Welkom viervoeter!

Poep opruimen

Lekker op vakantie en met uw hond genieten van het strand en de natuur?
Wij wensen u samen een prettig verblijf en vragen u ook om er rekening
mee te houden dat niet iedere gast een hondenliefhebber is. Is uw hond
aangelijnd? Dan mag hij overal op de camping komen, tenzij het
anders is aangegeven. Tijdens een tussenstop bij bijvoorbeeld de winkel,
receptie of een sanitairgebouw mag uw hond niet mee naar binnen.
Voor de ingang staat een paaltje waar de hondenlijn aan vastgemaakt
kan worden.

De camping houden wij graag schoon
en fris. Bij aankomst ontvangt u van
ons dan ook poepzakjes in een leuke
houder. Verspreid over het hele terrein
hangen afvalbakken, zodat u het
hoopje van uw viervoeter makkelijk
kunt opruimen. Ligt er poep op straat
van een andere hond? Maak de
hondeneigenaar hierop gerust attent.
Urineren rondom de veldjes is niet
hygiënisch. Probeer dit zoveel
mogelijk te voorkomen.

Flexibele afrastering

Hond vermist
of gevonden?

Het plaatsen van een ﬂexibele afscheiding en/of afrastering is beperkt
toegestaan. De afrastering mag naast het kampeermiddel geplaatst worden.
Indien u meer ruimte wilt gebruiken kan de afrastering eventueel ook tot
maximaal 1 meter (vanaf het schelpenvak) voor uw kampeerplaats
geplaatst worden.

Zeeweg 1, 4503 PA Groede
+31 (0)117 37 13 84
receptie@strandcampinggroede.nl
www.strandcampinggroede.nl
www.facebook.com/scgroede


Heerlijk dollen
op het strand

Natuurgebied
Groese Polders

Rennen, graven, zwemmen en ravotten
op het strand. Hoe heerlijk is dat! Op
het strand moet uw hond in de periode
van 1 mei t/m 30 september van 10.00 18.00 uur aan de lijn. Na 18.00 uur tot
de volgende ochtend 10.00 uur mag
hij vrij rondlopen. In de periode van
1 oktober tot 1 mei mag uw hond de
hele dag loslopen. Let er ook dan op
dat andere strandgasten hier geen
hinder van ondervinden.

Natuurgebied Groese Polders is een
heerlijk wandelgebied waar u kunt
genieten van het polderlandschap.
Let op, uw hond moet aangelijnd zijn
en mag hier niet zwemmen. Gebruik
ook hier uw poepzakjes. Het is wel zo
prettig wandelen in een gebied
zonder hondenpoep. Bovendien
kunnen bacteriën uit hondenpoep
gevaarlijk zijn voor de gezondheid
van vee.

Hondentips

Is uw hond vermist? Meld u bij de
receptie en informeer bij Amivedi, de
zoeklijn voor vermiste en gevonden
dieren. Amivedi is bereikbaar via
+31 (0)88 00 64 603 of via
www.amivedi.nl
Heeft u een hond gevonden?
Meld u zich dan met de hond bij onze
receptie. Daar is een bench waarin we
een hond tijdelijk kunnen opvangen.
Was uw hond kwijt en vindt u hem in
de bench bij de receptie? Informeer
dan onze receptiemedewerkers dat u
de hond weer meeneemt.

• Voorkom zoekraken van uw hond en
bevestig een kokertje met uw
mobiele nummer aan de halsband.
• Houd uw hond altijd aan de lijn,
uitgezonderd op het strand
(bepaalde tijden).
• Voorkom uitdroging. Neem altijd
voldoende fris water mee tijdens een
wandeling, vooral als het warm is.
• Poepzakjes op? Navullingen zijn
tegen betaling verkrijgbaar in de
vakantiewinkel.
• Houd deze folder bij de hand. Er
staan nuttige weetjes in en
bereikbaarheidsgegevens van de
dichtstbijzijnde dierenartsen.
• Laat uw hond op warme dagen nooit
in een afgesloten auto achter.

GeZondheid

Dierenartsen

Zorg ervoor dat uw hond tijdig een
vlooien- en tekenbehandeling en
noodzakelijke inentingen (waaronder
rabies) heeft gehad. Neem ook altijd
het paspoort van de hond mee.
Gedurende het hele jaar zijn er teken.
Controleer uw hond dagelijks op teken
en verwijder ze direct. Let met name
op als uw hond veel tussen struiken
gelopen heeft. In de dierenwinkel
kunt u een speciale tekenpincet kopen.
Het verwijderen van zo’n parasiet
wordt daarmee een koud kunstje!

Indien uw hond medische hulp nodig
heeft, kunt u contact opnemen met:
Dierenartsencentrum West
Dorpsstraat 133 - 4511 EE Breskens
Noordwal 81 - 4501 JT Oostburg
+31 (0)117 - 45 44 84
Spreekuur op afspraak.
Dierenkliniek IJzendijke
Minnepoortstraat 14
4515 BC IJzendijke
+31 (0)117 - 30 13 88
Spreekuur op afspraak.
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Alles voor uw hond

Hondentraining

PoepZakjes

Hondenweide

Hondendouches

Aan de lijn

In Dierenwinkel Breskens vindt u
alles voor uw viervoeter. Het adres
van de winkel is Dorpsstraat 1 te
Breskens. Meer informatie:
www.dierenwinkelbreskens.nl.

Volg in het hoogseizoen met uw hond
eens een hondengehoorzaamheidstraining, gegeven door een erkend
kynologisch instructrice. Bekijk voor
meer info het animatieprogramma.

Bij de receptie ontvangt u bij
aankomst een gratis hondenpoepzakhouder met zakjes.
Poepzakjes op? Navullingen zijn
tegen betaling verkrijgbaar in de
vakantiewinkel.

De hond uitlaten, maar geen verre
wandeling maken? U kunt uw hond
uitlaten op de hondenweide. Mocht
uw hond hier zijn behoefte doen,
ruim dan wel de poep op.
Kijk op de kaart bij V .

Heeft uw viervoeter letterlijk de beest
uitgehangen? Was uw hond met warm
water in één van de hondendouches
bij de sanitairgebouwen.
Kijk op de kaart bij K.

Zorg er voor dat uw hond tijdens uw
verblijf op de camping is aangelijnd.
Niet al onze gasten zijn hondenliefhebbers.

0117-383822

