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WELKOM IN
SEIZOEN 2022
Vanaf 1 april tot en met 31 oktober
2022 is er iedere zaterdagavond om
20:30 de gezellige bingo.
Op vrijdagavond vanaf 20:00 begint
de klaverjas met altijd lekkere
vleesprijzen.
Ons
restaurant,
snackbar en cafe is ieder weekend
geopend, vanaf vrijdag 15:00 tot de
gezellige
uurtjes.
We
sluiten
zondagavond om 21:00.
Kijk voor onze recente menukaart op
onze website:
www.camping-debosrand.nl

We zijn blij dat we iedereen weer
mogen verwelkomen in seizoen
2022. Ondanks dat we de
afgelopen twee jaar toch te
kampen hebben gehad met de
perikelen rondom de corona.
Hierdoor hebben we een aantal
keren onze horeca moeten
sluiten. Ook waren een aantal
evenementen niet mogelijk. We
begrijpen heel goed dat dit veel
van een ieder heeft gevraagd.
Daarom hopen we van harte dat
we in 2022 iedereen weer een
"ouderwets"campingseizoen
kunnen bieden, Het zou fijn zijn
wanneer de feestavonden weer
door
kunnen
gaan.
We
presenteren
daarom
ons
programma
wel
onder
voorbehoud
van
eventuele
maatregelen.
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Eind 2021 hebben we op het
sportveld een nieuw toerveld
gerealiseerd. Er zijn al veel
aanmeldingen
geweest
en
natuurlijk heten we de nieuwe
toergasten van harte welkom. In
2021 zijn er veel nieuwe gasten
bijgekomen door het plaatsen
van nieuwe stacaravans, ook een
aantal verhuren hun stacaravans
en daardoor zien we veel nieuwe
gezichten. Enorm leuk en dit
bevordert ook het toeristisch
gehalte van ons park.
Het toiletgebouw wat gesitueerd
was op het eerste toerveld is
weggehaald. Reden hiervoor is
dat het gebouw niet meer in een
hele goede staat was. Daarom is
bij het tweede sanitaire gebouw
een aanpassing gemaakt. Hier
kunnen
nu
de
chemische
toiletten worden geleegd en ook
is er een brede wastafel geplaatst
om de afwas te doen.
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KINDERACTIVITEITEN 2022
Wat leuk dat jullie er allemaal zijn! Voor de
kinderen is er natuurlijk weer een leuk
programma van maandag tot en met
zaterdag!
Vanaf 30 juli 2022 tot en
met 25 augustus 2022
starten we weer met het
gezellige
kinderprogramma. Iedere
ochtend is er om 11:00
kinderknutselen. Om 14;00
starten we met een leuke
activiteit en om 19:00
eindigen we de dag met de
avondclub. Op zondag is er
de
hele
dag
geen
kinderactiviteit,
maar
natuurlijk is het zwembad
altijd lekker geopend voor
een frisse duik met je
campingvriendjes!

Lieve kinderen,
Wie de woordzoeker inlevert op de laatste dag
van de kinderactiviteiten krijgt een heerlijke
verrassing!
Omdat
het
boekje
de
bouwvakperiode nog wel moet overleven mag je
deze op 27 augustus inleveren om 11:00!
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TIPS & TRICKS
Vakantietips
We hebben natuurlijk een
prachtige omgeving. Daar
kun je zoveel ontdekken,
alleen
al
in
de
Weerribben. Bij Camping
De
Bosrand
is
het
mogelijk om E-Choppers
te huren. Geruisloos en
ondertussen
heerlijk
genieten van alles om je
heen. We hebben twee echoppers, reserveren is
nodig en kan via 0630404661. Kosten zijn 3
uren voor € 39,50 incl
koffie en route. Hele dag
voor € 69,50. Prijzen zijn
p.p. per scooter. Rijbewijs
voor scooter is verplicht.
Borg is € 45 p.p. per
E-Chopper

FIETSROUTE
RONDJE WEERRIBBEN
Deze route laat je de moiste plekjes zien van de Weerribben,
onderdeel van Nationaal Park Weerribben-Wieden. De natuur
ziet er hier ongerept uit, maar dat is slechts schijn. Vanaf de
twaalfde eeuw veranderde dit veenmoeras onder invloed van
de mens. Er werden dijken aangelegd waardoor de invloed van
de Zuiderzee afnam. Sloten werder gegraven om het gebied te
ontwateren en zo voor bewoning geschikt te maken
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VEILIG
KAMPEREN
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Let u op uw gasslangen, deze moeten
eens per 3 jaar worden vervangen.
Ook drukregelaars dienen eens per 5
jaar te worden vervangen door
nieuwe. Zet een gasfles altijd rechtop
en een gasfles mag niet worden
gevuld, dit wegens explosiegevaar. Op
Camping de Bosrand is het vullen van
niet geschikte gasflessen streng
verboden.
Asbest is niet meer van deze tijd en
mag niet meer worden gebruikt of
gestald op de camping. Dit moet
onder de voorwaarden die gelden
voor asbest worden afgevoerd.
Plaats in uw vakantie accomodatie
altijd
een
rookmelder,
een
koolmonoxidemelder en zorg dat u
een beginnende brand kan blussen.
Het is aan te raden een goedgekeurde
brandblusser neer te hangen.

Op de camping is een AED in
de kantine aanwezig. Voorts
is er ambulance toegang
aanwezig op ons park.De
ambulance kan dus 24/7
zonder
toegangspas
het
terrein op. Heeft u ernstige
klachten, belt u dan eerst de
ambulance en daarna ons
zodat we de ambulance
kunnen begeleiden. Er zijn
acht mensen die opgeleid
zijn voor BHV/AED en EHBO
op ons park.

HANDIGE EN
NOODNUMMERS
Alarmnummer
112
Dokter Heeg
Blesdijke
0561-441200
Dokterswacht
0900-1127112
Politie geen spoed 0900-441200
Dierenarts
0521-514848
Woldberg in Tuk
Taxi Oost
0521-513000
Steenwijk
Wim Kamerbeek 06-51799273
Ellen Kamerbeek 06-30404661

UITEINDELIJK WENSEN WIJ
IEDEREEN EEN HEERLIJK
SEIZOEN TOE!
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Onze contactgegevens
Camping de Bosrand
Lohnislaan 2
8337 KG De Pol
06-30404661
www.camping-debosrand.nl
info@camping-debosrand.nl
Meet us @ Facebook, Instagram and
YouTube!

