Goede start
Droomweer!
Een camping kopen is een spannende onderneming. Zeker als het om een
camping gaat met alleen toeristische plaatsen en geen stacaravans. Valt het weer
tegen dan valt ook de bezetting tegen. Is het goed weer, komen de gasten ook
in grote getale. En wat boffen wij met het prachtige weer van de afgelopen
maanden. Al vanaf de opening, eind maart tot aan nu, half juli, is het geweldig
weer. En die gasten…. die kwamen inderdaad met velen tegelijk. Hemelvaart en
Pinksteren, een volle camping, wat een mooie beleving!
Op dit moment is het even rustig op
de camping. De voorseizoensgasten
zijn vertrokken en de zomervakantie
gasten druppelen langzaam binnen.
Vanaf komende week gaan we zoals
ze hier zeggen; echt los. We hebben
er zin in!

Fantastisch campingteam
Om alle werkzaamheden op onze
camping te kunnen doen, kunnen we
niet zonder hulp. We zijn heel blij met
drie kanjers die hier in de buurt
(Luttenberg en Hellendoorn) wonen.
Daarnaast hebben we nu voor het
hoogseizoen veel bekenden (o.a. vrienden en vriendinnen van onze dochters)
die ons helpen en natuurlijk onze eigen
meiden met hun vriendjes. Ze werken,
maar hebben het tegelijkertijd ook
gezellig met elkaar! Dank allemaal!

AVG
In verband met de nieuwe Europese
wet; de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, die op 25
mei jl is ingegaan hebben wij een
privacyverklaring opgesteld. In deze
verklaring geven wij aan hoe wij als
VOF De Groene Berg (waar
Natuurcamping Eelerberg, Natuurkampeerterrein Het Rhanerveld en
Boerderij Onder de Eik onder vallen)
omgaan met de gegevens en
privacy van onze gasten. Zo vragen
wij altijd toestemming voor het
gebruik van foto’s en is het mogelijk
om via een reply op de mail jezelf
voor de nieuwsbrief af te melden.

Openingstijden Boerderij Onder de Eik
Hoogseizoen
27 april t/m 21 mei 2018
7 juli t/m 2 september 2018

Openingstijden Boerderij Onder de Eik
Laagseizoen
28 maart t/m 26 april 2018
22 mei t/m 6 juli 2018
3 september t/m 31 oktober 2018

Dagelijks vanaf 10.00 uur
Huisgemaakte lekkernijen, waaronder:
pannenkoeken, pizza’s, saté, salades,
spaghetti, panini’s en appeltaart.

Zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag lunch 11.00 - 14.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag diner vanaf 17.00 uur
Op maandagen zijn wij gesloten

