Strand Groede
Welkom op de grens van land en zee. Welkom op Strand Groede.
Ga op avontuur, ontspan. Laat de tijd stilstaan in het nu en geniet van hier zijn.
Echt hier zijn. Samen, niet alleen.
Familie, vrienden, kennissen, vreemdelingen, nieuwelingen.
Ontmoet elkaar, omarm elkaar. Maak verhalen.
Bouw kastelen van zand, of van lucht. Laat je gaan, laat je los.
Want hier kom je helemaal tot rust en krijg je energie om te ondernemen.
Hier duik je in een natuurlijk golfslagbad, trap je tegen de wind in naar een
nieuwe versie van jezelf. Hier kan je nog ravotten.
Eet, drink en proef de prachtige natuur.
Voel zand tussen je tenen, de wind op je huid, de zee in je haren.
Haal heel diep adem. Zó smaakt vrijheid.
Hier is alles puur.
Welkom thuis.
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Beste gast,
Hartelijk welkom in uw vakantieverblijf op Strandcamping Groede
Hier zal u de komende tijd ongetwijfeld op en top genieten en mooie herinneringen
maken. Kijkt u eens rustig rond. Mocht u tot de ontdekking komen dat er zaken zijn
beschadigd of ontbreken, meld dit dan zo snel mogelijk bij de receptie. Wij streven
ernaar dit vervolgens zo snel mogelijk te verhelpen.
De vliegerlodges zijn bijzondere huuraccommodaties die een bijzonder concept
combineren met een gezellige inrichting. Dankzij het vele glas versmelten binnen
en buiten met elkaar. Via de openslaande deuren is de houten vlonder te bereiken.
Dit is de plek om extra lang te genieten van de rust die de avond met zich meebrengt.
Deze vliegerlodges zijn cirulair gebouwd. Veel materialen en inventaris hebben al een
ander doel gehad.

Informatiemap
In deze informatiemap vindt u informatie over de panoramahuisjes, de omgeving en
andere praktische informatie. In de e-mail die u vlak voor uw aankomst heeft ontvangen,
vindt u actuele tips en handige informatie om uw verblijf nóg aangenamer te maken.

App
Neem ook eens een kijkje op de gratis app van Strandcamping Groede. Deze vindt u op
de tablet in uw huisje of kunt u op uw eigen smartphone of tablet downloaden via de
Google Playstore of de Appstore.

Receptie
Indien u vragen of opmerkingen heeft, staan onze medewerkers voor u klaar in onze
receptie. Bij hen kunt u tevens terecht voor meer informatie over de camping en de
omgeving. Onze receptiemedewerkers zijn tijdens de openingstijden ook telefonisch te
bereiken via +31 (0)117 37 13 84.
Wij wensen u een fijn verblijf én een
onvergetelijke ervaring aan zee!

Familie Van Damme en medewerkers
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1. Belangrijke telefoonnummers
Buiten de openingstijden van de receptie kunt u ons voor late aankomsten, (geluids)overlast en
andere dringende gevallen telefonisch bereiken op: Noodnummer: +31 (0) 117 37 19 70
De receptie bereiken tijdens openingstijden en zonder dringende noodzaak? +31 (0) 117 37 13 84

1. Belangrijke adressen en telefoonnummers
ALARMNUMMER

112

ALARMNUMMER
Geef a.u.b. ook aan de 112
receptie

POLITIE, BRANDWEER, AMBULANCE
(ALLEEN ALS ELKE SECONDE TELT!)

POLITIE, BRANDWEER, AMBULANCE

(+31 (0)117 37 19 70) door dat u het alarmnummer gebeld heeft. Er kunnen dan maatregelen
(ALLEEN
ALS ELKE
SECONDE
TELT!)
genomen worden om te zorgen dat de hulpverleners
zo snel mogelijk
ter plaatse
zijn. Verblijft
u op het strand? Geef dan door dat u

Geef a.u.b. ook aan de receptie (Noodnummer receptie: +31 (0)117 37 19 70) door dat u het alarmnummer gebeld heeft.
Er kunnen dan maatregelen genomen worden om te zorgen dat de hulpverleners zo snel mogelijk ter plaatse zijn.
POLITIEBUREAU
OOSTBURG
POLITIE
NL GSM
vast
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Verblijft u op het strand?Vanaf
Geef dan
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HUISARTS
(werkdagen overdag)
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SPOEDGEVALLEN
(avonden + weekend)
HUISARTS
SPOEDGEVALLEN
APOTHEEK
(avonden + weekend)

APOTHEEK

TANDARTS
TANDARTS

FYSIOTHERAPIE
DIERENARTSEN

DIERENARTSEN

TAXI

TAXI

AUTOGARAGES
AUTOGARAGES

+31 (0)343578844
Vanaf
NL GSM of vast nr:

POLITIEBUREAU TERNEUZEN
Rosegracht 15, 4531 HD Terneuzen
0900 88 44
(alleen op afspraak)
of
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+31 (0)117GSM:
38 40 10
HUISARTSENPRAKTIJK HOOGE PLATEN BRESKENS
+31
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Westlandstraat 16, 4511 XX Breskens
Praktijk:
HUISARTSENPRAKTIJK
Westlandstraat 16, 4511 XX Breskens
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HOOGE PLATEN BRESKENS
HUISARTSENPOST NUCLEUS IN ZIEKENHUIS ZORGSAAM
+31(0)117
(0)11538
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Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg (ziekenhuis Antonius)
+31 (0)117 38 40 11
l etstraat 12, 4535 PA Terneuzen
+31 (0)115 64 30 00

+31 (0)117 45 21 70
+31 (0)117 38 02 22

+31 (0)117 45 21 70
+31 (0)117 38 02 22

+31 (0)117 45 50 92

+31 (0)117 45 50 92

HUISARTSENPOST NUCLEUS
Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg
IN ZIEKENHUIS ZORGSAAM
Vlietstraat 12, 4535 PA Terneuzen
APOTHEEK OOSTBURG Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg
APOTHEEK BRESKENS
Westlandstraat 8, 4511 XX Breskens
APOTHEEK OOSTBURG
Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg
APOTHEEK BRESKENS
Westlandstraat 8, 4511 XX Breskens
MAKDO MONDZORGPRAKTIJK
Melkweg 1a, 4501 GJ Oostburg
MAKDO MONDZORGPRAKTIJK
Melkweg 1a, 4501 GJ Oostburg

+31
5088
+31(0)117
(0)11738
302113
+31 (0)117 45 40 00

+31 (0)117 45 44 84

FYSIOTHERAPIE DIERENKLINIEK IJZENDIJKE
Minnepoortstraat 14, 4515 BC IJzendijke
WEST ZEEUWS-VLAANDEREN
Dorpsstraat 52-54, 4511 EH Breskens
DIERENARTSENCENTRUM WEST
Noordwal 81, 4501 JT Oostburg
J. JANSEN / R. DE HOUCK
Ledelplein 2, 4501 BM Oostburg

+31 (0)117 30 13 88
+31 (0)117 45 44 84

DIERENKLINIEK IJZENDIJKE
DIERENARTSENCENTRUM WEST

Minnepoortstraat 14, 4515 BC IJzendijke
receptie
NoordwalInformeer
81, 4501 via
JTonze
Oostburg

informeer bij de receptie naar taximogelijkheden in Zeeuws-Vlaanderen
+31 (0) 117 38 00 70
VARAMO BRESKENS
Deltahoek 22, 4511 PA Breskens
VARAMO BRESKENS
Deltahoek
22, 4511
PA PS
Breskens
VAKGARAGE OOSTBURG
Transportweg
7, 4501
Oostburg
VAKGARAGE OOSTBURG
Transportweg 7, 4501 PS Oostburg

+31
3845
0029
7096
+31(0)117
(0) 117
+31 (0)117 45 29 96

BEKIJK DEZE BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS OOK VIA ONZE APP

2.

2. Belangrijk van A tot Z
Auto’s op de camping
Babypakket
Barbecue en open vuur
Buitenmeubilair
Calamiteiten
Huisdieren
Huisvuil en milieustraat
Internet
Koelkast
Markten
Naaktrecreatie
Noodnummer
Nachtrust en geluidsoverlast
Openbaar vervoer
Oplaadpunt elektrische auto’s
Oplichtende zee
Paalhoofden
Pinautomaat
Post en pakketten
Roken, drugs en alcohol
Storingen
Strandcam
Toegang tot het terrein
Thuiszorg
Vakantiewinkel
Verdwaalde kinderen
Verloren en gevonden voorwerpen
Verwarming
Vissen in de omgeving
Wasserette
Water en elektra

4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9

3.

Auto’s op de camping
U kunt uw auto bij uw huuraccommodatie parkeren. Wij vragen u om uw auto niet op de
rijbanen of voetpaden te parkeren, zo voorkomt u hinder voor de andere gasten en voor
hulpdiensten. Tot middernacht en vanaf 7.00 uur kunt u met de auto de camping
oprijden. Mocht u buiten deze tijden arriveren, parkeer uw auto dan op de grote parking,
bij de ingang. Kom dan ’s morgens voordat u uw auto van deze parkeerplaats haalt even
langs bij de receptie voor een gratis uitrijkaart. U kunt met uw auto de camping te allen
tijde verlaten.
Krijgt u bezoek tijdens uw verblijf? Zij kunnen voor ¤ 4.- per dag parkeren bij Parking
Groede-Bad aan de Zeeweg.

Babypakket
Wilt u een babypakket huren met een bed, bedrekje, stoel en badje? Deze kunt u
reserveren via de receptie en “Mijn Strandcamping Groede”.

Barbecue en open vuur
De circulaire huisjes zijn kwetsbare accommodaties. Omwille van de veiligheid is
barbecueën bij deze huuraccommodaties niet toegestaan

Buitenmeubilair
Gelieve de tuinmeubelen niet binnen te gebruiken

Calamiteiten
Bel bij calamiteiten altijd eerst 112 en breng uzelf en anderen in veiligheid.
Waarschuw ook altijd iemand van Strandcamping Groede en geef duidelijk aan in welk
huisje u zich bevindt. Wij kunnen dan de eerste maatregelen treffen en de hulpdiensten
begeleiden. Informeer ons via: +31 (0)117 371 970. Mogelijk wordt u een aantal keren
doorverbonden, maar blijft u a.u.b. aan de lijn. Waarschuw bij een vermissing of
drenkeling, tijdens het hoogseizoen de reddingspost op het strand. De reddingspost
Groede is te bereiken door te bellen naar: +31 (0) 117 372 213.

Huisdieren
Huisdieren zijn alleen toegestaan in vliegerlodge water en zon.

Huisvuil en milieustraat
Het huisvuil wordt niet bij uw huuraccommodatie opgehaald; u kunt dit bij de milieustraat
in de daarvoor bestemde container deponeren. In het centrumgebied, nabij de wasserette
staan de containers en inzamelpunten voor de verschillende gescheiden afvalstromen.
Op iedere container staat vermeld voor welke soort afval deze bestemd is. Op een aantal
plaatsen op de camping staan afvalbakken ter voorkoming van zwerfvuil en om
hondenpoepzakjes in te deponeren.
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Internet
Wifi kunt u gratis gebruiken. De wifi-code kunt u op de achterzijde van het voorblad
vinden.

Koelkast
Normaal gesproken staat de koelkast aan bij uw aankomst. Doet deze het niet? Controleer
dan de stekker in het keukenkastje naast de koelkast of in de kast van de geiser. Bij uw
vertrek hoeft u de koelkast niet uit te schakelen.

Markten
In de regio worden verschillende weekmarkten gehouden met een diversiteit aan kramen:
-

Woensdag: 		
Donderdag:		
Donderdag:		
Vrijdag: 		
Zaterdag:		
Zaterdag: 		

Oostburg
Breskens
Middelburg
Sluis		
Brugge
IJzendijke

20 minuten met de auto
10 minuten met de auto
55 minuten met de auto
20 minuten met de auto
40 minuten met de auto
20 minuten met de auto

Tijdens het seizoen worden in meerdere plaatsen
braderieën georganiseerd. U vindt hierover meer
informatie via www.wezienjehiergraag.nl.
Ook in de Strandcamping Groede App vindt u leuke UIT-tips!

Naaktrecreatie
Naaktrecreatie is langs de Zeeuws-Vlaamse kust enkel toegestaan op de stranden tussen
de paalhoofden 20 en 23 (in de richting van Breskens, ten oosten van Strandpaviljoen
Beachhouse bij Strandpaviljoen van Houten). Ook rondom de huisjes is naaktrecreatie niet
toegestaan.

Noodnummer
Voor dringende zaken kunt u buiten de openingstijden van de receptie bellen met
+31 (0)117 37 19 70. U wordt misschien enkele malen doorverbonden, maar blijft u a.u.b.
aan de lijn.

Nachtrust en geluidsoverlast
Strandcamping Groede is een echte familiecamping. Het is daarom belangrijk dat het ’s
avonds rustig is op de camping, zodat iedereen van zijn of haar nachtrust kan genieten.
Muziekinstallaties en muziekinstrumenten mogen enkel gebruikt worden als het geluid
ervan alleen op uw eigen plaats te horen is, ook overdag.
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Openbaar vervoer
Het fiets- en voetveer tussen Breskens en Vlissingen is ideaal als u een dagje een andere
regio van Zeeland wilt ontdekken. Houd bij terugkomst rekening met de laatste afvaartijd.
Voor de dienstregeling verwijzen wij u naar www.westerscheldeferry.nl.
Vanaf Breskens is er een rechtstreekse busverbinding naar België. Het dichtstbijzijnde
treinstation is in Vlissingen naast de aanlegplaats van de veerboot. Vanaf Vlissingen gaat
de intercity richting Amsterdam Centraal. Vanaf Brugge en Knokke kunt u de trein nemen
voor reizen in het buitenland.
Liever met de fiets of een ander tof vervoermiddel erop uit?
Naast de Ferry vindt u ook een Rent & Joy Verhuurpunt,
net als op de camping!

Oplaadpunt elektrische auto’s
Uw elektrische auto opladen?
Laden is mogelijk met een laadpas.
Een oplaadpunt vindt u op
Strandcamping Groede bij de
parkeervakken voor de wasserette,
bij de verandachalets en bij p11/p12
(kosten 0,35 per kwh). Vraag aan de
receptie om de slagboom voor u te openen.

Oplichtende zee
Wist u dat de zee ’s nachts soms licht geeft? De zee licht
dan blauw/groen op door de zeevonk, een minuscuul
lichtgevend diertje. Vooral tijdens zwoele zomeravonden
kan de zee oplichten op plekken waar het water beweegt,
zoals in de golven. Als de zee licht geeft, loop dan eens
door het natte zand of door het water. U ziet sterretjes
op uw armen, voeten of benen.

Paalhoofden
De paalhoofden dienen om de zeestroming voldoende ver van de
kant te houden en om de golven te breken.

Pinautomaat
Wilt u kleine bedragen contant geld opnemen? Pinnen kan bij de
receptie en in de vakantiewinkel. Er is geen pinautomaat op de camping.
De dichtstbijzijnde pinautomaat buiten de camping vindt u in Groede bij Tankstation van
den Hemel (beschikbaar tijdens de openingstijden) en diverse locaties in Breskens zijn
24-uur beschikbaar, o.a. Rabobank Westlandstraat 2).
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Post en pakketten
Postpakketten worden afgeleverd in de vakantiewinkel van de camping. Houd er rekening
mee dat bij het afhalen van het pakket om uw legitimatie gevraagd kan worden.

Roken, drugs en alcohol
In uw huuraccommodatie is het niet toegestaan te roken. Buiten uw huuraccommodatie
mag u natuurlijk wel roken. Wilt u zo vriendelijk zijn de sigarettenpeuken op te ruimen?
Alcoholmisbruik, drugsbezit en drugsgebruik is op de gehele camping niet toegestaan.

Storingen
Voor een storing aan apparatuur, machines en installaties kunt u contact opnemen met
onze receptiemedewerkers. Dit kan tijdens openingstijden van de receptie via +31 (0) 117
37 13 84 of buiten de openingsuren via +31 (0) 117 37 19 70 of mail naar
receptie@strandcampinggroede.nl (Bij dringende storingen kunt u beter telefonisch
contact op nemen). Wij hebben liever dat een storing meerdere keren wordt gemeld dan
helemaal niet.

Strandcam
Aan Strand Groede is het élk seizoen genieten. Niet alleen de zomers
zijn hier top. Niks mis met een verfrissende winterwandeling langs de
kustlijn en een stop voor een heerlijke warme choco bij één van de
strandpaviljoens… Onze Strandcam met live beelden van Strand Groede
vindt u op het Youtube kanaal van Strandcamping Groede.

Toegang tot het terrein
Onze slagboom werkt met kentekenherkenning. Voor
de toegang is het nodig dat uw kenteken bij ons
geregistreerd is. Komt u met een andere auto, vergeet
dan niet dit nieuwe kenteken te laten registreren. Bij
verkeerd gebruik kunnen we het kenteken blokkeren.

Thuiszorg
Strandcamping Groede biedt u, in samenwerking met stichting ZorgSaam de mogelijkheid
om thuiszorg te krijgen. U kunt bij deze stichting ook bepaalde hulpmiddelen in bruikleen
krijgen. Voor nierpatiënten is het mogelijk te dialyseren. Voor meer informatie en een
prijsopgave kunt u bellen met +31- (0)115 68 82 68.
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Vakantiewinkel
Alles wat u nodig heeft op een mooie vakantiedag vindt
u in de vakantiewinkel op Strandcamping Groede.
De krant, verse broodjes, alles voor een barbecue,
strandartikelen en nog veel meer.
Koelelementen
In de vakantiewinkel zijn, tegen betaling van ¤ 1,00
statiegeld per stuk, koelelementen van Strandcamping
Groede te gebruiken. De kosten voor het invriezen
bedragen ¤ 0,25 per element per keer. Wanneer u de
koelelementen na gebruik weer bij ons inlevert, krijgt u
uw statiegeld terug. Eigen koelelementen kunnen niet
worden ingevroren.

Verdwaalde kinderen
Bij de receptie zijn gratis polsbandjes verkrijgbaar met roep- en achternaam van uw kind,
uw mobiele telefoonnummer en het plaatsnummer.

Verloren en gevonden voorwerpen
Iets verloren? Informeer dan bij de receptie of het daar gebracht is als gevonden
voorwerp. Als uw verloren voorwerp nog niet gevonden is, noteren wij wat, waar en
wanneer u het verloren heeft, zodat we u kunnen informeren indien het terecht is. Het
kan ook zijn dat het voorwerp bij de strandpost of een strandpaviljoen is afgegeven.
Heeft u (waardevolle) spullen gevonden, dan kunt u deze afgeven bij de receptie. Of
mail naar receptie@strandcampinggroede.nl) met alle informatie en geef het voorwerp
mee aan één van de medewerkers op het strand. Uiteraard proberen we zoveel mogelijk
de eigenaar op te sporen, maar als dat niet lukt dan wordt alles tot het einde van het
kalenderjaar bewaard en gaat zoveel mogelijk naar een goed doel.

Verwarming
U kunt de temperatuurinstelling verhogen middels de linker en de rechter rvs voeler.
Is de temperatuur niet naar wens? Meld dit aan de receptie, dan kijken we voor een
passende oplossing.
Beknopte handleiding thermostaat:
• Door aanraking van de + of – toets wordt de ingestelde temperatuur zichtbaar.
• De temperatuur is naar wens instelbaar door korte aanraking van de + of - toets.
• De ingestelde temperatuur blijft zichtbaar zolang de C ˚ knippert. Daarna krijgt u de
werkelijke temperatuur te zien.
• Bent u langer dan 2 uur afwezig, dan gaat de thermostaat naar de ruststand, waar een
lagere temperatuur bijhoort. Komt u weer in de huuraccommodatie, dan zet u de
thermostaat opnieuw in de comfortstand door korte aanraking van de + of - toets.
• De ingestelde temperatuur blijft ingesteld zolang u aanwezig bent, er licht in de
huuraccommodatie brandt en er beweging gedetecteerd wordt.
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Vissen in de omgeving
Op en rondom de camping zijn verschillende visplaatsen.
Neem uw visvergunning altijd mee als u gaat vissen. Bij
de receptie is een (gratis) visvergunning verkrijgbaar,
alsook een handzame folder inclusief plattegrond met
visplaatsen én handige tips en weetjes.

Wasserette
Wassen, drogen en strijken kan in de wasserette op
Strandcamping Groede. Op de camping na de slagboom
de derde weg links. Deze is normaal gesproken dag en
nacht toegankelijk.
De wasautomaten en drogers zijn allemaal afzonderlijk te
gebruiken. Wassen kan tot maximaal 10kg en drogen tot
6kg wasgoed. Ook een handwas of het strijken van de was
kan in de wasserette gedaan worden. Het wassen en drogen
kan betaald worden met een betaalpas.

Water en elektra
Om verspilling van water tegen te gaan, zijn er verschillende waterbesparende
maatregelen genomen. Hierdoor is de waterdruk wellicht iets lager dan u gewend bent.
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3. Inventarislijst
Op onderstaande inventarislijst kunt u zien wat er in uw huuraccommodatie aanwezig
hoort te zijn. Ontbreekt er iets of gaat er tijdens uw verblijf iets kapot? Vriendelijk verzoek
dit door te geven aan de receptie, zodat de inventaris aangevuld kan worden.
Serviesgoed
Bierglazen (6)
Borrelglazen (4)
Diepe borden (6)
Eierdopjes (6)
Fruitschaal
Kinderservies (4 sets)
Koppen en schotels (6)
Limonadeglazen (6)
Mokken (6)
Ontbijtborden (6)
Opdienschalen (3)
Platte borden (6)
Puddingschaaltjes (6)
Theepot
Theeglazen (6)
Wijnglazen (6)
Bestek
Aardappellepel
Broodmes
Gebaksvorkjes (6)
Groentelepel
Juslepel
Lepels (10)
Messen (10)
Pannenkoekmes
Roerlepel
Soeplepel
Theelepels (10)
Vleesvork
Vorken (10)

Keukengerei
Afdruiprek
Afwasteil
Blikopener
Citruspers
Flesopener
Garde
Kaasschaaf
Komkommerschaaf
Kurkentrekker
Maatkan
Onderzetters (3)
Schaar
Schilmesje
Schuimspaan
Snijplank
Vergiet
Voorraadpot
Pannen
Bakpan
Hapjespan
Kookpannen (4)
Steelpan
Apparaten
Koffiezetapparaat
Stofzuiger
Tablet
Waterkoker

Buiten
Parasol
Terrasstoel (4)
Terrastafel
Schoonmaakartikelen
Afvalemmer
Emmers
Grote veger Handveger
Spons Stofzuigerzakken
(2) Toiletborstel/
houder Vloerblik
Vloertrekker
Wasknijpers
Zeem
Slaapkamers
Dekbedden (4)
Hoofdkussens (4)
Kleerhangers (12)
Algemeen
Dienblad
Informatiemap
Rookmelder
Sierkussens
Waardekluisje
Wasrek

De volgende artikelen zijn op aanvraag tegen betaling en op basis van beschikbaarheid te
verkrijgen bij de receptie: campingbedje, bedrekje, kinderstoel, kinderbadje,
handdoekenset (2 handdoeken en 1 badhanddoek), strandcabine, extra parkeerplaats.
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4. Verken de streek met Rent & Joy
De omgeving leent zich uitstekend voor
eindeloze én grenzeloze ontdekkingstochten.
Geruisloos toeren via duinpaden en
kronkelige polderweggetjes met een tweeof meerwieler. Op pad met zo’n stoere
e-chopper, golfkar, e-scooter of (elektrische)
fiets? Reserveer vooraf via de Strandcamping
Groede App.
Bij de fietsverhuurpunten, naast de receptie,
zijn gratis fietskaarten verkrijgbaar waarmee de
leukste plekjes te vinden zijn! Vertrek vanaf het Rent & Joy
verhuurpunt op de Strandcamping.

Zeker op weg pakket
Wilt u gedekt zijn bij pech onderweg, diefstal of annulaties? Sluit dan het “Zeker op weg
pakket“ af. Kijk voor meer informatie in de app of vraag ernaar bij onze
receptiemedewerkers.
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5. Animatieactiviteiten
Tijdens de (feest)weekenden in het voorseizoen en gedurende de (Nederlandse)
schoolvakanties organiseert het animatieteam van Strandcamping Groede allerlei
activiteiten voor jong en oud.
Via de Strandcamping Groede App kunt u het
animatieprogramma van de desbetreffende week
vinden. Voor sommige activiteiten is het nodig om
vooraf aan te melden. Dat kan direct via de App.
Verschillende activiteiten zijn op het strand. U herkent
de groep aan de oranje Strandcamping Groede kleding.
Naast Strandpaviljoen PUUR staat een net waar je kan
(beach)volleyballen.

Erop uit in de omgeving
Wandelen en fietsen
Voor uitgebreide informatie over bezienswaardigheden en uitjes in
de omgeving kunt u terecht in de App of bij de receptie. Tevens zijn hier
fiets- en wandelroutekaarten van de streek verkrijgbaar.
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6. Lekker eten in de omgeving
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 www.facebook.com/StrandGroede
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7. Natuurlijke tips in de omgeving
Groese Polders is een aaneenschakeling van kleine
natuurgebieden en recreatienatuur. Met de camping
als startpunt is het een mooi gebied voor een
wandeling of fietstocht. Onderweg ravotten de
kinderen op de boomstammen en de klimtoren
met glijbaan.

Speel- en bunkerpark Groede Podium
Groede Podium is een verrassend speelavontuur
midden in de Groese Polders. Op het terras van
‘t Hoofdkwartier geniet u van een drankje met
een verse wafel of pannenkoek, terwijl uw
kinderen heerlijk spelen. Op de natuurlijke
speeltoestellen, klimtorens, springkussens en
in de waterspeeltuin raakt uw kroost nooit
uitgespeeld! Pauwen, herten, geitjes,
hangbuikzwijntjes, schapen en zeldzame
landbouwdieren scharrelen rond, op- en om
het terrein van Groede Podium.

Bunkers uit de Tweede Wereldoorlog
Het park was in de Tweede Wereldoorlog onderdeel van
de Atlantikwall, de Duitse verdedigingslinie langs de
Europese kust. U vindt hier nog originele bunkers, welke
nu onderdeel zijn van het speel- en bunkerpark. Uniek zijn
de authentieke schilderingen op de bunkers, waarmee de
soldaten de bunkers als huisje camoufleerden. Je komt er
alles over te weten tijdens een Bunkertocht. Meld je vooraf
aan, ze worden regelmatig georganiseerd.

Activiteiten in ‘t Park
Speel- en bunkerpark Groede Podium is een
fantastische plek voor zowel groot- als
kleinschalige activiteiten en evenementen.
Gedurende het jaar wordt het park graag
omgetoverd tot festival- of activiteitenterrein!
Een springkussenspektakel tijdens
Spring in’t Park, Familiefestival BUNKEREN
of genieten van de herfst tijdens Herfst in ‘t Park?
Meer informatie via www.groedepodium.nl.
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Waterdunen
Waterdunen is een bijzonder natuur- en recreatiegebied in
aanbouw en heeft haar deuren geopend in de herfst van
2021. Het gebied ligt op de grens van land en zee en is
uniek in de wereld. Er ontstaat namelijk een afwisselend
landschap waar eb en vloed de natuurontwikkeling
bepalen.
Over de wandelroutes
De groene Zeekraalroute (4,5 km) is deels verhard, deels
onverhard en je wandelt een stuk over een vlonderpad.
Het onverharde gedeelte van de wandelroute kan bij regen
modderig zijn. Kies daarom voor stevige schoenen.
De oranje vogelroute (5,5 km) voert over vlonderpaden,
langs kijkhutten en -schermen via de zee.
De blauwe golfroute (9km) is een grote ronde langs de randen
van het gebied. Je krijgt zo het hele gebied te zien!
Waterdunen ligt op een plek waar veel trekvogelroutes
bijeenkomen. Vooral in het voorjaar passeren hier extreem
hoge aantallen vogels. Niet voor niets staat op de zeedijk
bij Breskens een grote vogeltelpost. Met zo’n 14 kilometer
aan paden is Waterdunen een heerlijk recreatiegebied.
Struinen door de natuur en zien hoe de getijdenduiker z’n
werk doet terwijl de kinderen zich vermaken met zand,
water, slik en schelpen in het speelgedeelte. En wilt u uw
natuurkennis verrijken? Dat kan in de observatiehutten en
tijdens een excursie. Natuurlijk een plek die je als ware
natuurliefhebber niet mag en wil missen.
* Let op: Waterdunen is voor een groot deel fiets- en
hondenvrij.

Cletemspolder
Wie zich terug richting de kust begeeft mag de
wandelroute door de Cletemspolder niet missen.
Met het speeltoestel, de hangbrug, het trekvlot én
de stapstenen is het een ware speelpolder voor
kinderen.
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8. Vertrekinformatie
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan…
Wij hopen dat u van uw verblijf genoten heeft! Om voldoende tijd te hebben voor
de schoonmaakcontrole en om ervoor te zorgen dat de nieuwe gasten op tijd in de
verandachalet kunnen, vragen wij u vriendelijk de chalet uiterlijk om 10.30 uur
te verlaten.

Aandachtspunten bij vertrek
•
•
•
•
•
•
•

Linnengoed afgehaald én los op badkamervloer leggen.
Vaat afgewassen en droog op zijn plaats zetten.
Afval naar milieustraat brengen.
Indien van toepassing verwarming uitschakelen.
De koelkast hoeft u niet uit te zetten.
Kluisje controleren. Zijn uw persoonlijke bezittingen eruit gehaald? Laat de kluis open
staan voor de volgende gasten.
Controleer alle kasten nog eens om te kijken of echt alles is ingepakt.

Sleutels inleveren
Lever op de dag van vertrek op tijd de sleutels weer in aan de receptie. De sleutel mag u
afgeven in de sleutelbox, deze vindt u links bij binnenkomst.

Extra schoonmaakkosten
Wij brengen extra schoonmaakkosten in rekening indien bij uw vertrek:
• de afwas niet is opgeruimd (¤ 5)
• het vuilnis niet is opgeruimd (¤ 5)
• het linnengoed niet van de bedden is gehaald (¤ 10)
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9. Uw mening telt!
Om onze accommodatie en service te optimaliseren, vernemen wij graag uw
aanbevelingen en suggesties. Verbeterpunten en/ of klachten stellen wij ook zeer op prijs.
Dit kan persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of per e-mail. Uiteraard mag dat anoniem, maar
als we weten wie de afzender is, kunnen we contact met u opnemen.
Indien wij in het bezit zijn van uw e-mailadres ontvangt u na uw verblijf een online
enquête met vragen over het verblijf. Alles wordt vertrouwelijk behandeld.
Wilt u toekomstige bezoekers laten weten hoe leuk uw verblijf geweest is? Deel dan uw
mening bijvoorbeeld via Zoover.nl, Google reviews, Camping.info of Facebook.
Wij wensen u een goede (terug)reis of een prettige voortzetting van uw vakantie!
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Ontstaan Vliegerlodges
De vliegerlodges van Strandcamping Groede zijn gebouwd volgens het circulaire concept.
Dit houdt in, dat zoveel materiaal als mogelijk hergebruikt of herbruikbaar is.
Constructiefase:
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Thema's
Iedere vliegerlodge heeft binnen een
eigen unieke uitstraling gebasseerd op
de natuur. Het thema komt tot uiting
in een eigen kleur, naam en
bijpassende grote foto.
Fotografie door StrandArt
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