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Kamperen

Kortingen

Blijf zo lang als u wilt

• 1 april tot 29 april
• 8 mei tot 25 mei
• 6 juni tot 1 juli
• 1 september tot 1 november

Kies uw ideale kampeerplaats

-25 %
-15 %
-15 %
-25 %

Zorgeloos kamperen inclusief:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Prijzen voor kamperen*

-25
%

Hoe langer u blijft, hoe meer korting u ontvangt. Duurt uw verblijf
tussen 7 en 13 dagen dan krijgt u over de hele periode 5% korting op de
huurprijs. Tussen 14 en 20 dagen bedraagt de korting 6%, en blijft u langer
dan 21 dagen dan krijgt u 7% korting. De weekprijs komt hiermee te
vervallen.

Bij Naturistisch Recreatiepark Elsendorp geeft u uw rust de ruimte.
Of u nu kiest voor een weekendje weg, een heerlijke vakantie of
een seizoen lang genieten: op ons park in de prachtige omgeving
van de Brabantse Peel is het heerlijk vertoeven. Zowel voor korte
als lange vakanties!

• A-plaats met kabelaansluiting voor de televisie en elektriciteit.
Locaties: de Vijverrand, de Eksterhof, de Reigerhof, de Fazantplaats of het Gruttoveld (nr. 784 t/m 800).
• A-plaats met elektriciteit en wateraansluiting. Locatie: het Gruttoveld (nr. 718 t/m 723, 738 t/m 743, 780 t/m 783 en 801 t/m
807)
• B-plaats met elektriciteit. Locatie: het Gruttoveld en Merelhoek
418 en 419.
• C-plaats zonder elektriciteit. Locatie: de Merelhoek (nr. 404 en
408 t/m 411 alleen geschikt voor kleine kampeermiddelen)
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Ruime plaats voor 1 kampeermiddel met 2 koepeltentjes (max. 8 m²)
Heerlijk verblijf voor maximaal 6 personen
Gebruik van moderne sanitaire voorzieningen
Toegang tot verwarmd en overdekt zwembad
Gratis gebruik van de sauna op donderdag- en zaterdagavond
en in het hoogseizoen ook op dinsdagavond.(u betaalt €5,00 p.p.,
deze krijgt u dezelfde avond terug in de vorm van €5,00 korting
op uw rekening van de horeca)
Gebruik van elektriciteit
(indien aanwezig op de kampeerplaats)
Gratis internet via wifi-verbinding
Parkeergelegenheid voor de auto
Milieustraat (1 grote of 2 kleine vuilniszakken,
toeslag extra zakken à € 1,35 per stuk)

Periode

Plaats A

Plaats B

Plaats C

Huisdier

Overnachting

n.v.t.

€ 42,10

€ 40,25

€ 36,65

€ 4,65

Seizoen**

1 apr. t/m 31 okt.

€ 2058,60 € 1972,85 € 1854,30 € 77,85

Voorseizoen**

1 apr.. t/m 30 jun.

€ 1048,00 € 997,45

Naseizoen**

1 sept. t/m 31 okt. € 482,80

€ 919,50

€ 49,25

€ 431,30

€ 372,80

€ 49,25

€ 432,45

€ 415,40

€ 381,00

€ 34,60

€ 372,45

€ 360,00

€ 329,60

€ 28,40

Arrangementen
Hemelvaart en Pinksteren

25 mei t/m 6 juni
(zonder onderbreking)
25 mei t/m 29 mei en

Hemelvaart en Pinksteren 3 juni t/m 6 juni

* Prijzen zijn inclusief btw en exclusief toeristenbelasting à € 1,45 p.p.p.n.
** Seizoen / voor- en naseizoenprijzen zijn inclusief toeristenbelasting

Winter

kamperen

Ook in de winter is het prachtig kamperen. In de frisse Brabantse buitenlucht komt u heerlijk
tot rust. U maakt kosteloos gebruik van onze douches, kabelaansluiting, wifi en op de vaste
sauna-avonden kunt u gebruik maken van de sauna. De belangrijkste informatie op een rijtje:
•
•
•
•
•
•

Winterseizoen is van 1 november tot 31 maart
Maandprijs € 200,00
Kampeerplaatsen aan de Vijverrand (nr. 619 t/m 630) en op de Eksterhof
Seizoenprijs € 750,00
Dagprijs € 17,50 (excl. toeristenbelasting € 1,45 p.p.p.n.)
Weekprijs € 65,00 (excl. toeristenbelasting € 1,45 p.p.p.n.)

Bij de maand-en seizoenprijs is de toeristenbelasting à € 1,45 p.p.p.n inbegrepen. Alle prijzen zijn inclusief btw
en exclusief gebruik van elektriciteit. Uw verbruik wordt opgenomen bij vertrek en apart verrekend

Lodges
Kamperen in een lodge
Op een prachtige centrale locatie in ons park vindt u lodges voor twee enn vier personen.
perso
sonen.
Onze lodges zijn per nacht te boeken en dus ook ideaal als trekkershut. Compleet
mpleet ingericht
ing
ngericht
met een comfortabel bed, keukenblok en koelkast. En op de gedeeltelijk overdekte
verdekte
ekte veranda
zit u lekker in de buitenlucht. Dat is genieten!

De voordelen op een rij:
• Dicht bij het recreatiecomplex en de zwemvijver.
• Uitgerust wakker worden op een comfortabel bed.
• Compleet met keukenblok (geen kookgelegenheid) met koelkast,
waterkoker en ontbijtservies.
• Ontbijt in de Oase bij te boeken in weekend en hoogseizoen.
• Te boeken per nacht, dus ook ideaal als trekkershut.
• Geen schoonmaakkosten als u de lodge weer netjes achterlaat.
• Aankomst vanaf 15.00 uur, vertrek voor 11.00 uur.

Huurprijzen voor lodges*
Periode

2-persoonslodge

4-persoonslodge

1 jan. tot 25 mei

€ 47,50

€ 57,50

25 mei tot 6 juni

€ 57,50

€ 67,50

6 juni tot 9 juli

€ 47,50

€ 57,50

9 juli tot 27 aug.

€ 57,50

€ 67,50

27 aug. tot 31 dec.

€ 47,50

€ 57,50

*Prijzen zijn per lodge per nacht, inclusief btw en gebruik van gas en elektriciteit. Dit tarief is exclusief toeristenbelasting
(€ 1,45 p.p.p.n.), € 5,00 reserveringskosten, en lakenpakket à € 5,00 per persoon. Handdoeken brengt u zelf mee.

Huren
Van alle gemakken voorzien!
Houdt u van een zéér comfortabele vakantie, waarbij het u aan niets ontbreekt? Bent u dol op
kamperen, maar heeft u graag dezelfde luxe als thuis? Daarvoor heeft Naturistisch Recreatiepark
Elsendorp enkele bijzondere plekken te huur. Boek bijvoorbeeld een luxe vakantiechalet of huur een
compleet ingerichte safaritent.

Luxe chalets
Op mooie locaties van ons park staan luxe chalets voor verhuur. U kunt kiezen uit chalets voor twee
personen of vijf personen. Alle chalets zijn vrijstaand, ruim opgezet en voorzien van een buitenterras.
In de chalets vindt u een gezellige living met t.v., een compleet ingerichte keuken en badkamer. In de
vijf-persoons-chalet zijn twee slaapkamers, één met een tweepersoons bed (140x200) en één met
stapelbed en een los bed. (in de twee-persoons-chalet is één slaapkamer) De chalets zijn centraal
verwarmd en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Tot slot is er gratis wifi beschikbaar. Huisdieren zijn
niet toegestaan.
U hoeft geen beddengoed mee te brengen; bij uw reservering boekt u meteen een lakenpakket.
Dit is inclusief dekbedden, kussens en lakens, maar exclusief handdoeken. Het lakenpakket wordt
per persoon geboekt.

Safaritenten
Beleef een bijzondere kampeerervaring in één van onze safaritenten. U heeft de keuze uit een 5-persoons- off een 4-persoons-safaritent.
4af it t. D
De ruime
im
tenten zijn voorzien van een verrijdbare keuken en overdekte veranda voor een heerlijk buitenleven. Daarnaast zijn ze geheel in stijl ingericht: van
houten vloer tot luxe meubels voor binnen en buiten! Eén slaapkamer is voorzien van een tweepersoons boxspring; en één heeft een stapelbed en
een extra slaapmogelijkheid (alleen van toepassing voor de 5-persoons-safaritent). U hoeft geen beddengoed mee te brengen; bij uw reserveringg
boekt u meteen een lakenpakket. Dit is inclusief dekbedden, kussens en lakens, maar exclusief handdoeken. Het lakenpakkett wordt per persoon
geboekt. De safaritenten vindt u vlakbij een sanitaire voorziening en hebben gratis wifi. Huisdieren zijn niet toegestaan.
aan.

Aankomst en vertrek
• Week
• Midweek
• Weekend

aankomst op vrijdag na 15.00 uur
aankomst op maandag na 15.00 uur
aankomst op vrijdag na 15.00 uur

//
//
//

vertrek op vrijdag vóór 10.00 uur
vertrek op vrijdag vóór 10.00 uur
vertrek op maandag vóór 10.00 uur

Huurprijzen voor safaritenten*
Periode

Week

Midweek/ Weekend

Week

Midweek/ Weekend

15 apr tot 29 apr

€ 432,50

€ 262,50

€ 462,50

€ 282,50

29 apr tot 9 mei

€ 542,50

€ 352,50

€ 572,50

€ 372,50

9 mei tot 25 mei

€ 432,50

€ 262,50

€ 462,50

€ 282,50

25 mei tot 6 juni

€ 542,50

€ 352,50

€ 572,50

€ 372,50

6 juni tot 15 juli

€ 432,50

€ 262,50

€ 462,50

€ 282,50

15 juli tot 26 aug

€ 542,50

€ 352,50

€ 572,50

€ 372,50

26 aug tot 23 sept

€ 432,50

€ 262,50

€ 462,50

€ 282,50

* Prijzen zijn inclusief btw, schoonmaakkosten en gebruik van gas en elektriciteit.
Dit tarief is exclusief toeristenbelasting à € 1,45 p.p.p.n., reserveringskosten à
€ 5,00 en lakenpakket à € 5,00 per persoon.

Arrangementen
Periode
Hemelvaart
Hemelvaart en Pinksteren

25 mei t/m 30 mei
25 mei t/m 6 juni

4-p.safaritent
€ 402,50
€ 682,50

Huurprijzen voor chalets*

Aankomst en vertrek
•

Week aankomst op maandag en vrijdag na 15.00 uur
vertrek op maandag en vrijdag vóór 10.00 uur
•
Midweek aankomst op maandag na 15.00 uur
vertrek op vrijdag vóór 10.00 uur
•
Weekend aankomst op vrijdag na 15.00 uur
vertrek op maandag vóór 10.00 uur
Wilt u een chalet huren, maar wijkt de periode af van een week midweek
of weekend? Informeer bij ons naar de mogelijkheden!

Arrangementen chalets
Periode

5-persoons chalet

rt
Hemelvaart
€ 532,50
/m 30 mei
25 mei t/m
melvaart en Pinksteren € 1012,50
Hemelvaart
25 mei t/m 6 juni
Weldadige Winter
€ 382,5
382
82,50
382,50
do t/m ma

5-p.safaritent
€ 422,50
€ 712,50

2 persoons chalet

Periode

2 p. chalets
midweek
weekend

2 pers.
chalets
week

5 p. chalets
midweek
weekend

5 pers.
chalets
week

24 dec. tot 7 jan.

€ 307,50

€ 477,50

€ 337,50

€ 527,50

7 jan. tot 29 apr.**

€ 287,50

€ 449,50

€ 315,00

€ 499,50

29 apr.. tot 9 mei

€ 317,50

€ 492,50

€ 347,50

€ 542,50

9 mei tot 25 mei

€ 307,50

€ 477,50

€ 337,50

€ 527,50

25 mei tot 6 juni

€ 392,50

€ 617,50

€ 422,50

€ 667,50

6 juni tot 15 juli

€ 347,50

€ 567,50

€ 372,50

€ 617,50

15 juli tot 26 aug

€ 462,50

€ 787,
787,50

€ 492,50

€ 837,50

26 aug tot 2 sept

€ 392,500

€ 617,50

€ 422,50

€ 667,50

2 sept tot 23 dec

€ 287,500

€ 449,500

€ 315,00

€ 499,50

€ 502,50
€ 955,50
€ 349,50

* Prijzen zijn inclusief btw, schoonmaakkosten
onmaakkosten
aakkosten en gebruik van gas, elektriciteit een water.
nbe
nbelasting
à € 1,45 p.p.p.n.,
Dit tarief is exclusief toeristenbelasting
reserveringskosten à € 5,000 en eexclusief lakenpakket à € 5,00 per persoon.
** Op eerste paasdag biedenn wij
w u een brunch aan in De Oase.

Dagbezoek
•
•
•
•
•
•
•
•

Volwassenen
Kinderen tot 12 jaar
Kinderen tot 2 jaar
Gezinskaart
Dagbezoekkaart (10 keer)
Seizoensabonnement volwassene
Seizoensabonnement kind
Huisdier bij dagbezoek

€ 7,00
€ 5,00
gratis
€ 25,00
€ 65,00
€ 105,00
€ 72,50
niet toegestaan

Jaarplaats
•
•
•
•
•
•

120 m2
per extra m2
Toeslag waterzijde
Vastrecht nutsvoorzieningen
Servicekosten CAI
Huisdier bij jaarplaats

€ 2149,75
€ 5,70
€ 555,75
€ 72,95
€ 91,75
€ 103,60

Parkfaciliteiten
Ontspanning en veel te beleven!
Houdt u van zwemmen, wandelen of fietsen? Zoekt u graag de
ontspanning op in een heerlijke sauna of op de tennisbaan? Hieronder vindt u slechts enkele van onze faciliteiten. Of u nou een
zwemfanaat bent of een natuurliefhebber: bij Naturistisch Recreatiepark Elsendorp valt er genoeg te beleven. En dat voor jong en
oud!

Professioneel vermaak voor kinderen
Ons animatieteam verzorgt spectaculaire kinderactiviteiten van
16 juli t/m 26 augustus en met Hemelvaart en Pinksteren!

Tennis
• Dagkaart (borg verplicht)
• Weekkaart (borg verplicht)
• Jaarkaart (pasfoto verplicht)

€ 5,00
€ 25,00
€ 75,00

Sauna
• Volwassenen
• Kinderen tot 18 jaar
• 10-badenkaart volwassenen

€ 9,50
€ 4,50
€ 82,50

Buiten de periode 1 juli t/m 1 septemb
september zijn niet alle faciliteiten op
ons park beschikbaar.
ar.

Belangrijke informatie
Rust, ruimte en regels

Wat als u annuleert?

Naturistisch Recreatiepark Elsendorp is dé plek om optimaal te
genieten van uw rust, ruimte en privacy. Om dat voor iedereen zeker
te stellen, bestaan er enkele basisregels. Deze zijn:

Als u uw kampeerplaats annuleert, betaalt u - ongeacht de reden
van afzegging - annuleringskosten. De hoogte hiervan hangt samen
met het moment van annulering. Deze som bedraagt een bepaald
percentage van de totaalprijs.

• Respect voor rust, ons park is een kalme vakantiebestemming.
• Volkomen stilte van 22.00 uur tot 7.00 uur in de ochtend.
• Geluiden van televisie en radio mogen alleen binnen te horen zijn.
Ons volledige
vo
reglement is verkrijgbaar bij de receptie. Daarin staan
nog enkele and
andere afspraken die wij met elkaar naleven. Zo mag u
geen partytent neerzetten
neerzet en is er per kampeerplaats ruimte voor 1
huisdier.. Bovendien zijn piercings
piercin in de erogene zone niet toegestaan.
Naast ons reglement gelden bij ons ook de RECRON-voorwaarden
voor kamperen.

Annuleringskosten
•
•
•
•
•

Tot 3 maanden
Tot 2 maanden
Tot 1 maand
Binnen 1 maand
Tijdens verblijf

15%
50%
75%
100%
100%

Ook wanneer u op de afgesproken dag van aankomst niet komt,
beschouwen wij dit als een annulering. Hetzelfde geldt voor vroegtijdige
afbreking van de vakantie: uw kampeerplaats komt dan weer vrij. Indien
gewenst kunt u overigens zelf een annuleringsverzekering afsluiten.

Hoogseizoen: reserveren gewenst!
Wilt u zeker zijn van een kampeerplaats in het hoogseizoen? Breng ons dan tijdig op de hoogte van uw komst en reserveer uw vakantieplek. De kosten
hiervoor zijn € 5,00. Nadat wij uw reservering hebben verwerkt, krijgt u van ons een bevestiging. Afhankelijk van het moment van reserveren betaalt
u een vooruitbetaling van 30%. In het hoogseizoen vragen wij u direct bij aankomst het gehele, nog openstaande bedrag te voldoen.
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Kijk voor meer informatie op www.elsendorp.nl of op onze app.

AED: Automatische Externe Defibrillator, deze hangt bij de
hoofdingang van de Oase onder het afdak.

Elektriciteit: de plaatsen voor tijdelijke gasten zijn voorzien van een
220 voltaansluiting (blauwe CEE stekker verplicht).

Afhaalgerechten: deze zijn verkrijgbaar in de snackbar aan de
buitenzijde van het recreatiecomplex of via de bar.

Gemeente: Elsendorp behoort tot de Gem. Gemert – Bakel.

Afval: huishoudelijk afval etc. in een van de afvalzuilen. Afval mag
alleen in de gele ‘Elsendorp’ zakken die u ontvangen heeft. Is dit
aantal niet toereikend dan kunt u deze verkrijgen bij de receptie of
bij De Oase tegen een vergoeding van € 1,35 per vuilniszak. Glas en
papier kunnen in de daarvoor bestemde containers.
Animatieteam: met Hemelvaart en Pinksteren en van 16 juli t/m 26
augustus is het animatieteam weer actief; dit jaar met verschillende
nieuwe thema’s voor de kinderen van alle leeftijdscategorieën. Zij
organiseren gemiddeld 4x per dag een activiteit, van maandag
t/m zaterdag. Kijk voor het steeds wisselende programma op het
mededelingenbord bij Creadorp of haal het programma bij de receptie.

Geldautomaat: u kunt pinnen bij De Dompelaar, St. Janstraat 49-51
in Elsendorp.
Gasflessen: Camping Gaz 901-904-907 om te ruilen in de receptie.
Gasflessen 6 kg (Grijs) om te ruilen in de receptie; houdt u rekening
met keuringskosten, bij flessen ouder dan 10 jaar is omruilen niet
mogelijk. Ook lichtgewicht gasflessen zijn bij ons verkrijgbaar.
Glijbaan: de waterglijbaan op het strand is voor kinderen;
Ouders dienen er op toe te zien dat hun kinderen er op juiste
wijze gebruik van maken!
Groentewasplaats is in toiletgebouwen, Gruttoveld en Merelhoek.
Honden: zijn toegelaten mits aangelijnd; uitlaten van honden
alleen op het hondentoilet of buiten het terrein; uitwerpselen buiten
het hondentoilet dienen door degene die de hond uitlaat onmiddellijk
verwijderd te worden; zakjes zijn verkrijgbaar bij de receptie.
Hondentoilet: zie de plattegrond.
Huisdieren: het is ten strengste verboden met huisdieren op
het strand te komen en/of ze te laten zwemmen in de vijver! Bij
dagbezoek zijn geen huisdieren toegestaan.

Ansichtkaarten: te koop in de winkel en op de receptie (ook postzegels).
Arts: huisarts J. Gondrie tel. (0492) 352043 toets 1 bij een spoedgeval.
SPOEDLIJN (0492) 351600. Adres; Pater Rossaertstraat 15, 5424 TG
Elsendorp.
Huisartsenpost: voor spoedeisende huisartsenzorg ’s avonds,
’s nachts en in het weekend of op feestdagen 088 – 8765151.

Invalidentoilet- en douche: in het toiletgebouw op het Gruttoveld.
(sleutel is verkrijgbaar bij de receptie)
Jaar- en seizoenplaatsen: vraag naar de mogelijkheden bij de receptie.
Jeugdhonk: onderdeel van het recreatiecomplex, met slecht weer
kunnen hier activiteiten worden georganiseerd. Voor openingstijden
zie Bar/Bistro “de Oase”. (airhockey, tafelvoetbal etc.)
Kerkdiensten Elsendorp: informeer bij de receptie.

Bar/Bistro “De Oase”: voor een lekker kopje koffie of een drankje.
Voor een heerlijk ontbijt, een smakelijke lunch of een warme hap. Maar
ook gezellig vertoeven op het terras of aan de bar voor een avondje uit.
U bent van harte welkom!
Openingstijden:
• Voor- en naseizoen:
ma/ di/ woe:
gesloten
(1 apr – 1 juli/
donderdag:
17.00 - 23.00 uur
1 sept – 1 nov)
vrijdag:
11.00 - 23.00 uur
zaterdag:
08.30 - 23.00 uur
zondag:
08.30 - 21.00 uur
• Hoogseizoen*:
dagelijks geopend van: 08.30 - 23.00 uur
(1 jul – 1 sept/hemelvaart/Pinksteren)
• Winterseizoen:
ma/ di/ woe:
gesloten
(1 nov.-1 april)
donderdag:
17.00 - 22.00 uur
vrijdag:
17.00 - 22.00 uur
zaterdag:
17.00 - 22.00 uur
zondag**:
11.00 - 21.00 uur
* Keuken open tot 20.00 uur // ** Keuken open tot 19.00 uur.
Bij mooi weer en evenementen worden de openingstijden aangepast,
kijk hiervoor op onze site of op de app.

Lawaai: iedereen komt voor zijn of haar rust naar Elsendorp; geniet van
uw eigen radio of tv, maar zorg dat de andere gasten er geen last van
hebben.
Beautycenter:
Laat u verwennen met een verzorgende behandeling voor uw gezicht,
lichaam of voeten. In ons beautycenter kunt u terecht voor allerlei soorten
behandelingen, zowel fysiek als mentaal. Behandelingen zijn alleen op
afspraak. U kunt een afspraak maken bij:
Rianka Janssen, masseuse
06-45354489
Anita van Pijlen, pedicure
06-38545603
Agnes Jacobs, schoonheidsspecialiste
06-12281260
Christien Abbink, leefstijltherapeut/PT
06-10946751
Mededelingenborden: boodschappen voor en door gasten worden
op het bord bij de receptie vermeld; s.v.p. zelf weer verwijderen.
Mededelingen over o.a. activiteiten staan vermeld op de diverse
mededelingenborden verspreid over ons park.

Nachtrust: van 22.00 - 07.00 uur, geen autoverkeer op het terrein;
geen geluid hoorbaar buiten de eigen plaats.
Noodgeval: druk op de intercom, u wordt automatisch doorgeschakeld
naar de dienstdoende medewerker. Bij geen gehoor: dan de
noodknop gebruiken (boven de intercom), dit echter alleen in uiterste
noodgevallen. Telefonisch: bel 0492-351810 en kies dan optie 9. Ons
park is aangesloten bij SOS-toegang; dit betekent dat een ambulance
altijd het park op kan, hiervoor moet u wel de noodprocedure volgen.
Ontbijtservice: Een goed begin van uw vakantiedag: een heerlijk
ontbijt in De Oase. Van 1 april tot en met 31 oktober in het weekend
en in de hoogseizoenperiodes iedere morgen tussen 09.00 en 11.00
uur. Wel graag van tevoren reserveren.
Plattegrond: verkrijgbaar bij de receptie.
Parkeren: op één van de twee parkeerplaatsen op het park of op het
parkeerterrein voor de slagbomen. Niet op de standplaatsen.
(m.u.v. ontheffing)
Politie:
Politiebureau Gemert:

Alarmnummer 112
Gemeentehuis, Ridderplein 1
5421 CV Gemert
Tel. 0900-8844

Post binnenkomend: dagelijks (behalve op zondag en maandag);
wordt op alfabet in de postkast (bij de receptie) gelegd.
Post uitgaand: In Elsendorp is een brievenbus in de
St.Christoffelstraat (iets voorbij de kerk) .
Postadres: Recreatiepark Elsendorp, Den Heikop 18,
5424 SW Elsendorp.

Uitgaan: vraag naar de mogelijkheden bij de receptie.
VVV/ANWB: Uitwinkel Gemert-Bakel, Ridderplein 49, Gemert tel, (0492)
36 66 06. Een groot aantal brochures en folders zijn ook verkrijgbaar in
de receptie.
Wandelroutes en fietsroutes: zijn te verkrijgen in de receptie.
WiFi: gratis internetten als u kampeert of huurt
Winkel: Onderdeel van De Oase; naast de bar. Heeft u ’s morgens vroeg
graag een vers gebakken broodje, dan graag de dag ervoor bestellen.
Verder kunt u de hele dag verse broodjes halen (als De Oase open is).
Ook kunt u online uw boodschappen bestellen bij de Spar.

Postzegels: zijn te koop bij de receptie.
Receptie: U wordt geholpen door Melissa, Hanneke of Gerrie.
De receptie is het hele seizoen dagelijks geopend van 09.30 uur tot
17.00 uur.
Recreatiecomplex “De Oase”: bevat bar/bistro, snackbar,
boekenhoek, winkeltje, zwembad, sauna, beautycenter, jeugdhonk en
sanitairgedeelte voor kampeerders.
Sauna: Op donderdag- en zaterdagavond zijn de vaste (gratis) saunaavonden (in het hoogseizoen ook op dinsdagavond). De toegang tot
de sauna kost €5,00 per persoon op de vaste sauna-avonden; deze
vijf euro krijgt u dezelfde avond terug in de vorm van korting op
uw rekening in de Oase. Wilt u op een ander tijdstip in sauna dan is
dit mogelijk tegen betaling; €9,50 voor volwassenen en €4,50 voor
kinderen. Wilt u hier gebruik van maken dan graag 1 uur van tevoren
reserveren in de Oase. Gebruik maken van de sauna kan alleen als de
Oase open is en bij minimaal 2 personen.

Zwemkleding: het zwemmen in, en het dragen van zwemkleding is
verboden.
Zwemluiers: zijn verkrijgbaar in de winkel van de Oase.
Zwemmen: overdekt zwembad is onderdeel van het recreatiecomplex:
reglement beschikbaar bij de Oase en de receptie.
Openingstijden:
• Voor- en naseizoen:
(1 apr – 1 juli/
1 sept – 1 nov)

• Hoogseizoen
(1 jul – 1 sept/
Hemelvaart/Pinksteren)

Slagboom; gesloten van 22.00 - 07.00 uur.
Snackbar: De snackbar is geopend tijdens drukke periodes.
Is De Oase open, dan kunt u altijd snacks en friet halen bij de bar.

• Winterseizoen:
1 nov – 1 apr

SOS-toegang: Ons park is aangesloten bij SOS-toegang. Dit betekent
dat de slagbomen via een beveiligde zender vanuit bv een ambulance
worden bediend. Men hoeft dus niet meer voor de slagboom te wachten.
Wel is het belangrijk dat u, wanneer u melding maakt bij 112, u uw
plaatsnummer erbij vermeldt. Verder volgt u de procedure bij Noodgeval.

*sauna-avond

Telefoonnummer van het park: (0492) 35 18 10
Telefoonnummer “De Oase”: (0492) 35 16 08.

ma. / di. / wo.
donderdag*:
vrijdag:
zaterdag*:
zondag:
maandag:
dinsdag*:
woensdag:
donderdag*:
vrijdag:
zaterdag*:
zondag:
ma. / di. / wo.
donderdag*:
vrijdag:
zaterdag*:
zondag:

11.00 - 20.00 uur
11.00 - 18.00 uur
11.00 - 21.00 uur
11.00 - 18.00 uur
11.00 - 20.00 uur
11.00 - 21.00 uur
11.00 - 17.00 uur
11.00 - 21.00 uur
11.00 - 17.00 uur
11.00 - 21.00 uur
11.00 - 17.00 uur
11.00 - 21.00 uur
11.00 - 16.30 uur
11.00 - 17.00 uur
11.00 - 21.00 uur
11.00 - 17.00 uur
11.00 - 20.00 uur

Zwemvijver: Het water in de vijver is van prima kwaliteit en wordt
regelmatig gekeurd door Provinciale Waterstaat. Help het met ons
zuiver te houden!

Activiteitenkalender
Een overzicht van alle activiteiten, mede
georganiseerd door vrijwilligers van ons
park, De Oase en het Animatieteam. Wilt u
deelnemen aan een activiteit, meldt u zich dan
aan bij de receptie of via de app. Een overzicht
van de activiteiten vindt u ook op de kabelkrant
en op de mededelingenborden. Wij wensen u
heel veel plezier toe!
Het Animatieteam komt met Hemelvaart en
Pinksteren, en van 16 juli t/m 26 augustus.
Iedere week is er een ander thema!
Het programma wordt uitgedeeld bij Creadorp
en/of is af te halen bij de receptie.

- Iedere vrijdagavond
‘Eten wat de pot schaft’ met iedere
week een keuze uit 2 gerechten.
- Iedere vrijdag aquajoggen
van 10.00 tot 11.00 uur.
- Barbecue
Iedere woensdagavond (eerste avond
6 juli – laatste avond 24 aug) van
18.00 tot 20.00 op het terras van De
Oase. Graag van tevoren opgeven!
- Ontbijtservice in De Oase:
Wij serveren vanaf 1 april tot en met
31 oktober in het weekend en in het
hoogseizoen tussen 09.00 en 11.00
uur een heerlijk vers ontbijt. Graag
vooraf reserveren, dan hoeft u op de
dag zelf maar aan te schuiven.
- Tijdens het winterseizoen:
Elke 2e vrijdag van de maand;
Thema-activiteit met eten.

Zaterdag 16 april
Zondag 17 april
Zondag 17 april
Zondag 17 april
Zaterdag 14 mei
Zaterdag 28 mei
Zaterdag 4 juni
Zondag 5 juni
Zaterdag 18 juni
Zaterdag 9 juli
Woensdag 13 juli
Zaterdag 16 juli
Zondag 17 juli
Maandag 18 juli
Woensdag 20 juli
Vrijdag 22 juli
Zaterdag 23 juli
Maandag 25 juli
Woensdag 27 juli
Vrijdag 29 juli
Zaterdag 30 juli
Zondag 31 juli
Maandag 1 augustus
Dinsdag 2 augustus
Woensdag 3 augustus
Donderdag 4 augustus
Vrijdag 5 augustus
Zaterdag 6 augustus
Zondag 7 augustus
Maandag 8 augustus
Dinsdag 9 augustus
Woensdag 10 augustus
Donderdag 11 augustus
Vrijdag 12 augustus
Zaterdag 13 augustus
Zondag 14 augustus
Maandag 15 augustus
Woensdag 17 augustus
Vrijdag 19 augustus
Zaterdag 20 augustus
Zondag 21 augustus
Maandag 22 augustus
Woensdag 24 augustus
Vrijdag 26 augustus
Zaterdag 17 september
Zaterdag 1 oktober
Zaterdag 8 oktober
Zaterdag 5 november
Zaterdag 10 december
Zondag 1 januari

Wijzigingen voorbehouden

Yoga/ Paasbingo
Bezoek van de Paashaas
Paasbrunch
Vinylavond t.g.v. opening seizoen
Yoga
Hemelvaartbingo
Pinksterbingo
Pinksterveiling
Yoga
Petanque op het strand
Kampvuur
Yoga / Bingo
Mysterietennis
Pannenkoeken eten
Filmavond
Thema muziekavond
Petanque Bos / Bingo
Discozwemmen
Kampvuur
Thema muziekavond
Mix tennis / Bingo
Mix tennis
Spooktocht
Buikschuiven / Pannenkoeken eten
Kinderbingo
Eten wat de pot schaft
Mini playbackshow
Grote playbackshow
Petanque gras
Discozwemmen
Tafeltennis
Piratendag / Pannenkoeken eten
Badminton / Bingo
Thema muziekavond
Yoga / Dag van Elsendorp / Res. Mysterietennis
Res. Dag van Elsendorp / Mysterietennis
Darten / Silent Disco 16+
Kinderbingo
Thema muziekavond beach
Dubbeltennis / Bingo
Dubbeltennis
Discozwemmen
Kampvuur
Themamuziekavond (Vinyl)
Yoga
Afsluiting seizoen
Yoga
Yoga
Yoga
Nieuwjaarsduik

