Nieuwsbrief April 2019
We zijn al weer een geruime tijd in 2019 en het nieuwe campingseizoen is alweer aangebroken!
Tijdens het opstellen van deze nieuwsbrief schijnt de zon volop over de gehele camping en zijn de
eerste gasten al weer volop aan het genieten
AGENDA:
- Paasontbijt
- Bezoekers
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- Toestemmingen aanbouw

-

Internet
Afval
Activiteiten
Nieuwe prijzen

PAASONTBIJT:
Zaterdag 20 april om 10.30 uur is er weer het jaarlijkse
paasontbijt. De kosten voor het ontbijt zijn €4,- per
persoon kinderen van 5 t/m 12 kunnen aanschuiven voor
€2,- en kinderen onder de 5 jaar zijn gratis. Men dient zich
wel vooraf aan te melden bij Gerrit, Heidy of via de mail.
info@campingdebiesterij.nl

INTERNET:
Voor het internet kunt u zich tegenwoordig aanmelden op de 2.4 Ghz en
de 5 Ghz verbinding. De nieuwe mobiele telefoon ondersteunen vaak
ook het 5 Ghz netwerk. Hiermee heeft u stabieler internet. Wilt u er wel
rekening mee houden dat we met veel gasten zijn en dat daarom het
internet soms trager kan werken. We vragen dan ook van jullie om niet
te downloaden en niet teveel te streamen! Wilt u inloggen op de WIFI
dan kunt u de code afhalen bij de receptie.

BEZOEKERS:
Bezoekers die op de camping blijven overnachten zijn meer dan
welkom. Vooraf dienen ze zich ten alle tijden te melden bij de
camping eigenaar en moeten ze de betalingen vooraf voldoen.

AFVAL:
We hebben sinds een aantal jaar nu de “van Happen”
containers. Dit zijn de ondergrondse stankvrij containers.
Wij van de camping zijn hier uiterst blij mee en we hopen
dat u dat als campinggast ook bent. Wel willen we u vragen
om het afval netjes gescheiden te storten. En met het
storten van afval bedoelen we afval via de camping, dus
geen afval vanuit uw huis! Ook vragen we u om het afval in
kleine porties te deponeren. Heeft u vragen over het afval
en weet u niet zeker of het wel of niet gedeponeerd mag
worden bij ons, schroom dat niet om het te vragen. Op de
camping vragen we ook of u alles netjes wilt houden, op en
rond uw caravan of tent.

WASSEN:
Bij ons op de camping is de wasruimte vorig jaar geheel
vernieuwd. We hebben nu 3 wasmachines, waarvan 2 compleet
nieuwe! De 2 nieuwe hebben korte wasprogramma’s zodat u
niet meer dan een uur op uw was hoeft te wachten. Ook zijn er
nieuwe drogers aangeschaft. In de wasruimte hangt een
beschrijving over hoe de automaten werken. Tevens hangt er
een lijst. Op deze lijst dient u uw gegevens in te vullen als u
wast. Vaak gebeurt er dat er was achter blijft, op deze manier
kunnen we u de eventuele achtergebleven was retourneren.

ACTIVITEITEN:
Mocht u leuke ideeën hebben voor de activiteiten van dit jaar, dan
horen we dit graag. U kunt dit altijd mailen naar ons (
info@campingdebiesterij.nl ) of u kunt dit doorgeven aan Heidy.
Vooral voor het knutselen voor de dames en kinderen zijn we ieder
jaar weer op zoek naar leuke creatieve ideeën.

TOESTEMMINGEN AANBOUW:
Wilt u een schuur, overkapping of veranda bij uw
chalet aanbouwen, dan dient u dit ten alle tijden in
overleg te doen met de camping eigenaar. Dit gaat
zowel in mondeling overleg als schriftelijk en altijd
met een bouwtekening. Hierbij dient u alle
materialen en afmetingen kenbaar te maken aan
de camping eigenaar. Bij eventuele verbouwingen
vragen we u om het netjes te houden!

NIEUWE PRIJZEN:
Al jaren hanteren we op de camping al dezelfde
prijzen voor de snacks en voor het drinken. Echter
gaan de prijzen in de maatschappij overal omhoog
en is zelfs het belastingtarief omhoog gegaan. We
zullen dan ook per omgaande onze prijzen gaan
verhogen van €1,50 naar €1,75 per munt.

