Nieuwsbrief Camping de Biesterij Mei 20 19
Hieronder kunt u alweer de tweede nieuwsbrief van 2019 lezen. In deze nieuwsbrief komen de volgende
onderwerpen aan de orde:
• Auto’s op de camping
• Folders
• Onderhoud bij de standplaats
• Vissen
• Cafetaria
• Activiteiten
• Prijzen
• (Groen) Afval
• Bibliotheek
• Openingstijden
Auto’s op de camping:
Camping de Biesterij telt bij elkaar zo’n 90
plaatsen. We mogen dus gerust zeggen dat
we een redelijk grote camping zijn. Het is
dan ook niet de bedoeling dat u met meer
dan één auto per standplaats op de
camping bent. De meesten hebben één
slagboomsleutel, dus gebruik hem dan ook
voor één auto! Het is al geruime tijd zo, dat
mensen met meerdere auto’s of campers
op de camping zijn. Dit is dus NIET
toegestaan. Constateren we in de toekomst
dat u met meerdere auto’s op uw
standplaats bent, dan loopt u het risico dat
u de slagboomsleutel dient in te leveren. Dit
houdt dan in dat u helemaal niet meer met
de auto de camping betreden.
Folders:
Bij de receptie vindt u alle folder met de
informatie wat er hier in de omgeving
allemaal te doen is. Kom gerust een kijkje
nemen en neem gerust een folder mee.
Vissen:
Heerlijk even vissen op de camping, dat
kan! U kunt hier genieten aan de waterkant
en we hopen dat u een goede vangst zal
hebben. Het is alleen niet toegestaan te
vissen met kunstaas.
(Groen) Afval:
Het afval op de camping dient te worden
gedeponeerd in de daarvoor bestemde
containers. Het is zeker NIET de bedoeling
dat afval in het bos wordt gedeponeerd!
Openingstijden:
De camping is de hele week geopend voor
u. U kunt ten alle tijden de camping op en af
rijden. Op zondag respecteren wij alleen
onze zondagsrust.

Onderhoud bij de standplaats:
Het jaar is alweer volop in gang en iedereen is druk met de
tuin en standplaats netjes te maken. We waarderen
enorm dat de meesten van jullie alles er geweldig hebben
uitzien! Echter is het bij sommige plaatsen nog niet netjes.
In het weekend van Pinksteren ( 9 juni 2019 ) dienen alle
standplaatsen netjes te zijn. Mocht dit niet het geval zijn,
dan zijn we genoodzaakt dit te laten doen door een extern
bedrijf. De kosten zullen dan verhaald worden op de
betreffende standplaatshouder. Mocht u vragen hierover
hebben dan kunt u altijd terecht bij de receptie.
Cafetaria:
Nu het seizoen weer begonnen is, zal de cafetaria op de
zaterdag ook weer open zijn voor u. U kunt hier
verschillende overheerlijke warme snacks bestellen. De
Cafetaria zal geopend zijn van 17.00 uur tot en met 18.30
uur. EET SMAKELIJK!!
Prijzen:
Camping de Biesterij heeft dit jaar de muntprijzen
verhoogd van €1,50 naar €1,75. Bij de cafetaria zijn alle
bestellingen nu WEL inclusief de sausen. ( Voorbeeld.; Een
patat zonder kost €1,75 maar een patat speciaal kost ook
maar €1,75)
Bibliotheek:
Bij de receptie vindt u boeken die u kunt lezen, ook mag u
zelf hier boeken neerzetten die anderen dan weer kunnen
lezen. Wij wensen u veel leesplezier!
Activiteiten:
Zoals jullie wellicht weten hebben we een geweldige
midgetgolfbaan, een groot pannaveld, kunt u tafeltennis
spelen op de camping. Al deze activiteiten zijn gratis voor
u. Dus wilt u een potje midgetgolf spelen, dan kunt u bij de
receptie terecht om de materialen op halen. Op de
camping hebben we nog meer activiteiten, informatie
hierover vindt u bij de receptie.
Camping de Biesterij, voor al Uw vitamine V en
welverdiende rust!

