
De sanitaire voorzieningen hebben wij ondergebracht in 

een compleet gerestaureerde   idyllische koeienstal.  

Alles is in 

2006 geheel 

vernieuwd. 

Dames- en herengedeelte zijn 

gescheiden. Voor elk hebben 

we 2 toiletten en 2 douches 

en wastafels met warm en koud water.  

We hebben een recreatieruimte met tafels en een 

gezellige hoek met televisie. Verder is er een aanrecht 

voor de afwas en kleine handwasjes, een centrifuge, een 

koelkast (met vriesvak) en een magnetron. Er staat ook 

een pingpongtafel.  

U kunt gebruik maken van de wasmachine en evt. 

droger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepen zijn welkom in het voor en naseizoen.  

U kunt de recreatieruimte gebruiken voor uw 

activiteiten.  Wij kunnen u helpen met het  

invullen van uw programma met ideeën voor uitstapjes 

in de omgeving. 

 

Honden zijn welkom, maar hou ze aan de lijn.     

 

Het landbouwbedrijf wordt gerund door Daniël. 

We verbouwen aardappelen, uien, bruine bonen, 

tarwe, gerst, suikerbieten en Miscanthus. 

 

Routebeschrijving 

Volg Terneuzen tot in de Westerscheldetunnel. Na de 

tunnel volgt u Oostburg. Op de rotonde bij Biervliet 

neemt u de eerste afslag. Dan einde weg links. Nu volgt 

u de weg tot Driewegen, na Driewegen is de eerste weg 

rechts de Helenaweg. De boerderij aan de linkerkant is 

de Helenahoeve. 

 
 

Wilt U via Antwerpen komen? Volg dan de borden Gent 

tot na de Kennedytunnel, na de tunnel moet U gelijk de 

2e afslag richting Brugge, Rotterdam nemen. Volg nu 

deze weg tot de afslag Zelzate, Terneuzen. Bij 

Terneuzen richting Oostburg, Breskens. Nu kunt u 

bovenstaande beschrijving volgen.  

 
 
 

 

 

Boerderijcamping 

 

  Kamperen, verhuur stacaravan en appartement.

Onze boerderijcamping is geschikt voor: 

✓ Genieters die houden van rust en eenvoud in 

een landelijke sfeer. 

✓ Kampeerders die houden van groen, stilte en 

ruimte. 

✓ Mensen die graag wandelen in een 

landelijke omgeving. 

✓ Mensen die fietstochtjes willen maken. 

✓ Mensen die houden van prachtige 

zonsopkomsten en zonsondergangen. 

✓ Uw (klein) kinderen, ze kunnen lekker 

spelen op de trampoline, racen op de 

skelters of hutten bouwen, terwijl u geniet 

van uw rust. 

Familie  Mangnus 
Monique, Daniel, Mickey 
Helenaweg 1 
4521 GR Biervliet 
tel: 0115 481267 
www.helenahoeve.nl 
E mail: info@helenahoeve.nl 

mailto:Helena-hoeve@hetnet.nl


Het kampeerterrein bestaat uit 2 veldjes. U kunt zelf 

kiezen welk veld het best bij u past. 

 

 

 

 

Het grootste veld bestaat uit: 

Toiletgebouw en recreatieruimte. 

14 plaatsen + 3  verhuur stacaravans. 

Jeu d’boulesbaan. 

Trampoline, schommels, zandbak, glijbaan. 

Plaats om te spelen. 

Is omgeven door laurierstruiken en hagen. 

Schaduw van fruitbomen. 

Achterste veld: 

11 plaatsen. 

Speciaal voor mensen die rust willen. 

Prachtig uitzicht over het polderlandschap. 

Genieten van de zonsondergang en de sterrenhemel. 

Terras met picknick tafels en parasolbomen. 

Achter zicht op landerijen. 

Hagen en knotwilgen. 

 

 

           

 

 

 

De Helenahoeve is centraal gelegen:  

10 km van strand, 2 km van de Westerschelde,  

5 km van bos en speeltuin. Leuke dag uitstapjes  

zijn te maken naar de historische Belgische steden 

zoals Gent, Antwerpen en Brugge. Deze zijn 

 binnen het uur te bereiken. Ook de leuke dorpjes  

in de buurt zijn het bezoeken waard. In de zomer 

worden er tal van activiteiten georganiseerd in de 

regio. De directe omgeving biedt mooie wandel  

en fietsroutes door de polders en langs de 

Westerschelde.  

In de zomermaanden organiseren wij 1x in de 

week een activiteit. Dat kan zijn broodjes bakken  

of spelletjes voor de kinderen, een BBQ of 

speurtocht voor iedereen. 

 

                     2021 
Onze Prijzen ( per dag) 

Laagseizoen 2021 € 20,00 per nacht 

15 maart - 11 mei 

16 mei - 20 mei 

24 mei - 9 juli 

vanaf 25 augustus 

Hoogseizoen 2021 € 25 per nacht 

12 mei- 16 mei (Hemelvaart) 

21 mei-  24 mei (Pinksteren) 

10 juli  - 25 augustus  

Prijzen zijn inclusief: standplaats voor 2 personen, 

elektriciteit 6A, klein tentje, wifi, warm water voor 

de afwas, toeristenbelasting 1,60 per persoon  

Extra personen: 

Baby  0-1                    gratis 

Kinderen tot 15 jaar  € 4,50 

Volwassenen             € 5,00 

Hond                          € 1,00 

Douche    € 0,50 per 5 minuten 

Bezoek               gratis 

Huur chalet/appartement/4 pers caravan( per week ) 

6 Chalet                                   Hoog/ Laag 

Compleet ingericht  € 490/ €360 

Appartement 6 pers.  

Compleet ingericht  € 480/ €360,- 

4 persoonsstacaravan  

Compleet ingericht          € 370/ €290 

In voor en naseizoen kunnen de caravans ook per 

weekend of midweek gehuurd worden. 

N.B. De prijzen van de caravans en appartement  

zijn excl. € 1.60 toeristenbelasting p.p.p.n. en de 

eindschoonmaak  € 35,-  

 
 

www. helenahoeve.nl 


