Welkom op camping de Heidelust!
Beste recreant,

Wij presenteren u hierbij het recreatieprogramma 2020 vol met activiteiten voor elke
leeftijd!

Wij hopen u bij veel activiteiten te mogen ontmoeten en wensen u verder heel veel
recreatieplezier!

Met vriendelijke groet,
Team Camping de Heidelust Molenschot

Openingstijden receptie:
Laag seizoen geopend van: 11.00 uur tot 16.00 uur,
Hoogseizoen van: 10.00 uur tot 17.00 uur.
Storingen: Leo 06-30 18 19 81 altijd bereikbaar!

Gedragsregels
Hartelijk Welkom op de Camping de Heidelust te Molenschot.
Om iedereen een prettig verblijf te garanderen, is het nodig dat er een aantal afspraken
worden gemaakt. Houdt u daarom rekening met de volgende gedragsregels.
1. Slagboom
- Voor het bedienen van de slagboom hebben wij uw kenteken nodig.
- Wij moeten voor de gemeente een nachtregistratie bijhouden.
De computer registreert of u op de camping bent of niet.
- De slagboominstallatie is in principe 24 uur per dag in werking.
2. Bezoekers
- Bezoekers zijn bij ons van harte welkom. Wilt u hen vertellen dat ook zij onze regels
in acht dienen te nemen.
- Overnachtende bezoekers dienen zich bij de receptie te melden i.v.m. opname in ons
nachtregister en het betalen van het overnachtingstarief en toeristenbelasting.
3. Verkeer
- Op ons terrein is het Wegen Verkeersreglement van toepassing.
- Vermijd het rijden met uw auto/motor/scooter op de camping zoveel mogelijk. Laat
het motorvoertuig staan wanneer u naar het Grand Café of op visite gaat. Gasten die
moeilijk ter been zijn, mogen uiteraard wel gebruik maken hiervan, mits er langzaam
gereden wordt.
- Motorvoertuigen dienen op het terrein stapvoets te rijden: Max. 5 km /uur. Denk
aan onze kinderen!!!!
- Met het oog op calamiteiten dienen alle paden en de hoofdingang altijd autovrij
gehouden te worden voor ambulance, brandweer enz.
- Aanhangers en boottrailers mogen niet op de camping gestald worden.
- Er is maximaal 1 auto toegestaan op uw kavel. Kunt u uw auto niet kwijt op het kavel,
dient u deze op de parkeerplaats te zetten. Dus niet op lege kavels.
4. Geluidsoverlast
- Het is niet toegestaan om radio’s televisies, muziekinstrumenten of andere
geluidveroorzakers zodanig te gebruiken dat zij overlast bezorgen aan andere
campinggasten.
- Tussen 23.00 uur en 07.00 uur geldt bij ons een nachtrust periode.
- Wilt u uw autoportieren zachtjes sluiten.
- Klachten over geluidsoverlast kunt u tijdens kantooruren melden.
5. Vuilafvoer
- U vindt de vuilcontainers op de parkeerplaats, deze zijn voor huisafval en er is een
aparte glascontainer. De openingstijden zijn elke dag van 17.00 uur tot 18.00 uur.
In het hoogseizoen ook op Zondag van 12.00 uur tot 14.00 uur.
Groen- en snoei afval kunt u
- Ieder gast dient zijn / haar kavel vrij te houden van afval. En het kavel netjes te
onderhouden.
- Lege kavels zijn geen verzamelplaats voor afval, en op het deponeren van afval in de
bossen staan flinke boetes.

6. Gebruik Sanitaire voorzieningen
- Het toiletgebouw wordt door ons zo goed mogelijk schoon gehouden. Werkt u er aan
mee dat het zo blijft.
- Kinderen mogen slechts onder begeleiding van een volwassene gebruik maken van
de sanitaire voorzieningen. Wilt u er op letten dat deze geen speelplaats worden.
7. Gebruik wasserette
- Onze wasserette is het gehele jaar geopend, speciaal wasmiddel en munten voor de
wasmachines en drogers zijn tijdens de openingstijden verkrijgbaar op de receptie.
8. Zwembad
- De diepte van het zwembad is 1.40 meter
- De EHBO trommel is aanwezig op de receptie.
- Toezicht bij het zwembad is voor eigen risico, wij vragen u om op elkaar te letten en
vooral op de kinderen.
Kinderen zonder zwemdiploma mogen enkel onder toezicht van een volwassene en
met zwembandjes in en bij het zwembad.
- In het zwembad is duiken niet toegestaan.
9. Huisdieren
- Er is per kavel 1 hond toegestaan, katten zijn niet toegestaan.
- Uw hond dient ingeënt te zijn tegen hondsdolheid
- Uw hond dient aangelijnd te zijn.
- U moet uw hond buiten de camping uitlaten.
10. Gebruik water, elektra en gas
- Water en elektra zijn duur. Wees er zuinig op!!!
- Voor het stroomgebruik beschikt u over 16 ampère.
- Stroomstoringen melden op kantoor of op het storingsnummer.
- De camping stelt zich niet aansprakelijk voor gelden(financiële) schade door
stroomstoringen.
- Gasflessen behoren goedgekeurd te zijn, en mogen alleen gevuld zijn met
propaan/butaan. Let op de houdbaarheidsdatum van uw gasleidingen!
11. Brandveiligheid
- Om brandgevaar te voorkomen is het verboden om open vuur aan te leggen.
- Zorg altijd voor een emmer water of brandblusapparaat naast de barbecue.
- Houdt met barbecueën rekening met de windrichting zodat u uw buren niet hindert.
- Barbecueën rechtstreeks op de grond is niet toegestaan.
- Gooi nooit een brandende sigaret of sigaar weg. De gevolgen kunnen desastreus zijn.
12. Post en telefoon
- Poststukken die voor u binnenkomen liggen bij de receptie of bij de brievenbussen.
- Dringende berichten worden vanzelfsprekend persoonlijk aan u gemeld.
13. Klachten
Hoewel wij onze uiterste best doen om uw aanwezigheid zo plezierig mogelijk te laten
verlopen, kunt u toch klachten hebben. Meldt ze zo spoedig mogelijk en wij zullen
proberen ze zo goed mogelijk te verhelpen.
14. Sanctie
- Indien u één van onze regels niet naleeft, zullen wij u een waarschuwing geven. Als u
daar geen gehoor aangeeft, kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen. Wij

kunnen u in dat geval met onmiddellijke ingang de toegang tot ons terrein
ontzeggen.
Adressen
Alarmnummer 112
Huisarts
Huisartsenpraktijk Anne Frankplein
Anne Frankplein 2
0161-2202020
Apotheek
Boots
Anne Frankplein 2A
0161-224391
Tandarts
Maatschap Keimpema
Stationsstraat 44
0161-223711
Dierenarts
Dierenkliniek Rijen
Hoofdstraat 16
0161-220600
Politie
0900-8844

Horeca
Vanaf 01-04-2020 t/m 01-10-2020 zijn de openingstijden als volgt:
Snackbar / winkeltje:
- 08.00 uur tot 09.30 uur
- 12.00 uur tot 13.00 uur
- 16.00 uur tot 19.00 uur.
Restaurant
- 17.00 uur tot 20.30 uur
Grand Café
- open vanaf 09.30 uur tot 01.00 uur

Activiteiten
Hieronder kunt u alvast ons voorlopig programma zien voor het komende seizoen.
Dit programma is het voorlopige programma van het animatieteam voor de kinderen, hierin
kunnen wijzigingen voorkomen die wij dan zo spoedig mogelijk aan u doorgeven via de app
en/of het mededelingenbord.
Voor activiteiten van het Grand Café, let op het mededelingenbord of Facebookpagina.

Tips voor uitstapjes
Speelbos Gilze!
Wat is er leuker dan lekker spelen in de natuur?
Ga alvast op ontdekkingstocht in het bos op onze website. Veel plezier en hopelijk tot snel in
het Speelbos!

Kids Wonderland
Laat je betoveren door de magie van dit super gave avonturenpark voor kinderen tot en met
twaalf jaar. Kinderen kunnen hier fantastisch binnen spelen, buiten spelen en avonturen
beleven.

De Oliemeulen
Kom naar Tilburg voor een onvergetelijke dag in het vreemdste dierenpark van Nederland.
Wat ruim 30 jaar geleden begon als een repielenhuis, is inmiddels uitgegroeid tot een waar
dierenpark. Hier sta jij oog in oog met meer dan 150 verschillende diersoorten en kun je echt
van alles verwachten.

Efteling
Of je nu op zoek bent naar spannende achtbanen, betoverende attracties of spectaculaire
parkshows. In de Efteling is voor iedereen wat te vinden. Ontdek Nederlands grootste
attractiepark. Een uniek park, midden in de natuur.

Beekse Bergen
Ontdek de prachtige natuur van Safaripark Beekse Bergen in Brabant. Samen er écht even
tussenuit. Ga op safari door de natuur en kom oog in oog te staan met wilde dieren. Een
leerzame en unieke reis door de wereld van Beekse Bergen.

Bobbejaanland
Ontdek Bobbejaanland, het ideale pretpark voor de hele familie. Met meer dan 40 attracties
zoals achtbanen,wildwaterbanen en virtual reality rides. Kortom het plezantste pretpark in
Belgié.

Nieuwe fiets - en wandelroutes
Wilt u een leuke wandelroute of fietsroute inplannen vanaf of naar onze Camping? Kijk dan
gerust eens op de site van Route.nl.
Ook zijn er routekaarten verkrijgbaar op de receptie & hangt er een outdoorbord met daarop
verschillende fiets- & wandelroutes!
https://www.route.nl/poi/939235/camping-de-heidelust

Escaperoom villa BreTil
Welkom bij een van de leukste, beste en spannendste escaperooms van Nederland. Leuk
voor vrienden, grote groepen, bedrijfsuitjes en/of teambuilding.
Tijdens de openingstijden van de receptie, kunt u hier terecht voor meerdere uitjes in
de omgeving.

