
Nieuwsbrief  “de Deelderij” 

Augustus 2021 

 

In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen op de Deelderij. 

Veel gasten hebben er dit jaar voor gekozen om 
in Nederland op vakantie te gaan. Veel mensen 
hebben ook het prachtige Drenthe (her) 
ontdekt. De Deelderij was dan ook 
onafgebroken volgeboekt. Van nagenoeg 
iedereen krijgen wij mee dat de ruime 
campingplaatsen zo gewaardeerd worden. 
Iedereen is hier vol lof over. Heel bewust kiezen 
wij voor de ruimte op de Deelderij. Hierdoor 
hebben wij een groot aantal mensen helaas 
moeten teleurstellen voor dit seizoen. Vanaf 
half augustus zijn er weer enkele plaatsen vrij. 
In september is er op het moment nog volop 
keuze.  

Wilt u gebruik maken van de september-
aanbieding, laat het ons gerust weten:  

4 weken = 25% korting 

3 weken = 20% korting 

2 weken = 15% korting 

1 week = 10% korting 

 

 

Duurzaamheid: 

Heeft u onze prachtige overkapping al mogen 
bewonderen? Wat zijn we trots op het 
resultaat. Met 47 zonnepanelen hebben wij  

 

een goede stap richting een duurzaam bedrijf 
kunnen zetten. In het najaar wordt de 
binnenkant afgetimmerd zodat o.a.  de 
Pieterpadwandelaars kunnen beschikken over 
een mooi zitje met een kookgelegenheid. Dat 
wordt genieten! 

De eerste intrek is overigens een feit: pa en ma 
zwaluw hebben al jongen op de wereld gezet. 

 

Ander nieuws:  

Een van de appartementen is in dit voorjaar 
gemoderniseerd, we zijn erg blij met het 
resultaat. In de winter zijn de andere twee 
appartementen aan de beurt. Ze zijn allen 
voorzien van dubbel glas.  

 

 

De voortuin  van de boerderij heeft een ander 
uiterlijk gekregen: de oude kastanjeboom-
stronk is verwijderd en de tuin hebben we 
opnieuw aangelegd. Alles groeit en bloeit al zo 
ontzettend mooi. Nog even en we hebben een 
prachtige bloementuin.   

 



De ingerichte de Waard Tipitent is een groot 
succes: sinds dit seizoen beschikken wij over 
deze 2-3 persoons tent. Op deze manier 
kunnen wij wandelaars ook het ultieme 
vakantiegevoel laten beleven.  

 

 

De aardbeienopbrengst was dit jaar ongekend.  

Matthe en Dycke hebben veel gasten mogen 
voorzien van heerlijke zelf geplukte verse 
aardbeien!  

 

 

Groep 1 en 2 van een basisschool hebben de 
Deelderij bezocht. Het thema “kamperen” 
stond centraal. Enkele gasten hebben vol 
overgave het wel en wee op de camping laten 
zien.  

 

In het groen is per juni 2021 de nieuwe naam 
van Vekabo. Dit jaar gebruiken wij nog beide 
namen.  Heeft u het nieuwe logo al gezien?  

 

 

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 
En volg ons ook op  


