolwijk
Dorpsplein 4 - Met gezellig terras
Dinsdag t/m zaterdag

Zondag

10.00 uur open

16.00 uur open

Boodschappen
Supermarkt Coop

Supermarkt Plus

Goudseweg 22

Populierenlaan 5

Maandag t/m vrijdag

Zaterdag

Maandag t/m donderdag

Vrijdag en zaterdag

8.00 - 20.00 uur

8.00 - 18.00 uur

8.00 - 20.30 uur

8.00 - 21.00 uur

Dit is de Boezemmolen, een opvallende molen
met de grootste wiekenomvang (vlucht) van
Nederland. Hij is meestal op zaterdag geopend,
als de vlag buiten hangt. Deze molen staat in
Haastrecht aan de rivier de Vlist. Er zijn prachtige
fietsroutes die langs deze molen lopen, dwars
door een mooi watervogelgebied.

Wandelen en fietsen

Wandelroutes
We hebben diverse wandelroutes voor u
klaarliggen, zoals bijvoorbeeld een route over
het Kraamvrouwenpad. U loopt dan dezelfde
route als die vroeger werd gebruikt door
vroedvrouwen om bevallingen te begeleiden
in Stolwijk. De route loopt voor een deel over
vlonders boven het water (zie foto hiernaast).
Een andere mooie waterrijke route is de
Steinse Tiendweg-route.

Fietsroutes
Met de folder Fietsen in de Krimpenerwaard
kunt u verschillende fiets- en wandelroutes
vinden die langs ons park lopen. Deze kunt u
gratis bij ons afhalen.
Een bekende route hebben we hiernaast
afgedrukt. Het is een fietsroute die langs enkele mooie boerderijen, een museum en het
restaurant Onder de Molen gaat. Onderweg is
er genoeg gelegenheid om af te stappen en
gezellig ergens wat te eten en te drinken.

Steden bezichtigen
Gouda
Bij een bezoek aan kaasstad Gouda zal dit
opvallende gebouw u niet ontgaan. Het
stadhuis van Gouda is een van de oudste
gotische stadhuizen van ons land en staat
midden in het centrum.
U kunt in Gouda fantastisch winkelen. Verblijft
u tussen april en augustus op onze camping?
Vergeet dan niet op donderdagmorgen naar
de gezellige kaasmarkt te gaan.
Alle liefhebbers van cultuur adviseren we een
bezoek te brengen aan Museum Gouda.

Rotterdam
Vanaf onze camping kunt u met de auto naar
Rotterdam, maar als u er een nog leuker dagje uit van wilt maken, kies dan de waterbus.
De Kooi

N207
Loetbos

Richting
Rotterdam

N210

Krimpen
a/d de Lek

Krimpen
a/d IJssel

Bergambacht

Lekkerkerk

Fietspond
Opstap waterbus

Kinderdijk

Die bereikt u gemakkelijk met de fiets of
auto via de bovenstaande route.

Kinderdijk
De 19 molens van Kinderdijk staan op de
Werelderfgoedlijst van UNESCO. Als u vooraf
in de geschiedenis van Kinderdijk duikt,
bijvoorbeeld via de website kinderdijk.nl,
dan is een bezoek aan dit bijzondere dorp
nog waardevoller. U zult dan onder meer
lezen dat de molens een belangrijke rol
speelden in het waterbeheer van Nederland.

De route eindigt bij de Stormpolder. Daar
kunt u de auto gratis parkeren of uw fiets
meenemen op de waterbus. Met de waterbus kunt u, net zoals bij een gewone bus,
overal uit- en opstappen met een ov-kaart.
In Rotterdam is voor jong en oud genoeg
te doen. Zoals gezellig winkelen in het
centrum en de overdekte Markthal. In
de Euromast kunt u op 185 meter hoogte
lunchen en Rotterdam bekijken. Miniworld
is ook een bezoekje waard. Hier is heel
Rotterdam in miniatuurversie te bekijken.
In het Maritiem Museum zijn onder andere
indrukwekkende oude schepen te zien. En
natuurlijk is er Blijdorp, een grote dierentuin
met het themapark Oceanium.

Dagje uit

Op mooie zomerdagen kan er heerlijk gezwommen
worden in de Reeuwijkse Plassen

Natuurzwemmen
Reeuwijkse Hout en bij Surfplas Krimpen

Fluisterboot huren
Reeuwijkse Wapen, 0182 39 23 64

Binnenspeeltuin Monkeytown
Groenhovenpark 7a in Gouda

Trampoline Park Jumpsquare Gouda
Kampenringweg 40 in Gouda

Openlucht zwembad
Ons Polderbad
Kievitslaan 49 - Open van 24 april t/m
14 september
Maandag

Di., do. en vr.

13.30 - 19.45 uur

7.30 - 19.45 uur

Woensdag

Weekend

7.30 - 17.00 uur

11.00 - 17.15 uur

Kaas proeven
Kaasboerderij van Eijk
Oostvlisterdijk 4, in Vlist

Tweehoeve Haastrecht
Steinsedijk 37 in Haastrecht

Mooi Mekkerland
Koolwijkseweg 6 in Stolwijk

Kaasboerderij Boogaerdt
Benedenheulseweg 54a in Stolwijk

Het Schapenschuurtje
Oosteinde 27 in Berkewoude - Met klein speeltuintje voor kinderen

Overige
Sjon Kooy Hengelsport
Voorthaven 17 in Schoonhoven

Hervormde gemeente Stolwijk
Achter de Kerk 3 in Stolwijk, voor actuele kerktijden ga naar
www.hervormdstolwijk.nl

Ambulante diensten
Huisartsenpost: 0182 32 24 88
Huisarts: 0182 34 18 44
Tandarts: 0182 34 19 30

Dierenarts: 0182 351 695
Politie: 0900 88 44
Noodgevallen: 112

Rekreatiepark De Kooi
Benedenkerkseweg 68
2821 LD Stolwijk
0182 3470 88
info@rekreatieparkdekooi.nl
www.rekreatieparkdekooi.nl

