
KERSTGROET
LOK

GEZELLIGE FEESTDAGEN 
 & FIJNE JAARWISSELING!
Vanaf Camping de Schaarkamp willen wij
jullie hele gezellige feestdagen wensen en
alvast alle goeds voor het nieuwe jaar!

Wilt u komend seizoen weer komen
kamperen op onze camping? Gezellig!
Reserveren kan nu al; bel of mail gerust!

RESERVEER UW FAVORIETE
PLAATS !!

Seizoen 2022 hebben we
al weer eventjes achter
de rug. Met prachtig en
vooral droog weer,
gezellige gasten, zowel
nieuwe gasten als 'oude
bekenden'! 
En wat hebben we weer
mogen genieten van de
leuke evenementen in
ons prachtige gebied!
Gondelvaarten,
bloemencorso's, diverse
markten en fairs; het
mocht én kon gelukkig
allemaal weer! 

SEIZOEN 2023 DECEMBER 2022 NIEUWSBRIEF

W W W . S C H A A R K A M P . N L



NIEUWSBRIEF 

DE SCHAARKAMP

De afgelopen jaren hebben we al veel

vernieuwd en verduurzaamd. Ieder jaar

wat, stap voor stap. Het lijstje kort

hierdoor mooi in, maar alles is zeker nog

niet afgevinkt! Zo stond ook het

dierenverblijf op ons lijstje. Hier zijn we

momenteel mee bezig en krijgt hetzelfde

uiterlijk als de kapschuur en het

toiletgebouw. Een passend geheel straks!

Over drie maanden gaat ons
nieuwe seizoen alweer van
start! We zijn komend jaar
geopend van vrijdag 31 maart
t/m maandag 2 oktober !

In de Hemelvaart en
Pinksteren periode kan 
 alleen gereserveerd
worden voor twee weken of
langer. 

We hopen jullie weer te mogen verwelkomen in het nieuwe seizoen! Wij gaan
de komende drie maanden lekker verder klussen samen; nog genoeg te doen!
We wensen jullie voor nu een 'warme' winter en alvast een zonnig voorjaar!

Hartelijke groet, Jeroen & Zendy en kinderen.

www.schaarkamp.nl

Voorlopige
Tarieven 2023:

 
€ 22,30* all-in

excl. € 1,10 toeristenbelasting
per persoon per nacht.

 
 

*Ons tarief is all-in,
dus inclusief BTW,

milieuheffing,
elektra, wifi en
gebruik sanitair
(géén muntjes). 

 

 

Het dierenverblijf
krijgt een facelift

en wordt in
hetzelfde jasje

gestoken als ons
sanitairgebouw.

Ook zullen we in de komende maanden extra
zonnepanelen gaan plaatsen om nog meer
zelfvoorzienend te worden. Deze zullen op het
dak van de fietsenstalling worden geplaatst. Een
flinke, maar zeker ook een weloverwogen
investering. Ons vaste energiecontract is
inmiddels afgelopen, dus ook wij hebben komend
jaar te maken met een enorme stijging aan
energiekosten. Deze zullen wij echter maar deels
doorberekenen naar onze gasten, zodat we een
(te) grote tariefstijging kunnen vermijden.

31-3-
2023

HePi


