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In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen op de Deelderij.
Het aftellen voor de opening van het nieuwe
seizoen is aangebroken. Het eerste gras is
gemaaid en enkele bomen en alle taken die de
storm niet hebben overleefd zijn geruimd. We
zijn er klaar voor om jullie te verwelkomen.

De pluktuin wordt al ingericht. Als de eerste
planten/vruchten en kruiden boven komen
worden ze verplaatst naar de pluktuin. Hier
mag worden geoogst, maar u kunt hier ook uw
groene vingers laten zien… Tuingereedschap is
aanwezig…

Deze foto is gemaakt op een kilometer afstand
van de Deelderij: de Eierberg (waar de kinderen
met Pasen eieren zoeken, vandaar de naam).
Dit is zo genieten tijdens een hardlooprondje of
een wandeltocht!

De tuinkas is naar alle tevredenheid in gebruik
genomen. De eerste zaden zijn de grond in: o.a
tomaten, courgette, peultjes, basilicum en
rozemarijn. Aan de zon zal het niet liggen van
de afgelopen weken. Onze kippen zijn erg
nieuwsgierig en zijn tijdens de bouw niet van
onze zijde geweken. Tot ergernis van onze
aannemer die het tijdens het metselen iets
minder gezellig vond. De deelnemers van onze
logeerzorg hebben heel hard meegeholpen en
we zijn erg trots op het resultaat.

Verdwalen hoeft niet meer op de camping
dankzij onze prachtige bewegwijzering.

Een extra plaats is achterop de camping
gecreëerd. Met een fantastisch uitzicht op de
nog te groeien bloemenstrook. Eind maart
wordt er een brede strook met Drents
akkermengsel gezaaid. Voor ons ook een
verrassing wat het resultaat zal zijn. Achterin
staan de fruitbomen al en er wordt een pad
aangelegd om ook vanaf de camping een
wandeltocht te kunnen maken direct het bos
in.
De entree is voorzien van een nieuw
naambord met ons eigen logo, langzamerhand
wordt het steeds meer en meer de Deelderij
zoals wij deze voor ogen hebben.

Het gastenportaal staat online. Na aankomst
ontvangt u de inlogcode en kunt u o.a. bij de
extra
informatie
over
de
camping,
wetenswaardigheden in de buurt en extra
fiets/wandelroutes.

Wilt u gebruik maken van de april-aanbieding
voor de camping, laat het ons gerust weten:
4 weken = 25% korting
3 weken = 20% korting
2 weken = 15% korting
1 week = 10% korting

Wist u dat de oude nieuwsbrieven te vinden
zijn op onze website?
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

Reserveren op de camping was voor de
“coronatijd” niet nodig. We zien de
reserveringen al binnenkomen en in sommige
perioden is de camping zelfs al volgeboekt.
Hemelvaart-Pinksteren en de Blues is er geen
plaats meer op de camping. Wilt u komen
genieten van het voorseizoen of met Pasen,
dan is er nog volop ruimte. Wilt u gebruik
maken van de voorjaarskorting, dan laat het
ons gerust weten. Onderaan de nieuwsbrief
staat de aanbieding.
Alle gasten waarderen de oh zo ruime plekken,
hier zullen wij geen veranderingen in aan
brengen. De ruimte en de rust staan centraal
op de Deelderij.
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