
 

 

 
 

Nieuwsbrief 
 

 
Welkom  
 
Hartelijk welkom bij Camping Het Waldhoorn. Uw vakantie kan beginnen. Ons team van 
enthousiaste medewerkers is u graag van dienst en doet zijn uiterste best het u naar de 
zin te maken. Onze missie? Uw grote glimlach als u terugdenkt aan ons en uw vakantie. 
Het Waldhoorn is synoniem voor kwaliteit, zich thuis voelen en optimaal gastheerschap. 
Daar staan we voor. Altijd! 
 

 
 
 

 



  

 
De receptie  
 
 

 
 

De receptie is elke dag geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Indien u buiten deze tijden 
contact met ons op wilt nemen, kunt u contact met ons maken via de intercom bij de 
ingang van de receptie of door het algemene nummer 0575-512269 te bellen. 
 
U kunt tussen 14.00 en 18.00 uur inchecken en tussen 9.00 en 12.00 uur uitchecken.  
In overleg met de receptiemedewerkers zijn deze tijden, indien mogelijk, aan te passen. 
 
Cafetaria en terrras 
 
Ons terras en de cafateria zijn maandag en dinsdag geopend van 12.00 tot 18.00 uur. Op 
deze dagen hanteren wij de kleine kaart. Van woensdag tot en met zondag is het 
cafetaria open van 12.00 tot 19.00. 
 
Op het veld   
 
Heeft u vragen over het onderhoud van de camping, dan kunt u zich wenden tot  Dick of 
Cees. Heeft u last van de begroeiing, wilt u niet zelf gaan snoeien maar hierover contact 
met ons opnemen?   
 
Er kan van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 uur gemaaid worden.  
De seizoengasten onderhouden hun eigen plek en kunnen daarvoor de handmaaier 
gebruiken.  
 
Maakt u gebruik van de handmaaier, dan dient u uw naam en plek te noteren op de 
aftekenlijst die in de schuur hangt. De opvangzak van de maaier alleen legen in de 
daarvoor bestemde grasbak. 
 
Er mag alleen gras in de grasbak. Op het parkeerterrein is een afvalplek voor ander groen 
afval (inhoud van plantenbakken en dergelijke).   
  
Honden dienen aangelijnd te worden op de camping. De uitwerpselen van honden 
kunnen op twee speciale afvalplekken gedeponeerd worden. Namelijk bij de kapschuur 
en aan de eerste boom van het weiland als u van de dijk komt. 



 

 

Activiteiten 
 
Happy hour  
 

 
 
Komt u ook naar ons happy hour? Wij organiseren twee keer per maand op vrijdag van 
16.30 tot 18.00 uur een happy hour. 
 
De eerstvolgende data zijn als volgt: 

- vrijdag 22 juni 
- vrijdag 6 juli 
- vrijdag 20 juli 
- vrijdag 3 augustus 
- vrijdag 17 augustus 
 

 
Het eerste drankje is van het huis en daarna betaalt  u € 1,- per drankje.  
Na zes uur hanteren wij de cafetaria prijzen. 
 
  

 



 

 

De dieren 
 

    
 
Onze camping heeft een dierenweitje. Veel mensen vinden het leuk om de dieren af en 
toe wat lekkers te geven.  
 
Hierbij vragen wij jullie te letten op het volgende: 
 
De schapen en pony’s lusten graag brood en aardappelschillen. Echter gaan deze gisten 
in hun maag en darmen en zijn daarom niet gezond.  
 
Appels, wortels, peren en overige groenten vinden zij lekker en kunnen ze zonder 
problemen eten. Koolsoorten echter vermijden, deze vinden zij niet lekker.  
 
Ons varken Jut mag alles eten en de eenden houden van brood.  

 

 

Wellness 
 

             
 

Wilt u ontspannen in onze wellness tuin?  
U kunt voor € 15,00 twee uur lang genieten van onze sauna en jacuzzi.  

Reserveren via de receptie. 

 

 
 

 



  

EHBO bij: 
 
Tekenbeten: 
Pak de teek met een pincet zo dicht mogelijk bij de huid van het slachtoffer vast. Knijp 
niet in de teek. Trek de teek met een rechte beweging uit de huid. Daarna de huid 
ontsmetten. Gebruik je een tekentang? Volg dan die aanwijzingen.  
Neem contact op met de huisarts in de volgende gevallen: 

- Als het verwijderen (gedeeltelijk) niet lukt 
- Als de teek langer dan 24 uur in uw huid heeft gezeten. 
- Als na enkele dagen tot weken een verkleuring of rode vlek rond de tekenbeet of 

op een andere plaats ontstaat. 
- Als u na dagen tot maanden griepachtige verschijnselen krijgt, gewrichtsklachten, 

uitstralende pijn of minder kracht. 
 
Insectensteek: 
Een eventuele angel wegschrapen met je vingernagel of de botte kant van een mes en de 
plek koelen met een nat compres of coldpack. 
 
Aanraking met berenklauw: 
De huid wassen met lauw water en zeep en de plek uit de zon houden. 
 
Aanraking met de eikenprocessierups: 
De brandharen verwijderen met plakband of kleefpleister en de huid spoelen met veel 
(lauw) water. 
 

 
      Eikenprocessierups 

 



 

  

 

Sluis van Eefde  
 

 
 
Op het moment werkt Rijkstwaterstaat aan een tweede sluiskolk aan de noorzijde van  
de bestaande sluis in Eefde.  
 
Wilt u de werkzaamheden volgen, dan vindt u meer informatie op de site van 
Rijkswaterstaat. Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast is er   
een speciale informatie app onder de naam l2t.  
 

 

 
Uw beoordeling is belangrijk voor ons! 

 

 
 

Graag lezen wij uw beoordeling op Zoover. 
 
 

 


