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NATUURKAMPEERTERREIN
- Je mag overnachten als individu, met partner of met je eigen gezin in een gezamenlijke tent,
caravan of camper. Groepen met meer dan 4 personen die niet tot een gezamenlijk huishouden
behoren zijn niet toegestaan.
- De sanitaire voorzieningen mogen gebruikt worden met inachtneming van de 1,5 meter regel.
Hierdoor mogen er een beperkt aantal personen gelijktijdig in het sanitair gebouw aanwezig zijn.
- Ook de open keuken, de koelkasten alsmede de recreatieruimten zijn geopend.
- De zwem- en visvijver met ligweide en strandje zijn toegankelijk voor wie zin heeft in een frisse duik;
- Gasten dienen steeds de instructies van de beheerder op te volgen.

VAKANTIEHUIS ‘DE VLAAMSE SCHUUR’
- Onder het dak van een monumentale Vlaamse schuur is een riant vakantiehuis aanwezig met 4
slaapkamers met eigen sanitair, open keuken, woonkamer, zithoek, sauna en tuin met terras.
- Je mag overnachten en verblijven met één gezin/huishouden.
- In iedere slaapkamer kunnen max. 2 personen overnachten;
- Voor iedere slaapkamer is een eigen sanitaire ruimte aanwezig in het vakantiehuis;
- Gasten mogen gebruik maken van de speeltuin, de natuurlijke zwem- en visvijver en de
kampvuurplaats van het nabijgelegen natuurkampeerterrein;
- Op verzoek kan er catering bezorgd worden welke zelf kan worden opgewarmd c.q. genuttigd.

B&B ’t BAKHUIS
- Op zoek naar een romantisch huisje in de natuur? B&B ’t Bakhuis staat exclusief tot je beschikking!
- Het huisje is uitgerust met een eigen eet- en zithoek, slaapkamer, badkamer, keuken en heerlijke
boomgaard;
- In de keuken maak je ontbijt, lunch en diner klaar. Breng hiervoor zelf je boodschappen mee.
Of bestel een lekkere ontbijtmand.
- Op verzoek kan er catering bezorgd worden welke zelf kan worden opgewarmd c.q. genuttigd.

POP-UP HOTEL
- Onder het dak van een monumentale Vlaamse schuur is een tijdelijk pop-up hotel gevestigd met 2
tweepersoonskamers met eigen sanitair, beddengoed en handdoeken;
- Hotelgasten kunnen gebruik maken van een riante woonkamer, zithoek, eethoek, open keuken
en tuin met terras;
- In de ochtend wordt een smaakvol ontbijt verzorgd welke desgewenst op de kamer dan wel in de
gezamenlijke eethoek kan worden genuttigd;
- Op verzoek verzorgt de huiscateraar een smaakvol diner welke eenvoudig kan worden opgewarmd
in de open keuken en in de gezamenlijke eethoek kan worden genuttigd.

VERGADERACCOMMODATIE ‘DE VLAAMSE SCHUUR’
- Is samenkomen met jouw team essentieel voor de continuering van je bedrijf? Dan ben je van harte
welkom in ‘De Vlaamse Schuur’.
- De ‘Vlaamse schuur’ biedt 2 accommodaties aan die zowel apart als geschakeld gehuurd kunnen
worden. De maximale capaciteit van de geschakelde accommodatie bedraagt 16 personen,
rekening houdend met de 1,5m regel. De capaciteit van een losse accommodatie is 8 personen.
- De accommodatie beschikt bovendien over een grote tuin met terras zodat je met mooi weer ook
buiten kunt zitten.
- Ook heb je exclusief de beschikking tot een eigen keuken en sanitair.

- In de gehele geschakelde accommodatie kunnen 8 gasten overnachten in een eigen slaapkamer,
extra slaapkamers kunnen gereserveerd worden in nabijgelegen B&B’s.
- Op verzoek kan er catering bezorgd worden welke zelf kan worden opgewarmd c.q. genuttigd.
Van al onze gasten verwachten wij dat ze de verantwoordelijkheid nemen om de RIVMmaatregelen op te volgen en de 1,5 meter afstand tot andere gasten in acht nemen!
Bovenstaande mogelijkheden zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen in de
noodverordening van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

