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INVULLING WELLNESS EN SPORTTEAM 

 
Waar we in de vorige campingtalk nog een  
oproep deden, kunnen wij je nu vol trots 
vertellen dat het wellness- en sportteam 

compleet is voor dit seizoen.  
Meer informatie volgt voor opening in 

MijndeLakens.  

 

 

Wij hebben een toffe werkplek. Heb 

jij voor ons een leuke collega? 

 

Help ons aan een nieuwe collega en krijg 

zelf een cadeaubon t.w.v. € 50,-! 

Nog even en het kampeerseizoen op Camping 

de Lakens gaat weer van start. Ook Restaurant 

Gestrand opent dan weer de deuren. Voor 

komend seizoen zijn wij op zoek naar leuke en 

gezellige collega’s. Heb jij een zoon/dochter of 

ken je iemand in de familie of uit de buurt die 

ons team kan versterken?  Meld diegene dan 

aan via deze link en wie weet kan jij straks 

lekker bij ons lunchen of dineren met een 

cadeaubon t.w.v. € 50,-. 

Deze actie loopt tot 1 juli 2021.  

 

 

ZANDBAKKEN EN SNOEIEN 

De snoeiverzoeken zijn ook allemaal uitgevoerd 

en de oude zandbakken zijn vervangen voor 

nieuwe. Geen kant– en klare zandbakker maar 

uitgevoerd naar eigen idee. 

In de week voorafgaand aan het seizoen ontvang je van ons de welkomstmail. 
 

Liefs, Team de Lakens 

 

LANTAARNPALEN 
  

Op het terrein zijn er 41 nieuwe lantaarnpalen 
geplaatst. Deze werken op zonnecollectoren en 

zijn dus volledig duurzaam.  

 

RECEPTIE IN LOCK… 

 

In verband met de huidige maatregelen is de 

receptie nog steeds gesloten voor bezoek. Wij 

zijn in ieder geval tot 2 maart alleen telefonisch 

of per email bereikbaar, van maandag t/m 

vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur.  

 

KIJKZONDAG 7 MAART 

Wij hopen de kijkzondag van 7 maart weer open 

te kunnen voor bezoek. Wij kunnen dit besluit 

pas nemen na de eerstvolgende persconferentie.  

Voor alle actuele informatie houd onze website 

of Facebookpagina in de gaten. 

 
GRONDWATERPEIL PWN 

 
We zijn eind 2020 gestart i.s.m. PWN met het 

monitoren van het grondwaterpeil.  
PWN heeft hier een vijftal Pijlbuizen 

ingegraven die wij met een elektronische sonde 
elke week meten en deze gegevens doorsturen. 

Zo krijgen we een goed beeld van het verloop en 
fluctuaties in het grondwaterpeil en is het een 
stap in de goede richting voor het aanpakken 

van wateroverlast tijdens hevige regenval.  

https://www.werkenbijdekennemerduincampings.nl/aanmelden-kandidaat
https://www.werkenbijdekennemerduincampings.nl/aanmelden-kandidaat
http://www.facebook.com/campingdelakens

