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Deze nieuwsbrief komt uit aan het einde van ons kampeer- en
vakantieseizoen 2020.
En wat een bijzonder tweede seizoen was het! Waar wij en alle gasten aan het
begin van het seizoen in de onzekerheid zaten of er dit jaar wel vakantie gevierd
zou kunnen worden.
Gelukkig kregen alle campings vanaf 15 juni toestemming om het sanitair te
openen. Voor de Deelderij heeft dit een ongekende drukte met zich
meegebracht. Dit uitte zich in een geheel volle camping en appartementen nonstop van 15 juni tot halverwege september. Doordat de kampeerplekken op de
camping mooi ruim zijn, er voldoende ruimte bij het sanitair is, extra aandacht
voor hygiene en er toch nog afgewassen werd bij de eigen kampeerplaats
hebben we een veilige mogelijkheid tot kamperen kunnen bieden. Dit hadden
wij niet kunnen bereiken zonder de medewerking en discipline van jullie als
gasten. Wij hebben ons zelf veilig gevoeld en hebben dit ook teruggekregen van
veel van onze gasten.

Ander nieuws:
De Deelderij-kippen zijn al helemaal gewend aan hun nieuwe verblijf. Veel
gasten hebben al kunnen genieten van een vers eitje!
Energie-neutraal proberen we zo veel mogelijk het nieuwe seizoen in te gaan.
Het dak van de schuur (bij de containers) wordt vervangen door zonnepanelen.
Ook wordt er overal ledverlichting geplaatst. Hoe fijn is dat!
De appartementen krijgen een nieuw uiterlijk, dubbel glas en goede isolatie.
Hierdoor kan het zijn dat deze enkele weken in de winter gesloten zijn.
Bas de das heeft het naar zijn zin bij ons op de Deelderij. Voor het gazon iets
minder grappig. Hij verwoest ons prachtige gazon helaas wel. We houden hem
in de gaten (en hij ons)...
We willen jullie allen heel erg bedanken voor een heel mooi seizoen. We hopen
dat een ieder gezond en fit blijft. Blijf voorzichtig en denk goed om elkaar.

Mocht u vragen hebben n.a.v. deze nieuwsbrief dan kunt u ons altijd bellen of
mailen.
Een hartelijke groet en graag tot ziens,
Marco, Marloes, Matthe en Dycke Bosma
Hoofdstraat 12, 9443 TJ Schoonloo
Tel: 0592-508090
info@deelderij.nl
www.deelderij.nl

We stellen het op
prijs als jullie een
beoordeling op zoover
en/of ons gastenboek
achter willen laten.
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