
CAMPINGTALK AAN ZEE 

ONTBIJTEN IN GESTRAND 

Vanaf dit seizoen serveren wij dagelijks van 08.00 
tot 11.00 uur een heerlijk ontbijtbuffet bij Gestrand. 
Bent u geen grote eter en wilt u bijvoorbeeld alleen 
een kopje koffie met een croissant? Dan kunt u ook 
uit losse items kiezen. Prijzen p.p.: Volwassenen:  

€ 15,00 p.p. Kinderen onder 12 jaar € 5,00 p.p. 
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KINDERFEESTJES GESTRAND 

 

Op zoek naar een actief en spannend kinderfeestje? 

Eerst zelf cup cakes versieren en lekker ravotten in 

de speeltuin. Daarna op onderzoek over de camping 

tijdens een spannende fotopuzzeltocht met leuke 

natuurweetjes! Afsluiten met pizza of friet. Als toetje 

mogen de kinderen hun eigen softijs tappen! 

Kinderfeestjes kunnen dagelijks gereserveerd 

worden op www.restaurantgestrand.nl  

 

BORRELPOP 

Borrelpop is al jaren een begrip op de camping. Een 
avond genieten van het mooie leven bij  

ondergaande zon met dans en sjans. 

Iedere editie een andere band die zorgt voor een 
feestje. Tussendoor hebben we een dj die leuke 

plaatjes draait. Dans met de voetjes in het zand of 
chill op de zitzakken. De buitenbar serveert bier en 
wijn, maar voor de kleintjes limonade en appelsap. 
Begint u trek te krijgen dan heeft de Foodtainer van 
allerlei lekkers om de honger te stillen, met een ijsje 

toe natuurlijk.  

Houdt u voor het programma onze website in de 
gaten. 

Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom op de  
volgende data: 
Zaterdag 1 juni  

Donderdag 18 juli 
Donderdag 25 juli 

Donderdag 1 augustus 
Donderdag 8 augustus 
Donderdag 15 augustus 

VOUCHERS WELLNESSBUS 

 
Houdt u er rekening mee dat u op tijd een  

afspraak maakt bij de wellnessbus voor het  
verzilveren van de ontvangen  

vouchers? Lastminute afspreken kan ervoor zorgen 
dat de dames niet meer voor 27 juni de afspraken 

kunnen inplannen  
De voucher is geldig  en in te wisselen tot  

27 juni 2019. 

http://www.restaurantgestrand.nl
https://www.campingdelakens.nl/recreatie/activiteiten/activiteit/1704/Borrelpop


INCASSO LAATSTE TERMIJN 

 

Maakt u gebruik van de uitgestelde betaling, houdt 

u er dan rekening mee dat de incasso rond 1 juni zal 

worden doorgevoerd? 

 

Bedankt! 

RECREATIEPROGRAMMA 

Het recreatieteam is tussen 31 mei en 2 juni weer 
aanwezig. Daarna elk weekend in juni! 

 

Tijdens de zomervakantie is het recreatieteam 
aanwezig tussen 5 juli en 25 augustus.  

 
Het recreatieprogramma is te vinden op de website, 

of in de schatkist in de receptie. 

 

Groetjes van Zep 
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BEZOEK EN PARKEREN 
 

Ontvangt u bezoek met auto? Dan kunnen wij  
geen garantie geven op de  

beschikbaarheid van een parkeerplaats. Bij een  
volle parkeerplaats zal er voor de auto elders,  
buiten de camping, een parkeerplaats gezocht  

moeten worden.  
 

Tevens komen we de laatste weken geregeld auto’s 
tegen die geparkeerd staan voor de houten  

slagbomen in het seizoengedeelte. We willen graag 
benadrukken hoe belangrijk het is om hier geen  

auto’s te parkeren. Mocht zich een calamiteit  
voordoen dan is het belangrijk dat hulpdiensten ter 
plaatse kunnen komen, zeker in de autovrije zones 
die we afsluiten met houten  slagbomen. Bedankt 

voor uw medewerking.  

DAGSPECIAL GESTRAND 

Bij Gestrand serveren wij dagelijks een wisselende 
dag special. Elke dag een lekkere maaltijd, bereid 

door onze eigen Ladychef!  
Kijk op: www.restaurantgestrand.nl voor ons dag 

special weekoverzicht. Reserveren is niet 
noodzakelijk.  

 
Prijs: 12,50 p.p. 

https://www.campingdelakens.nl/recreatie/activiteiten-op-de-camping
http://www.restaurantgestrand.nl


WIFI 
 

Recent zijn er  vijf extra masten besteld en daarna 
geplaatst ter verbetering van ons wifi netwerk.  

Hierdoor zijn er veel mensen die gebruik kunnen 
maken van een snel netwerk en ook goed kunnen 

streamen.  
 

In sommige gedeeltes is het bereik nog niet optimaal 
of niet stabiel, dit is uitgebreid getest. Uit de testen 
is gebleken dat de masten het signaal onderling niet 
altijd voldoende doorzenden. We hebben hiervoor 

apparatuur besteld die dit zou moeten verhelpen en 
dus verbeteren. We doen er alles aan om ervoor te 
zorgen dat iedereen optimaal gebruik kan maken 

van het netwerk.  

KINDERFESTIVAL 

Op 15 juni 2019 het kinderfestival plaats op ‘de 
Lakens’. Wij kunnen u als seizoenkampeerder een 

korting aanbieden op toegangskaarten. De normale 
prijs voor ouders is € 7,50 en voor kinderen € 11,50. 

Speciaal voor u, als seizoengast van ’de Lakens’    
 € 4,50 voor ouders en € 7,50 voor de kinderen. 

Kinderen van 0 tot 3 betalen € 1,50.  Hoe maakt u 
gebruik van dit aanbod? U stuurt een email 

naar:info@kickzy.nl en u geeft aan met hoeveel 
personen u naar het festival wilt (volwassenen, 

kinderen (inclusief leeftijd), u vermeldt uw 
plaatsnummer, naam en uw mobiele 

telefoonnummer. Vanuit de organisatie van het 
kinderfestival zult u uiteindelijk de bevestiging en 

betalingsverzoek ontvangen. 

CAMPINGTALK AAN ZEE - MEI 2019 

WWW.CAMPINGDELAKENS.NL/SEIZOENKAMPEREN 

SPORTLESSEN 

 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen hebben wij het 
wellness aanbod uitgebreid en bieden we sinds dit 

seizoen ook verschillende sportlessen aan.  
Fitwalk, Zumba, Bootcamp, circuittraining en zelfs 

het boeken van een personal training  
behoren tot het aanbod.  

Voor meer informatie over het rooster en  
contactgegevens verwijzen wij u graag  

door naar deze link.  
 

mailto:info@kickzy.nl
https://www.campingdelakens.nl/recreatie/rooster-wellnessbusC:/Users/kolkm1/Documents/Aangepaste%20Office-sjablonen

