
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Lieve seizoenkampeerder, 
 
Het seizoen is alweer in volle gang! Iedereen heeft lekker opgebouwd en we hebben de 
eerste zonnige dagen gehad. 
 
Met de meivakantie in het vooruitzicht de eerste Campingtalk aan Zee van dit seizoen. 
 

Opening Gestrand 
Wat was het een gezellige drukte, tijdens de opening van Gestrand op vrijdag 25 maart. 
Leuk om te zien dat iedereen ontzettend enthousiast is en genoten heeft van de 
welkomstdrankjes. Ook de reacties op de nieuwe menukaart en de kwaliteit zijn lovend. Bent 
u nog niet wezen eten, dan is het zeker de moeite waard.  
 

 
 

Keuring kampeermiddel 
Verloopt uw keuring of is uw kampeermiddel nog niet gekeurd omdat u dit jaar voor het eerst 
bij ons te gast bent? Wij vragen u de keuring in orde te maken. U kunt de verloopdatum van 
uw keuring terugvinden in de ‘mijn omgeving’. Bent u dit seizoen nieuw als 
seizoenkampeerder? Dan vragen wij u voor 15 mei 2016 de keuring in  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
orde te hebben. In de mijnomgeving kunt u alle informatie terugvinden hieromtrent en staan 
er ook contactgegevens. Uiteraard kunt u ons ook altijd bellen of mailen.  
 

Aanvullende Voorwaarden 
Wij willen u vragen om goed kennis te nemen van de aanvullende voorwaarden 
seizoenplaatsen. Wanneer u het seizoencontract digitaal ondertekent dan gaat u met alle 
voorwaarden akkoord. Daarmee gaan wij ervan uit dat u ook overal van op de hoogte bent.  
Helaas gebeurt het toch dat er bijvoorbeeld palen in de grond geslagen worden, zonder 
overleg met ons. Dit is in dit seizoen al twee maal niet goed gegaan, en zijn er kabels 
gebroken onder de grond. Dit brengt voor u als gast ongemakken mee, maar ook voor ons. 
Wij vragen u dus altijd dit verzoek eerst aan ons te doen.  Bedankt weer  
 

Surfana dagtickets 
Woensdag 6 april hebben wij u de mail gestuurd met de link om uw dagtickets aan te 
melden. Wij herinneren u er graag aan dat het aanmelden hiervan kan tot 23 april 2016. 
 

Verdrietig nieuws 

Tot onze grote verdriet, is Jaap onlangs op 20 maart 2016 
overleden aan een acute hartstilstand. Jaap kennen we 
allemaal als de gezellige Amsterdamse Jongen. Jaap viel 
geregeld in op Camping de Lakens om zijn grote vriend Peter 
Bol te helpen met het verhuren van fietsen op onze camping 
(Behind The Beach). Zolang het zonnetje maar scheen, vond 
Jaap het al snel helemaal geweldig en kwebbelde er op los. 
Jaap is 63 jaar geworden.  
 

Wellnessbus 
U heeft in de welkomstmap weer vouchers gekregen voor een heerlijke behandeling naar 
keuze in de Wellnessbus. Deze zijn in te wisselen t/m 30 juni. Maak dus op tijd een afspraak. 
Het rooster van de Wellnessbus kunt u hier terugzien. Ook heeft u twee vouchers voor een 
uur yoga- of meditaties. Deze zijn gedurende dit gehele seizoen geldig. Wij wensen u veel 
ontspanning toe bij de dames van de Wellnessbus! 
 

 

https://www.campingdelakens.nl/wellnessrooster


 

 

 

 

 

 
 
 

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. 
 

Recreatieteam 
De komende periode is er weer zoveel leuks te doen op de camping, en in de omgeving. 

Gedurende de meivakantie is het Recreatieteam 
weer aanwezig. Voor het programma kijk snel hier. 
Tot en met 3 juli zal het Recreatieteam er in de 
weekenden zijn.   
 
Tevens zullen er diverse andere activiteiten 
georganiseerd worden in de meivakantie:  
Mountainbiken, Korren, Capoeira en Speuren naar 
sporen. Alle activiteiten zijn ook na te lezen in de 
‘mijn omgeving’ en kunt u hier vinden. 

 

Tips op- en rond de camping 
 
Bloemencorso, 23 april 
Zaterdag 23 april rijdt de 69e editie van het Bloemencorso. Vanaf zaterdagavond 21.30 uur, 
en de gehele zondag zijn de praalwagens te bewonderen in Haarlem Centrum. Voor 
informatie over de route en het evenement kunt u hier terecht. 
 
Koningsdag, woensdag 27 april 

In de omgeving is er op Koningsdag genoeg te doen. Even gezellig naar Overveen of 
Bloemendaal, of lekker op de fiets richting Haarlem Centrum of Zandvoort. Van rommelmarkt 
tot live muziek. Voor ieder wat wils. Het hele programma in Haarlem vindt u hier.  
 
Borrelpop, zaterdag 7 mei 

De eerste Borrelpop van dit seizoen zal zijn 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? De eerstvolgende editie van Borrelpop zal daarna zijn: donderdag 14 juli!  
 
 

mailto:werken@campingdelakens.nl
https://www.campingdelakens.nl/recreatie/activiteiten/activiteit/292/Recreatie-meivakantie
https://www.campingdelakens.nl/recreatie/activiteiten-op-de-camping
https://www.bloemencorso-bollenstreek.nl/nl/
http://haarlemcityblog.nl/evenementen-haarlem/koningsdag-haarlem/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moederdag, zondag 8 mei 

Moeders verwennen met een heerlijk ontbijtje? Dat kan! In restaurant Gestrand wordt een 
tafeltje voor u gereserveerd en zal er tijdens het ontbijt een muzikaal optreden zijn. Kijk hier 
voor meer informatie hierover en alle andere nieuwsberichten van de camping.  
 
Bevrijdingsdag, donderdag 5 mei 

Donderdag 5 mei is het Bevrijdingsdag (en Hemelvaartsdag ) en staat de Haarlemmerhout 
in het teken van het Bevrijdingsfestival. Voor informatie over het programma, de 
verschillende podia en optredens kijk hier. 
 
Mega Jaarmarkt Zandvoort, zondag 29 mei 

In het centrum van Zandvoort, ruim 300 kramen. Kom gezellig naar deze jaarmarkt, tussen 
10.00 en 18.00 uur 
 

Tot slot nog wat…. Wist u dat…? 
…. U via uw smartphone, ook uw toegangskaart kan downloaden en deze kan gebruiken om 
naar binnen te komen? 
…. U ook alle leuke informatie over de camping en de omgeving kunt nalezen in de ‘mijn 
omgeving’? 
…. …. Onze lieve collega Erik, bij vele gasten een bekend gezicht, helaas ziek is en er de 
komende periode niet zal zijn. Wanneer hij weer wat mobieler is, zal hij zeker weer zijn 
gezicht laten zien. Hij mist iedereen. 
…. U wanneer u de camping verlaat via het jongerenveld, uitkomt bij Mifune? Daar kunt u 
terecht voor onder andere catamaran zeilen. Leuk toch? 
…. Er in de binnenspeeltuin ook leuke speelmogelijkheden komen voor de kleinere 
kinderen? 
…. De saunacode is aangepast? U kunt dezelfde cijfers gebruiken, alleen vervallen de 
letters. Gebruik wel het  om de code af te sluiten en daarna de deur te kunnen openen. 
….. u elke laatste vrijdag van de maand bij Rapa Nui kan genieten van Vinylly Friday? 
…. Woodstock zijn  openingsfeest zal hebben op vrijdag 3 juni? 
…. U bij bezoekerscentrum De Kennemerduinen terecht kunt voor leuke excursies, 
activiteiten en speurtochten?  
 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van de Campingtalk aan Zee, dan horen wij het graag. U 
kunt een email sturen naar: seizoenkamperen@campingdelakens.nl 
 
Gezellige dag toegewenst en tot de volgende… Campingtalk! 
Liefs, team ‘de Lakens’ 

https://www.campingdelakens.nl/over-ons/nieuws
http://haarlemcityblog.nl/evenementen-haarlem/bevrijdingspop-2016/
http://www.rapanui.nl/events/2016/03/25/vinylly-friday
mailto:seizoenkamperen@campingdelakens.nl

