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TROTS!

De Free library, boeken
meenemen, ruilen of
brengen. Het kan allemaal!
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We kijken met veel plezier
terug op een eerste seizoen
met heel veel zon en vrolijke
gebruinde camping gasten.
Dat we oma zo plotseling
moesten missen was voor
ons erg lastig en we hebben
gemerkt dat wij niet de enige
waren die aan haar afwezigheid moesten wennen. We
hebben veel mooie verhalen
over oma, op het kantoor van

de camping, mogen horen en
daar zijn we heel dankbaar
voor.

kijken dan ook uit naar de
komst van de eerste gasten in maart.

Er is veel op ons afgekomen
het eerste seizoen maar met
elkaar hebben we er een geslaagd eerste seizoen opzitten. Op dit moment zijn we
bezig met de voorbereidingen
van het nieuwe campingseizoen, we

NIEUW SPEELPLEZIER
In maart zal er op veld 8 een splinter nieuwe speeltuin pronken. We hopen dat er in de zandbak
veel nieuwe vriendschappen worden gesloten en dat hier met net zoveel plezier gespeeld zal
worden als met het vorige exemplaar!

Reserveren

Prijsverhoging

We merken dat er wat onduidelijkheid is ontstaan omtrent het reserveren. Het is mogelijk om maximaal 1
jaar van te voren te reserveren. Reserveren kan via de mail of het formulier op onze website. De reservering is pas geldig als deze bevestigd is
door de camping. Een groepsreservering gaat via 1 contactpersoon. Ook
als zij al meerdere jaren op het zelfde
moment komen, is een reservering
vereist.

In september 2018 hebben we de
nieuwe prijzen voor 2019 bekent
gemaakt, via deze weg willen we u
hier nog eens extra op attenderen.
We willen graag investeren in de
camping de nieuwe speeltuin is hier
een voorbeeld van.

Parkeren op het erf
Er komt weer een hek tussen de twee
schuren om het erf af te sluiten. Ivm
Lola en andere kleine kinderen willen
we niet dat hier geparkeerd wordt als
het hek gesloten is, we vragen hier
rekening mee te houden en deze
nieuwe regel te respecteren.

Verhuurmogelijkheden
Er wordt volop gebruik gemaakt van
de verhuur mogelijkheden op onze
camping. Naast de 6 tourcaravans,
verhuren we de autogarage en het
chalet op het erf. De 6 tourcaravans
rouleren in het voor en naseizoen
over de camping. In het hoogseizoen
hebben ze een vasteplaats met voortent. De autogarage is bedoeld voor
en het chalet voor de gasten die voor

iets meer comfort willen gaan. Dit
jaar gaat er nog een ministacaravan in
de verhuur, speciaal voor twee volwassenen en 2 kleine kinderen. Deze
caravan is voorzien van een kinderstapelbed en een tweepersoons
bed, een prive tuintje en alle benodigdheden om te koken. Douchen en
afwassen kan op steenworp afstand
in het kleine toiletgebouw.

Pallets

Rust om 23.00u

Concert at sea

Ook ondanks de droge zomer zijn de
pallets volop gebruikt, fijn dat er
zoveel gebruik gemaakt wordt van
deze service. Deze wel graag om en
om stapelen en terug leggen op de
verzamelplaats, niet in de bosjes.

We vinden het heel leuk om te zien
dat er zo veel verschillende vriendschappen bestaan en ontstaan op de
camping. Wel willen we nog eens
gezegd hebben dat het om 23.00 uur
echt stil moet zijn.

In het weekend van 28 juni is het
concert at sea en is de camping vol
met mensen die het populaire festival
op de brouwersdam bezoeken. Houd
hier rekening mee als u in deze periode naar de camping komt.

1. ‘Poffers aan zee’ kwam gezellig poffertjes bakken 2. Koekjes bakken als zomeractiviteit 3. Jaarlijks vlottenbouwen
4. Kamvuurtje in de herfstvakantie 5 Luss, de nieuwe campingkat en Saartjes vriendje 6. Vuurtje maken op het erf.
Ook in 2019 zullen we weer verschillende dingen organiseren.

