
 

 
 
 
Wat is er weer veel gebeurd afgelopen winter!  Vol trots vertellen we daar graag wat meer over. 
Het nieuwe centrumgebied staat: Eat & Play. Restaurant Gestrand, Stay & go en de recreatieruimte 
met binnenspeeltuin zijn gerealiseerd. Wat is het gaaf geworden. Komt u ook naar de openingsborrel?  
Vrijdag 25 maart vanaf 16.00 uur nodigen wij u uit om met ons te proosten. 
 
Er is ook een te gekke buitenspeeltuin gecreëerd, de fietsverhuur is er naartoe verhuisd en ook de 
wellnessbus staat nu centraal. Alles bij elkaar.   
 

Mijn omgeving 
Wat is er nu allemaal te vinden in uw mijn omgeving (buiten alles wat u al wist ) 
 

- Toegangskaart 
48 uur van tevoren kunt u uw toegangskaart, onder ‘mijn toegangskaart’ terugvinden. De QR 
code kunt u uitprinten of via uw smartphone voor de slagboom houden. Heeft u een extra 
toegangskaart gekocht? Dan is deze ook terug te vinden onder uw ‘toegangskaarten’. De 
toegangskaarten zullen alleen terug te vinden zijn wanneer alles betaald is, volgens afspraak. 

- Informatieboekje en calamiteitenflyer 
- Welkomsttijden receptie, restaurant Gestrand, Spar, wasserette en de fietsverhuur ‘Behind 

the beach’. 
 

Welkomstmap 
Op de receptie hebben wij een welkomstmap voor u klaar staan. In deze map vindt u: 

- Vouchers voor behandeling wellnessbus 
- Vouchers voor een yoga- of meditaties 
- Kortingsvoucher Restaurant Gestrand 
- Alle informatie met betrekking tot het gebruik van de Sauna in de Wastobbe  
- Wifi ticket, al kunt u de code ook terugvinden in de ‘mijnomgeving’ 
- Rooster wellnessbus en de contactgegevens. Vanaf dit jaar is het ook mogelijk vanuit uw ‘mijn 

omgeving’ een afspraak te maken voor een behandeling. Cool toch? 
- Kortingsbon van Behind the beach 
- Kortingsbon Soellaart, kampeer/outdoor winkel in Haarlem  
- Geprinte versie van de toegangskaart 

 

Restaurant Gestrand: feestelijke opening 
We hadden het er al kort over, maar graag proosten wij met u tijdens de openingsborrel op vrijdag 25 
maart, vanaf 16.00 uur. 
 
Ons nieuwe restaurant Gestrand zal vanaf donderdag 24 maart haar deuren openen. Op donderdag 
om 17.00 uur kunt u al terecht in ‘’Gestrand Stay & go’’ om de nieuwe burgers en pizza’s te komen 
bestellen.  
 
Vrijdag vanaf 16.00 uur zal de feestelijke opening plaatsvinden voor het hele restaurant met muziek 
van Speelman & Speelman en gezelligheid.  
 
Zaterdag, zondag en maandag zal er tijdens dit Paasweekend ontbijt en lunch zijn vanaf 08.00 uur om 
de dag goed te beginnen. Mocht u nu al willen reserveren voor een heerlijk ontbijt of Paasdiner? Bel 
dan met: 0613130605. 
 
In de welkomstmap vindt u een voucher voor een welkomstdrankje, neem deze mee en kom genieten! 
 
 
 
 



 

 
Toeristenbelasting 
Afgelopen december heeft de gemeente Bloemendaal de toeristenbelasting voor 2016 verhoogd van 
€2,00 naar €2,15.Wij hebben er voor gekozen om deze naheffing voor 2016 niet aan u door te  
rekenen. Omdat de gemeenten de toeristenbelasting pas in december voor het volgende jaar bekend 
maakt, zullen we in de toekomst gaan werken met een voorlopig tarief.  
 

Borrelpop  
Ook dit jaar komt het weer terug: Borrelpop! 
Hapje en een drankje met heerlijk muziekje erbij? Check! Op een toplocatie? Check! Zie jezelf al 
zitten; ondergaande zon, lekker wijntje, heerlijke pizza bij een lekker muziekje met gezellige mensen  
om je heen. We beginnen al op zaterdag 7 mei. Vanaf 16.00 uur gaan we starten tot ongeveer 20.00 
uur. De locatie zal zijn bij het nieuwe Eat & Play gebied. Komt u ook? 
 
Overige data voor komend seizoen: donderdag 14 juli, donderdag 21 juli, donderdag 28 juli, 
donderdag 4 augustus en donderdag 11 augustus 2016. Tussen 16.00 en 20.00 uur. 
 

 
 

Surfana Festival 
Ook dit seizoen is het Surfana Festival weer op de camping. Begin april zal u geïnformeerd worden, 
via uw mijn omgeving’ over de mogelijkheid om gezellig een dagje naar het festival te gaan. U krijgt 
toegang voor twee personen, één dag naar keuze. Houdt u er rekening mee wel op tijd te reserveren 
voor uw gewenste dag? Dit kan tot 15 april 2016. Het festival vindt plaats op  juni 10, 11 en 12 juni. 
 

Zomerspektakel 
In  juli en augustus presenteren wij weer een spetterend zomerspektakel. Iedere avond kunt u 
meedoen met de gaafste activiteiten! Het programma wordt in de loop van het seizoen bekend 
gemaakt. Voor meer informatie kunt u terecht bij het recreatieteam, de receptie of uiteraard in de ‘mijn 
omgeving’. 
 

Privé parkeerplaatsen 
De privé parkeerplaatsen aan het begin van het Konijnenpad hebben een nieuw parkeerbordje 
gekregen, welke groter en duidelijker is.  De indeling van de parkeerplaatsen is niet veranderd. Wij 
vragen alle gasten, de privé parkeerplaatsen, te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Bezoek kan 
parkeren op de parkeerplaats aan de Voerbaan.  
 

Krantenjongen/meisje gezocht 
Voor de vakantieperioden zijn wij op zoek naar een leuke jongen of meid, vanaf 15 jaar, die het leuk 
lijkt de kranten op de camping rond te brengen. Het gaat om de vakantieperiodes, tussen ongeveer 
8.00 en 10.00 uur Bij interesse ontvangen we graag een email: werken@campingdelakens.nl. Wij 
kijken uit naar enthousiaste reacties en een leuk persoon als aanvulling op ons team. 
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Huisregels Wastobbe 
Camping de Lakens vindt het belangrijk dat iedereen optimaal kan genieten van de voorzieningen in 
de Wastobbe. Daarom vindt u in de welkomstenvelop belangrijke informatie omtrent het gebruik 
hiervan. Wij vragen alle kampeerders vriendelijk deze tot zich te nemen. 
 
De familiedouches zijn bestemd voor gezinnen met kleine kinderen en daarom uitsluitend voor deze 
doelgroep te gebruiken.  
 

Codes mindervalide-, babyruimte en familiedouches 
De ruimten voor mindervalide, baby’s en familiedouches in de badhuizen zijn alleen toegankelijk met 
een code. Deze code is, indien gewenst, te verkrijgen bij de receptie. 
 

Autovrij 
De seizoenplaatsen 1 t/m 151 zijn autovrij. Bij aanvang van het seizoen wilt u graag de seizoenplaats 
gaan inrichten. Om dit mogelijk te maken zal het gebied tijdelijk opengesteld worden. Vanaf 
donderdag 24  maart 2016, 09.00 uur tot maandag 4 april 2016, 12.00 uur zullen de plaatsen 
toegankelijk zijn met auto-caravan-combinatie. Vervolgens wordt het gebied voor verkeer afgesloten 
en kunnen u en uw kinderen optimaal genieten van de rust. U krijgt de beschikking over uw 
genummerde privéparkeerplaats. Vanaf 4 april 2016  zal er geen autoverkeer meer zijn in het autovrije 
seizoengedeelte. Richting het einde van het seizoen zullen de plaatsen vanaf maandag 17 oktober 
2016 weer bereikbaar zijn voor uw auto-caravan-combinatie.  
 

Veiligheid 
De veiligheid van alle gasten en vooral kinderen staat hoog in ons vaandel.  
Graag vragen wij u aandacht voor het volgende: 

 Graag de maximumsnelheid van 10 km/u op het gehele terrein te respecteren en altijd 
rekening te houden met (spelende) kinderen. 

 Graag geen zwembadjes gevuld te laten op de kampeerplaats als u niet aanwezig bent. 
Tevens stellen wij een maximale afmeting van 25 cm hoogte en omvang van maximaal 1.20 
cm aan deze zwembadjes. Dit in verband met verdrinkingsgevaar van peuters. 

 

Dagbezoek & logees 
Wij vinden het leuk om ook bezoekers en logees te verwelkomen. Deze bezoekers hoeven alleen een 
autokaart te betalen. Deze kosten bedragen € 7,- per dag. Let wel: er mogen nooit meer dan zes 
personen per nacht op de plaats aanwezig zijn. En mocht u nou een keer veel bezoek ontvangen voor 
bijvoorbeeld het vieren van een verjaardag? Laat ons dit dan van te voren even weten. 
 
Mocht u visite krijgen op een tijdstip dat de receptie niet geopend is, meld uw bezoek dan een dag van 
tevoren aan. Parkeren is mogelijk aan de Voerbaan. De parkeerruimte bij de receptie is uitsluitend 
bedoeld voor aankomende gasten. Zij mogen hier maximaal 15 minuten parkeren voor een bezoek 
aan de receptie. 
 

Scooter- en brommer gebruik 
Ten behoeve van de veiligheid en overlast is het gebruik van scooters en bromfietsers niet toegestaan 
op het kampeerterrein, met uitzondering van de Voerbaan van de entree tot de receptie. Vanaf de 
receptie mag u met de scooter/bromfiets, met uitgeschakelde motor, aan de hand naar uw 
kampeerplaats lopen of deze plaatsen achter de receptie in de daarvoor bestemde stalling.  
 

 



 

 

In geval van nood 
Bel in geval van nood de receptie via het noodnummer (06-51805249). Meerdere 
campingmedewerkers zijn gediplomeerd bedrijfshulpverlener en weten de Automatische Externe  
 
Defibrillator (AED) te bedienen. Bovendien werken we nauw samen met de reddingsbrigade. Hier kunt 
u ook terecht. Zij zijn te bereiken onder het telefoonnummer: (023) 573 21 73. Als u een hulpdienst 
nodig heeft, bel dan niet alleen 112, maar ook de receptie of het noodnummer. Wij kunnen de 
hulpdienst dan opvangen en de snelste weg naar de juiste plaats wijzen. Als elke seconde telt… 
 
In de welkomstenvelop vindt u onze calamiteitenflyer, neemt u deze goed door. 
 

Grofvuil 
Voor grofvuil kunt u terecht bij de Gemeentereiniging Bloemendaal aan het begin van de Zeeweg 
(Brouwerskolkweg 2 aan de achterkant van het gebouw van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 
uur en zaterdag van 09.00 - 12.00 uur). 
 
Houdt u alstublieft rekening met het volgende: “past het niet in de bak, gooi het dan in de grofvuil bak”. 
Kleine hoeveelhedencamping gerelateerd grofvuil kunt u ook hier kwijt in de grofvuil container, met het 
verzoek om dit wel ook daadwerkelijk in de container te gooien.  
 

Onderlinge afstand kampeermiddelen 
Om de (brand)veiligheid te waarborgen dient elke seizoenkampeerder 1,5 meter uit de scheidingslijn 
van de kampeerplek te blijven. Op last van de brandweer dient de minimumafstand tussen de 
kampeermiddelen namelijk 3 meter te zijn. In de tussenruimte mag wel een bijzettent geplaatst worden 
(mits dat opgegeven is bij de receptie) maar beslist geen auto. Dit om overslaan van een mogelijke 
brand te voorkomen. Voor uw eigen (brand)veiligheid adviseren wij u in ieder geval een brandblusser 
(jaarlijks gekeurd), een rookmelder, een koolmonoxidemelder en een schop voor het blussen met 
zand voor handen te hebben in of bij uw kampeermiddel. 
 

Onderhoud kampeermiddel en kampeerplaats 
Voor zowel u als uw medekampeerders is het prettig als de camping en alle kampeermiddelen er 
netjes en goed onderhouden bij staan. Daarom controleren we hierop. Waar nodig zullen we u 
vriendelijk vragen om uw kampeermiddel en/of kampeerplaats in orde te brengen of de vereiste 
onderhoudswerkzaamheden of schoonmaakwerkzaamheden te (laten) verrichten. 
 
U treft de kampeerplaats aan het begin van het seizoen onderhouden aan. Gedurende het seizoen zal 
de natuur doorgroeien en bloeien op uw kampeerplaats. In overleg met ons mag u zelf uw plaats 
bijhouden. 
 
Tot zover! Heeft u nog vragen? Laat het ons weten! Of kom gezellig langs, de deur staat altijd open en 
de koffie staat altijd klaar. Een te gek seizoen toegewenst!  
 
Enjoy!  
 
Liefs, 
 
Team Camping ‘de Lakens’ 
 
Ps: rondom station Haarlem vinden er wegwerkzaamheden plaats. Mogelijk levert dit wat extra reistijd 
op richting de camping. 
 

 


