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Welkom in dit vakantiehuis!
Dit mapje ligt in elke bungalow die verhuur wordt via ’t Vosseven is bedoeld om u een prettig en
probleemloos verblijf op ons bospark te laten hebben.
Het bevat o.a. informatie over telefoonnummers van artsen, brandweer en politie en van de
beheerder.
Verder hebben wij gemeend een aantal regels op te moeten stellen en wij verzoeken u vriendelijk
deze regels en het vakantiehuis als zodanig te respecteren. Mocht er nog vragen of opmerkingen
zijn dan horen wij dat graag zo snel mogelijk op 0615905926 (Olga) of op info@vosseven.nl

Wij wensen u een hele fijne vakantie!

Beheerder:

06-15037832
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BELANGRIJKE INFORMATIE
BRANDWEER
AMBULANCE
POLITIE
Beheer /Storingen etc.
Receptie

112
112
112
0615037832
0615905926

Politie geen spoed

0900-8844

Huisartsengroepspraktijk Stramproy
Karel Doormanstraat 8
6039 AT Stramproy, tevens apotheek
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 8.00 tot 12.00 uur
13.30 tot 17.00 uur

0495-561454

Huisartsenpost Weert
Bereikbaar op werkdagen vanaf 17.00 uur en in de weekenden
Begijnenhofstraat 36
6001 BH Weert
Net voorbij uitrit parkeerplaats ziekenhuis Weert, Linksaf.

0495-677677

Tandartsen Stramproy
Tandarts W.P.A. Tobben BV
St. Maartenslaan 55
6039 BK Stramproy
Tandartsen Donk-Schouten
St. Willibrordusstraat 4
6039 CA Stramproy
Weekend tandartsen
Spreekuur zaterdag en zondag van 11.00 tot 11.30 uur

0495-56277 (afspraak)

0495-460765
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Dierenartsenpraktijk
0495-551225
Hoogstraat 7
6011 RX Ell
Spreekuur volgens afspraak
Inloopspreekuur
maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 9.00 uur
Maandag t/m vrijdag van 13.30 tot 14.00 en 19.00 tot 19.30 uur
Dierenkliniek Moesel
0495-544176
Hertogstraat
6006 BD Weert
maandag t/m vrijdag
8:30 tot 9:00 u
13:00 tot 14:00 u
19:00 tot 20:00 u
zaterdag 9:00 tot 9:30 u
geen avondspreekuur op woensdag
Ziekenhuis
0495-572100
St. Jansgasthuis
Vogelsbleek 5
6001 BE Weert
Apotheek
0495-530155
Keent-Moesel BV
Oranjeplein 245
6006 CX Weert
Apotheek
0495-520600
Boshoven
Boshovenweg 90
6002 AP Weert
Apotheek
0495-532516
Schuttebeemd
Schuttebeemd 33
6004 GN Weert
ANWB alarmcentrale
0800-0888
Taxicentrale
(via receptie)
0495 580 235
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Parkregels Vakantiepark ’t Vosseven
Om een zo optimaal mogelijke vakantiebeleving te waarborgen hebben wij een
aantal gedragsregels samengesteld voor onze gasten.
1. U dient de bungalow en het park op een juiste manier te gebruiken met
inachtneming van de regels die voor alle gasten gelden.
2. Uw verblijf op het park is op eigen risico van u en uw reisgezelschap. Voor diefstal,
beschadiging en ongevallen achten wij ons niet aansprakelijk. Schade die door
uw toedoen is veroorzaakt wordt verhaald.
3. Uw hond dient aangelijnd te zijn op het park. Ontlasting dient de eigenaar op te
ruimen en te deponeren in de daarvoor bestemde bakken.
4. Het aanbrengen van materialen op het park of aan de bungalow zijn ten
strengste verboden.
5. Open vuur is op last van de brandweer ten strengste verboden.
6. Houd rekening met de natuur. Het ven is een beschermd gebied.
7. Afval dient u gescheiden (papier, glas, rest) te deponeren in onze milieuhoek.
Deze vindt u midden op het park bij het volleybalveld. Restafval dient u in een
vuilniszak te deponeren. Laat geen zwerfafval achter op het park.
8. Wij bestrijden zoveel als mogelijk ongedierte. Laat daarom geen voedsel achter
op het park.
9. Het bungalowpark is een autovrij park. Men kan laden en lossen op vaste tijden.
Op het park geldt een eenrichtingsverkeer en 10 km/uur is de maximale snelheid.
10. Tussen 22.00uur en 07.00uur geldt een avond en nachtrust. Het park moet dan
autovrij zijn en men wordt verzocht zich rustig te gedragen. Uw motorvoertuig
kunt u parkeren op een van de 2 gezamenlijke parkeerplaatsen buiten het park.
11. Zorg ervoor dat u en uw medegasten niemand tot last zijn.
12. In noodgevallen kunt u altijd bellen met een van de mobiele telefoonnummers
die bij de receptie hangen. Bij spoedeisende hulp belt u altijd met 112 en brengt
u altijd de beheerder op de hoogte middels de mobiele telefoon. Dit laatste is
belangrijk om de hulpverlening in goede banen te leiden.
13. Bij het verlaten van de bungalow dient u deze achter te laten in dezelfde situatie
die u aantrof. Wij verzoeken u geen afwas en huisvuil achter te laten. Eventuele
lakenpakketten en handdoekensets kunt u verzamelen in een sloop en bij de
voordeur leggen.
14. Iedereen wordt geacht op de hoogte te zijn van bovenstaande gedragsregels.
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op t park zit een wasserette

Op de vooraan bij de slagboom kunt u fietsen huren

Extra diensten:
Badlinnen
Keukenlinnen
Tussentijdse schoonmaak
Lakenpaketten
1 dagje bijboeken ?
( indien beschikbaar)

€
€
€
€

5,00
2,50
35,00
8,00

€

bellen 0615905926
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Heeft u een zorgvraag. Ook dan kunnen wij u van dienst zijn via ‘t Vosseven:
U kunt ons hiervoor bellen op 0615905926 of mailen vosseven@carpelacus.nl
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Heeft u een van bovenstaande thermostaten ?
Bij type 1:
Dit is de ECO variant. Stelt u met de + /- toets de gewenste temperatuur in.
Er zit een bewegingsmelder op. Bij geen beweging/aanwezigheid van 4 uur
aaneengesloten schakelt de thermostaat uit en kunt u opnieuw de gewenste
temperatuur via de + /- instellen.
Bij type 2:
U stelt de gewenste temperatuur in voor tijdens uw verblijf.
Bij vertrek / na afloop van uw vakantie graag de temperatuur terugzetten op
10 graden Celcius.
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Kempen Broek: de omgeving
Drager van een mysterieuze geschiedenis van smokkelaars en bokkenrijders. Nu
leefruimte van watersnuffels, platbuiken, viervlekjes …. Maar het zijn niet alleen
libellen die Kempen~Broek uniek maken.
Kempen~Broek is een natuurtalent, grenzeloos veelzijdig.
Maar ook voor jou zijn er talloze manieren om Kempen~Broek te verkennen. Je kan
hier fietsen, wandelen, mountainbiken, paardrijden en mennen. Het is een ideale
plek om ruimte te ontdekken en stilte te horen
ARK Natuurontwikkeling werkt in het GrensPark Kempen~Broek samen met de
andere natuurorganisaties aan de ontwikkeling van een uitgestrekt
natuurlandschap, waar grote grazers zoals runderen, herten en reeën vrij mogen
rondtrekken. Deze grazers zorgen met hun eetgedrag dat in het landschap een
fraaie afwisseling ontstaat van bloemrijke graslanden met struikgewas, bos met open
plekken en bosranden met braamstruwelen en struiken. Dit landschap biedt zowel
de vlinder als de rups exact wat ze nodig hebben: zonnewarmte, beschutting,
voedsel, nectar en veilige, groene trekroutes.
En niet alleen vlinders profiteren van zo’n afwisselend natuurlandschap. Ook
amfibieën zoals boomkikkers, tal van (zang)vogels en allerlei kleine zoogdieren
vinden er een goede leefplek. Voor u als wandelaar of fietser is het een droomplek
om te recreëren.
Nationaal Park De Groote Peel ligt op de grens van Limburg en Noord-Brabant, in de
driehoek Meijel - Asten - Nederweert, op minder dan 30 kilometer afstand van
Vakantiepark 't Vosseven. Staande in het centrum van de Groote Peel vallen de
kerktorens van deze dorpen op. Nationaal Park De Groote Peel bestaat grotendeels
uit een aaneengesloten restant hoogveen dat zeldzaam is in Nederland. Ook de
landschappelijke openheid en de bekende en bijzondere vogelrijkdom maken dit
natuurgebied bijzonder. Het gebied is 1500 hectare groot en bestaat uit water en
moeras, open vlakte, heide en bossen. Neemt u tijdens een wandeling beslist een
verrekijker mee om de vele watervogels te bekijken. Met een beetje geluk ziet u zelfs
een wild zwijn.
De Weerter en Budelerbergen bestaan uit een aaneengesloten (naald)bosgebied
met een centraal gelegen heide- en stuifzandterrein. De stuifduinen bepalen het
uitzicht en zorgen voor een aantrekkelijk en golvend landschap. Op de heiden en
stuifduinen broeden veel vogels.
In het gebied ligt tevens een grafheuvelveld dat dateert uit de late bronstijd en
vroege ijzertijd (ca. 1000 tot 600 v. Chr.) en kan tot de grootste van Europa kan
worden gerekend.
Naast de prachtige natuur, heeft de omgeving nog meer te bieden. Brengt u
bijvoorbeeld eens een bezoek aan Roermond. Deze stad is voor velen nog een
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onbekend stukje Nederland maar de stad heeft veel te bieden. Deze stad is
verrassend waterrijk, kent een kunstrijk cultuurhart, is een paradijs voor
winkelliefhebbers en bovendien grenzeloos natuurrijk!
Roermond vormt het centrum van de Maasplassen, één van de grootste
aaneengesloten watersportgebieden in Nederland. Maak unieke boottochten,
geniet van de diverse watersportmogelijkheden en bezoek de romantische
haventjes in dit gebied in Midden- Limburg. Wanneer u van winkelen houdt, kunt u
uw hart ophalen in de ruim 100 winkels van de designer Outlet
Vakantiepark ’t Vosseven is vlak bij Weert gelegen. Een bruisende stad omringd door
natuur, rust en ruimte. Een gezellig koopcentrum, bijzondere monumenten, leerzame
musea en schitterende natuurgebieden bieden de bezoeker volop
keuzemogelijkheden tijdens de vakantie. Weert wordt ook wel de ‘Poort van
Limburg’ genoemd. De cultuurliefhebber kan in Weert zijn hart ophalen. Binnen de
singels, waar vroeger de grachten liepen, is het middeleeuwse stratenpatroon nog
goed te zien. Hét pronkstuk vormt de monumentale Sint Martinuskerk in het hartje
van de stad.
Vertier voor het hele gezin vindt u bij Recreatiegebied De IJzeren Man. Dit gebied bij
Weert bestaat uit een natuur- en milieucentrum met een natuurleerpad, een
kinderboerderij, binnen- en buitenspeeltuin Kinderpretland en een subtropisch
zwembad
Het witte stadje Thorn herbergt een schat aan cultuurhistorie. Al wandelend langs de
prachtige Stiftskerk en de talrijke waardevolle panden in de kern van Thorn, waant u
zich in de Middeleeuwen. In het Museum 'Het Land van Thorn' komt u alles te weten
over de geschiedenis van dit unieke plaatsje.
In België
Op circa 5 km van het park, net over de grens in België, ligt Vijvers de Luysen.
Het gebied bestaat voornamelijk uit open water. Vanuit de kijkhut kunt u de vele
eendensoorten en trekvogels waarnemen die dit gebied als veilige rustpauze in hun
trek naar het verre zuiden of naar het koude noorden gebruiken.
In de Smeetshof, 6 km vanaf het bungalowpark, overschrijdt u letterlijk grenzen:
tussen België en Nederland, tussen bossen, moerassen, weilanden en beken zoals de
Veldhoverbeek en de Lechterrietbeek. Uitkijkpunten, vogelkijkhutten en
knuppelpaden gunnen u een unieke blik in dit verrassende landschap.

Diverse wandelroutes starten vanaf restaurant
nieuw vosseven

