
CAMPINGTALK AAN ZEE 

LIEVE SEIZOENKAMPEERDERS 

Wat een gekke start van het seizoen, maar wat 
fijn dat alles weer open is en veel weer mag. De 

sauna is dagelijks voor jullie geopend van 
10.00 tot 22.00 uur. Bezoek is welkom, maar 

let erop dat ook bij ons nog steeds de 1,5 meter 
regel van toepassing is. Wij wensen iedereen 

een heerlijke zomer toe!  
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SUPERMARKT DE SPAR 
 

Ester staat ook dit seizoen weer voor jullie klaar 
met warme broodjes en verse ingrediënten. 

Was het jullie al opgevallen dat ze langer open 
is? Tot 19.00 uur kunnen jullie bij haar terecht 
tijdens het hoogseizoen. Net zoals Behind the 
Beach zal ook zij dit seizoen open blijven tot 

zondag 8 november.  

 

ENTER DE WAVE 

Wegens Covid-19 dit jaar geen groepen 
vrienden op het jongerenveld, maar ruimte voor 

een nieuw invulling, namelijk Enter de Wave. 
Zij bieden hun gasten een vakantie vol surfen, 
yoga en muziek. Hun area is niet toegankelijk 

voor onze campinggasten. Natuurlijk kunt u wel 
gewoon via het Strandpad richting zee.  

BEHIND THE BEACH 

Hebben jullie het al gezien?! Behind the Beach 
is verplaatst en wel naar hetzelfde  gebouw als 
de Spar. Nu het hoogseizoen van start is zijn zij 
ook de gehele dag geopend. Krijgt u bezoek dan 

kunnen zij ook hier terecht om een fiets te 
huren, zodat jullie samen op pad kunnen in de 

mooie omgeving. 

POP UP STORE 
 

Maar wat gebeurd er dan met de oude 
fietsverhuur locatie? Sinds dit seizoen hebben 

wij een Pop Up Store. De eerste winkeliers 
hebben er al gestaan en met groot succes. Wil je 
ook jouw producten aanbieden, vraag gerust op 

de receptie naar de mogelijkheden.  



RODE VLAG 

Het zal je verbazen met deze regenachtige 
dagen de afgelopen tijd, maar de voorzomer 

was behoorlijk warm en dus is de rode vlag al 
gehezen dit seizoen. Wat houdt dit in? 

Wanneer de vlag wordt gehezen bij de ingang 
van de camping en/of bij de receptie betekend 
dit ernstige droogte en dus hoog brandgevaar. 
Wees dan alert en ga nauwkeurig om met vuur 
(barbecue, sigaret, etc.), een vonkje is namelijk 

al genoeg. 

OUTDOOR CINEMA 

YES! Outdoor Cinema gaat gewoon door dit 
seizoen. Op 9, 16 en 23 augustus gaat het 

scherm weer aan, leggen we kleedjes neer en 
wordt het weer volop genieten.  
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RESTAURANT GESTRAND 

Dit seizoen een nieuw concept in ons 
restaurant. Een ‘All day Menu’ met voor ieder 

wat wils. Ook aan Vega’s en Vegans wordt 
gedacht. Wil je reserveren dan kan dit via de 
website. Haal je liever af check dan de ‘To-Go 

menu’. Voor de kids hebben we de Zeppie Meal 
Box. Dat maakt het eten pas echt een feestje.  

ONDERHUUR 
 

Ondanks een korter seizoen ben je er nog 
steeds vrij in om je plaats maximaal 28 dagen 
per seizoen te verhuren. Vergeet je deze niet 

aan te melden in jouw ‘MijndeLakens’?  

KORREN 

Iedere maandag is Gjalt weer op de camping 
om iedereen mee te nemen in zijn speurtocht 

door de Noordzee. Voor alle leeftijden is dit een  
te gekke avond waarin je super veel kan leren 

over wat er zwemt in onze zee. 

BORRELPOP 

Donderdag 23 juli 

Donderdag 30 juli 

Donderdag 6 augustus 

Donderdag 13 augustus  

Donderdag 20 augustus 

muziek | eten & drinken|16.00 uur 


