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TARIEVEN 2022 

Ons tarief voor komend 

seizoen is € 19,80 per nacht 

o.b.v. 1-2 personen (incl. 

BTW, milieuheffing, electra, 

WiFi en gebruik sanitair), 

exclusief € 1,10 

toeristenbelasting p.p. 

Bezoekers € 2,00 p.p. 

 
   

 

EXTRA TARIEVEN 

Honden zijn welkom 

(aangelijnd), hetzij voor         

€ 1,00 per nacht extra.  

Kinderen t/m 16 jaar voor     

€ 3,50 per nacht, vanaf 17 

jaar voor € 7,50, beiden   

excl. toeristenbelasting. 
 

FIJNE FEESTDAGEN ALLEMAAL !! 
         

 

Vanaf camping de 

Schaarkamp willen wij u bij 

deze graag hele gezellige 

feestdagen toewensen en 

alvast een gelukkig en 

gezond nieuwjaar!  

Seizoen 2021 hebben we inmiddels 

al weer even achter de rug. Wat 

hebben we ondanks het natte 

voorjaar weer mogen genieten van 

leuke gasten, gezellige borrels en 

BBQ’s, heerlijk zomerweer en 

bovenal van ons prachtige gebied!!  

De afgelopen drie jaar hebben we veel 

geklust en vernieuwd op de camping, 

stap voor stap, ieder jaar wat…. Het 

sanitairgebouw (’t Badhuys) is 

compleet vernieuwd, alle electra is 

vervangen (nu alles 10A) en we 

hebben geïnvesteerd in duurzaamheid 

(zonneboiler en zonnepanelen). 

 

HEPI RESERVERING 

De Hemelvaart & Pinksteren 

(HePi) periode is alleen te 

boeken voor 13 nachten 

van woensdagmiddag 25 

mei t/m dinsdagochtend 7 

juni. Dit arrangement is 

uiteraard uit te breiden met 

losse nachten of weken 

voorafgaand of aansluitend 

aan deze periode. Voor 

meer informatie hierover, zie 

onze website.  In deze HePi 

periode zijn voorlopig geen 

korte verblijven te boeken.  
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…., want op de camping is er komend voorjaar 

natuurlijk ook weer genoeg te doen! Voor je het  

weet is het 1 april en mogen we onze eerste 

gasten weer verwelkomen! Naast het grote  

snoeiwerk (bomen kappen), zal het sanitair- 

gebouw van binnen weer van onderhoud worden 

voorzien. De schilder werkt weer bij en wij lopen 

alles één voor éen bij langs en vervangen dingen 

waar nodig. Het terrein moet in maart ook weer  

schoon (de herfst en winter er weer ‘af’), de 

perken weer netjes en de tegelplateaus weer  

onkruidvrij. Daarnaast staat de oostkant van de 

kapschuur op de planning; een nieuwe stort voor 

chemisch toilet en ander vuilwater. De buitenkant 

van de schuur verder potdekselen en uiteraard 

een nieuwe deur naar de campingschuur! Kortom,  

nog genoeg te doen voor het nieuwe seizoen! 

 

Wij hopen u in het nieuwe seizoen graag            

(weer) te ontmoeten!  Hartelijke groet,  

Jeroen & Zendy en kinderen. 
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Ook voor dit najaar en winter 

hebben we weer genoeg 

klussen op ons wensenlijstje 

staan. In oktober is er een nieuw 

betonpad aangelegd op het 

tweede veld en vervolgens ook 

op het voorste gedeelte van het 

eerste veld. We hopen uiteraard 

niet op extreme nattigheid zoals 

afgelopen voorjaar, maar 

mocht dat gebeuren, dan 

hebben we zeker profijt van de 

nieuwe betonpaden….       

 

 

  

Na een heerlijke relaxte vakantie in Spanje met onze kinderen, zijn 

we na de herfstvakantie gestart met onze privé verbouwplannen.  

Weer een jaar doorschuiven ging nu toch echt niet meer… #keuken 

op instorten, #badkamer lek, #tochten de woning uit…. Enthousiast 

gingen we aan de slag! Al snel bleek dat de draagbalken onder de 

vloer compleet verrot waren…., dit werd dus een nieuwe vloer… 

De plannen snel aangepast en verhuisd naar ’t Achterhuys. De vloer 

Is inmiddels gestort en het meeste sloopwerk is verricht. We kunnen  

nu dus weer opbouwen. We kunnen en doen veel zelf, dat scheelt! 

Het is nog een enorme klus, maar de planning is vóór 1 maart klaar… 

   

 


