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In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte 

van de laatste ontwikkelingen op de Deelderij. 

 

We wensen u allen een heel gezond en 

voorspoedig 2023 toe.  

 

U zult misschien denken, de rust is 

teruggekeerd op de Deelderij. Niets is minder 

waar. In oktober was het oude sanitair gebouw 

al gesloopt. Na onze vakantie hebben wij niet 

stil gezeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het nieuwe sanitairgebouw kan vanaf 1 april in 

gebruik worden genomen. Het beton is gestort, 

de wanden zijn geplaatst. Wat is het bijzonder 

om te zien hoe de contouren steeds meer 

zichtbaar worden. We hebben een keuze 

gemaakt in de materialen en kleuren van de 

wanden en de vloeren. Voor oud &nieuw zal 

het dak geplaatst worden.  Bent u ook zo 

nieuwsgierig naar het eindresultaat? 

Binnenkort kunt u de uitnodiging verwachten 

voor de officiële opening in april… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tuinkas is van binnen opgeruimd en 

winterklaar gemaakt. Zelf kunnen we nog 

nagenieten van alle ingemaakte producten die 

nog over waren. Pompoenensoep, heerlijke 

zelfgemaakt pastasaus van de tomaten,  

ingemaakte augurken, eigen gemaakte 

chilisaus. De gasten op de camping en 

appartementen hebben volop kunnen 

genieten van al het lekkers afgelopen seizoen.  

Er zitten nog kilo’s bramen, frambozen en 

bessen in de vriezer. Een mooie klus voor een 

regenachtige dag.  

 

 



De Tweelingenroute is een aanrader om te 

wandelen, zowel in de herfst als in het 

voorjaar. Een prachtige route vanaf het 

Loomeer, door het bos en langs mooie 

vennetjes. Onderstaande foto is daar gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn nog een 7-tal fruitbomen nabezorgd.  

Deze hebben een mooie plek gekregen bij de 

logeerzorg en achter bij het weiland.  

 

Afgelopen jaar hebben we het 

kwaliteitskeurmerk  landbouw en zorg 

ontvangen. Na een positief afgeronde audit 

mochten we dit in ontvangst nemen. We zijn 

enorm trots! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grasmat ligt er weer prachtig bij, voor de 

herfst was alles al weer ingezaaid waardoor  

het er mooi strak bij ligt.  

 

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.  

 

Viert u de opening met ons mee van het 

nieuwe sanitairgebouw? Maak dan gebruik van 

onze voorjaarsaanbieding, deze aanbieding 

geldt voor de gehele maand april:  

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 

Hoofdstraat 12, 9443 TJ Schoonloo 
Tel: 0592-508090 
info@deelderij.nl 
www.deelderij.nl 
En volg ons ook op  
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