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Welkom terug!
Dit seizoen vieren we alweer 109 jaar Camping Bakkum samen met jou! Ook een hartelijk welkom aan alle
nieuwe seizoenkampeerders! Dit jaar konden geïnteresseerden voor een seizoenplaats een ansichtkaart
insturen. Uit de ruim 400 ansichtkaarten die we hebben ontvangen zijn er 14 nieuwe gasten uitgekozen.

 
In deze welkomstbrief lees je alles wat je wil weten over 2023. Heb je na het lezen van deze brief een

vraag? Neem dan gerust contact op met de receptie. De openingstijden vind je op de website

Een eigenwijs paradijs
 

Welkomstpakket
Vanaf zaterdag 11 maart liggen je persoonlijke

duinkaarten samen met een welkomstpresentje voor je
klaar bij de receptie. Controleer vooraf in

mijncampingbakkum of wij het juiste kenteken
genoteerd hebben in het systeem, dan kun je bij

aankomst op de camping meteen doorrijden naar de
seizoenplaats.

Opbouwperiode
Het opbouwen en inrichten van de seizoenplaats
is mogelijk van zaterdag 11 maart t/m zondag 9

april. In deze periode is de seizoenplaats van
09.00 tot 17.00 uur met de auto te bereiken.

Vanaf vrijdag 24 maart mag je weer
overnachten op de camping. Belangrijke

informatie lees je in de opbouwflyer. 
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Openingstijden

Keuringsrapport
Wist je dat het tijdig verlengen van jouw

keuringsrapport één van de voorwaarden is voor de
‘Alles op orde korting’ van € 100,-? Controleer

daarom in mijncampingbakkum wanneer jouw
rapport verloopt. Is het rapport verlopen? Zorg dan

dat het kampeermiddel voor het einde van de
opbouwperiode herkeurd is, zodat je de teruggave

van € 100,- niet misloopt. 

mijncampingbakkum

Opbouwflyer

https://www.mijncampingbakkum.nl/nl/inloggen
https://www.campingbakkum.nl/contact
https://www.mijncampingbakkum.nl/nl/inloggen
https://www.mijncampingbakkum.nl/nl/inloggen
https://www.campingbakkum.nl/over-ons/nieuwsitem/3322/Opbouwperiode
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Begin februari hebben we je geïnformeerd over de
verhoging van de toeristenbelasting. Inmiddels hebben

wij deze administratie afgerond en staat de factuur
van 15 euro klaar in jouw Mijncampingbakkum. 
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Het meten van elektraverbruik 
Afgelopen winter zijn op alle stroomkasten meters geïnstalleerd die het verbruik per seizoenplaats

kunnen meten en doorzetten naar jouw online omgeving. In ‘Mijncampingbakkum’ is vanaf seizoen 2023
voor iedere kampeerder inzichtelijk hoeveel stroom je verbruikt. Met behulp van dit inzicht vragen we jou

te helpen met verduurzamen door bewust om te gaan met energie. 
 

Aangezien dit het eerste seizoen is dat we het systeem in gebruik nemen en omdat wij de resultaten die
hieruit voortkomen gaan gebruiken om een beleid vast te stellen, zullen wij de stroom nog niet naar

verbruik gaan doorberekenen. Wij komen later dit seizoen bij je terug om meer duidelijkheid te
verschaffen. Je zal dus in 2023 nog steeds een vast tarief aan stroom betalen. 

 

Verhoging toeristenbelasting

Het Ontmoetingsplein heeft een flinke
opknapbeurt gekregen. Het oude pand van de

snackbar is gesloopt om zo ruimte te maken voor
een plein waar natuur, recreëren, spelen en lekker
eten uitstekend samenkomen. In het midden van
het plein is gelegenheid om te spelen en is er een

gaaf speeltoestel met water in een natuurlijke
omgeving. Alle bestrating op het plein is vernieuwd
om zo meer eenheid te creëren. De kinderboerderij

is verplaatst en de dieren hebben een nieuw
verblijf gekregen.

Ontmoetingsplein 

Nieuw dit seizoen is de Pop-Up eetgelegenheid ‘Bakkum Bites’ waar je de smakelijkste hapjes & frietjes (of
patatjes) kunt eten en afhalen. Ook voor de borrel is dit dé plek waar je moet zijn! Vet lekker en een

voorproefje op Bakkums eigen restaurant in de toekomst. Benieuwd naar de updates? Check onze insta.

Bakkum Bites 

Instagram

Pin only
Aankomend seizoen zullen wij geen contant geld
meer hebben op de receptie. Er kan alleen nog

maar gepind worden. Dit doen we voor een stukje
meer veiligheid.

 

https://www.mijncampingbakkum.nl/nl/inloggen
https://www.instagram.com/bakkumbites/


Een privé bioscoop, wie wil dat nou niet! Het filmhuis op Camping Bakkum is te huur voor het
kijken van een film met jouw vrienden, vriendinnen, familie en iedereen die jij erbij wil hebben. Te

gek voor tijdens kinderfeestjes en verjaardagen, maar ook voor een avondje film kijken met
volwassenen. Er kunnen maximaal 30 personen in het filmhuis, maar met minder personen is het

natuurlijk ook heel gezellig! 
Reserveren? Neem contact op met de receptie of stuur een mailtje met je telefoonnummer en

naam naar info@campingbakkum.nl
 

Huur het filmhuis voor jouw filmfeest!
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’t LAB zorgt voor kennis en verwondering
Nieuw is het kleine gebouwtje aan het sportveld dat ruimte geeft aan een echt laboratorium!

Kinderen kunnen zich hier verwonderen over scheikundige proefjes kennis opdoen, waar ze later hun ouders
nog wat over kunnen leren. Er wordt speelgoed gemaakt, flessendoppen worden omgesmolten tot

sleutelhangers en van aardbeien uit de tuinkast wordt jam gemaakt. Kinderen leren wat recyclen ze oplevert
en gaan duurzaam met materialen om. Spelenderwijs ontdekken en leren. Dat gebeurt in ’t LAB. 
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Meer lezen

 
De activiteiten zijn te vinden op het

recreatieprogramma en op de website. Hier is ook te
zien of het betaalde of gratis activiteiten zijn. Aan de

gratis activiteiten kan iedereen meedoen. Voor de
betaalde activiteiten kunnen kinderen vanaf 7 jaar via
Mijncampingbakkum zich in laten schrijven. Buiten de

activiteiten om kan ’t LAB gehuurd worden door
kunstenaars en creatievelingen. 

 

Camping Bakkum app
Ja ja, Camping Bakkum ontwikkelt een nieuwe app. Binnenkort te downloaden.

Hierdoor krijgt de Mijncampingbakkum omgeving ook een andere look. 

Alle faciliteiten

mailto:info@campingbakkum.nl
https://www.campingbakkum.nl/recreatie/activiteit-op-de-camping-detail/3136/Huur-het-filmhuis-voor-jouw-filmfeest
https://www.mijncampingbakkum.nl/nl/inloggen
https://www.mijncampingbakkum.nl/nl/inloggen
https://www.campingbakkum.nl/over-ons/faciliteiten


Een eigenwijs paradijs
 

welkomstbrief 2023#bakkumbeach

Karin Bloemen met Band
Dit jaar viert Karin Bloemen dat ze 40 jaar op de
planken staat. We zien haar in bomvolle theaters
door heel het land en vandaag in De Pan met de

primeur van haar nieuwste show!
26-08-2023, 19:30 uur

 

Buitenbios
 Er staat een gigantisch groot bioscoopscherm op

het speelveld. Er is popcorn, lekkere drankjes en
natuurlijk een geweldige film die je moet zien.

05-08-2023, 19:30 uur
 
 

KDC Liedjes LIVE
 Dansen en meezingen bij een concert speciaal

voor de kids van Bakkum! En misschien doe jij wel
een solo dans op het podium!

22-08-2023, 19:00 uur
 
 
 

Bakkum Kids Musical
‘Hippie Hotel’

 
 

Hoe gaaf is het om je kind te zien stralen op het
podium! Dans, muziek, spel en zelfs zang! Vanaf 4

augustus repeteren de Bakkum Kids dagelijks
voor de musical ‘Hippie Hotel’

18-08-2023, 19:30 uur
 
 
 

De eerste evenementen!
De recreatie agenda wordt alweer gevuld met toffe evenementen. Een aantal zijn al
bekend, maar er komen nog veel meer evenementen aan! Houd de kalender van het

recreatieteam op de website in de gaten voor nieuwe evenementen en actuele informatie.

Kalender

https://www.campingbakkum.nl/recreatie/activiteit-op-de-camping-detail/3721/Karin-Bloemen-met-Band
https://www.campingbakkum.nl/recreatie/activiteit-op-de-camping-detail/3721/Karin-Bloemen-met-Band
https://www.campingbakkum.nl/recreatie/activiteit-op-de-camping-detail/3721/Karin-Bloemen-met-Band
https://www.campingbakkum.nl/recreatie/activiteit-op-de-camping-detail/3721/Karin-Bloemen-met-Band
https://www.campingbakkum.nl/recreatie/activiteit-op-de-camping-detail/3721/Karin-Bloemen-met-Band
https://www.campingbakkum.nl/recreatie/activiteit-op-de-camping-detail/3721/Karin-Bloemen-met-Band
https://www.campingbakkum.nl/recreatie/activiteit-op-de-camping-detail/3721/Karin-Bloemen-met-Band
https://www.campingbakkum.nl/recreatie/activiteit-op-de-camping-detail/3721/Karin-Bloemen-met-Band
https://www.campingbakkum.nl/recreatie/activiteiten-op-de-camping

