
 
Camping Bakkum open in 3 stappen 

Welkom! Camping Bakkum gaat binnenkort weer open! 
Ook dit gebeurt in drie stappen.

 
Stap 1. Dit mag meteen weer

Koffers inpakken! Vergeet je slippers, zwembroek en zonnebrand niet.
 

Stap 2. Vanaf vrijdag 25 maart 
Opbouwen. Maar eerst even langs de receptie voor de duinkaarten en

 een leuke verrassing!
 

Stap 3: Na vrijdag 25 maart 
YES! Je mag weer overnachten op Camping Bakkum. Nu mag alles weer! 

 
 

WELKOM

Vanaf vrijdag 25 maart liggen je persoonlijke 
 duinkaarten samen met een welkomstpresentje voor

je klaar bij de receptie. 
Je hoeft dit niet direct bij aankomst op te halen; je kunt
dit ophalen op een moment dat het jou goed uitkomt

en het rustig is bij de receptie. 
 

Controleer vooraf in Mijn Bakkum of wij het
 juiste kenteken genoteerd hebben in het
 systeem, dan kun je bij aankomst op de

 camping meteen doorrijden naar de plaats. 
 

Na twee seizoenen met een wat meer ingetogen
 programma, mogen we nu weer helemaal los. Eindelijk

kunnen we weer genieten van shows,
theatervoorstellingen, dansavonden, Bakkum Vertelt,

foodtrucks en nog veel meer. 
 Het dak mag er eindelijk weer af! 

 Met die positieve vibe zijn wij gaan zoeken naar
nieuwe invullingen voor evenementen. We verwijzen je

graag naar onze website. 
 
 
 
 

ACTIVITEITEN

WELKOMSTPAKKET

HEB JE VRAGEN? JE KAN ONS ALTIJD WHATSAPPEN VIA 06-20701816

NATUURLIJK CREATIEF
 

https://www.campingbakkum.nl/recreatie/activiteiten-op-de-camping


NIEUWS

Vrienden of familie zijn van harte welkom op de camping voor een bezoekje. Ze kunnen hun auto
parkeren op de grote parkeerplaats aan de linkerkant van de receptie, zolang er genoeg 

 parkeerplaatsen beschikbaar zijn. De uitgaande slagbomen zijn vanaf dit seizoen voorzien van 
pin pads. Dit zijn kleine pinautomaten waar je doormiddel van contactloze betaling het 

 parkeertarief kunt afrekenen. Zo hoeven vrienden en familie niet meer in de rij staan voor de 
 betaalautomaat, maar kunnen ze gemakkelijk uitrijden. 

 

Op veler verzoek is er afgelopen winter een 
 Pumptrack aangelegd op het speelveld. Een

Pumptrack wordt gezien als een kruising tussen een
BMX-baan en een skatepark. Deze geluidsarme baan
die geschikt is voor jong en oud bevindt zich naast de

tennisbaan. De baan biedt mogelijkheden voor
beginnende en gevorderde skaters. Het is verplicht om
een helm te dragen en andere bescherming is aan te

raden. Dit kun je kopen bij de receptie.
 

Het tennisveld is de afgelopen jaren intensief gebruikt.
Vele wedstrijden zijn hier gewonnen en er was plezier
tussen jong en oud. Door het intensieve gebruik was
het tennisveld aan vernieuwing toe. Daarom zijn de

tennisbanen weggehaald en is er geïnvesteerd in één
nieuwe tennisbaan van kunstgras. Je kunt deze 

 tennisbaan inclusief vier nieuwe tennisrackets en
ballen huren bij de receptie of via 

 Mijn Bakkum.
 

 

 

 

AFREKENEN BETAALD PARKEREN

OP DE HOOGTE BLIJVEN? MELD JE DAN AAN VOOR DE BAKKUMMER COURANT!

NATUURLIJK CREATIEF
 

RECEPTIE SPEELVELD
Deze winter zijn wij druk bezig geweest om het uiterlijk
van de receptie in een nieuw jasje te steken. Zo hebben
de muren een ander kleurtje gekregen, zijn er nieuwe
accessoires gekocht om de receptie op te vrolijken en
is het gastentoilet onder handen genomen. Als kers op
de taart hebben wij er alles aan gedaan om de sfeer
van de camping terug te laten komen in de receptie.

Benieuwd hoe? Neem snel een kijkje. 
 

 

 



Wij vragen jouw hulp! Wellicht heb je gemerkt dat delen van de camping vorig voorjaar een aantal keer zonder
stroom zaten. Dit kwam door overbelasting van het elektriciteitsnet van de camping als gevolg van teveel

elektraverbruik op de seizoenplaatsen. De aansluiting van de camping kan, net zoals in het grootste deel van de
Randstad, momenteel niet verzwaard worden. Dit is ook niet onze wens. We zullen er met

 elkaar voor moeten zorgen dat we duurzaam omgaan met de beschikbare energie en vragen daarvoor jouw hulp. 
 

 Door samen bewuster om te gaan met energie voorkomen we dat er sprake is van overbelasting. Dit kan met name
door geen apparatuur ingeschakeld te laten tijdens je afwezigheid en tijdens je aanwezigheid hier bewust aan te
denken. Wij zijn ondertussen bezig met verschillende partijen om te onderzoeken hoe we zelf duurzamer kunnen
omgaan met energie en hoe we de gasten hierin mee kunnen nemen. Camping Bakkum is voornemens om de

seizoenkampeerders naar verbruik te gaan laten afrekenen. Je zult hier in later stadium nader over worden
geïnformeerd en al in dit seizoen zullen er systemen worden getest. 

 
 
 

NIEUWS

Na het spelen in het zand of het struinen door de
bossen, is het zelfs tijdens je vakantie wel eens tijd voor
een het draaien van een wasje. Afgelopen winter is de
vloer in de wasserette vervangen en is er een
betaalautomaat voor de wasmachines en drogers
aangeschaft. Zo hoef je niet eerst een wasmuntje bij
de receptie te halen en kun je gelijk aan de slag met
het wassen en drogen. 

Graag informeren wij je ook over de ontwikkelingen
op het Zeeduin. Als je over de bosplaatsen en

camperplaatsen loopt, zal het je misschien opvallen
dat de nummering veranderd is. Wij hebben de

nummering afgelopen winter aangepast, zodat de
volgorde voor alle kampeerders logischer is.

 
 

CAMPERPLAATSEN
We hebben gemerkt dat kamperen met een camper
steeds populairder is geworden. Daarom hebben wij

ervoor gekozen om de tentplaatsen zonder elektra op
het Commissarisveld geschikt te maken voor

campers. Heb je vrienden met een camper die eens
langs willen komen, raad ze dan vooral de

Camperplaatsen Deluxe aan! 
 

 

OMNUMMERING

WASSERETTE

HEB JE VRAGEN? JE KAN ONS ALTIJD WHATSAPPEN VIA 06-20701816

NATUURLIJK CREATIEF
 

DUURZAAMHEID


