
CAMPINGTALK AAN ZEE 

WINTERWERKZAAMHEDEN 

 
Staat u alweer te popelen om te komen 

kamperen? Het duurt niet zo lang meer hoor. 
Op het terrein wordt er hard gewerkt om alles 

gereed te hebben. Zo is de Zep Zone echt 

mooi opgeknapt! Een nieuwe vlonder, de 
wanden gepimpt! Zep is erg blij met de 

verandering! Ook wordt er gewerkt aan de 
ombouw van het Konijnenbosch en zullen de 
goedgekeurde wensen gerealiseerd worden. 

Dit zal uiterlijk de laatste week voor opening 
gereed zijn. 

Wilt u niks missen van alles wat ons bezig 
houdt? Volg ons dan op Facebook of 

Instagram. Zeker de moeite waard ;-). 
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NIEUWE SEIZOENKAMPEERDERS 

 

Inmiddels hebben wij met de nieuwe  

seizoenkampeerders persoonlijk kennis  

gemaakt en dat was enorm leuk. Mocht u  

behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek 

met één van ons, voelt u zich dan vrij om dit 

aan te geven. We plannen dit graag in. 

 

KEURING KAMPEERMIDDEL 

 
We besteden hier altijd veel aandacht aan. Dit 

doen we voor de veiligheid van u, en uw 
medekampeerders. Een geldige keuring van 

uw gas- en elektra installatie is dus 

essentieel. In uw mijn omgeving 
(www.mijncampingdelakens.nl/ mijn 

keuringen) kunt u precies zien wat de datum 
was van uw laatste keuring. Een keuring is 3 
jaar geldig. Zorgt u tijdig voor een nieuwe 

keuring? Deze kunt u vervolgens zelf 
uploaden in uw eigen: 

www.mijncampingdelakens.nl. 

BUITENGEWOON KINDERFESTIVAL 

 
Op 15 juni vindt op de camping het 

BuitenGewoon Kinderfestival plaats, van 
12.00 uur tot 20.00 uur. Dit zal zijn op de 
Coastpitch, het terrein waar het Surfana 

festival ook altijd gehouden wordt. Mocht u 
hier graag met uw (klein) kinderen naartoe 

willen dan kunt u hier terecht voor tickets. 
  

OPENINGSWEEKEND 

De camping zal op 29 maart weer open gaan. 

Vanaf dat moment bent u welkom om alles 

weer op te bouwen en lekker te blijven 

slapen. Op zaterdag 30 maart, dit jaar precies 

in het openingsweekend, vindt de 30 van 

Zandvoort plaats. Een wandeltocht die voor 

een klein gedeelte over de camping zal gaan. 

Dit zal tussen 11.00 en 14.00 uur zijn. De 

gasten komen de camping op bij Paleis 

Soestdijk, en wandelen dan richting Gestrand, 

waarna ze de camping verlaten via de uitgang 

richting de Parnassiaweg. We proberen de 

overlast hiervan zo veel mogelijk te beperken. 

Zo zijn er verkeersregelaars die hun uiterste 

best doen alles zo soepel mogelijk te laten 

verlopen.  

http://www.facebook.com/campingdelakens
https://www.instagram.com/campingdelakens/
http://www.campingdelakens.nl/
http://www.mijncampingdelakens.nl
https://www.kinderfestivalhaarlem.nl/


 WIFI 

 
Vol trots kunnen wij u meedelen dat het WIFI 

netwerk een volledige upgrade gaat krijgen. 
Het is een uitdaging om op een terrein van 27 

hectare wifi aan te bieden die past bij deze 

tijd. In samenwerking met Bluetrace zijn wij 
de uitdaging aangegaan om een netwerk te 

kunnen bieden dat past bij het online gedrag 
van deze tijd. 

Vanaf komend seizoen bieden wij over de 

gehele camping een gratis netwerk aan 
geschikt voor het lezen van e-mail of om iets 

op te zoeken. Mocht u willen streamen dan 
kunt u direct online een premium ticket 

aanschaffen voor de gewenste periode en 

deze voldoen per i-Deal. Meer informatie 

omtrent de WIFI volgt in de welkomstmail. 

 

LADYCHEF VOOR GESTRAND! 

 

Marjolein, bekend als Ladychef, heeft een 

match met Restaurant Gestrand. Ons  

concept, waar we koken met verse  

ingrediënten en gebruik maken van  

regionale producten, wordt positief  

gewaardeerd door onze campinggasten. 

Daarnaast zijn we inmiddels ook een begrip 

in de omgeving. Marjolein met haar ruime 

ervaring in dit mooie vak èn haar  

verrassende ideeën sluiten daar perfect bij 

aan. Kom je voor een lekkere dag special, 

een goede borrelhap, voor alleen een 

hoofdgerecht of een verrassend menu, het 

staat allemaal op haar menukaart dit  

seizoen. Samen met Marjolein vormen we 

een goed geolied team waarmee we weer 

veel gasten gaan verwennen en blij maken. 

EXTRA PARKEERKAART 2019 

 
Het aanvragen van een extra parkeerkaart 

voor seizoen-2019 is vanaf nu mogelijk. Het 
tarief bedraagt € 113,50. De verhoging heeft 
te maken met het nieuwe BTW tarief. Wilt u 

de extra parkeerkaart, stuur dan een email 
naar:  

seizoenkamperen@campingdelakens.nl o.v.v. 
uw naam en plaatsnummer. Indien u de kaart 

vooraf aanvraagt, dan zullen wij ervoor 

zorgen dat deze ook in uw welkomstmap zit 
bij aankomst en bij aanvang van het seizoen 

inzichtelijk is in Mijndelakens. 

 Tot slot… WIST U DAT... 

…. U vanaf vrijdag 29 maart weer van harte welkom bent om weer te komen kamperen? 

…. De data van Borrelpop 2019 ook al bekend zijn en te vinden zijn op de website? 

…. Gestrand dit seizoen dagelijks ontbijt zal aanbieden tussen 8.00 en 11.00 uur? 

…. Stay & Go op maandag en dinsdag open zal zijn met een nieuw assortiment in salades,  

en wisselende dagspecial naast de vertrouwde pizza’s, burgers en snacks? 

…. Onze collega Marion als enige dame van de Kennemer Duincampings heeft mee gerend 

met de Egmond halve marathon? 

mailto:seizoenkamperen@campingdelakens.nl
https://www.campingdelakens.nl/recreatie/activiteiten/activiteit/1704/Borrelpop-2019

