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WELKOM BIJ TINYPARKS
Bijzonder overnachten

Wij wensen je alvast een
heel fijn verblijf
Eigenaren TinyParks; Patrick Ligthart & Jochem
Verheul

HET NIEUWS VAN VANDAAG

ETEN & DRINKEN
ACTIVITEITEN
HOE WERKT ALLES

Beste gast,
Welkom bij TinyParks "Cast Away'. Onze tweede locatie al
weer en wat voor één! Wij hopen dat je de komende dagen
heerlijk gaat genieten van deze bijzondere plek, het eten en
uiteraard de prachtige natuur. In dit krantje vind je alle
informatie, welke van belang kan zijn tijdens je verblijf.
Neem bij vragen contact op met met de beheerders Caroline en
Tex.
ZOALS ALBERT EINSTEIN OOIT
ZEI: LOOK DEEP INTO NATURE,
AND THEN YOU WILL
UNDERSTAND EVERYTHING
BETTER.

DRINKS
WARM

WARM

Koffie / Espresso / Thee 2,85
Koffie - Espresso - Thee 2,85
Cappuccino/ Latte 3
Cappuccino/ Latte 3
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DUDOK TAART

Heerlijk te combineren met een stuk taart
van DUDOK!
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BIER VAN DE TAP
Heineken - pul - 4

Bitterlemon - Tonic 3

Appelsap - Chocomel - Fristi 3

Wisseltap - pul - v.a 5

Pul bruiswater met citroen - 2,2

BIER VAN DE FLES

BIER VAN DE TAP

Lowlander Wit 0.0- 5

H e i n e k e n - Lpouwl l -a n
4d e r Wi t - 5
Heineken 0.0 - 4
Leffe Blond&Dubbel of tripel - 5
Wisseltap - pul - v.a 5
Oedipus Radler do-ri-n-ku 0.5% - 5
Heineken fles - 4

Lowlander IPA - 5.5

BIER VAN DE FLES

Hoegaarden Wit - fles - 4
Leffe Blond/Dubbel/Tripel - fles - 5
Lowlander IPA -fles - 5,5

Heineken 0.0 - fles - 4
Oedipus 0.0 - fles - 4.2

BORREL
Bitterballen
6

Warme Nacho's
10
Tiny Noten
3.5

DRINKS
WIJN
Huiswijn: Wit - Rosé - Rood
Glas 4,80
Fles 22.50
Cava -Ruby Rose
Fles 25
Flower & the Bee
heerlijke zachte witte wijn met een volle na
smaak
Lelio
volrijpe biologische rode wijn, maximaal
genieten
Glas €6
Fles €30

SPECIALS
DIRTY LEMONADE 8.5
Roze Bunker limonade - wodka - soda - fruit
Keuze uit: Madame Gember, Gekke Bessen, Citrus Movement
COCKTAILS
Pornstar Martini 9
Espresso Martini 9
Mojito 9
Gin Tonic 8,50
Cuba Libre 8
STERK
Whiskey - Gin - Rum - Vodka 5
Shot Salmari 3,5
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HOE TE BEREIKEN
Het avontuur begint al bij het "pontje"

TinyParks Cast Away
Pontje naar tiengemeten (duur 10 minuten)
Naar het eiland: van 10.00 tot 17.00 uur om het hele uur.
Naar het vaste land van 10.07 tot 17.07 om het het hele uur

Wandelen naar Cast Away
Aangekomen met de pont? Geniet van een 25 minuut durende wandeling naar onze
locatie. Volg de borden Herberg Tiengemeten. Speelt tijd geen rol en ben je in voor een
avontuurlijke wandeling? Ga dan via de Vliedberg en volg de rode wandelroute om naar
ons te komen.

Fietsen naar Cast Away
Bij het bezoekerscentrum van natuurmonumenten op het eiland, direct bij de pont heb je
mogelijkheid om een fiets te huren.

Shuttle service & bagage
Het is mogelijk om twee dagen voor aankomst tegen betaling gebruik te maken van onze
shuttle service.
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Ontbijt & TinyParks diner
avonden zorgen voor
gevulde buikjes
Overnachten bij TinyParks gaat gepaard met enige luxe
en comfort. Je hebt toch s'ochtends geen zin om met de
auto, fiets of benenwagen op zoek te gaan naar een
heerlijk ontbijt? Daarom zetten wij elke dag een heerlijk
ontbijt klaar vanaf 08.30 uur.

Avondeten 18.30 uur
Onze kok Babs is een fantastische kok die onze
gasten graag verrast met wisselende menu's, seizen
gerechten en verse groenten. Wat we gaan eten is
altijd een verassing maar dat het lekker is weten we
wel. Het diner start om 18.30 uur voor alle gasten.

"Liefde gaat
door de maag"
Huiskamer "Tiny" maakt
het "te" gezellig
De huiskamer is de plek om einde middag langzaam de
dag af te sluiten, gezellig met anderen te borrelen bij de
vuurplaats. Ook zijn er bij de bar marshmallow en
popcorn verkrijgbaar voor boven het kampvuur. En
schikken we over een uitgebreide spelletjes kast

Sjansen, sjoelen en jeu de boulen
Hoewel deze sporten misschien in eerste instantie doen
denken aan de oude grijze mannetjes uit een omroep
MAX-programma, zijn zowel sjoelen als jeu de boulen
juist weer helemaal hip. Heerlijk ontspannen een balletje
gooien, onder het genot van een speciaal biertje of een
borrelplank. Of sjans je suf boven de sjoelbak. Vraag aan
ons personeel welke spellen allemaal beschikbaar zijn.
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FILM AVOND
TinyParks in de avond

Film avonden

TinyParks Movie night

Zin on lekker in de Herberg een film te kijken
op groot scherm? Doordeweeks en op zondag
organiseren wij filmavonden. Waarbij wij

Maandag
The lost City of Z

vanaf 20.30 uur de herberg ombouwen tot mini
bioscoop. Welk films wij graag draaien?

Donderdag
Peanut butter
falcon

Zondag
The notebook
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Er is een tijd van komen en gaan
Uitchecken uiterlijk 11.00 uur via de receptie
Wil je na het uitchecken nog genieten van het eiland of ons restaurant? Gelijk heb je!
Je kunt je bagage afgeven bij de receptie.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen altijd kan genieten van een schone accommodatie. Zou jij voor het
uitchecken willen letten op het volgende;
Je afval weggooien bij de containers op het camping terrein
Geen afwas laten staan, servies graag schoon terugleggen
Mocht er iets kapot zijn, geef dit aan dan kunnen wij er voor zorgen dat voor de volgende gast alles weer in
orde is
Het bedlinnen afhalen en netjes op de grond neerleggen of afgeven bij Herberg
Je accommodatie vegen (bezems staan bij het sanitair gebouw)

Make time to chill
Well-nestje
Sauna: €15,- euro voor 60 minuten
Reserveren kan via de receptie

Yoga & Power Breathing (5 kwartier)
Twee keer per week geeft een professionele trainer
Yoga & Power Breathing lessen. Voor 12,50 kan je
een plek reserveren via de receptie.

Workshops
Bij TinyParks is niks te gek. Wil je samen met je
groep een bijzondere workshop doen? Vraag naar de
mogelijkheden, dan zorgen wij ervoor dat jouw wens
vervult wordt!

Fiets Huren
Als je liever een eind gaat fietsen in plaats van
wandelen, kan je een fiets huren bij het
bezoekerscentrum naast de veerpont. Met de fiets
kan je namelijk gemakkelijk het hele eiland
verkennen in een dag.
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HUISREGELS
Zo blijft het leuk voor iedereen

Drugs, alcohol, diefstal en vandalisme 
Geluidsoverlast 

In het geval van openbare dronkenschap, handel,

Het is niet toegestaan om radio’s, televisies, of andere

bezit of gebruik van drugs, vandalisme of diefstal

geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast

volgt directe verwijdering; indien nodig met behulp

bezorgen aan uw mede campinggasten. Er geldt bij ons

van de overheid. Alle kosten ten gevolge van

een nachtrustperiode. Het is tussen 23:00 en 7:00 uur niet

vernielingen zijn voor rekening van de veroorzaker

toegestaan lawaai te maken. In geval van groepsvorming

of diens begeleider.

na 23:00 dient er speciaal op geluidsoverlast gelet te
worden. Indien na een 1e waarschuwing hier geen gehoor

Aansprakelijkheid 

aan wordt gegeven volgt er een boete van 500 euro.

De directie is niet aansprakelijk voor schade of
letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op het

Vuilafvoer

terrein, alsmede voor schade, ondervonden door het

Bij het centrum van de camping bevind zich de

gebruik van de op het terrein aanwezige

milieustraat waar u huishoudelijk afval, glas en papier

voorzieningen en faciliteiten. De directie is niet

kunt deponeren. Batterijen kunnen bij de receptie in de

aansprakelijk voor schade claims voortvloeiende uit

batterijenbak. Huishoudelijk afval dient verpakt te zijn in

geluidsoverlast en enig van buiten komend onheil,

gesloten plastic zakken

alsmede de terreingesteldheid als gevolg van
weersinvloeden. Voorts wordt geen

Huisdieren 

aansprakelijkheid aanvaard voor het onklaar raken

Huisdieren zijn welkom op ons terrein. Uw huisdier dient

en/of buiten gebruik van zijn aanwezige faciliteiten

gevaccineerd of getitterd te zijn volgens de gangbare

en of voorzieningen

regelgeving. Uw huisdier mag niet tot overlast zijn van de
overige gasten. Uw hond dient altijd aangelijnd te zijn.

Parkeren 
Parkeer uw auto op de Nieuwendijk 1 in Zuid

Veiligheid en brandveiligheid

Beijerland. Hier stapt u ook op voor de pont.

Kampvuren en vuurkorven zijn op ons terrein niet

Parkeren is gratis, pontkaartje kan gekocht worden

toegestaan om zelf mee te nemen. Barbecueën is

bij de pont zelf.

toegestaan. Zorg wel dat de buren geen rook- overlast
hebben en dat de brandveiligheid niet in gevaar komt.

Overig 
Bij voorvallen waarin het reglement niet voorziet
beslist de beheerder. De beheerder behoudt het recht
om van de regels af te wijken.

Thank you
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OFFLINE OVERNACHTEN
Offline is the new luxury

Durf jij het aan?
Disconnect tot reconnect
Wij zijn ervan overtuigd dat als je minder afleiding hebt, je
meer gaat open staan voor nieuwe dingen. Daarom hebben
wij bij Cast Away twee manieren om tijdens je verblijf bij ons
echt "tijdelijk" offline te gaan met je telefoon. Zo beschikken
wij bij de receptie over telefoon lockers en verkopen we voor
15 euro de leukste “offline box” van Nederland. Waarmee je
ook direct beschikt over een leuk spel. Durf jij het aan?

ZO HOUDEN WE HET LEUK VOOR IEDEREEN

JE ZAL HET MAAR WETEN
OP DE GLAMPING BESCHIKKEN WE OVER EEN
SAUNA EN HOT TUB, WIL JIJ DEZE GEBRUIKEN?
RESERVEREN GAAT VIA DE RECEPTE
DE GLAMPING BESCHIKT OVER EEN EIGEN
CHILL AREA EN VUURPLAATS. HOUT IS TE
KOOP BIJ DE RECEPTIE.
HET IS WEL ZO FIJN ALS IEDEREEN ZIJN
NACHTRUST KRIJGT. VANAF 23.00 MAG ER
GEEN GELUID MEER GEMAAKT WORDEN OP DE
GLAMPING
BEDDENGOED IS INBEGREPEN, HANDDOEKEN
GRAAG ZELF MEENEMEN.
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VERVELEN HOEF JE NIET
Wat is er allemaal te doen op het eiland

De natuur van Tiengemeten
Wandelen en fietsen in de omgeving

HET NIEUWS VOOR MORGEN

RONDVAART OM HET EILAND

Tiengemeten is een echt wandeleiland. Je mag hier overal van

NOOIT MEER NAAR HUIS

de paden af gaan, zo kan je heerlijk struinen door prachtige

ELKE DAG EEN ANDERE ROUTE

plekjes waar je niemand tegenkomt. Dat is pas echt het gevoel
van avontuur! Liever een wandelroute met markeringen
langs het pad? Dat is ook mogelijk, bekijk de wandelroutes
via: https://www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrumtiengemeten/wandelen/kinderen/wandelen-op-tiengemeten.

Fietsen in de omgeving
Heb je niet veel tijd op het eiland maar wil je toch zo veel
mogelijk zien? Kies er dan voor om het eiland te verkennen
met de fiets. Er zijn drie verharde 'enkeltjes' op het eiland:
naar de Vliedberg (klinkers), naar de oostpunt (asfalt) en
naar de passantenhaven (schelpenpad). Geen fiets mee? Huur
er één bij het bezoekerscentrum.

De wandelroute met kinderen
De Blauwborstroute is 1,5 kilometer lang en is een avontuurlijke struin route die perfect te wandelen is met
kinderen. Kom samen oog in oog te staan met grote grazers en ga eens van de paden af. Avontuur gegarandeerd
voor jong en oud! Deze route start bij het bezoekerscentrum van Tiengemeten.
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Spot de Big Five!
Omdat je op eiland Tiengemeten overal vrij mag
wandelen, krijg je de unieke kans om allerlei dieren van
dichtbij te spotten. Pik een verrekijker en de afstreep
kaart op bij de Herberg en ga samen op zoek! Wie weet
kom jij straks terug met een volle kaart.
De Big Five Bonus
Heb je ze alle vijf gespot? Dan kan je het jezelf nog een
beetje moeilijker maken. Op Tiengemeten wonen namelijk
ook bevers, deze zijn zo lastig te spotten dat je er soms
dagen over doet voor je er een ziet. Maar.. misschien heb
jij wel heel veel geluk!
Het is ook mogelijk om samen met de boswachter op pad te
gaan op het eiland. Dit moet van te voren gereserveerd
worden.

Suppen
Het eiland is een geweldige plek om het water op te, gaan.
Overal rondom het eiland kan en mag je suppen, wij
hebben er een aantal liggen bij de Herberg. Reserveer er
eentje via de receptie.
Wist je dat suppen een goede fullbody workout is? Je
gebruikt veel verschillende spieren en je oefent daarbij
ook nog eens je balans. Ga je liever een rustiger rondje
suppen? Ook dat is mogelijk, je kan namelijk helemaal
zelf bepalen hoe intensief je het maakt.

Filmavond
De Herberg veranderen we 3 avonden in de week om in
een bioscoop. Schuif lekker aan en geniet van snacks en
een borrel. Wat we kijken? Dat is nog een verrassing. Of
heb je soms nog een leuke suggestie? Laat het vooral
weten!
Buiten bioscoop
Bij lekker weer is het natuurlijk fijn om buiten te zijn,
vooral 's avonds wanneer het een beetje afkoelt. Op dat
soort avonden is de filmavond dus ook buiten! Terwijl je
relaxed achterover zit kan je kiezen: film of sterren
kijken?

Ga op pad met de
verrekijker!
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Wist je dat?
Eiland Tiengemeten heeft maar 14 inwoners. Dat
betekent dat hier 1 inwoner per km² telt.
Op het eiland zijn een hele boel geo caches te
vinden. Dit zijn verstopte schatten die te vinden
zijn met behulp van de app. Kijk er vooral eens
naar!
Het eiland bestond vooral uit landbouwgrond, in
2007 is dit veranderd en zijn veel van deze
gebieden naar natuurgrond veranderd. Dit wordt
ontwikkeld en beheerd door Natuurmonumenten.
De reeën die zich op Tiengemeten begeven, zijn er
zelf heen komen zwemmen over de Haringvliet in
2007.
De naam Tiengemeten is een samenstelling van
tien (telwoord) en het meervoud van gemet, een
oppervlaktemaat van ongeveer 0,4 hectare.
Als je érg goed zoekt, kom je ze tegen: bevers. Ze
zijn afkomstig uit het Biesbosch, maar
verspreiden zich steeds meer. Zo ook naar
Tiengemeten.
Vroeger leefden de bewoners van Tiengemeten erg
geïsoleerd van de buitenwereld. Zo kwam de
bakker bijvoorbeeld 3 keer per week met een
roeibootje zijn brood verkopen op het eiland.
De Herberg is op 30 juni 2011 verwoest door een
brand, in de winter van 2011 is deze weer
herbouwd.

"De wegn kommn al
bei ker"
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10.000 HECTARE BIJZONDERE NATUUR
Hoe Tiengemeten is ontstaan

Aan het begin van de 17de eeuw slibt in het Haringvliet een zandplaat op van
vijf hectaren. Een halve hectare heet in die tijd een gemet en zo krijgt dit stukje
land de naam Tiengemeten.
Landbouwgebied wordt natuureiland
Of je hier nu een middag, een dag of een weekend verblijft. Er valt op Tiengemeten veel te zien en te beleven.
Je loopt van een nostalgisch platteland zo de bloemrijke weides in en vandaar weer naar moerassige
rietlanden. Zo dicht bij de grote stad Rotterdam vind je hier stilte en rust. En dan te bedenken dat dit
natuureiland een aantal jaren geleden er nog volstrekt anders uitzag.
Op de plek waar nu vogels hun kostje bij elkaar scharrelen, stoere runderen grazen en bevers zwemmen,
lagen eerder strakgetrokken aardappelakkers. Eind vorige eeuw ontstonden de wildste plannen voor een
andere bestemming van Tiengemeten. Van dumpplaats voor verontreinigd slib tot vliegveld, van bungalowpark
tot kerncentrale. Maar de natuur won en Natuurmonumenten kreeg het beheer in handen.
De omvorming begon in 2007 en het wordt nog ieder jaar mooier. In dat eerste jaar is aan de zuidkant een gat
in de dijk en de eerste kreken gegraven. Hierdoor ontstond een zogenoemd wetland, deels onder invloed van de
rivier en deels als uitgestrekt moeras. Maar de natuur heeft niet alle geschiedenis opgeslokt. In de oudste
polder van het eiland (in het oosten) herstelde Natuurmonumenten het oude cultuurlandschap.
Cast Away ligt in het oudste deel van het oosten: de Oude Polder. Hier begon Tiengemeten rond 1600 als een
zandplaat van 10 gemet groot. Rond 1750 werd deze plaat bedijkt en bewoond. In de eeuw daarna groeide het
eiland tot de omvang van nu, ongeveer 1050 hectare. Hier waan je je in het boerenland van de 19e eeuw. Op de
kleinschalige akkers groeien ouderwetse gewassen als vlas en boekweit. In de boomgaard hangen appels en
peren en in de weitjes en op de dijk grazen Nederlandse trekpaarden. Hier vind je ook de Karantijn.
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10.000 HECTARE BIJZONDERE NATUUR
Hoe Tiengemeten is ontstaan

In het midden van het eiland vind je het kommoeras, een ruig grasland en open watermoeras. Het is een
'gesloten' watersysteem dat af en toe overspoelt bij extreem hoog water. Ideaal voor vele soorten vogels. Een
walhalla dus voor vogelaars. In de wintermaanden is het één drassige vlakte met vooral bergeenden,
slobeenden, wintertalingen en veel ganzen. In het voor- en najaar vallen de voedselrijke slikplaten droog. Dan
zie je kluten, wulpen, scholeksters, reigers en lepelaars landen. Zij eten hun buikje vol voor ze hun trektocht
voortzetten.
In het westen van het eiland speelt het water de hoofdrol. Hier heeft het water vrij spel door de verbinding met
het Haringvliet. Dit gebied met slikken en moerassen noemen we Wildernis en is zeer geliefd bij de zeearend
en de bever. Het is een zoetwatergetijdengebied waar je naar hartenlust kan struinen. Je voelt het meteen als je
laarzen zich vastzuigen in de modder. Hier ervaar je de geïsoleerde ligging en de ruigheid van Tiengemeten.
Een dynamisch gebied met wilde natuur.
Wil je meer weten over de historie van het eiland, over de belangrijke verbinding die Tiengemeten vormt
tussen Biesbosch en de Voordelta, welke planten en dieren hier hun thuis hebben en welke rol
Natuurmonumenten hierbij speelt? Kijk dan op de website van Natuurmonumenten of stap eens binnen bij het
bezoekercentrum.
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BEHEERDERS
Het vaste team van Cast Away

Nice to meet you!
Van rechts naar links
Tex
Caroline
Patrick
Jochem
We hopen jullie snel te zien op ons prachtige plekje!
Gastvrije groet!

