Nieuwsbrief Maart 2020
Hieronder kunt u de nieuwsbrief van maart 2020 lezen. In deze nieuwsbrief komen de volgende
onderwerpen aan de orde:
• COVID-19 Corona virus
• Bibliotheek
• Verkeer
• Paasontbijt
• Wassen
• Verbouwen of bouwen
• Afval
• Activiteiten
• Reglement
• Prijzen
• Animatie
• Openingstijden
• Folders
• Vissen en vijver
• Op naar een geweldig seizoen!!

COVID-19 / Corona virus :

Iedereen is inmiddels op de hoogte van het corona virus. Wij van Camping de Biesterij hebben
hierbij ook de nodige maatregelen getroffen. Feesten en partijen zijn uitgesteld dan wel
geannuleerd. Mocht er nieuws zijn dat direct betrekking heeft op de camping of U als
campinggast dan laten we dit uiteraard direct aan U weten. We wensen iedereen heel sterkte en
gezondheid toe in deze toch wel prangende situatie. Voor alle informatie omtrent het COVID-19
virus kunt u kijken op: COVID-19 NIEUWS
Paasontbijt wordt pinksterontbijt:

In verband met het COVID-19 virus zal het paasontbijt verplaatst worden naar het weekend van
Pinksteren, dus het wordt een pinkster ontbijt. We houden dit ontbijt op zaterdag 30 mei. Het
ontbijt zal beginnen om 10.00 uur en er zullen uiteraard weer de nodige lekkere versnaperingen
aanwezig zijn. U kunt zich opgeven via: info@campingdebiesterij.nl of bellen met 06- 14 20 41 34
**U kunt zich opgeven tot en met woensdag 28 mei 2020**
De kosten voor het paasontbijt bedragen €4,- per persoon. Kinderen tot 7 jaar zijn gratis en kinderen van 8
tot 12 zijn voor de helft van het geld. We moeten hierbij vermelden dat het paasontbijt onder voorbehoud
is. Dit alles in verband met het Corona virus! Mocht het COVID-19 virus nog verder roet in het eten gooien,
dan wordt het alsnog verplaatst naar een andere datum.
Afval:
Er is een extra papier container geplaatst bij het afval punt op de camping. Bij het afval punt wordt U
vriendelijk verzocht het door U te storten afval netjes in de daarvoor bestemde containers te plaatsen.
Prijzen:
Camping de Biesterij heeft vorig 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 €1,75)
Folders:
Bij de receptie vindt u alle folders met de informatie wat er hier in de omgeving allemaal te doen is. Kom
een kijkje nemen en neem gerust een folder mee.
Bibliotheek:
Bij de receptie vindt u boeken die u mee kan nemen naar uw chalet of caravan. Geniet tijdens uw verblijf
van een heerlijk rustgevend of juist spannend boek. Heeft u het boek uitgelezen, dan verzoeken wij u om
het boek netjes te retourneren. Mocht u zelf nog een leuk boek hebben, dan mag u deze altijd aanbieden
bij de receptie of bibliotheek.

Wassen:
Bij de receptie kunt u terecht met uw was. Er zal vanaf dit jaar een lijst komen te hangen. Hierop kunt u
invullen dat u gebruikt maakt van de wasmachine en/of droger. We verzoeken u om de was van een ander
netjes in de wasmachine of droger te laten. Dit zijn tenslotte toch mensen hun privé eigendommen! Mocht
er nog was in zitten en u wilt de was draaien, dan kunt u op de lijst zien van wie de was in de betreffende
machine is. Kosten voor het wassen zijn €4,- en voor drogen zijn de kosten €3,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.
Animatie:
Tijdens het hoogseizoen zal er weer een uitgebreid animatie programma zijn voor jong en oud. Heidy en de
rest van het team zal haar uiterste best doen om voor iedereen een aantrekkelijk programma te maken.
Uit ervaring weten we van u dat dit altijd erg op prijs wordt gesteld. Mocht u zelf een leuk idee hebben,
dan horen we dit uiteraard heel graag! U kunt dan contact opnemen via de mail:
info@campingdebiesterij.nl of zeg het Heidy.
Vissen en vijver:
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. Het zwemgedeelte is
verwijderd. Het is niet meer toegestaan om te zwemmen in de vijver.
Verkeer:
Op de Camping moet u stapvoets rijden. Er zijn veel kinderen die spelen, mensen die rondlopen, en een
ieder hier op de camping wil genieten van zijn of haar rust! Daarom dient u stapvoets te rijden op de
Camping! Mocht u toch te hard rijden, dan zullen wij als Camping hiervoor de nodige maatregelen treffen,
daarbij zal één van de maatregelen zijn, dat het voertuig wellicht niet meer welkom is op de camping maar
alleen op de parkeerplaats. Dit geldt voor alle voertuigen! 5 km/h is de toegestane snelheid.
Verbouwen of bouwen:
Mocht u aanpassingen willen maken aan uw chalet, caravan of standplaats. Dan dient u dit ten ALLE tijden
te overleggen met de camping eigenaar. U dient uw plan uit te tekenen en uw idee aan de camping
eigenaar te overhandigen. De camping beslist hierna of het door u ingediende plan akkoord is.

Reglement:
Zoals op elke camping of recreatiepark zijn er regels. Wij van Camping de Biesterij willen dat iedereen hier
volop kan genieten van zijn of haar welverdiende rust! Daarom hebben wij een reglement die geld voor
iedere campinggast. U kunt dit reglement terug vinden op:
https://www.campingdebiesterij.nl/nieuws/reglement/
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.
Op naar een geweldig seizoen!!:
Wij van de Camping hebben zeer veel zin in dit nieuwe seizoen. Laten we er een geweldig jaar van maken
met ons allen. Mocht u nog vragen, suggesties of opmerkingen hebben, dan horen we dit uiteraard graag.
U kunt altijd mailen naar: info@campingdebiesterij.nl of bellen met 06-14 20 41 34

Camping de Biesterij, voor al Uw vitamine V en
welverdiende rust!
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