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Bedankt voor een mooi seizoen! 

 

Het duurt nog een paar weken, maar het einde van het seizoen 
nadert nu met rasse schreden! De camping is nog niet leeg, maar 
een stuk minder druk, dus we hebben weer wat meer tijd! Tijd om 
weer wat klussen aan te pakken. 

Maar wat was het een heerlijke zomer! Met dagen met tropische 
tempraturen. Hiervoor hoefde u niet naar het buitenland. Het is 
allemaal wel wat droger geworden, hierdoor is het maken van een 
kampvuur niet meer toegestaan. 

Een kleine terugblik op het afgelopen seizoen: 

We hebben dit seizoen veel nieuwe mensen mogen ontmoeten, ook 
de gasten uit Duitsland en andere landen uit Europa hebben ons 
weten te vinden. Maar ook natuurlijk heel veel oude bekenden, van 
wie we het ook erg leuk vinden dat ze ons weer komen bezoeken. 
Het maakte onze zomer weer een feestje! 

Een dikke pluim voor alle schoonmakers die elke dag weer het 
sanitair weer voor alle gasten hebben schoongemaakt.  

Ook het animatie team heeft weer een topprestatie geleverd. De 
knutselochtenden werden altijd druk bezocht en er zijn weer 
prachtige kunstwerken gemaakt. Ook hebben de kinderen goed 
meegedaan met de middagactiviteiten en met de klap op de vuurpijl 
een theatershow. 

Ook zijn er tijdens het seizoen allerlei dingen zoek geraakt. We 
hebben allerlei gevonden voorwerpen. Mocht u nog iets kwijt zijn 
kom gerust even langs bij de receptie om te kijken. In oktober 
brengen we de rest van de overgebleven spullen naar de Waypoint. 

 

 Het aankomend seizoen 
 

In september zijn we ook weer 
druk bezig met de voorbereidingen 
voor 2023. De mensen die langer 
dan 2 maanden hebben verbleven 
krijgen een brief of mail 
toegestuurd over het nieuwe jaar. 
Deze zal rond eind oktober 
verzonden worden. 

Ook wordt er gekeken dat we alle 
gegevens van u nog juist zijn!! 
Mocht het zo zijn dat u twijfelt dat 
we het juiste email, 
telefoonnummer of adres 
gegevens hebben, laat dit aan ons 
weten. 

Voor de mensen die dit jaar graag 
een (voor)seizoenplaats op ons 
park willen hebben, maar dit jaar 
nog niet hebben gehad is er een 
wachtlijst gemaakt. Deze is in 
2022 zo gegroeid dat er voor de 
mensen die nog een 
(voor)seizoenplaats willen hebben, 
helaas geen ruimte meer in 2023.  

 

 

 

Heeft u nog mooie vakantie foto’s? 
 

Graag ontvangen we de mooiste foto’s van u, deze 
zouden we graag gebruiken voor onze folder en website 
volgend jaar. De mooiste foto’s worden beloond met een 
cadeaubon. Stuur uw foto op naar: receptie@urkerbos.nl 

 


