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Honden vinden een

zwempartij in zee vaak

heerlijk. Houd ook dan uw

huisdier goed in de gaten,

zeker bij afgaand tij.

Laat uw hond niet alleen

bij uw accommodatie.

Een dier in een vakantie-

omgeving reageert anders

op zijn omgeving dan thuis.

Op de strandcamping zijn

enkele hondenvrije velden.

Dit geldt ook voor honden

van (dag)bezoekers.

Kijk op de kaart bij    .

Alles voor uw hond
In Dierenwinkel Breskens vindt u 

alles voor uw viervoeter. Het adres 

van de winkel is Dorpsstraat 1 te 

Breskens. Meer informatie: 

www.dierenwinkelbreskens.nl.

Hondentraining
Volg in het hoogseizoen met uw hond

eens een hondengehoorzaamheids-

training, gegeven door een erkend

kynologisch instructrice. Bekijk voor

meer info het animatieprogramma.

PoepZakjes
Bij de receptie ontvangt u bij 

aankomst een gratis hondenpoep-

zakhouder met zakjes. 

Poepzakjes op? Navullingen zijn 

tegen betaling verkrijgbaar in de 

vakantiewinkel.

Hondenweide
Uw hond kan gerust even zonder eten

maar zeker op een warme dag is het 

belangrijk dat hij water binnen bereik

heeft. Neem dus altijd een flesje vers

water mee.

De hond uitlaten, maar geen verre 

wandeling maken? U kunt uw hond 

uitlaten op de hondenweide. Mocht 

uw hond hier zijn behoefte doen, 

ruim dan wel de poep op. 

Kijk op de kaart bij V .

Heeft uw viervoeter letterlijk de beest

uitgehangen? Was uw hond met warm

water in één van de hondendouches

bij de sanitairgebouwen.

Kijk op de kaart bij    .K

   0117-383822

Maak een heerlijke 

wandeling door de polder naar

Speel- en Infopark Groede Podium. 

Bij het restaurant staat al een 

fris bakje water voor uw hond klaar. 

En vergeet ook uzelf niet!

Kleine hopen, grote hopen...Laat een anderer niet in lopen!

In het natuurgebied lopen koeien. 

Let op, dat uw hond hier aangelijnd is

en dat poep opgeruimd wordt. 

Bacteriën uit hondenpoep kunnen 

schadelijk zijn voor het vee. 

Voorkom uitdroging!Hondendouches


