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Voel u vrij als een vlinder....
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adv. Hoes Errogas op 
deze plek

Goed eten. Daar houden we van.

Openingstijden:
Maandag t/m Donderdag  van 08.00 tot 20.00 uur
Vrijdag     van 08.00 tot 21.00 uur
Zaterdag     van 08.00 tot 18.00 uur
Zondag     van 12.00 tot 17.00 uur

Mgr. Bekkerstraat 11 • 5397 EJ Lith • Tel. 0412-481481



Welkom!
Hartelijk welkom op Maaspark De Lithse Ham. 

De Lithse Ham is een uniek gelegen en modern opgezet recreatiepark dat voor 
jong en oud heerlijke mogelijkheden biedt om 365 dagen per jaar van uw vrije tijd 
te kunnen genieten. Het recreatiepark bestaat uit een mooi aangelegd chaletpark
en een grote jachthaven. Dit alles schitterend gelegen aan de uitgegraven grindgaten 
aan de Maas. Entertainment, (water)sport & spel, zandstranden met zonneweide en een buitenzwembad te 
midden van een schitterende natuur zijn de kenmerken van ons prachtige park.

Voor een hapje en een drankje kunt u terecht bij onze horecagelegenheden, de Brasserie en Hét HavenCafé. 
De Brasserie beschikt over een zonneterras met een fascinerend uitzicht over de jachthaven De Lithse Ham en 
de Maas. Hét HavenCafé is sfeervol ingericht en beschikt over een biljarttafel. Gedurende het hoogseizoen 
worden er gezellige festiviteiten georganiseerd, zodat u zich tijdens uw verblijf op Maaspark De Lithse Ham zeker 
niet hoeft te vervelen!

Ook uw kinderen kunnen zich volop vermaken. Het park heeft een heleboel sport- en spelactiviteiten te bieden, 
zelfs voor de allerkleinsten! 

“Varen, zwemmen, ontspannen, spelen, ontmoeten.” 
“Een veelzijdig recreatieoord in rust en ruimte”

 
 
Voor al uw vragen, opmerkingen en/of reserveringen kunt u contact opnemen met Maaspark De Lithse Ham via 
info@delithseham.nl of via +31 (0)412-481405.

Wij wensen u een prettig verblijf en een ontspannende vakantie!

Met vriendelijke groet,

Team De Lithse Ham



Algemene informatie
Accommodaties
U kunt uw accommodatie vanaf 14:00 uur betrekken, 
en de uiterlijke aankomsttijd is 17:00 uur. Indien u later 
wenst te arriveren dient u dit met de receptie te over-
leggen. Wij verzoeken u vriendelijk de accommodatie 
te controleren op gebreken en inventaris. Mocht de 
accommodatie volgens u onverhoopt niet in orde zijn, 
dan verzoeken wij u hiervan direct melding te maken 
bij de receptie en/of onze beheerders. U kunt de sleu-
tel en toegangspas tijdens openingstijden retourneren 
bij onze receptie. Indien u buiten onze openingstijden 
de sleutel en toegangspas wenst te retourneren, ver-
zoeken wij u dit vooraf met onze receptie te bespre-
ken. De accommodatie zal door de housekeeping 
worden schoongemaakt en gecontroleerd. Na goed-
keuring zal de borgsom per bank, op het door u op-
gegeven bankrekeningnummer, teruggestort worden.

Afval
Uw afval kunt u in de daarvoor bestemde containers 
deponeren. Deze containers staan gesitueerd op het 
parkeerterrein en/of in de jachthaven. Glas, papier, 
groen- en huisafval worden hier afzonderlijk ingeza-
meld. De groencontainer is alleen toegankelijk met 
een sleutel die u bij de receptie kunt halen. 

Bezoekers
Als u bezoek ontvangt op het park of de jachthaven, 
verzoeken wij u vriendelijk ons hiervan op de hoogte te 
stellen. Mochten de gasten ook overnachten, dan zul-
len hiervoor eventuele (extra) kosten in rekening wor-
den gebracht. Bezoekers dienen altijd te parkeren op 
de algemene parkeerplaats.

Brasserie
De Brasserie, een naam die nauwelijks verdere intro-
ductie behoeft. U wordt gastvrij ontvangen voor een 
heerlijke lunch, een smakelijk etentje of een lekker 
drankje. U kunt er in een gemoedelijke Brabantse sfeer 
enkele gezellige uren door brengen. Het is er heerlijk 
verpozen met uitzicht op de jachthaven. En aan een 
gastvrije en gemoedelijke sfeer zal het niet ontbreken, 
maar had u anders verwacht in hartje Brabant……?!

Chalets
Maaspark De Lithse Ham beschikt ook over cha-
lets voor de (ver)huur. De (ver)huur van chalets op 
ons recreatiepark verloopt via de algemene recep-
tie.  De Lithse Ham heeft als eerste doelstelling uw 
vakantie of weekend tot een onvergetelijk verblijf 
te maken...! Voor meer informatie verwijzen wij u 
graag naar onze Afdeling Verkoop & Verhuur, te be-
reiken via het algemene nummer +31 (0)412-481405. 
www.delithseham.nl

Dringende zaken, late aankomsten en/of 
storingen
Voor spoedgevallen, storingen en/of calami-
teiten kunt u Maaspark De Lithse Ham bereiken via te-
lefoonnummer +31 (0)6-53372647.
Voor late aankomsten, buiten openingstijden, kunt u 
ook terecht bij onze horeca. U vindt de horeca rechts 
van de ingang van de receptie. 

Faciliteiten
Als gast van ons park en/of onze jachthaven kunt u 
gratis gebruik maken van de faciliteiten, zoals de ten-
nisbaan, het buitenzwembad, speelweide, en de ta-
feltennistafel.  

Fietsverhuur
Maaspark De Lithse Ham is prachtig 
gelegen en de omgeving biedt 
daarom vele fietsroutes. Bij de 
receptie kunt u in onze informa-
tiezuil verschillende fietsroutes 
vinden. Daarnaast kunt u bij 
Maaspark De Lithse Ham ook 
fietsen huren. Voor beschikbaar-
heid en prijzen kunt u zich wenden 
tot de receptie of contact opnemen 
met onze havenmeester via +31 (0)6-22251264. Reser-
veren is verplicht in verband met beschikbaarheid. 

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunt u afgeven (en hopelijk 
ook weer ophalen) bij de receptie. Ligt het niet bij de 
receptie? Dan kunt u het ook nog even bij de
horeca proberen. Misschien is het hier afgegeven. 

Hét HavenCafé
Aan de romantische Maas gelegen in de Lithse Ham 
is een gezellig donkerbruin café gevestigd. Op deze 
bijzondere locatie is het dan ook zeer aangenaam om 
op hun terras de gehele haven te kunnen overzien, 
waarbij u de diverse boten en schepen ziet komen 
en gaan. Ook kunt u bij het Havencafé gezellig een  
biljartje leggen.  

Honden
Honden zijn welkom op Maaspark De Lithse Ham. Wel 
vragen wij u uw hond aangelijnd te houden en buiten 
het terrein van ons recreatiepark uit te laten. Mocht er 
zich een ‘ongelukje’ voordoen, dan verzoeken wij u 
vriendelijk dit op te ruimen.
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Internet/WifiTenne
Op het recreatiepark heeft u de beschikking tot Wifi-
Tenne. Bij de receptie kunt u een WifiTenne ticket 
kopen waarmee u kunt internetten. U ontvangt een 
persoonlijke toegangscode die gekoppeld wordt aan 
het apparaat waarmee u de eerste keer inlogt. Wifi-
Tenne biedt tickets aan voor maximaal 2 gebruikers 
of maximaal 4 gebruikers. Voor actuele prijzen van de 
WifiTenne tickets, verwijzen wij u graag door naar onze 
receptie. Het gebruik van WifiTenne is dus niet inclusief 
in de overnachtingsprijs. 
 
Klachten
Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om u zo 
goed mogelijk van dienst te zijn gedurende uw vakan-
tie. Echter kunnen er zich toch altijd problemen en/of 
klachten voordoen. Wij willen u vragen direct een mel-
ding te maken bij de receptie en/of onze beheerder(s), 
zodat wij direct alles in werking kunnen stellen om u naar 
wens te helpen. Gelieve dit tijdens uw vakantie te doen, 
en niet aan het einde of na afloop van de vakantie, zo-
dat wij u geen alternatief meer kunnen bieden.

Noodgevallen
Bij noodgevallen kunt u het alarmnummer 112 bellen. 
Daarnaast kunt u Maaspark De Lithse Ham bellen via 
telefoonnummer +31 (0)412-481405. Buiten openings-
tijden werken wij met een storings- en calamiteiten-
dienst. Een van onze beheerders is te bereiken via 
telefoonnummer +31 (0)6-53372647. Aan de zijkant 
van het hoofdgebouw (links van de ingang receptie) 
hangt een AED apparaat. Na inzet en gebruik s.v.p. 
het nummer op deze AED informeren.

Overige activiteiten
Trek er eens op uit! Er zijn vele activiteiten in en rond De 
Lithse Ham. Onze receptie beschikt over een informa-
tiekast met vele leuke uitstapjes.

Pinnen
U kunt alleen pinnen bij de receptie om een betaling 
te voldoen. Het is niet mogelijk om bij de receptie te 
pinnen en contant geld op te nemen. Hiervoor verwij-
zen wij u graag door naar de Rabobank, Molenstraat 
5, 5397 EK Lith. U kunt ook pinnen bij de mobiele geld-
automaat bij de supermarkt Plus Haagen, Monseig-
neur Bekkersstraat 11, 5391 EJ Lith.

Sloepenverhuur
Een sloep huren in Brabant? Maaspark De Lithse Ham 
maakt het mogelijk! De RiverCruise23 is een zeer sta-
biele sloep die over voortreffelijke vaareigenschap-
pen beschikt. Met de sloep is het heerlijk om de Bra-
bantse Maas en de omgeving van de Lithse Ham  
te verkennen. De RiverCruise23 biedt plaats voor 8 
personen, dus er is ruimte voor de hele familie. De 
sloep is voorzien van een boegschroef, waardoor 
het aan- en afmeren vertrouwd en moeiteloos gaat. 
Zwemvesten zijn op verzoek verkrijgbaar en deze kunt 
u voor afvaart bij onze havenmeester verkrijgen. Het 
vooraf reserveren van een sloep is verplicht. Voor 
de actuele verhuurprijzen kunt u zich wenden tot 
onze receptie en/of onze havenmeester via +31(0)6-
22251264. www.sloepverhuurdelithseham.nl 

Snackbar
Voor het afhalen van een patatje en/of een snack 
kunt u terecht bij de snackbar. Deze bevindt zich in het 
hoofdgebouw, tussen beide horecagelegenheden in. 
Voor openingstijden van de snackbar verwijzen wij u 
door naar de snackbar, waar de openingstijden ge-
publiceerd worden.

Speelweide
Op de speelweide zijn diverse speelmogelijkheden. Er 
zijn diverse speeltoestellen, een buitenzwembad, een 
tennisbaan, een jeu-de-boulebaan, tafeltennistafels, 
voetbal- en volleybal mogelijkheden aanwezig.

Supermarkt
Voor uw dagelijkse boodschappen kunt u terecht bij 
diverse supermarkten in de buurt. Maaspark De Lithse 
Ham heeft geen eigen recreatiesuper. In de nabije 
omgeving zijn voldoende supermarkten en winkels te 
vinden, waaronder Plus, Monseigneur Bekkersstraat 11, 
5397 EJ Lith. (Auto: 2,9 km; Te voet: 2,4 km; Fiets: 2,4 km)
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VERSTOPPINGEN?
BEL: 0412-651651

Ontstoppen
Repratie • Renovatie

Camera inspectie
Periodieke reiniging

RIOOLTECHNIEK de KLEYN
Tel.: 0412 - 651615 - Fax: 0412 - 650750 - Mobiel: 06 - 55306033

elektrotechniek
telecommunicatie

beveiligingen
datacommunicatie

Alanenweg 18 5342 PV Oss
Tel: 0412-692130 www.vdriet.nl

Geniet van een kopje koffie terwijl 
de kinderen zich vermaken in de speelhal!  

Bij ons is spelen gewoon gratis! 
(consumptie verplicht)

Meer dan pannenkoeken!
Ossestraat 11   5367 NE   Macharen

0412-647890   info@deoudemaas.nl    www.deoudemaas.nl

Camping_2016_11.indd   1 24-11-16   19:10

www.golfbad.nl
Euterpelaan 1, Oss

DOWNLOAD ONZE
NIEUWE APP! Voor een spetterend dagje uit!

IK WIL OERRR

Meld je aan op OERRR.nl



Trailerhelling
Recreatiepark De Lithse Ham beschikt over een trailer-
helling. Door het gebruik van de trailerhelling kunt u uw 
boot in en uit het water laten. Voor de mogelijkheden 
en/of kosten voor het gebruik van de trailerhelling, kunt 
u het beste contact opnemen met onze receptie en/of 
onze havenmeester.

Verkeersregels
In verband met uw en onze veiligheid, verzoeken wij 
u dringend om de volgende verkeersregels in acht te 
nemen. Hartelijk dank voor uw begrip.
> Houdt eenrichtingsverkeer aan;
> Rijdt u s.v.p. niet harder dan maximaal 5 km per uur;
> Denkt u om (uw) spelende kinderen;
> Het is toegestaan om één auto bij uw chalet te 

plaatsen; indien u meer auto’s heeft, dan verzoeken 
wij u deze te parkeren op de daarvoor bestemde 
parkeerplaats bij ons hoofdgebouw.

Wasserette
Onze wasserette is geopend van maandag t/m zater-
dag van 09:00 uur tot 17:00 uur en zondag van 10:00 
uur tot 18:00 uur. De wasserette bevindt zich aan de 
buitenzijde van het hoofdgebouw. Bovengenoemde 
openingstijden kunnen bij drukte worden verruimd. 
U kunt de machines zelf bedienen, u heeft hiervoor 
geen aparte munt nodig. De wasmachine is per was-
beurt bedienbaar met 5 x € 1,00 muntstuk. De droger 
is per droogbeurt bedienbaar met € 0,50 per 10 minu-
ten. Toelichting van het gebruik van de machines is in 
de wasserette gepubliceerd. U kunt uw eigen wasmid-
del gebruiken, maar u kunt ook wasmiddel kopen bij 
onze receptie. De kosten hiervan bedragen € 0,50 per 
wasblokje.

Zwembad
Een frisse duik nemen kan in ons zwembad en/of in de 
Maas. Het zwembad bevindt zich achter het gebouw 
aangrenzend aan de speelweide. Het zwembad is ge-
opend van 10:00 uur tot 18:00 uur, indien het weer dit 
toelaat. Het (buiten)zwembad is uitsluitend toeganke-
lijk voor onze gasten. Als geregistreerde recreant op 
ons recreatiepark ontvangt u een polsbandje voor de 
toegang tot de zonneweide, speelweide en alle ove-
rige faciliteiten. Deze bandjes kunt u verkrijgen bij onze 
receptie danwel bij onze horeca-gelegenheden. Voor 
uw en onze veiligheid zijn glaswerk, ballen, luchtbed-
den en etenswaren niet toegestaan.
 



Belangrijke telefoonnummers

Park
Receptie  + 31 (0)412-481405
Havenmeester  + 31 (0)6-22251264
Calamiteiten  + 31 (0)6-53372647
Het HavenCafé  + 31 (0)412-481208
De Brasserie  + 31 (0)412-483656
Grand Yachts (Jachtenmakelaar) + 31 (0)412-310090

Politie Brabant-Noord
Alarmnummer: 112
Geen spoed, wel politie: 0900- 8844

Medisch
Huisartsenpraktijken en apotheker
Dr. Wijnhoven, Wilheminastraat 1, 
5397 ER Lith, Telefoon +31 (0)412-481359

Dr. Felix en apotheker, Antoon Coolenplein 7,  
5397 EX Lith,Telefoon: +31 (0)412-483818

Medicijnlijn +31 (0)412-483252
Spoed overdag +31 (0)412-483666

Avond- en weekenddienst:
Huisartsenpost HOV, +31 (0)900-8860

Tandartsenpraktijk
Tandartsenprakijk Lith, De Band 61, 
5397 AD Lith,+31 (0)412-481748

Tandartspraktijk Oss,Hazenkamplaan 1, 
5345 HE Oss, +31 (0)412-667979,

Ziekenhuis
Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10,  
5406 PT Uden, +31 (0)413-404040
Polikliniek Oss, Joannes Zwijsenlaan 121,  
5342 BT Oss, +31 (0)413-404040
Jeroen Bosch Ziekenhuis, Henri Dunantstraat 1,  
5223 GZ ‘s-Hertogenbosch, + 31 (0)73-5532000

Dierenartsenpraktijk
Dierenkliniek Schaijk, Hofse Hoeve 1, 
5374 DK Schaijk, +31 (0)486-463636
Diergeneeskundig Centrum Oss,  
Molenstraat 80, 5341 GE Oss, +31(0)412-636268

Bank:
Rabobank, Molenstraat 5, 5397 EK Lith,
+31 (0)412-457777. (alleen pinnen)
Rabobank Oss, Heschepad 55 , 5341 GS Oss,
+31 (0)412-457777 (bankwinkel)

Belangrijke telefoonnummers om de schade te beper-
ken in geval van diefstal of verlies van bankpassen, 
pincode of creditcards

Blokkeren bankrekening
(bankpassenmeldcentrale): 0800-0313
Blokkeren girorekening Postbank: 058-2126000
Blokkeren Eurocard : 030-2835555
Blokkeren Visacard : 020-6600611
Blokkeren American Express : 020-5048666
VAR (Vermiste Auto Register) : 071-364 17 77
(bij diefstal van een auto/motor)

Postkantoor
Postkantoor, Plus Haagen, 
Monseigneur Bekkersstraat 11, 5397 EJ Lith

Overige informatie Lith & omstreken

Taxi
Vervoersservice Van Driel, Galliërsweg 15,  
5349 AT Oss, +31 (0)412-676900

Taxi Centrale Oss, Lijsterlaan 1,  
5348 HJ Oss, +31 (0)412-484415 of +31 (0)6-41036485

Taxibedrijf Kling BV, Asterstraat 23,  
5342 BL Oss, +31 (0)412-623351

Winkelcentra in de omgeving
Centrum Oss (koopavond donderdag tot 21:00 uur)
Centrum ’s-Hertogenbosch (koopavond donderdag 
tot 21:00 uur)
Helftheuvelpassage ’s-Hertogenbosch (koopavond 
vrijdag tot 21:00 uur)

Markt
Lith, Marktplein: 
 vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur
Oss, Eikenboomgaard: 
 dinsdag van 08.00 tot 12.30 uur
 zaterdag van 08.30 tot 12.30 uur
‘s-Hertogenbosch, De Markt:
 dinsdag 09:00 tot 13:00 uur
 woensdag 09:00 tot 17:00uur
 donderdag 09:00 tot 13:00 uur
 vrijdag 09:00 tot 13:00 uur
 zaterdag 09:00 tot 17:00 uur
Maaspoort/Helftheuvel/Rompert:
 vrijdag 10:00 tot 15:00 uur

Omgevingstips
Voor meer informatie, kunt u terecht bij onze recep-
tie. Hier hebben wij een informatiekast staan met 
verschillende activiteiten, bedrijven, en recreatieve 
mogelijkheden.

Eventuele druk- en/of zetfouten zijn voorbehouden.
Maaspark De Lithse Ham is niet aansprakelijk voor
druk- en/of zetfouten.



Uw eigen lodge in
’Maaspark De Lithse Hof’

Recreëren op topniveau in de Brabantse natuur direct 
aan één van de mooiste gebieden aan de Maas.
Maaspark De Lithse Hof biedt twee type super de luxe LODGES in een schitterende setting 
als onderdeel van Maaspark De Lithse Ham.
Kwaliteit, gezelligheid en ontspanning onder uw eigen dak, midden in de wonderschone 
natuur aan de Maas.

U kiest en koopt uw eigen LODGE, kiest uw perceel en uw eigen interieur en afwerking. 
Zo krijgt u uw eigen tweede thuis in een schitterende kalme omgeving.

Maaspark De Lithse Ham kan indien u dat wenst ook de verhuur van uw LODGE verzorgen. 
U kiest zelf, geheel flexibel de periode welke u wenst te verhuren. 
U maakt, naast het zelf genieten van uw mooie bezit, ook nog eens een mooi rendement op 
uw investering.

Uw eigen lodge in 
’Maaspark De Lithse Hof’

Keuze uit twee type Lodges

3 slaapkamer Lodge met groot overdekt terras

Prijs vanaf € 64.150,-- excl. btw
Volledig afgewerkt (zie onder)
Buitenafmeting: 12 x 4,9 mtr.  + 3x6 mtr. overdekt terras, 

2 slaapkamer Lodge met groot overdekt terras

Prijs vanaf € 56.500,-- excl. btw
Volledig afgewerkt (zie onder)  
Buitenafmeting: 12,5 x 4,9 mtr.
Leefoppervlakte: ruim 60m2

Type LITHAN

Type KASELLA

Afwerking
Uw LODGE ( Lithan of Kasella) is volledig afgewerkt met oa vloerbedekking naar keuze, 
centrale verwarming, volledige moderne keuken (afzuigkap, gaskookplaat, koelkast met 
vriesvak, vaatwasser, combi-magnetron), volledige badkamer met regendouche, toilet met 
fontein, 2 of 3 slaapkamers met bedden en kasten, overdekt terras.

Interieur impressie

Recreëren 
op topniveau

Recreëren in de Brabantse natuur
direct aan één van de mooiste
stukjes aan de Maas.

Maaspark De Lithse Hof biedt twee type super 
de luxe LODGES in een schitterend domein als 
onderdeel van Maaspark De Lithse Ham. 
Kwaliteit, gezelligheid en ontspanning onder 
uw eigen dak, midden in de wonderschone 
natuur aan de Maas. 

Uw LODGE ( Lithan of Kasella) is volledig afge-
werkt met oa vloerbedekking naar keuze, cen-
trale verwarming, volledige moderne keuken 
(afzuigkap, gaskookplaat, koelkast met vriesvak, 
vaatwasser, combi-magnetron), volledige bad-
kamer met regendouche, toilet met fontein, 
2 slaapkamers met kasten, overdekt terras.

U kiest en koopt uw eigen LODGE, kiest uw 
perceel en uw eigen interieur en afwerking. 
Zo krijgt u uw eigen tweede thuis in een 
schitterende kalme omgeving.

Maaspark De Lithse Ham kan indien u dat wenst 
ook de verhuur van uw LODGE verzorgen. U 
kiest zelf, geheel flexibel de periode welke u 
wenst te verhuren en u maakt naast het zelf 
genieten van uw mooi bezit ook nog eens een 
mooi rendement op uw investering.

de Lithse Ham 3
5397 GL Lith
Tel.: 0412 481 405
info@delithseham.nl
www.delithseham.nl
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Evenemententerrein

Chalets
De Lithse Hof

Jachthaven • Vakantiepark • Sloepverhuur

Trailerhelling 
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Evenemententerrein

Chalets
De Lithse Hof

Jachthaven • Vakantiepark • Sloepverhuur

Trailerhelling 
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Sloep te huur 
op de Lithse Ham
Tel:  0412 481 405
info@delithseham.nl
www.delithseham.nl

Vaarbewijs 
niet nodig

Voorwaarden en Tarieven

Wij hanteren de Hiswa-voorwaarden zoals afgedrukt op de keerzijde 
van uw huurcontract. 

De huurperioden van onze sloepen zijn als volgt: 

Weekend: zaterdag 09:00 tot zondag 19:00 uur
Dag: 09:00 uur tot 19:00 uur
Middag: 14:00 uur tot 19:00 uur
Ochtend: 08.00 uur tot 13.00 uur

U dient vòòr afvaart een op naam gestelde huurnota te ondertekenen.

te tonen en tevens in bewaring te geven.

Huurprijzen:    

Weekend: € 295,-            Dag: € 159,-             Dagdeel: € 95,-

Prijzen zijn inclusief btw, inclusief brandstof.

Tevens mogelijk:

Picknickmand op basis van 5 personen:        € 39,-
De vulling van de picknickmand is afhankelijk of u een hele dag 
of dagdeel gaat varen.

Ook te huur: zwemvest voor kinderen tot 12 jaar,  per stuk     € 7,50  

Arrangement Hotel-Restaurant “De Brabantse Biesbosch”
Logies, half pension en ontbijt per 2-persoonskamer                € 137,-

de Lithse Ham 3 - 5397 GL  Lith
Tel.: 0412 481 405
Fax: 0412 482 538
info@delithseham.nl
www.delithseham.nl
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Herzlich Willkommen!
Herzlich Willkommen auf Maaspark De Lithse Ham.

Maaspark De Lithse Ham ist der perfekte Ort für modern organisierte 
Erholung für Jung und Alt, und bietet Ihnen 365 Tage im Jahr um von 
Ihre Freizeit zu genießen. Der gesamte Freizeitpark besteht aus einem 
schön gestalteten Chalet Park und einen Größe Jachthafen. Dies alles 
liegt schön auf dem Kieslöcher an der Maas. (Wasser) Sport & Spiel, Unter-
haltung, Strände mit Sonne Wiesen und (draußen) Schwimmbad , umgeben 
durch einer wunderschönen Natur sind die Kennzeichnen unserer schönen Re-
creatiepark.

Für einen Snack und einen Getränk können Sie sich an unsere Catering-Betrieb wenden, die Brasserie oder Hét 
HavenCafé. Die Brasserie hat eine Sonnenterrasse mit faszinierenden Blick über den Jachthafen De Lithse Ham 
und Maas. Hét HavenCafé ist stimmungsvoll eingerichtet und verfügt über einen Billardtisch. Während der Hoch-
saison gibt es lebendige Feste organisiert, so dass Sie sich sicher nicht während Ihres Aufenthaltes auf Maaspark 
De Lithse Ham langweilen sollen.

Auch Ihre Kinder können in vollen Zügen genießen. Das Park verfügt über eine Menge an Sport-und Spielaktivi-
täten auch für die Kleinen! 

“Bootfahren, Schwimmen, Entspannen, Spielen, Treffen.” 
“Ein vielseitiges Freizeitsort in Ruhe und Frieden.”

 
 
Für alle Ihre Fragen, Kommentare und / oder Reservierungen wenden Sie sich an das Maaspark De Lithse Ham 
durch info@delithseham.nl oder +31 (0) 412-481405.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und einen erholsamen Urlaub.

Mit freundlichen Grüßen,

Team De Lithse Ham



Allgemeine Informationen
Akkommodation 
Sie können Ihren Akkommodation ab 14:00 Uhr bezie-
hen, und die äußere Ankunftszeit ist 18:00 Uhr. Wenn Sie 
später anreisen möchten, sollen Sie das besprechen 
mit unseren Rezeption. Wir bitten Sie die Akkommoda-
tion für Mängel und Inventar zu überprüfen. Wenn die 
Akkommodation nicht in Ordnung ist, bitten wir Sie das 
direkt an dem Rezeption und/oder unsere Verwalter zu 
melden. Sie können die Schlüssel und Schlagbaumkar-
te zurück geben während der Öffnungszeiten unsere 
Rezeption. Wenn Sie außen unserer Öffnungszeiten der 
Schlüssel und Schlagbaumkarte zurückgeben möch-
ten, bitten wir Sie das mit unsere Rezeption zu bespre-
chen. Die Akkommodation wird gereinigt und geprüft 
durch den Housekeeping. Wenn alles in Ordnung ist 
wird die Kaution pro Bank, auf Ihre angegebene Bank-
konto, erstattet.

Abfall
Das Abfall können Sie in den verschiedenen Behältern 
deponieren. Die Mülltonne stehen auf dem Parkplatz 
unseres Freizeit-Komplex. Glas-, Papier-, Grün-und 
Hausmüll sind hier separat gesammelt. Der grüne Con-
tainer ist nur mit einem Schlüssel zu öffnen, den Sie an 
der Rezeption bekommen können. 
Besucher
Wenn Sie Besuch erhalten auf unseres Freizeitpark 
oder Jachthafen, bitten wir Sie uns zu benachrichti-
gen. Wenn die Gäste auch übernachten sollen, dann 
werden (zusätzlichen) Kosten berechnet. Besucher 
sollten immer parken auf dem allgemeinen Parkplatz.

Brasserie
Die Brasserie, ein Name dass keine weitere Einführung 
braucht. Sie sind herzlich willkommen zum Mittages-
sen, Abendessen oder einem leckeren Drink
zu empfangen. Sie können in einer entspannten Bra-
bant Atmosphäre einige gemütliche Stunden zusam-
men sein. Es ist schön, mit einem Blick auf den
Jachthafen zu entspannen. Und an eine freundliche 
und einladende Atmosphäre werde es nicht fehlen 
aber hast du etwas anderes erwartet im Herzen von 
Brabant .... ?! 

Chalets
Maaspark De Lithse Ham hat auch Chalets zu mie-
ten. Sie können auf unserem Freizeit-Komplex auch 
Chalets mieten bei unsere Rezeption. De Lithse 
Ham hat als erstes Ziel Ihren Urlaub oder Wochen-
ende unvergesslich Verbleib zu machen..! Für wei-
tere Informationen verweisen wir Sie nach unsere 
Abteilung Verkaufen & Vermieten, zu erreichen auf 
das allgemeine Telefonnummer +31 (0)412-481405. 
www.delithseham.nl

Notfälle, verspätete 
Ankunft und/oder Stö-
rungen
Für Notfälle und Störun-
gen erreichen Sie Maas-
park de Lithse Ham über 
die Telefonnummer +31(06)-
53372647

Anlagen
Alle Gäste auf unserem Chalet Park und den Jachtha-
fen können unseren Einrichtungen kostenfrei nutzen. 
Zum Beispiel der Tennisplatz, das (draußen) Schwimm-
bad, der Spielplatz und Tischtennis.

Fahrrad Vermietung
Maaspark De Lithse Ham ist wunderschön und die Um-
gebung bietet viele Routen. An der Rezeption finden 
Sie in unseren Auskunftsschalter verschiedene Rou-
ten. Darüber hinaus können auf Maaspark De Lithse 
Ham auch Fahrräder mieten. 
Bitte kontaktieren Sie der 
Rezeption für Verfüg-
barkeit und Preise. 
Sie können auch 
Kontakt aufneh-
men mit unsere 
Hafenmeister auf 
+31 (0)6-22251264. 
Reservierung ist 
verpflicht in Bezug 
auf Verfügbarkeit.



Welkom op je vakantieadres
Als de term ‘Bourgondisch’ ergens opgaat, dan is het wel in het gezellige Brabant. De èchte eyecatchers van de provincie 
Brabant hoeven niet eens te worden benoemd, maar dat dieren en attracties volop aanwezig zijn, is wel duidelijk. Laat de 
rood-wit geblokte vlag wapperen en bekijk al het moois wat Brabant je te bieden heeft via www.ticko.nl. Veel plezier!

Ontdek de leukste uitjes 
      tijdens jouw vakantie!

Veilig en vertrouwd
Ontvang tickets direct per e-mail
Geen verborgen kosten
Geen printer vereist

Een gevarieerd aanbod aan 
uitjes met korting dat jouw 

verblijf compleet maakt.

Dé site voor uitjes in de buurt!

Een dagje uit of een avondje 
genieten tijdens je vakantie? Bestel 

tickets voor attractie-, speel- en 
dierenparken, musea en nog veel 

meer!

Kijk op www.ticko.nl/brabant en 
vul de actiecode in.

Actiecode:

ticko_brabant

Schuilen voor het slechte 
weer of juist lekker 
buiten actief bezig 
zijn? Er zijn genoeg 
in- en outdoor uitjes 
waarbij een dag vol 
plezier gegarandeerd is!

In- & 
outdoor

Houd jij van lieve, enge, 
of zelfs grappige 
dieren? Bezoek 
dan een dierentuin  
tijdens jouw 
vakantie! Het perfecte 
uitje voor de hele familie!

Dierentuin

Ontdek de historie 
van Nederland of 
andere interessante 
onderwerpen 
bij musea in de 
buurt van jouw 
vakantiepark of camping.

Musea
& tours

Kom tot rust en schud 
de stress van het 
dagelijks leven van 
je af. Bezoek een 
van de sauna’s of 
geniet van andere 
rustgevende uitjes.

Ontspan
& geniet

Laat de adrenaline door 
je lichaam gieren! Ga 
over de kop in een 
achtbaan of neem 
plaats in één van de 
andere spannende 
attracties. 

Attractiepark

Ontdek alle uitjes met korting op www.ticko.nl

.nl

Dé site voor uitjes in de buurt!

.nl



Gefundene Objekte
Gefundene Objekte geben (und hoffentlich abrufen) 
Sie an der Rezeption. Ist es nicht im Rezeption? Dann 
können Sie auch versuchen ob das vielleicht bei dem 
Horeca geliefert ist.

Hét HavenCafé
Auf der romantischen Maas in De Lithse Ham ist ein 
gemütliches braune Café errichtet. An diese beson-
deres Stelle ist es sehr angenehm auf die Terrasse die 
ganze Hafen zu sehen, wo die verschiedenen Boote 
und Schiffe kommen und gehen. Sie können bei Hét 
HavenCafé auch gemütlich eine Partie Billard spielen. 

Hunde
Hunde sind willkommen an der Maaspark De Lithse 
Ham. Wir bitten Sie, Ihren Hund an der Leine zu halten. 
Wenn es ein „Unfall“ auftritt, bitten wir Sie um das auf-
zuräumen.

Internet / WifiTenne
Maaspark De Lithse Ham verfügt über WifiTenne. An 
der Rezeption können Sie ein WifiTenne-Ticket kaufen, 
womit Sie am Internet surfen kann. Das Ticket hat ei-
nen persönlichen Passwort, und wird verknüpft an das 
Apparat womit Sie zum ersten Mal einloggen soll. Wi-
fiTenne bietet Tickets für bis zu 2 Benutzer oder bis zu 4 
Benutzer. Für aktuelle Preise von WifiTenne Tickets, ver-
weisen wir Sie nach unseren Rezeption. Das Gebrauch 
von WifiTenne ist nicht im Preis der Unterkunft inbegrif-
fen.

Beschwerden
Natürlich tun wir unser Bestes, um Ihnen den bestmög-
lichen Service während Ihres Urlaubs zu bieten. Al-
lerdings kann es immer wieder Probleme und / oder 
Beschwerden auftreten.  Wir möchten Sie bitten, eine 
Nachricht direkt an die Rezeption und/oder unseren 
Verwalter(s) zu machen, so dass wir etwas machen 
können um Ihnen zu helfen. Bitte melden Sie das sofort 
während Ihres Urlaubs, und nicht am Ende oder nach 
dem Urlaub, weil wir dann keine Alternative mehr bie-
ten können.

Maaspark De Lithse Hof
Ein neues Projekt zu realisieren: Kaufen Sie Ihr Traum 
Lodge in „Maaspark De Lithse Hof‘. ‘Maaspark De Lith-
se Hof‘ ist eine hübsche Landschaftspark mit etwa 25 
Lodges zu Fuß erreichbar: Jachthafen, Schwimmbad, 
Horeca und Maas Beach. Full-Service von Maaspark 
De Lithse Ham. Für ihre eigenen Vergnügen oder als 
Teil eines attraktiven Leasing Anordnung des Lithse 
Ham. Es gibt zwei Arten Lodges zur Verfügung: „Lithan 
(4 Personen) oder Kasella“ (6 Personen). Besuchen 
Sie unsere Modell Lodges. Weitere Informationen an 
der Rezeption oder auf unserer Website www.delith-
seham.nl.

Notfälle
Im Notfall rufen Sie die Telefonnummer 112 an. Zusätz-
lich können Sie Maaspark De Lithse Ham anrufen auf 
+31 (0) 412-481405. Außerhalb der Öffnungszeiten ar-
beiten wir mit Verwalters, man kann dann einer unse-
rer Verwalters erreichen auf Telefonnummer + 31 (0)6-
533726471. Auf der Seite des Hauptgebäudes (links 
vom Haupteingang) hängt ein AED-Gerät. Bitte nach 
der Bereitstellung und Nutzung der Kontakt-Nummer 
auf der AED telefonieren.

Andere Aktivitäten
An der Rezeption Entdecken Sie weitere Informatio-
nen über andere Aktivitäten auf De Lithse Ham und in 
der Nähe finden.

Pins 
Sie können nur an der Rezeption Pins für eine Zahlung 
zu erfüllen. Es ist leider nicht möglich an der Rezeption 
Geld zu bekommen. Dazu verweisen wir nach die Ra-
bobank, Molenstraat 5, 5397 EK Lith. Sie können auch 
Geld abheben bei der mobilen Geldautomaten im 
Supermarkt Plus- Lenssen , Monseigneur Bekkersstraat 
11, 5391 EJ Lith.
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SPECIAL OUTBOARD SERVICE

ZOMERSCHOE
•  Verkoop van nieuwe en gebruikte
 buitenboordmotoren (ook electro)
 Constante voorraad ± 80 stuks
•  Inruil mogelijk
•  Gebruikte onderdelen alle merken
•  Reparatie alle merken
• Ski’s, fun tubes en toebehoren

•  Grote voorraad propellers
•  Speed-, tour-, vis-, console- 

en rubberboten.
•  Kano’s

Schansedijk 7 • Alphen (Gld.) • Tel. 0487 - 56 14 89
Ook bereikbaar via de Maas - Aanleg mogelijk

Dealer van:
Honda, Suzuki, Mercury,
Evinrude en Torqeedo.

WWW.ZOMERSCHOE.NL

AutoCare Lith    Het Wargaren 66     5397 GN  Lith
0412 48 14 66     mail@autocarelith.nl

 Ma-Vr : 08.00 -17.30 uur   Za : 09:00 - 13:00 uur

Uw auto, onze zorg

Ook voor al uw (winter)banden

Onderhoud en reparatie
van álle 

automerken! AHoesenboslaan 60 // 5351 PD Berghem // Tel. 0412- 403 616
Mob. 06-462 350 35 // basenjurvandenakker@live.nl

sanitairspecialist

loodgieterswerk

dakbedekking

tegelwerk

cv installatie

cv onderhoud

Van den Akker Montagebedrijf is een allround bedrijf, dat u graag 
van dienst wil zijn bij alle voorkomende loodgieterswerkzaamheden.

U kunt bij ons terecht voor het repareren van een kraan tot het 
plaatsen van een nieuwe cv installatie, we zijn dealer van de merken 
Nefit, Intergas en Remeha. Wij werken met een 24 uur storingsdienst. 
We zijn gespecialiseerd in het plaatsen van waterontharders, 
wij werken met het merk Boshuis. 

Verder kunt u bij ons terecht voor :
- installeren van een complete badkamer
- dak reparatie, plaatsen van nieuwe goten
- onderhoud cv installatie

Hoesenboslaan 60 // 5351 PD  Berghem // Tel. 0412 - 403 616
Mob. 06 - 462 350 35 // basenjurvandenakker@live.nl



Bootsvermietung
Ein Schaluppe mieten in Brabant? De Lithse Ham 
macht es möglich! Die RiverCruise23 ist eine sehr sta-
biles Schaluppe mit vorzügliche Fahreigenschaften. Es 
ist sehr schön der Maas und Maaspark De Lithse Ham 
und Umgebung zu erkunden. Die RiverCruise23 bietet 
Platz für 8 Personen, so gibt es Raum für die ganze Fa-
milie! Die Schaluppe hat ein Bugstrahlruder, so dass Sie 
vertraut und mühelos abfahren und vertäuen kann. 
Schwimmfesten sind auf Anfrage verfügbar und Sie 
können das vor der Abreise bei unserem Hafenmeis-
ter erhalten. Reservierung eines Bootes ist verpflicht. 
Für die aktuellen Mietpreise, kontaktieren Sie bitte un-
sere Rezeption und /oder unseren Hafenmeister ab  
+31(0)6 - 22251264. www.sloepverhuurdelithseham.nl

Imbissstube
Eine Pommes und/oder einen Snack können Sie bei 
dem Imbissstube bekommen. Die Imbissstube ist etab-
liert in dem Hauptgebäude zwischen den beiden Treff-
punkte befindet. Für die Öffnungszeiten der Imbissstu-
be, verweisen wir Sie nach dem Imbissstube, wo der 
Öffnungszeiten veröffentlicht werden.

Spielplatz
Auf dem Sonnenwiese und Spielplatz gibt es verschie-
dene Sport- und Spielmöglichkeiten.  Es gibt mehrere 
Spielgeräte, ein Schwimmbad, ein Tennisplatz, eine 
Kegelschale Platz, Tischtennis, Fußball und Volleyball-
möglichkeiten.

Supermarkt
Für Ihre täglichen Einkäufe können Sie nach mehrere 
Supermärkte in der Nähe gehen. Maaspark De Lithse 
Ham hat keine Supermarkt. In der Umgebung gibt es 
viele Supermärkte und Geschäfte, einschließlich Plus, 
Monseigneur Bekkersstraat 11, 5397 EJ Lith. (Auto: 2,9 
km; Fuß: 2,4 km; Radfahren: 2,4 km)

Trailerhelling / Slippe
Recreatiepark De Lithse Ham verfügt über ein Trailer-
helling/eine Slipanlage. Mit den Trailerhelling/Slipanla-
ge können Sie Ihr Boot in und aus das Wasser holen. Für 
die Möglichkeiten und/oder Preise für die Benutzung 
der Slipanlage, bitte kontaktieren unsere Rezeption 
und/oder unsere Hafenmeister.

Verkehrsregeln
In Zusammenhang mit Ihrer und unserer Sicherheit, bit-
ten wir Sie, den nachfolgenden Verkehrsregeln zu be-
obachten. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
* Bitte respektieren Sie die Verkehrsschilden und halten 

Sie sich an Einbahnverkehr.
* Bitte fahren Sie nicht schneller dann 5 km pro Stunde.
* Meinen Sie (Ihre) spielende Kinder!
* Es ist erlaubt ein Auto zu Ihrem Chalet zu parken. 

Wenn Sie mehr Autos haben, bitten wir Sie, diese auf 
dem ausgewiesenen Parkplatz bei unserem Haupt-
gebäude zu parken.

Waschsalon
Unsere Waschsalon ist geöffnet von Montag bis Sams-
tag von 09:00 bis 17:00 Uhr und Sonntag von 10:00 bis 
18:00 Uhr. Die Wäsche ist etabliert auf der Außenseite 
des Hauptgebäudes. Genannte Öffnungszeiten kön-
nen bei Zulauf verlängert werden. Sie können die Ma-
schinen selbst bedienen, die Gebrauchsanweisung ist 
in dem Wachsalon veröffentlicht. Die Waschmaschine 
wirkt mit 5 x € 1,00 Münz. Der Trockner wirkt mit € 0,50 
pro 10 Minuten. Sie können Ihre eigenen Waschmittel 
verwenden, aber Sie können auch Waschmittel kau-
fen bei dem Rezeption. Die Kosten betragen € 0,50 für 
das Waschmittel.

Schwimmbad
Ein frische Kopfsprung machen kann in unserem 
(draußen) Schwimmbad und/oder in der Maas. Das 
Schwimmbad befindet sich hinter dem Gebäude ne-
ben dem Spielplatz. Das Schwimmbad ist geöffnet 
von 10:00 bis 18:00 Uhr, wenn das Wetter es zulässt. Das 
(draußen) Schwimmbad ist ausschließlich für unsere 
Gäste. Wenn Sie sich registrieren dann entfangen Sie 
ein Armband für den Zugang zum Liegewiese, Kinder-
spielplatz und allen anderen Einrichtungen empfan-
gen. Diese Armband können Sie an dem Rezeption 
oder bei unseren Horeca verkriegen. Zu Ihrer und unse-
rer Sicherheit sind Glas, Bälle, Luftmatratzen und Essen 
nicht erlaubt.



Telefonnummern von Interesse

Park
Rezeptie               + 31 (0)412-481405
Hafenmeister               + 31 (0)6-22251264
Notfälle oder Störungen  + 31 (0)6-53372647
Het HavenCafé              + 31 (0)412-481208
De Brasserie               + 31 (0)412-483656
Grand Yachts ((Yachtmakler) + 31 (0)412-310090

Polizei Brabant-Noord
Alarmnummer: 112
Keine Not, doch Polizei: 0900 - 8844

Medizinische
Hausarztpraxen und Apotheke
Dr. Wijnhoven, Wilheminastraat 1, 
5397 ER Lith, Telefoon +31 (0)412-481359

Dr. Felix en apotheker, Antoon Coolenplein 7, 
5397 EX Lith, Telefoon: +31 (0)412-483818

Medizin-Linie: +31 (0)412-483252
Notfall (tagsüber): +31 (0)412-483666

Abends und am Wochenende:
Erste-Hilfe-Praxis, +31 (0)900-8860

Zahnarzt
Tandartsenprakijk Lith, De Band 61, 
5397 AD Lith,+31 (0)412-481748

Tandartspraktijk Oss,Hazenkamplaan 1, 
5345 HE Oss, +31 (0)412-667979,

Krankenhaus
Ziekenhuis Bernhoven, Nistelrodeseweg 10, 
5406 PT Uden, +31 (0)413-404040
Polikliniek Oss, Joannes Zwijsenlaan 121, 
5342 BT Oss, +31 (0)413-404040
Jeroen Bosch Ziekenhuis, Henri Dunantstraat 1, 
5223 GZ ‘s-Hertogenbosch, + 31 (0)73-5532000

Tierarzt
Dierenkliniek Schaijk, Hofse Hoeve 1, 
5374 DK Schaijk,+31 (0)486-463636
Diergeneeskundig Centrum Oss, Molenstraat 80, 
5341 GE Oss, +31(0)412-636268

Bank:
Rabobank, Molenstraat 5, 5397 EK Lith,
+31 (0)412-457777. (alleen pinnen)
Rabobank Oss, Heschepad 55 , 5341 GS Oss,
+31 (0)412-457777 (bankwinkel)

Bei Schaden oder Diebstahl von Bankkarten, 
Kreditkarten oder PIN-code ist es besser dass so 
schnell wiemöglich zu begrenzen.

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten 
Telefonnummern für diese zu finden:

Blockieren Bankkonto
(Meldekammer) 0800-0313
Blockieren Girokonto 058-2126000
Blockieren Eurocard 030-2835555
Blockieren Visacard 020-6600611
Blockieren American Express 020-5048666
VAR (bei Diebstahl Auto/Motor) 071-3641777

Postamt
Postkantoor, Plus Haagen, 
Monseigneur Bekkersstraat 11, 5397 EJ Lith

Weitere Informationen Lith & Umgebung

Taxi
Vervoersservice Van Driel, Galliërsweg 15, 
5349 AT Oss, +31 (0)412-676900

Taxi Centrale Oss, Lijsterlaan 1, 
5348 HJ Oss, +31 (0)412-484415 of +31 (0)6-41036485

Taxibedrijf Kling BV, Asterstraat 23, 
5342 BL Oss, +31 (0)412-623351

Geschäftszentren in der Nähe
Geschäftszentrum Oss
(Dienstleistungsabend Donnerstag bis 21:00 Uhr)
Geschäftzentrum ‘s-Hertogenbosch
(Dienstleistungsabend Donnerstag bis 21:00 Uhr)

Markt
Lith, Marktplatz:
 Freitag von 08:30 bis 12:30 Uhr
Oss, Eikenboomgaard:
 Dienstag von 08:00 bis 12:30 Uhr
 Samstag von 08:30 bis 12:30 Uhr
‘s-Hertogenbosch, Marktplatz:
 Dienstag von 09:00 bis 13:00 Uhr
 Mittwoch von 09:00 bis 17:00 Uhr
 Donnerstag von 09:00 bis 13:00 Uhr
 Freitag von 09:00 bis 13:00 Uhr
 Samstag von 09:00 bis 17:00 Uhr
Maaspoort / Helftheuvel / Rompert:
 Freitag von 10:00 bis 15:00 Uhr

Umwelttipps
Besuchen Sie für weitere Informationen bitte unsere 
Rezeption. Hier haben wir eine Info-Box mit verschie-
denen Aktivitäten, Geschäfte und Freizeitmöglichkei-
ten.

Eventuelle Fehler sind vorbehalten. Maaspark De Lithse Ham ist 
nicht verantwortlich für Drückfehler.



Herbeleef je mooiste 
vakantieherinnering en 
bestel nu je  product 
met 20% korting!

Gebruik de kortingscode 
VAKANTIECEWE
Ga snel naar www.cewe.nl

*  Deze code is eenmalig geldig t/m 31-12-2018 via www.cewe.nl 
en niet in combinatie met overige kortingen.

 bij je bestelling*

Bekijk het volledige aanbod

producten online op
www.cewe.nl
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