Het jaar rond
In september 2017 hebben we onze eerste nieuwsbrief verstuurd waarin we onszelf aan jullie hebben voorgesteld. Inmiddels is er een jaar voorbij gevlogen en
hebben we velen van jullie mogen verwelkomen op een van onze campings.
Terugkijkend op dit eerste jaar is het een aaneenschakeling geweest van mooi,
zonnig weer. Dit heeft er mede voor gezorgd dat we een succesvol eerste jaar
hebben gehad, waarin de camping niet alleen met Hemelvaart en Pinksteren vol
stond, maar ook een aantal weken in de zomervakantie.
Rik heeft ‘zijn kijk’ op dit eerste campingjaar bijna wekelijks op papier gezet.
Dit vertrouwde hij dan toe aan zijn ‘nieuwe
vriend’ facebook. Ben je benieuwd naar
zijn kijk op het eerste jaar?
Ga eens naar:
facebook.com/eelerberg of
facebook.com/rhanerveld.
Oktobermaand, puzzelmaand
Vanaf maandag 8 oktober zal er in de
boerderij een grote legpuzzel van 3000
stukjes komen te liggen. Wie komt er
de laatste drie weken van het seizoen
lekker mee puzzelen?
Dit wordt nog extra genieten door de
nieuwe openhaard die deze week in de
boerderij geplaatst zal gaan worden.

Herfst 2018
Wist je al dat de camping én
boerderij dit jaar tot en met
31 oktober 2018 open zijn?
Nog even lekker genieten van het
prachtige herfstbos? Kom langs!
Seizoen 2019
Wil je zeker zijn van een mooie
kampeerplek voor seizoen 2019?
Dat kan! Het online boekingssysteem op de website is ingericht
voor het nieuwe seizoen. Op de
website vind je tevens de tarieven
voor seizoen 2019.
Natuurlijk kun je ook telefonisch
een kampeerplaats reserveren.

Openingstijden Boerderij Onder de Eik
Hoogseizoen
30 mei t/m 10 juni 2019
6 juli t/m 1 september 2019
Dagelijks vanaf 10.00 uur

Openingstijden Boerderij Onder de Eik
Laagseizoen
1 april t/m 29 mei 2019
11 juni t/m 5 juli 2019
2 september t/m 31 oktober 2019

Huisgemaakte lekkernijen, waaronder:
pannenkoeken, pizza’s, saté, salades,
spaghetti, panini’s en appeltaart.
Op maandagen snackavond

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

