
CAMPINGTALK AAN ZEE 

NIEUWE ACCOMMODATIES IN 2021 
 

De Beachlodges zijn afgebroken en worden vervangen door nieuwe accommodaties: de Beachdome, Seacocoon en 
de Dunelodge. 

CAMPINGTALK AAN ZEE - DECEMBER 

 

ENQUETE SEIZOENKAMPEREN 2020 

Onlangs hebben wij je de enquête verstuurd. Heb je 
deze nog niet ingevuld? Dit kan tot 31 december 
2020. Wij hechten veel waarde aan jouw input. 

 

 
OMBOEKDAG  

 
Afgelopen week is de omboekdag geweest.   

We hebben weer een aantal huidige gasten blij 
kunnen maken met één van hun aangegeven  

voorkeursplaatsen. Begin januari zullen wij starten 
met de communicatie richting de geïnteresseerden 

om zo de vrije seizoenplaatsen te verloten. 

 

RECEPTIE IN LOCK… 

 

In verband met de aangescherpte maatregelen is 

ook de receptie gesloten voor bezoek. Wij zijn in 

ieder geval tot 19 januari alleen telefonisch of per 

email bereikbaar, van maandag t/m vrijdag tussen 

9.00 en 16.00 uur. Eerste & tweede Kerstdag zijn we 

niet bereikbaar, en van 30 december t/m 3 januari 

zijn we ook geheel gesloten. De kijkzondag van 

januari gaat helaas niet door. 

 

Voor alle actuele informatie:  

houd onze Facebookpagina in de gaten. 

 

Wij hopen op de kijkzondag van 7 februari en 7 

maart weer open te zijn voor bezoek. 

 
GEZOCHT: Sporttrainer! 

 
Bén jij of kén jij iemand die sportlessen kan 

verzorgen voor onze gasten? Van Bootcamples tot 
aan circuittraining of zelfs personal training? Voor 

het nieuwe seizoen zijn we op zoek naar nieuwe 
trainer(s). Voor meer informatie bel 023-5411570 
of stuur een email naar: info@campingdelakens.nl 

t.a.v. Sanne. Uiteraard staan we ook open voor 
jouw ideeën bij de invulling van de sportlessen! 

KERSTGROET 

Namens het gehele team van de Lakens wensen wij je hele fijne kerstdagen toe  
en bovenal een gezond 2021 met heel veel kampeerplezier! 

 
VERNIEUWDE WEBSITE 

 
Heb je onze vernieuwde website al gezien? Sinds 

maandag 21 december is deze online.  
Zeker een bezoekje waard! Kijk snel op: 

www.campingdelakens.nl   
 

 

https://www.campingdelakens.nl/overnachten/accommodaties/accommodatie/3315/Beachdome
https://www.campingdelakens.nl/overnachten/accommodaties/accommodatie/3316/Seacocoon
https://www.campingdelakens.nl/overnachten/accommodaties/accommodatie/3317/Dunelodge
http://www.facebook.com/campingdelakens
mailto:info@campingdelakens.nl
http://www.campingdelakens.nl

