
Van 1 april t/m oktober 
ma t/m za van 10:00 uur tot 16:00 uur 
zondag van 11:00 uur tot 16:00 uur 
In alle landelijke schoolvakanties 
ma t/m za van 10:00 uur tot 17:00 uur 
zondag van 11:00 uur tot 17:00 uur 
In de winter  (1 november tot 1 april)  
ma t/m vr 10:00 uur tot 16:00 uur 
zondag van 13:00 uur tot 16:00 uur
Wij eten een broodje tussen 12:30 uur en 13:30 uur.  
bij afwezigheid bereikbaar via de intercom.  
Gesloten? Ook in de snackbar  
helpen wij u graag. 

Openingstijden
Vanaf de voorjaarsvakan-
tie t/m de herfstvakantie
iedere dag vanaf 10:00 uur
In de winter ( na de herf-
stvak. tot voorjaarsvak.) 
woensdag t/m zondag vanaf 
10 uur
 
Wilt u reserveren? 
Loop gerust eens binnen  
of bel ons: 0592 614 266. 
Ook op de receptie maken  
we graag een reservering voor u. 

bospaviljoenReceptie

Van 1 april t/m oktober 
zo t/m do van 9:00 uur tot 17:00 uur  
vrijdag en zaterdag van 9:00 tot 19:00 uur 
In alle landelijke schoolvakanties 
dagelijks van 9:00 uur tot 20:00 uur 
tussen 9 en 10 uur alleen baantjes zwemmen
In de winter  (1 november tot 1 april) 
dagelijks van 9:00 uur tot 17:00 uur 

Zwembad

U kunt bij ons terecht 
voor een “vergeten 
boodschap”  of vers-
gebakken broodjes 
op bestelling tijdens 
de openingstijden 
van de snackbar. 

Hogenoodwinkel

In het hoogseizoen dagelijks geopend van 
11:00 uur tot in ieder geval 20:00 uur.  
April t/m oktober dagelijks van 17:00 uur tot 
19:00 uur. Zaterdag van 11:00 uur tot in ieder ge-
val 20:00 uur.  Zondags van 11:00 uur tot 19:00 
uur. 
November t/m kerst vak. elke vrijdag en 
zaterdag vanaf 5 uur. Vooraf bestellen 

Snackbar & Kantine
De slagboom is altijd open, op de 
camping is het niet toegestaan 
om tussen  22:00 uur en 8:00 
uur met de auto het terrein op 
te rijden. Op het bungalowpark 
is dit niet aan tijd gebonden.

Slagboom


