
 
Nieuwsbrief kampeerarrangementen 2019 Camping het Waldhoorn 

 
Nationale bokbierdag Zutphen 

Zondag 13 oktober 2019 

 

Kampeerarrangement Camping Het Waldhoorn 
 

Het arrangement: 
Vier dagen verblijf voor twee personen op onze camping, 

inclusief stampottenbuffet en vervoer  
van en naar de bokbierdag. 

                    € 99,- 
 
Het programma: 
Vrijdag 11 oktober: vanaf 12.00 uur bent u welkom op onze camping. 
Zaterdag 12 oktober: deze dag kunt u zelf indelen.  
Zondag 13 oktober: De eerste bus vertrekt om 10:00 uur naar Zutphen en rijdt daarna 
regelmatig van de camping naar de binnenstad.  
Vanaf 18:00 uur rijdt de bus weer terug van de verzamelplaats. Om 19.00 uur verzorgen wij 
een zeer uitgebreid stamppottenbuffet met natuurlijk een BOKBIERTJE van het huis. 
Maandag 14 oktober: kunt u rustig uitslapen en keert u in de loop van de dag weer 
huiswaarts. 
 
U kunt tijdens uw gehele verblijf gebruikmaken van onze verwarmde en gezellig ingerichte 
huiskamer.  
 
Aanmelden: 
U kunt zich aanmelden voor het arrangement door te mailen naar ons e-mail adres 
mail@hetwaldhoorn.nl of te bellen naar het telefoonnummer 0575-512269.  
 

mailto:mail@hetwaldhoorn.nl


Heeft u zin in een feestje? Schrijf dan het weekend van zondag 13 oktober a.s. met grote 
letters in uw agenda. Dan vieren we namelijk voor de 23ste keer de Nationale Bokbierdag in 
Zutphen. Een grote optocht met historische voertuigen, prachtige bierkarren en natuurlijk 
weer tientallen verschillende soorten bokbier. Dat alles met muziek voor jong en oud op 
diverse locaties in de binnenstad. So, save the date!!! 

De optocht 

De stoet start van de parkeerplaats van de Hanzehal aan de Fanny Blankers-Koenweg.  
Om 13.00 uur wordt het startsein gegeven. Van daaruit gaat de optocht richting de 
Nieuwstad, Stationsplein, IJsselkade, Vispoorthaven, Martinetsingel, Hogestraat, Laarstraat, 
Paardenwal, via de moskee, het Baudartius en het Stedelijk terug de Nieuwstad op richting 
de parkeerplaats van de Hanzehal. Dit is het eindpunt van de optocht. 

's Ochtends vanaf 11.00 uur is het zeer de moeite waard om even een kijkje te komen 
nemen bij de parkeerplaats van de Hanzehal bij het inspannen van de optocht. Daar kun je 
zien wat voor heidens karwei het is om al die koetsen rijklaar te krijgen. 

 

Dickens festijn Deventer 
zaterdag 14 en 15 december 2019 

 
 

Kampeerarrangement Camping Het Waldhoorn 
 

Het arrangement: 
Vier dagen verblijf voor twee personen op onze camping, 

inclusief stampottenbuffet en vervoer  
van en naar het Dickens festijn. 

€ 99,- 
 



 
 
Het programma: 
Vrijdag 13 december: vanaf 12.00 uur bent u welkom op onze camping. 
Zaterdag 14 december: de eerste bus vertrekt om 9:30 uur naar Deventer en rijdt daarna 
regelmatig van de camping naar Deventer.  
Vanaf 18:00 uur rijdt de bus weer terug van de verzamelplaats naar de camping.  
Om 19.00 uur verzorgen wij een zeer uitgebreid stamppottenbuffet met natuurlijk een drankje 
van het huis. 
Zondag 15 december: de bus rijdt niet meer vanaf de camping naar Deventer, maar u kunt 
natuurlijk nog op eigen gelegenheid naar Deventer gaan. 
Maandag 16 december: kunt u rustig uitslapen en keert u in de loop van de dag weer 
huiswaarts. 
 
U kunt tijdens uw gehele verblijf gebruikmaken van onze verwarmde en gezellig ingerichte 
huiskamer.  
 
Aanmelden: 
U kunt zich aanmelden voor het arrangement door te mailen naar ons e-mail adres 
mail@hetwaldhoorn.nl of te bellen naar het telefoonnummer 0575-512269 
 
Ga terug in de tijd van Charles Dickens 
 
De 19e eeuwse Engelse stad van Charles Dickens herleeft in volle glorie op zaterdag 14 en 
zondag 15 december 2019 in Deventer. In het historische Bergkwartier komen ruim 950 
personages uit de beroemde boeken van deze Engelse schrijver tot leven: van Scrooge tot 
Oliver Twist, van Mr. Pickwick tot Christmas Carol Singers, van weeskinderen tot 
kantoorklerken en deftige lieden. Huizenhoge kerstbomen en de prachtig gerestaureerde 
panden vormen het decor. 

Deftige heren op hoge fietsen banen zich een weg door de smalle straatjes, kantoorklerken 
en keurige dames snellen vooruit en buigen diep als Queen Victoria in haar draagstoel 
passeert. Christmas Carol Singers gaan van deur tot deur. Tonnen hete punch rollen door 
straten, zwervers bedelen om geld, boefjes stelen, kinderen zingen en handwerkers 
demonstreren hun ambacht. Kooplui bieden hun waar aan: antiek en sieraden, boeken en 
kunst, gingerbread en cider. De geuren van punch en gepofte kastanjes komen u tegemoet. 

Ontmoetingen met bekende karakters uit de boeken van Charles Dickens 

Charles Dickens leefde van 1812 tot 1870 en is de meest bekende Engelse schrijver uit de 
19e eeuw. De wereld die Dickens omschreef was vooral de wereld van zijn vroegste jeugd. 
Het Dickens Festijn is dé gelegenheid om een groot aantal hoofdpersonen en karakters uit 
de boeken van Charles Dickens te ontmoeten. 

Het Dickens Festijn in Deventer onderscheidt zich door het grote aantal optredens van 
acteurs en toneelspelers, van jong tot oud, koren, zangers en muzikanten en door de 
deelname van de bewoners uit het Bergkwartier. U komt de acteurs en figuranten vooral op 
straat tegen, maar ook achter ramen of soms hoog op een dak. Dit alles maakt het festijn tot 
één groot ‘living outdoor- theatre’. 

Informatie over de toegang en wachtrij 

Het Dickens Festijn is op zaterdag 14 en zondag 15 december 2019 van 11.00 tot 17.00 uur 
en vindt plaats in de Walstraat, Golstraat, Damstraat, Roggestraat, Bergstraat, 

mailto:mail@hetwaldhoorn.nl


Bergkerkplein, Kerksteeg, Bergschild en Menstraat. Voor de route van het festijn geldt 
éénrichtingsverkeer. Het Dickens Festijn wordt jaarlijks door 125.000 bezoekers bezocht.  

 

De toegang is gratis. Wel dient er rekening te worden gehouden met een wachttijd bij de 
ingang die kan oplopen tot 1,5 uur. Toegang is alleen mogelijk via de Keizerstraat (t.h.v. de 
Schouwburg). Bezoekers worden via de Brinkpoortstraat en Keizerstraat naar de ingang van 
het Dickens Festijn geleid, waar het publiek groepsgewijs wordt toegelaten.  
 

 

Kampeerarrangement ‘Kerst op de camping’ 
Camping Het Waldhoorn 

 

 
 

Wilt u er even tussenuit tijdens de kerstdagen?  
Dan bent u van harte welkom op onze camping voor ons 

uitgebreide kerst kampeerarrangement. 
Het arrangement: 

Vijf dagen verblijf voor twee personen op onze camping, 
inclusief kerstbuffet op kerstavond en op eerste kerstdag 

een brunchbuffet 
€ 199,- 

 
Het programma: 
Maandag 23 december of dinsdag 24 december: vanaf 12.00 uur bent u welkom op onze 
camping. Op kerstavond om 19.00 uur verzorgen wij een zeer uitgebreid kerstbuffet met 
natuurlijk een drankje van het huis. 
Woensdag 25 december eerste kerstdag: brunchbuffet om 10.30 uur. 
Donderdag 26 december tweede kerstdag: deze dag kunt u zelf indelen. 
Vrijdag 27 december of zaterdag 28 december: kunt u rustig uitslapen en keert u in de 
loop van de dag weer huiswaarts. 
 
 
 



U kunt kiezen uit een aankomst op maandag 23 december of een aankomst op dinsdag  
24 december. Wilt u langer blijven en ook Oud & Nieuw op onze camping vieren, dan kunt u 
dat bij ons aangeven en bespreken wij met u onze mogelijkheden.  
 
U kunt tijdens uw gehele verblijf gebruikmaken van onze verwarmde en gezellig ingerichte 
huiskamer.  
 
Aanmelden: 
U kunt zich aanmelden voor het arrangement door te mailen naar ons e-mail adres 
mail@hetwaldhoorn.nl of te bellen naar het telefoonnummer 0575-512269 
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