Welkom
Geachte vakantiegast,

Binnenkort hoopt u te vertrekken naar onze hobbyboerderij Sturm op den Brink voor
uw welverdiende vakantie. Wij hopen dat u gaat genieten van mooi weer, uitstapjes
in het Brabantse land en de rust van onze heerlijke omgeving.
Hierbij ontvangt u alle praktische informatie over uw verblijf. Neemt u dit zorgvuldig
door, alle belangrijke informatie staat hierin vermeldt.
Wij hopen u hiermee voldoende informatie te geven voor een goede voorbereiding
op uw vakantie. Mocht u voor vertrek nog vragen hebben, belt u dan gerust
naar 06-20615906, dan krijgt u Yvonne aan de telefoon.
We verheugen ons op uw komst. Veel gezinnen, vrienden en families hebben al
eerder een vakantie op onze hobbyboerderij doorgebracht. Fijn om u (opnieuw) te
mogen begroeten!
Wij wensen u een voorspoedige reis en een prettig vakantietijd op onze
hobbyboerderij in het Brabantse dorpje Nistelrode.
Met vriendelijke groet,
Hobbyboerderij Sturm op den Brink

Erik-Jan van den Brink en Yvonne Sturm (1963)
Joran en Mink (1991)
Leonne (1995) en Bjarne (1996)

Algemene praktische informatie
Adres gegevens
Hobby boerderij Sturm op den Brink
Heibloem 11
5388 VV Nistelrode
Tel: 0412-402418
Mobiel: 06-20615906
www.sturmopdenbrink.nl
info@sturmopdenbrink.nl
Aankomst en vertrek
De datum waarop wij u verwachten en de datum van uw vertrek staat vermeld in
de reservering die u van ons heeft ontvangen. Standaard zijn de volgende tijden:
Op maandag en vrijdag aankomst na 15:00 uur
Op maandag en vrijdag vertrek voor 11:00 uur
Vroeger aankomen en later vertrekken is in principe niet mogelijk i.v.m. het schoonen gereed maken van uw verblijf, overleg is natuurlijk altijd mogelijk.
Parkeren
U kunt na het uitladen van uw spullen uw auto parkeren op de parkeerplaats achter
de heg, naast de paardenstal. Op de dag van vertrek kunt u uw auto weer tot het
huisje rijden om al uw spullen weer in te laden.
Internet
Gratis gebruik van Wifi is mogelijk. U kunt bij aankomst het wachtwoord vragen.
TV met DVD speler
Het gebruik van de TV met ingebouwde DVD wijst zichzelf, als u er niet uitkomt dan
help ik u graag.
Wasmachine
In het schuurtje naast de skelterstalling staat een wasmachine die u kunt gebruiken.
U dient zelf wasmiddel mee te brengen.
In de overkapping naast het schuurtje kunt u de was ophangen om te drogen. Ook
is het mogelijk om de was buiten te laten drogen aan de waslijn die achter de
Zonnebloem gespannen is.
Roken
In het huisje is het niet toegestaan om binnen te roken. Buiten staan er asbakken
voor de peuken.
Keuken
De elektrische apparaten die het huisje heeft zijn:
Zowel een koffiezetapparaat als een senseo-apparaat.
Een combi oven-magnetron, een waterkoker, een gasfornuis en een afwasmachine.
Linnengoed
Er is geen bed- en keukenlinnengoed aanwezig, dit kan tegen een meerprijs
gehuurd worden.

Bedden
1 tweepersoonsbed van 1.40 x 2m
2 eenpersoonsbedden van 0.90 x 2m
1 stapelbed in de vorm van

1 x dekbed van 2.40 x 2m
2 x hoofdkussen
2 x dekbed 1.40 x 2m
2 x hoofdkussen
2 x éénpersoons bed van 0.90 x 2m
2 x dekbed 1.40 x 2m
2 x hoofdkussen

Babyspullen
Op verzoek kunt u een campingbedje en kinderbadje van ons gebruiken. In dit
bedje is vanwege de hygiëne niet voorzien van beddengoed. Verder is er een
kinderstoel voor binnen en een kinderstoel voor buiten aanwezig.
Informatie
In het huisje is een map met informatie en folders over allerhande activiteiten in de
buurt, geschikt voor jong en oud. Er zitten ook een paar omschrijvingen van mooie
fietsroutes in.
Uit eten
Bij eetcafé ’t Pumpke aan Raadhuisplein 7 is het goed vertoeven op het terras of
binnen in het gezellige café.
De openingstijden zijn van maandag tot en met zondag van 11:00 tot 21:00 uur. Het
telefoonnummer is 0412-612958
Cafetaria
Tramplein, Tramplein 1, 0412-613669
Thuisbezorgen
Pizzeria, dönner etc. 0412-611971 of thuisbezorgd.nl
Huisdieren
Huisdieren (ook die van ons!) zijn echt niet welkom in het huisje.
Afval
Afval wordt in Nistelrode gescheiden. Ik vraag graag uw medewerking hieraan.
Alle restjes eten enz mogen bij de varkens gegooid worden, ze genieten ervan.
Plastic graag in de aan u gegeven zak verzamelen en bij vertrek graag in het
afvalhok plaatsen.
Papier en glas graag in het afvalhok plaatsen.
Alle restafval graag in gesloten vuilniszak in de container in het afvalhok of los in de
kliko die voor bij het woonhuis staat.
Vuurtje stoken
Op het terras is een vuurschaal waar met zelf gesprokkeld hout een vuurtje gestookt
kan worden. Graag altijd een emmer met water klaarzetten voor het geval dat…
Er op uit in Nistelrode
In beide huisjes liggen verschillende fietsroutes die u kunt gebruiken. Ook liggen er
folders van leuke activiteiten die u kunt ondernemen. Bij het VVV agentschap zijn
diverse fiets-, wandel- en activiteitenfolders te verkrijgen.

VVV-agentschap Nistelrode (Eetcafé ’t Pumpke), Raadhuisplein 7, 5388 GM
Nistelrode, Tel: 0412-612956 www.eetcafetpumpke.nl
Huisarts
Aan de Tramstaat 13 zit een huisartsenpraktijk. Het telefoonnummer is 0412-611250.
De praktijk is vanaf 8:00 uur telefonisch bereikbaar op 0412-611250. Het
spoednummer is 0412-613298
Apotheek
Aan De Beekgraaf 58b zit een apotheek. De openingstijden zijn van maandag tot en
met vrijdag van 8:30 tot 17:30 uur. Op zaterdag van 11:00 tot 12:00 uur.
Het telefoonnummer is 0412-614035
Supermarkt
Aan de Parkstraat 10 zit supermarkt Jumbo. De openingstijden zijn van maandag tot
en met zaterdag van 8:00 tot 21:00 uur. Op zondag van 12:00 tot 18:00 uur.
Het telefoonnummer is 0412-690783
Fietsverhuur
Het is mogelijk om fietsen te huren bij Fiets Plus Rini, Laar 27, 5388 HB Nistelrode, Tel:
(0412) 6112 31, E-mail: info@fietsplus-rini.nl De openingstijden zijn van maandag tot
en met vrijdag van 8:30 tot 18:00 uur. Op zaterdag van 8:30 tot 16:00 uur.
Markten
Uden
Oss
Heesch
Veghel
Nistelrode
Heeswijk Dinther

Maandag
Vrijdag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag

9:00-12:30
9:00-12:30
8:30-12:30
13:00-16:30
9:00-12:30
8:30-12:00
8:30-12:00

(125 kramen)
(15 kramen)
(130 kramen)
(26 kramen)
(39 kramen)
(10 kramen)
(27 kramen)

Pinnen
Naast de bloemist aan de Parkstraat is een pinautomaat waar u 24 uur per dag kunt
pinnen. Bij de Jumbo kunt u extra pinnen.
Graag bij vertrek:
Afval in afvalhok plaatsen
Meubels weer terug op de originele plek
Vuile vaat schoon in de kast of anders in de vaatwasser draaiend
Koelkast uit en door open laten staan
Verwarming op 16 graden
Sleutel op de binnenkant van de deur laten zitten
Hartelijk bedankt en veel plezier gewenst!

