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DE GRENS OVER...
Daar waar jij over grenzen kunt springen tussen
Nederland en België, tussen de bossen en het grasland,
ligt een park verscholen waar jij samen met je familie
en vriendjes nieuwe herinneringen en avonturen kunt
beleven. Al 50 jaar komen mensen met veel plezier hun
vakantie op Recreatiepark Ponderosa vieren, en ieder
jaar maken wij er weer iets anders en gezelligs van,
samen!
Ook Polleke komt ieder jaar naar Ponderosa om te spelen. Ken
jij Polleke al? Polleke is de grens van België naar Nederland
overgevlogen. Hij landde daarbij op Recreatiepark Ponderosa,
tussen de gezellige tentjes, spelende kinderen en de leuke
speeltoestellen. Het was hier zo leuk dat Polleke ieder jaar in de
zomer terug naar Ponderosa komt. Polleke is een Vlaamse Gaai die
graag met jou wil spelen. Samen met jou gaat hij de avonturen aan.
Polleke komt regelmatig uit zijn nest om met de kinderen van
het park te spelen. Op Ponderosa is veel te beleven voor jong en
oud. Maar niet alleen op het park kun je je vakantie vieren!? Ben
je al eens in de Efteling of Bobbejaanland geweest? Je hoeft maar
een half uur in de auto te zitten en dan ben je al op één van deze
pretparken! Polleke is hier zelf ook een keertje naar toe gevlogen.
Hij durft alleen niet in de achtbaan omdat hij bang is dat zijn veren
wegwaaien. Wat ook heel gaaf is zijn de grenzen die kris kras door
Baarle-Nassau en Hertog lopen. Dat heb je misschien nog nooit
gezien, maar je kunt echt springen van Nederland naar België. Je
kunt het land waar Polleke vandaan komt zo inlopen. Hier kun je
stoere foto’s van maken die je na je vakantie aan iedereen kunt
laten zien.
Niet alleen buiten Ponderosa is veel te beleven, ook op het park
is genoeg te doen in jouw vakantie! Crossen op ons fietsbaantje,
springen op de super grote airtrampoline en op vrijdagavond de
poolparty.
Wil je nou precies weten wanneer je met Polleke kunt spelen, je
kunt gaan knutselen of spelletjes kunt doen met de andere kindjes
van de camping? Dan moet je de Ponderosa app downloaden zodat
je het programma van de animatie in de gaten kunt houden!
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WELKOM BIJ
RECREATIEPARK
PONDEROSA
Wij hopen dat u een fijne tijd gaat hebben op ons
mooie park. Al meer dan 50 jaar staan wij klaar
voor onze gasten in het ideaal gelegen bosrijke
dorp Ulicoten in de gemeente Baarle-Nassau,
vlakbij de Belgische grens.
Ponderosa biedt voor ieder wat wils. Fietsen, wandelen
en genieten van de omgeving zowel in Nederland of
België. Het dorp Baarle-Nassau ligt op op de grens
van België en Nederland en midden in de natuurrijke
driehoek Tilburg, Turnhout en Breda.
Baarle is het merkwaardigste dorp ter wereld: 22 stukjes
België en Nederland zijn in dit dorp in elkaar verweven.
Op de kaart heet het Baarle-Nassau en Baarle-Hertog.
Rijk aan historie, bezienswaardigheden en afwisselend
landschap, daarom de moeite waard om het te gaan
ontdekken. Dat kan heel gemakkelijk vanuit Ponderosa ,
met de fiets bent u er zo. Daarnaast is er op Ponderosa
ook voldoende te beleven met het overdekte zwembad,
crossen op de pumptrackbaan of springen op de grote
airtrampoline. In het seizoen zijn er tijdens de weekenden
en schoolvakanties recreatie entertainers aanwezig.

Omdat we een verwarmd en overdekt terras hebben
kunt u bij ons vaak buiten zitten en genieten van een
lekkere kop koffie, een lunch of borrel en diner.
Onze enthousiaste en klantvriendelijke medewerkers
staan voor u klaar, wijzen u de weg, serveren u een
lekker hapje en drankje op het terras of restaurant.
Wij heten u graag van harte welkom.

Fijne tijd op Recreatiepark Ponderosa,
namens ons allemaal!
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OVERNACHTEN OP PONDEROSA

OVERNACHTEN OP PONDEROSA

´´
KAMPEREN IN EEN
VAN ONZE GLAMPING
TENTEN OF CHALETS
U wilt gaan kamperen maar heeft zelf geen
caravan of tent. Dan is er de mogelijkheid
om op Ponderosa één van de verschillende
accommodaties te huren.

Chalet
MAX.
5 PERS.

Prijs is incl. toegang zwembad en pumptrackbaan
Recreatie entertainers in de schoolvakanties
Dekbedden & kussens zijn aanwezig
zie
Beddengoed kunt u huren
recreatie
Verplichte eindschoonmaak
Huisdieren zijn niet toegestaan

CHALETS
Op de Twin valley staan ook de 5-persoons chalets, deze chalets hebben 2 slaapkamers, een moderne badkamer en
een aparte wc. Het mooi aangelegde terras heeft houten lounge banken, zodat u lekker buiten kunt zitten. Er is een
speeltoestel aanwezig op het veld en uw auto parkeert u bij het chalet.

Glamping
tenten
MAX.
6 PERS.

Mobile
home
MAX.
6 PERS.

MOBILE HOMES
Op Twin valley, waar u kunt genieten van de ruimte en wegkijkt over de weilanden staan de 6-persoons mobile
homes. Deze luxe verblijven beschikken over 3 slaapkamers, een badkamer met ruime douche en een aparte wc. U zit
vlakbij het overdekte zwembad, het restaurant met terras, de pumptrackbaan en speeltuin.
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GLAMPING TENTEN
Op Ponderosa Valley staan de safaritenten, dit zijn 6-persoons glamping tenten. Met eigen sanitair en bedstee!
Hier kunt u genieten van het kamperen maar dan met meer luxe. Deze tenten staan om de hoek bij de stoere
pumptrackbaan en airtrampoline. Daarnaast mag uw auto naast de tent worden geparkeerd.

Wenst u hulp bij het reserveren van onze accomodaties, dan helpen wij u hier graag mee.
Neem hiervoor contact op met één van onze receptionistes.
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VAKANTIE OP PONDEROSA

RECREATIE

GEZELLIG KAMPEREN
EVEN HELEMAAL WEG...

ALTIJD IETS
TE BELEVEN

U bent natuurlijk ook welkom om te kamperen op Recreatiepark Ponderosa

De jongere gasten van Ponderosa kunnen zich uren

met eigen caravan, tent of camper.

vermaken op het park. Er zijn voldoende faciliteiten om
de hele dag te spelen met vriendjes en vriendinnetjes.

Recreatiepark Ponderosa heeft ruime kampeerplaatsen van 150m2 en u kunt uw auto gewoon
bij de plaats parkeren. Bovendien beschikken alle
kampeerplaatsen over gratis WiFi, een rioolwateren kabeltelevisieaansluiting en u kunt gratis gebruik
maken van 10 ampère elektriciteit! Het zijn ruime
velden met in het midden een speeltoestel voor de
jongste gasten. Vlakbij de kampeervelden is een
grote airtrampoline, bevindt zich de fietscrossbaan
en tegenover het terras ligt een grote speeltuin.

Als u komt kamperen op Ponderosa is entree van het
zwembad en gebruik van de Pumptrackbaan gratis
(exclusief de huur van fiets en helm). In het seizoen zijn
er tijdens de weekenden en schoolvakanties recreatie
entertainers aanwezig.
Plaatsen 150m2
Recreatie programma in de schoolvakanties
Gratis entree zwembad en pumptrackbaan
Gratis Wifi
U boekt uw plekje, zonder reserveringskosten, via onze
website, telefonische of per e-mail. Wenst u hulp bij het
boeken, dan kunt u contact opnemen met onze receptie.

Daarnaast zijn de recreatie entertainers aanwezig om voor
leuke activiteiten en bezigheden te zorgen.

Pollekes nest
open tijdens
recreatie
activiteiten

Van april tot en met augustus zijn de recreatie entertainers op
Ponderosa aanwezig om samen met de jongere gasten te spelen.
Weet je wat ze allemaal doen? Knutselen, liedjes zingen, dansen,
spelletjes spelen, op avontuur gaan en dat allemaal samen met jou!
De entertainers zijn ieder weekend aanwezig tijdens deze maanden.
In de vakanties zijn ze er natuurlijk iedere dag om te spelen.
Ook Polleke komt regelmatig uit zijn nest om samen met de
kinderen leuke activiteiten te ondernemen. Polleke vindt het leuk
om samen te knutselen, spelen en op avontuur te gaan.
Om op de hoogte te blijven van de activiteiten kun je onze
Ponderosa app downloaden.

UITBREIDING
In het seizoen van 2021 wordt er een uitbreiding
gerealiseerd bij Ponderosa. Er zullen ongeveer 50
toeristische plaatsen bijkomen. Het bijzondere aan deze
plaatsen is dat ze omringd zijn door natuur. De plaatsen
zijn namelijk gerealiseerd in combinatie met het Natuur
Ontwikkelfonds. Hierdoor is er een leefomgeving voor de
boomkikker gecreëerd.

Voor verdere informatie over de uitbreiding, of alvast een van deze mooie plekjes boeken,
neemt u een kijkje op onze website.
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SPORT & SPEL

TENNISBANEN
U bent als gast van harte welkom bij Tennis
Vereniging Ulicoten. Banen kunt u reserveren bij
de receptie.

AIRTRAMPOLINE
In de grote speeltuin ligt een kleine trampoline,
speciaal voor onze jongere gasten. En de super
grote mega airtrampoline ligt tegenover de
pumptrackbaan.

FIETSVERHUUR
U kunt op Ponderosa bij de receptie fietsen huren.
We hebben Cortina e-bikes en Oxford-versnelling
fietsen. Wilt u zeker zijn van een fiets als u hier
bent dan raden wij aan om dit bij uw boeking aan te
geven.

PUMPTRACKBAAN

SPEELTUIN

Op Ponderosa hebben we een super stoere pumptrackbaan. Een uitdagend parcours met bulten,
bochten en heuvels. Een pumptrack parcours is een
kruising tussen een fiets-crossbaan en een skatepark.
Het is een achtbaan voor alles op wielen. Een helm
is verplicht en knie- en elleboog beschermers zijn
aan te raden. Helmen en fietsen zijn te huur bij de
receptie, gebruik van de baan is gratis als je bij ons op
vakantie bent.

Download de
Ponderosa
app!

Pollekes nest is open in de vakanties. Onder
begeleiding van de recreatie entertainers kunnen
kinderen hier heerlijk spelen.
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VIS- EN FORELVIJVER
De visvijver is op 2 km afstand van Ponderosa. Bij de
receptie kan u een vergunning halen voor een dag of
een week.

JEU DE BOULES BAAN
Vanaf het terras loopt u zo de Jeu du Boules baan
op, of andersom natuurlijk. U waant zich even in
Frankrijk op onze mooie aangelegde baan.

POLLEKES NEST

De grote speeltuin is gelegen tegenover het terras.
Dus u kunt op het terras genieten van een drankje en
uw kinderen kunnen zich uitleven in de speeltuin.

DE RECREATIE ENTERTAINERS
Blijf up to date over het recreatieprogramma door
de Ponderosa app te downloaden. Daarnaast wordt
het programma ook gepubliceerd op de website.

TAFELTENNIS
Er staan meerdere tafeltennistafels, waaronder ook
een ronde tafel. Zelf geen tafeltennisbadjes bij?
Geen probleem! Bij de receptie zijn deze te leen.

SPORTPLEIN
Vergeet niet een bal mee te nemen naar Ponderosa
want op het sportplein kunnen de kinderen hun
sportiviteit laten zien. Lekker voetballen met de
andere kinderen op het park.

ZWEMBAD
Het zwembad is gratis toegankelijk voor onze
parkgasten. Een heerlijk binnenbad met glijbaan,
bubbelbank en stroomversnelling. Buiten hebben we
een grote familieglijbaan!
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ZWEMBAD

ENTERTAINMENT

PLONS IN HET
BINNENZWEMBAD

SFEERVOLLE
FEESTLOCATIE

Op Recreatiepark Ponderosa kunt u genieten van

De mooiste feesten worden vaak gehouden

een prachtig verwarmd binnenbad wat 1.40m diep is.

in een oude schuur. Ook de oude schuur op

Het heeft een bubbelbank, stroomversnelling en een

Recreatiepark Ponderosa staat garant voor een

reuze glijbaan van maar liefst 60 meter waar je als een
raket doorheen schiet. Voor de allerjongste is er een
boerderijwaterspeelbad met grappige spuiters.
Openslaande deuren geven toegang tot het terras op warme
dagen en stel je eens voor: je gaat niet één keer, niet twee keer
of drie keer van de buiten-familieglijbaan, maar zo vaak je wilt!

Openingstijden zwembad
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

feestje, maar wel met een modern tintje. Het
10.00-17.00 uur*
10.00-17.00 uur*
10.00-17.00 uur*
10.00-17.00 uur
10.00-22.00 uur
10.00-18.00 uur
10.00-17.00 uur

* van oktober t/m maart 10.00-16.00 uur

Zowel het zwembad als de attracties voldoen uiteraard
aan alle eisen op het gebied van veiligheid en hygiëne. Bij
de samenstelling van het water is er gekozen voor een
zoutelectrolyse systeem. Omkleden kan in individuele
kleedcabines en er zijn voldoende kluisjes. Onze fraaie toiletten
en douches zorgen voor een goede hygiëne voor zowel u als
voor het zwembad.
De toegang van het zwembad is voor parkgasten gratis.

Openingstijden zwembad hoogseizoen
Maandag
10.00-20.00 uur
Dinsdag
10.00-20.00 uur
Woensdag
10.00-20.00 uur
Donderdag
10.00-20.00 uur
Vrijdag
10.00-22.00 uur
Zaterdag
10.00-20.00 uur
Zondag
10.00-20.00 uur
Voor actuele openingstijden zie onze website.

IEDERE VRIJDAGAVOND ZWEMMEN & MUZIEK
Op Ponderosa kun je met je vriendjes en vriendin-netjes komen
chillen! De discolampen en muziek gaan aan. Het is iedere
vrijdag poolparty van 18.30 tot 22.00 uur
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Tarieven
Dagpasje
Poolparty

€ 4.50
€ 7.00

(incl. pakje drinken en chips)

Het reglement van het zwembad is bij de
receptie verkrijgbaar.

is een prachtige opgeknapte ruimte, waarbij
het hoge plafond en de authentieke balken zijn
behouden.
Een buffet, diner, borrel of feest, deel uw ideeën met
ons. Wij denken mee om uw feest onvergetelijk te
maken.
De oude schuur biedt ook de mogelijkheid voor
brainstormsessies of vergaderingen. Ponderosa biedt
diverse vergaderarrangementen aan en kunnen uw
bijeenkomst faciliteren.
In het hoogseizoen vinden er verschillende recreatie
activiteiten plaats in ‘de schuur’. Er worden fifatoernooien, bioscoopavonden, superbingo’s en
frietfeesten georganiseerd. Het programma van
deze activiteiten is tijdens het seizoen te vinden in de
Ponderosa app.

BUITEN OP HET TERRAS
Entertainment vindt ook plaats op het terras voor
het restaurant. Een paar keer per seizoen kunt u hier
luisteren van livemuziek in de middag tot 20.00u
’s avonds.

Voor
jong en oud
is er volop
te beleven bij
Ponderosa !
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IN DE OMGEVING

EEN BRABANTS AVONTUUR
Het leven is goed in het Brabantse land. Brabant staat bekend om zijn gastvrijheid en Bourgondische
leven. Een streek waar het goed vertoeven is en dus een ideale plek om op vakantie te gaan.

SPROOKJES, ACHTBANEN EN OP SAFARI
Recreatiepark Ponderosa is omgeven door vele pretparken. Ga je graag op sprookjesavontuur dan ligt de Efteling op
40 minuten van jou vakantieplekje vandaan. Voor de stoerdere achtbanen kan een bezoekje worden gebracht een
Bobbejaanland, wat op 50 minuten rijden van Ponderosa ligt. Daarnaast ligt de Beekse Bergen vlakbij en kun je oog in
oog staan met wilde dieren!

BIOSCOPEN

Ponderosa bevindt zich in een bosrijke omgeving met een rijke geschiedenis. Het is gelegen in het
knusse dorpje Ulicoten, dat ligt tussen Chaam en Baarle-Nassau in.

Kinepolis Breda (Breepark)

Breda

Pathé		Breda

Vanuit Recreatiepark Ponderosa heeft u de mogelijkheid om te genieten van de natuur of om op ontdekking te gaan
naar wat de omgeving allemaal te bieden heeft. Naast shoppen in Breda, Tilburg en zelfs Antwerpen is er dichtbij
Ponderosa genoeg te ontdekken over deze bijzondere streek. Voor alle informatie, breng een bezoek aan het
Toerisme kantoor in Baarle-Nassau.

ENCLAVES
Ulicoten is een Kerkdorp, ongeveer 4 km
westelijk gelegen van Baarle, het is een typisch
plattelandsdorp. Baarle kreeg in 1995 het 22e
Belgische enclavenummer. Het gehele grondgebied
van Ulicoten behoort tot de gemeente Baarle-Nassau.

Op de foto
met één van
deze unieke
grenzen?

Baarle, een dorp, uniek in haar tweevoud: twee
gemeente-besturen met twee burgemeesters,
twee postkantoren en twee scholen. Maar met één
bevolking, die met haar twee nationaliteiten, hand in
hand samengaan.
Baarle is een uniek dorpje door de 22 enclaves die het
grensgebied tussen Nederland en België aangeven.
Als het ware liggen er 8 kleine ‘eilandjes’ in België die
worden aangeduid met grenzen.
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Deze grenzen worden enclaves genoemd en zijn
te zien door heel Baarle. Ze zijn ontstaan omdat
Nederland en België het niet eens werden over de
precieze grenslijn.

EERSTE & TWEEDE WERELDOORLOG
Door deze merkwaardige grenzen heeft Baarle een
rijke geschiedenis. In de eerste Wereldoorlog is er
door de Duitse soldaten een 450 kilometer lange
Dodendraad gebouwd. Het was een elektrische
draadversperring die ervoor zorgde dat spionnen,
smokkelaars en vluchtelingen niet meer over konden
steken. Toen de oorlog was afgelopen is ook de
dodendraad afgebroken, op enkele stukjes na.
Vanuit Baarle-Nassau is een interactieve fietsroute
af te leggen die leidt langs opmerkelijke verhalen en
plaatsen uit de Eerste Wereldoorlog.
Toen er vervolgens een Tweede Wereldoorlog kwam,
en daar een einde aan werd gemaakt, ontstond een
schaarste in goederen aan de grens, zoals roomboter,
suiker en drank. Mensen gingen geld verdienen door
deze goederen over de grens te gaan smokkelen.
Het smokkelen behoort tot het verleden, maar in het
buitengebied zijn nog steeds oude grensovergangen
en smokkelroutes te vinden. Vanuit Recreatiepark
Ponderosa is het mogelijk om samen op ontdekking
te gaan naar de geschiedenis van Baarle-Nassau en te
ervaren hoe het is om te smokkelen!

WANDEL- EN FIETS ROUTES
Er lopen diverse fietsroutes langs Ponderosa. Bij de
receptie kunt u onze fietsroutekaart kopen en voor €2,fietst u 128 km weg door het prachtige Brabantse land.
De routes beginnen en eindigen op Ponderosa.

(OVERDEKT) SPELEN

Ponderosa fietsroute www.fietsroutenetwerk.nl

Speelparadijs Monkey Town		 Breda

Belgische lijntje

www.toerismebaarle.com/fietsroutes

Enclaveroute

www.toerismebaarle.com/fietsroutes

Smokkelaarsroute

www.toerismebaarle.com/fietsroutes

Speelpaleis Joepies			

Breda

Cross Jumps (trampoline park)

Breda

Speelland de Beekse Bergen		

Hilvarenbeek

Klim-& Avonturenbos			

Goirle

Klimpark Biesbosch			 Hank

PRETPARKEN EN DIERENTUINEN
De Efteling		

Kaatsheuvel

BARONIEPOORT
36 min

Bobbejaanland		Lichtaart (België)

29min

Safaripark de Beekse Bergen Hilvarenbeek

35 min

Reptielenhuis De Aarde

Breda		

27 min

Dierenpark de Oliemeulen

Tilburg

32 min

Ponderosa is een Baroniepoort die een verhaal vertelt
van de streek. Er zijn in de Baronie meerdere poorten,
allemaal unieke plekken met een eigen verhaal.
Het verhaal van Ponderosa is te lezen en te beluisteren
op www.landstaddebaronie.nl.
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RESTAURANT, TERRAS EN SNACKBAR

BIJ RESTAURANT ROSA KUNT U
ONGEDWONGEN EN GASTVRIJ,
AMBACHTELIJK EN MET SMAAK
GENIETEN

SFEERVOL TERRAS
Als gast kunt u genieten op ons sfeervolle terras van een goed glas
wijn, een heerlijk Belgische biertje en de smaakvolle gerechten van
ons menu. Ook voor een kopje koffie of verfrissend drankje terwijl
de kinderen aan het spelen zijn in de grote speeltuin kunt u bij ons
terecht.

PARKWINKEL
Bij de receptie bevindt zich een kleinschalige parkwinkel. Hier vindt
u iedere ochtend verse broodjes, beleg en diverse streekproducten.
Zoekt u nog iets lekkers voor bij de koffie, borrel of pannenkoeken als
avondeten? Ook dit kunt u vinden in de parkwinkel.

Voor iedereen die meer dan één gerecht wil
proberen en geen moeite heeft met delen. Dat
kan met tafelen bij Rosa. Wij serveren de

OPENINGSTIJDEN

gerechten uit op schalen en u deelt de gerechten
met het gezelschap. Het is ook mogelijk om à la
carte te komen genieten van frisse salades, goed
belegde broodjes, pasta’s en soepen.

Wilt u zeker zijn
van een tafeltje?
reserveren:
013 - 519 9391

Hoogseizoen

RESTAURANT
TERRAS
SNACKBAR

12.00 uur tot 23.00 uur
vanaf 11.00 uur
vanaf 12.00 uur

Voor –en naseizoen
aangepaste openingstijden
In het voor-en naseizoen gelden de tijden
die op de website en in de Ponderosa app te
vinden zijn.

SNACKBAR
Wilt u even niet koken als u op vakantie bent? Dan kunt u voor een
lekker frietje en snacks terecht bij onze snackbar. Hier serveren wij
ook vers gebakken pizza’s en rijkelijk belegde hamburgers. Dit kunt u
opeten op het terras of meenemen naar uw caravan of tent. Voor een
toetje kunt u bij de snackbar softijs en waterijsjes halen.

14

15
15

CHALETS EN STACARAVANS

BELANGRIJKE NUMMERS

UW TWEEDE THUIS
IN RUST EN RUIMTE

BEL IN NOOD
Let op! Ponderosa dient ingelicht te zijn over het
arriveren van hulpdiensten: 013 - 519 93 91.
AED is beschikbaar op de receptie!

Fietsen, wandelen, zwemmen, u kunt bij ons het

HUISARTSEN

ultieme vakantie gevoel creëren in uw eigen
chalet of stacaravan.
Recreatiepark Ponderosa heeft voor gasten die een
eigen chalet willen plaatsen het park uitgebreid met 62
ruime staanplaatsen. Deze prachtige plaatsen bevinden
zich aan het begin van het park, dichtbij alle faciliteiten
maar in alle rust en met uitzicht op de weilanden en het
bos.
Kom langs op Ponderosa en ervaar de ruimte op Twin
Valley, kies uw eigen vakantieplek en plaats een nieuwe
stacaravan of chalet van één van onze partners.
Kavels variërend van 150 tot 230m2
Wifi
CAI aansluiting
Recreatie entertainers in het seizoen
Vrij toegang binnenzwembad/pumptrackbaan
Huisdieren zijn toegestaan*
(*) Op Ponderosa hebben we een huisdieren regelement.

De grootte van de kavels variëert van 150 tot 230 m2.
Het terrein is door middel van een slagboom beveiligd
en er zijn voldoende parkeerplaatsen voorzien waardoor
u uw auto gemakkelijk kunt parkeren. Het jaarlijkse
stageld van deze kavels is afhankelijk van de grootte
van de kavel en is inclusief rioolaansluiting, CAI- en
internetaansluiting. De nutsvoorzieningen (zoals gas,
elektra en water) worden apart verrekend naar verbruik.
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TE KOOP
Van den Berg Chalet Totaal
Maat Chalet 		
Duocar Stacaravan en
Chaletbouw

www.chalettotaal.nl
www.maatchalets.nl
www.duocar.nl

Op Ponderosa staan ook diverse stacaravans en
chalets te koop. Voor het volledige aanbod kijkt u op
onze de website.
Het personeel van Ponderosa helpt u graag bij het
geven van informatie, het aansluiten van uw chalet
of het aanleggen van de tuin. U bent van harte
welkom om langs te komen en wij helpen u graag
verder met uw plannen.

Maandag t/m vrijdag na 17.00 uur
en in het weekend:
Amphia Ziekenhuis, Huisartsenpost
Molengracht 21, Breda

Tandartsenpraktijk Claessen 		
Sportlaan 35, Baarle-Nassau

Tandartsenpraktijk Jansen		
0161 - 491 515
Withagen 42, Chaam
Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
Dierenkliniek ‘t Leydal 		

076 - 525 85 00

013 - 507 96 10

0161 - 496 016

Ulicotenseweg 32, Chaam
Maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur
Zaterdag van 08.30 – 13.00 uur

Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur,
tussen 13.00 - 14.00 uur gesloten
Huisarts, van Nutgeren-Meijler 		
0161 - 491 881
De Werf 1, Chaam
Apotheek Nassau 				
013 - 507 80 74
Nieuwstraat 30, Baarle-Nassau
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 18.00 uur

DOWNLOAD
ONZE APP!!
DE PONDEROSA APP
is GRATIS te downloaden
in de App Store of Google play
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Wij verwelkomen u graag op recreatiepark ponderosa!

MAAIJKANT 23

5113 BD ULICOTEN

+31 (0)13 - 519 93 91

WWW.PONDEROSA.NL

INFO@PONDEROSA.NL

