Opening kampeerseizoen
Wat gaat de tijd snel!
Een klein jaar geleden was de aankoop van de camping, het uitkomen van een
droom, werkelijkheid geworden. Vanaf december 2017 wonen we hier in het
prachtige Hellendoorn en zijn we bezig met de voorbereidingen voor het
kampeerseizoen 2018. En dan merk je dat de tijd ineens heel snel kan gaan….
De dagen vliegen hier voorbij en over een ruime week is het zover, op woensdag
28 maart start het kampeerseizoen. We hebben heel veel zin om de eerste gasten
te gaan ontvangen.
Ook ‘Boerderij Onder de Eik’ is helemaal
ingericht om de eerste gasten te ontvangen.
De verschillende gerechten zijn uitgeprobeerd,
de menukaart en placemats liggen bij de
drukker en de inkopen worden deze week
gedaan. Komt u ook genieten van die lekkere
huiswijn, dat Twentse biertje en echte koffie
met zelfgemaakte appeltaart op een zonnig
terras? Hopelijk tot snel.
Buitenafwasplaats op Eelerberg
We houden zelf zo van kamperen
omdat je veel meer buiten bent
dan thuis. Daar hoort ons inziens
ook buiten afwassen bij.
Een mooie buitenafwasplaats
mocht dan ook niet ontbreken op
onze droomcamping. Het afdak is
inmiddels af en komende week
komen de vier afwasbakken. Als
alles voorspoedig verloopt kan er
met
Pasen
buiten
worden
afgewassen!

Samenwerking parken
We hebben voor seizoen 2018 een
goede samenwerking met twee leuke
toeristische attracties weten te
bereiken. Op de camping kun je met
korting de entreekaarten kopen van
Wildlands Adventure Zoo in Emmen
en van Avonturenpark Hellendoorn
dat vlakbij onze camping ligt. Goedkoper en geen rij meer bij de kassa!

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

