Nieuwsbrief
Juli 2019
Zomer!
Laagseizoen
15 maart tot 30 mei
1 sept. tot 1 nov.

De zomer gaat beginnen! We hopen op heerlijke en gezellige
weken. Per week zullen we een kleine activiteit organiseren voor
de kinderen op de camping. In het toiletgebouw zullen we hier
informatie over ophangen. We wensen al onze gasten een fijn
verblijf en een heerlijke vakantie!

Maandag t/m Donderdag
10.00 uur tot 12.00 uur
16.00 uur tot 18.00 uur

Groetjes Mark, Elise en Lola

Vrijdag
10.00 uur tot 12.00 uur
15.00 uur tot 21.00 uur

Op de camping

Zaterdag
10.00 uur tot 12.00 uur
15.00 uur tot 18.00 uur

Wat was het prachtig weer deze
Pasen! Er waren een record aantal
kinderen die mee hielpen met het
zoeken van de eieren. Het was een
gezellige ochtend en er zijn mooie
kleurplaten en eierdopjes gemaakt.
De paashazen komen volgend jaar
weer!

Zondag
10.00 uur tot 11.00 uur
17.00 uur tot 18.00 uur

Hoogseizoen
Van 30 mei tot 1 sept.
Maandag t/m Donderdag
10.00 uur tot 12.00 uur
16.00 uur tot 18.00 uur

Klaas de aardbeien-man verkoopt de lekkerste aardbeien en
mooiste bloemen op de camping. Wanneer hij komt is altijd
een verrassing. Wie heeft zijn aardbeien nog niet geproefd?

Vrijdag
10.00 uur tot 12.00 uur
14.00 uur tot 21.00 uur
Zaterdag
10.00 uur tot 12.00 uur
14.00 uur tot 20.00 uur
Zondag
10.00 uur tot 11.00 uur
17.00 uur tot 18.00 uur

De free little library is een succes. Leuk om te zien dat er zoveel gebruik van wordt gemaakt.
Duitse boeken zijn ook zeker welkom! In de kantine staat sinds kort ook een grote kist met
spelletjes. Hebben jullie deze al gezien? Leg wel alles na gebruik weer netjes terug zodat anderen
er ook plezier van kunnen hebben.

Van 8 juli tot en met 30 augustus is er iedere maandag
een markt in Brouwershaven. Vanuit Den Osse rijdt
er een paardentram naar het
dorp. Op het kantoor kun je
een kaartje kopen om een
ritje te maken met de tram
naar de markt.

En vergeet ook de broodjesfiets niet! Voor mensen die
geen eigen fiets hebben is deze gratis te gebruiken om
naar het dorp te fietsen.

Nog wat zaken op een rijtje
Aanmelden en betalen
Aanmelden en betalen bij aankomst dit geld ook voor
stallingsklanten. Wanneer je als stallingklant aankomt
buiten de kantoortijden kom dan aanmelden en betalen zodra het kantoor weer open is. We willen graag
weten wie er op de camping zijn en tot wanneer ze
blijven.
Aankomst en vertrek
Op dag van aankomst bent u vanaf 2 uur welkom en
op de dag van vertrek moet de plek om 11 uur leeg
zijn. Houdt wel rekening met de openingstijden van
het kantoor.
Honden op de camping
Honden zijn welkom maar wel aan de lijn en niet uitlaten op de camping. Ook niet op het gras voor de camping of op het schouwpad achter veld 8.
Pallets
Pallets zijn voor iedereen gratis te gebruiken. Breng ze
aan het einde van de vakantie wel altijd terug naar de
kapschuur en stapel ze om en om. Kinderen mogen
niet met de pallets spelen.
Stallingscaravans
Zorg dat de caravan goed te bedienen is. Neuswiel in
orde, banden op spanning, fietsen goed vast en de
handrem dient te functioneren.
Reserveren
Het is mogelijk om een jaar vooruit te reserveren bij
voorkeur via het reserveringsformulier op onze website.
Gras en Snoeiafval
Snoeiafval van de seizoenplaatsen mag aan de andere
kant van de dijk worden gebracht. Niet in de kar op
het erf in vuilniszakken. In de fietsenstalling staat een
kruiwagen die hiervoor gebruikt kan worden.

Mini Sta-caravan
De nieuwe sta-caravan is al verschillende keren met
plezier verhuurd. De rest van het jaar is hij nog een
aantal weken beschikbaar.. Vertellen jullie dit door?
Verhuur caravans
We verhuren verschillende tourcaravans. In het vooren naseizoen kunnen ze overal op de camping gezet
worden. In het hoogseizoen hebben ze vaste plaatsen.
Vraag Elise en Mark naar de beschikbaarheid.

