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Het kantoor is de gehele week 

geopend. 

Maandag tot en met zaterdag. 

van 9:00 uur tot 12:00 uur 

van 13:30 uur tot 16:30 uur 

Zondag 

van 10:00 uur tot 12:00 uur 

van 13:30 uur tot 16:00 uur 

Buiten kantoor tijden kunt u voor 

spoedgevallen en stroom ℡ naar: 

0186-571452. 
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Het kantoor is de gehele week 

geopend. 

Maandag tot en met zaterdag. 

van 9:00 uur tot 12:00 uur 

van 13:30 uur tot 16:30 uur 

Zondag 

van 10:00 uur tot 12:00 uur 

van 13:30 uur tot 16:00 uur 

Buiten kantoortijden kunt u voor 

spoedgevallen en stroom ℡ naar: 

0186-571452.  
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Mooiste tuin  
 

Dit seizoen zal er weer een “mooiste tuin” competitie zijn. 

Er kunnen weer fantastische prijzen worden gewonnen. 

Wie gaat er met de hoofdprijs vandoor? 

 

Uitreiking: 24 augustus  

 

1e prijs: boodschappenmand ter waarde van € 100,- en een 

beker 

2e prijs: boodschappenmand ter waarde van € 50,- en een 

beker 

3e prijs: boodschappenmand ter waarde van € 40,- en een 

beker 

4e prijs: boodschappenmand ter waarde van € 25,-  

5e prijs: boodschappenmand ter waarde van € 20,-  

Mooiste laan 

 

Ook hebben we een prijs voor het mooiste laantje van de 

camping. Het laantje dat wint, krijgt de wisselbeker die in 

een kast aan het begin van de laan zal worden geplaatst.  

 

Wie zal laantje 13 verslaan? 

 

Wij hopen dat het een gezellig en goed seizoen 2019 mag 

worden!  
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Vuilnis 
 
Let op!!! Vanaf 30 maart kunt u iedere zaterdag grofvuil, bomen, 

takken en boomstronken van 10:30 uur tot 11:30 uur inleveren: 

 

Vanaf 3 april kunt u ook op woensdagmiddag u grofvuil, bomen, 

takken en boomstronken inleveren van 13:00 uur tot 14:00 uur.  

 

kosten per kuub:  

grofvuil       € 25,00 

bomen, takken en boomstronken         € 15,00 

om een kar te reserveren in uw laan betaalt u              €   7,50   

opladen                                                                        € 10,00 

 

U kunt ook zelf uw vuil wegbrengen naar de “milieustraat” aan de 

Smidseweg 20-a in Westmaas. Op het kantoor kunt u een kaart kopen 

voor € 20,00 dan kunt u 2 keer uw vuil wegbrengen. Per keer kunt u 

ongeveer één kuub inleveren. De “milieustraat” is open van maandag 

t/m vrijdag van 8:00 uur tot 16:00 uur en op zaterdag van 8:00 uur tot 

13:30 uur. 

 

Het is niet mogelijk om in de weken van 6 juli tot en met 8 september  

tegels, zand, schuren en of karren te laten bezorgen of plaatsen.          
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Voorwoord 

Ook dit jaar kunt ons volgen op Facebook. Klik op ‘Vind ik leuk’ en 

u wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten op de camping. 

Net als voorgaande jaren zal er ook dit jaar, in het hoogseizoen, een 

recreatieteam aanwezig zijn. Het recreatieteam is dit jaar van 27 juli 

tot en met 31 augustus aanwezig. Het programma voor deze weken 

kunnen jullie in het hoogseizoen afhalen op kantoor en is tevens te 

volgen op het informatiebord. De aanwezigheid van een 

recreatieteam betekent niet dat er geen vrijwilligers nodig zijn. Ook 

dit jaar zullen er voor alle activiteiten vrijwilligers nodig zijn. Onze 

ervaring is dat het lastig is om voldoende mensen bereid te vinden 

ons te ondersteunen bij het organiseren van activiteiten. Zonder 

vrijwilligers kunnen de activiteiten niet plaatsvinden, dus geef je op! 

Informatie over de activiteiten is te verkrijgen op kantoor.  

Inschrijfformulieren voor de activiteiten zijn ook te verkrijgen op 

kantoor. Op deze formulieren staat de leeftijdscategorie van de 

betreffende activiteit vermeld. Hier is geen discussie over mogelijk. 

Wij stellen het op prijs dat kinderen in de leeftijd 4 tot en met 7 jaar 

worden begeleid door een ouder. Helaas constateren wij dat 

activiteiten soms worden gebruikt als verkapte opvang, dit kan toch 

niet de bedoeling zijn?! 

Omdat er bij sommige activiteiten vooraf kosten worden gemaakt 

voor inkopen of vervoer, stellen wij het op prijs dat kinderen worden 

afgemeld als zij toch niet kunnen of willen deelnemen aan een 

activiteit. Afmelden voor activiteiten kan op kantoor of bij de 

persoon die de activiteit organiseert.   

 

Voor de activiteiten in het voorseizoen zijn geen inschrijfformulieren 

nodig. 

Langs deze weg willen wij de vrijwilligers bedanken voor hun 

bijdrage aan het boekje en hun toekomstige bijdrage aan de vele 

activiteiten. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Familie Meiling 
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De activiteiten worden georganiseerd door: 

 
Biljart toernooi Jos Snijders 

Bingo volwassenen en 

junioren  

Petra Snijders & Monique 

van Oudheusden 

Buik glijden  Jos Snijders 

Crea dames Carla de Maat & Roos van 

de Velde 

Eieren gooien  Jos Snijders 

Karaoke Peter Damen, Frans Damen 

& Raymond van Zielst 

Klaverjassen  Louis v/d Berg  

Klaverjassn dinsdag 

hoogseizoen 

John van Loenen 

Pasen  Carla de Maat 

Playback  Peter Damen, Frans Damen 

& Raymond van Zielst 

Pokeren  Mario van Oudheusden  

Rummy/ Jokeren  Jolanda Sommers & Jannie 

v/d Berg 

Sjoelen senioren  Carla de Maat & Jolanda 

Spaan 

Tonnetje Steken  Jos Snijders 

Trick or Treat Natascha Marijt 

Vader- & Moederdag 

cadeau maken 

Carla de Maat & Chamila 

Lahnisser 

Familie Zeskamp Mike Ponsen 
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Foto’s uit de oude doos! 
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℡   Belangrijke Telefoonnummers             ℡ 

Alarm Nummer 112 

Brandweer 112 

Ambulance 112 

Politie alarm  0900-8844 

Huisarts M.E. Leijnse  0186-651353 

Huisarts D. Witsel en P.M. Veldhoen 0186-653832 

Apotheek Mediq 0186-654083 

Huisartsenpost (spoedeisende hulp avond, nacht en 

weekend) Kerkstraat 26, Klaaswaal 0186-576660 

Tandartsenpraktijk Bosch en van Bode  

Kerkstraat 1, Numansdorp 0186-655110 

Dierenartspraktijk Stroowaert 

Molendijk 5a, Numandorp 0186-612066 

 

Overlijdensberichten 
  
Wij verzoeken/vragen nabestaanden bij overlijden van een 

campingbewoner, ons in kennis te stellen, zodat wij op een passende 

wijze ons medeleven kunnen betuigen. Mits nabestaanden dat op 

prijs stellen. 

 

Familie Meiling. 
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Hondenpoep!!!!! 
 

De afgelopen seizoenen hebben we veel klachten gehad over 

hondenpoep. Dit is niet de bedoeling!! Het is een kleine moeite om 

een zakje mee te nemen en de behoefte van uw hond op te ruimen. U 

mag elkaar hier VRIENDELIJK op wijzen. 

Ook verzoeken wij u om uw hond niet uit te laten op de camping 

maar bij de daar voor gemaakte hondentoiletten bij de perscontainer 

en bij het nieuwe hondentoilet op de parkeerplaats vooraan camping. 

Op de camping moet uw hond, groot en klein, aangelijnd zijn. Als u 

uw hond uitlaat buiten de camping, wilt u dit dan niet doen bij de 

mensen aan de weg voor hun huizen? 

 

 

Verloting 
Ook dit jaar zullen Petra & Jos Snijders de verloting verzorgen. 

Vorig jaar hadden we fantastische prijzen! Dit jaar gaan we dit weer 

evenaren. De trekking is met de playbackshow op zaterdag 24 

augustus. U heeft dan tot 1 oktober de tijd om uw prijs op te halen. 

De niet opgehaalde prijzen gaan terug en komen  ten goede voor de 

kinderpot.  

 

De gehele opbrengst is voor de kinderpot! 
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Activiteiten september 2019 
Dag Datum  Tijd Activiteit 

Vrijdag  6 sept  20:30 uur  Kaarten  

Zaterdag  7 sept 17:00 uur  Eindkaarten 

21:00 uur  Zanger  

Zaterdag  14 sept 20:30 uur  Bingo 14: Superbingo 
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Wist u dat…….. 

  
• Er geen alcohol geschonken word onder de 18 jaar! 

• Er ook niet buiten de kantine onder de 18 jaar alcohol 

gedronken mag worden 

• Wij anders onze drankvergunning kwijt kunnen raken 

• We te volgen zijn op Facebook 

• Klik op “vind ik leuk” dan houden wij je op de hoogte 

• Kranten en gasflessen nu op kantoor verkocht worden 

• Hier speciale tijden voor zijn ( 9:00 uur tot 9:30 uur en van 

16:00 uur tot 16:30 uur ) 

• U uw boodschappen kunt laten bezorgen door de Plus 

• Er op de camping camera bewaking is 

• Honden van bezoekers niet toegestaan zijn 

• Er een sigarettenautomaat in het voorportaal bij de snack 

staat 

• Het snackvoorportaal tijdens kantoor uren ook open is, als de 

snack dicht is 

• U een kraam kunt huren voor de braderie 

• Kijk op de site van Frits Amusement voor een kraam 

• We Wifi in de kantine hebben 

• De karren alleen meegenomen kunnen worden met inworp 

van € 2,00 

• Nautische dag op zaterdag 1 juni is 

• Paardenmarkt op woensdag 12 juni is 

• Er niet met drone’s gevlogen mag worden over de camping 

• Er op feestavonden contant betaald moet worden 

• Er geen eigen meegebrachte eten en drinken in de kantine 

genuttigd mag worden 

  

 

7 
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Beste campinggasten,  

 

Dit jaar zijn er 14 bingo’s, waarvan 8 bingo’s gemixt met 

bingoprijzen en 6 bingo’s alleen VVV-bonnen. 

 

De bingodatums zijn als volgt: 

zondag  21-04-2019 Paasbingo 

zaterdag 04-05-2019 VVV-bingo  

zaterdag 18-05-2019 Prijzenbingo  

zaterdag 01-06-2019 VVV-bingo 

zondag 09-06-2019 Prijzenbingo 

zaterdag 22-06-2019 VVV-bingo 

zaterdag 06-07-2019 Prijzenbingo 

woensdag 24-07-2019 VVV-bingo 

woensdag 31-07-2019 Prijzenbingo 

woensdag 07-08-2019 VVV-bingo 

woensdag 14-08-2019 Prijzenbingo 

woensdag 21-08-2019 VVV-bingo 

woensdag 28-08-2019 Prijzenbingo 

zaterdag 14-09-2019 SUPERBINGO 

 

Prijzen: 

 

3-blokkenboekje € 12,00 
2-blokkenboekje €   9,00 
1-blokkenboekje €   6,00 
Loten kleine boodschappenmand per boekje €   1,50 
Per 4 voor €   5,00 
Losse ronde grote boodschappenmand per blokje €   1,00 
Kwikkie per stuk  
Dobbel ronde 

€   2,00 
€   2,00 

Nieuwe ronde  €   2,00 
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Dag Datum  Tijd Activiteit 

Donderdag  15 aug  Animatieteam  

  ??:?? uur  Palingroken en 

Shantykoor  

Vrijdag  16 aug   Animatieteam  

  20:30 uur Kaarten  

Zaterdag  17 aug   Animatieteam 

  ??:?? uur Tonnetje steken/ BBQ 

Zondag  18 aug   Animatieteam  

  20:00 uur Pokeren  

Maandag  19 aug  Animatieteam 

  20:00 uur Damescrea 

Dinsdag  20 aug  Animatieteam  

  20:00 uur  Sjoelen/ Kaarten  

Woensdag  21 aug 11:00 uur Kinderbingo 

  20:30 uur Bingo 12: VVV 

Donderdag 22 aug ?? Trick or Treat 

 

Vrijdag  23 aug  Animatieteam 

   Einde Chilz 

programma 

  20:30 uur Kaarten  

Zaterdag  24 aug  Animatieteam 

  19:00 uur Mooiste tuin 

Playback 

Zondag 25 aug 20:00 uur Pokeren 

Dinsdag  27 aug 20:00 uur  Sjoelen/ Kaarten  

Woensdag 28 aug 11:00 uur  Superkinderbingo 

  20:30 uur Bingo 13: prijzen 

Vrijdag  30 aug 20:30 uur Kaarten  

Zaterdag  31 aug 21:00 uur Disco avond 
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Activiteiten augustus 2019 
 

Dag Datum  Tijd Activiteit 

Donderdag  1 aug  Animatieteam  

Vrijdag  2 aug  Animatieteam  

20:30 uur  Kaarten  

Zaterdag  3 aug   Animatieteam  

 Start Chilz programma  

??:?? uur Eieren gooien 

19:00 uur Karaoke 

Zondag  4 aug  Animatieteam  

12:00 uur Kaartmarathon 

20:00 uur  Pokeren  

Maandag  5 aug  Animatieteam  

13:00 uur Dartoernooi koppels 

20:00 uur Dames crea  

Dinsdag  6 aug  Animatieteam  

20:00 uur Sjoelen/ kaarten  

Woensdag  7 aug 11:00 uur Kinderbingo  

20:30 uur Bingo 10: VVV  

Donderdag  8 aug  Animatieteam  

13:00 uur Buikglijden/poffertjes 

Vrijdag  9 aug  Animatieteam  

20:30 uur Kaarten  

Zaterdag  10 aug  Animatieteam  

 Familiedag/ 

Familiezeskamp 

Zondag  11 aug  Animatieteam  

20:00 uur Pokeren  

Maandag  12 aug  Animatieteam  

   Huttenbouw +slapen 

  20:00 uur Tupperware 

Dinsdag  13 aug  Animatieteam  

20:00 uur  Sjoelen/ Kaarten  

Woensdag  14 aug   11:00 uur Kinderbingo 

  20:30 uur Bingo 11: prijzen  
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UITLEG STEMPELKAART: 

 

U krijgt bij de eerste bingoavond een stempelkaart. Deze 

stempelkaart is persoonsgebonden, u dient uw naam op deze kaart te 

zetten. Bij elke bingo waar u aan mee doet ontvangt u een stempel. 

Bij 1 stempels heeft u bij de superbingo een gratis 3-blokken boekje. 

Bij 8 stempels of meer kost het 3-blokken boekje € 11,00 bij “de 

superbingo”. Dit is dus de normale prijs. Heeft u minder dan 8 

stempels dan kost het 3-blokken boekje € 22,00 bij “de superbingo”. 

Bij “de superbingo” wordt alleen het 3-blokken boekje verkocht. Dit 

is omdat de prijzen ook “superprijzen” zijn. 

 

Veel succes met winnen en wij hopen u te 

zien op zondag 21 april. Wij hebben er weer 

zin in. 
 

Petra Snijders &  

Monique van Oudheusden 

Ps. de winst van de volwassenbingo's gaat naar de activiteitenpot. Mede 

hierdoor zijn alle kinderactiviteiten gratis!!!!!!!!.   
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Activiteiten april 2019 
 

Dag Datum  Tijd Activiteit 

Vrijdag  12 april  20:30 uur Kaarten  

Vrijdag  19 april  20:30 uur Kaarten 

Zaterdag  20 april 13:00 uur  

 

20:30 uur 

Kinderactiviteit/ Eieren 

verven 

Opening seizoen DJ Mike 

Hollywood Party 

Zondag 
(pasen) 

21 april 13:00 uur Kinderbingo/ eieren 

zoeken 

20:30 uur Bingo : Paasbingo  

Vrijdag  26 april 20:30 uur Kaarten  

Zaterdag  27 april 13:00 uur Kinderactiviteit 

Zondag  28 april ??:?? uur Koningsdag; kleedjes 

verkoop / poffertjes 
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Beste Kaarters van Volgerland 

 

Het gaat weer beginnen en wel op 12 april dan worden de eerste 

kaarten weer geschud voor het seizoen 2019. 

 

Dan hopen wij  jullie  weer te mogen begroeten voor onze 

klaverjas/rummy avonden in de kantine. 

 

Wij beginnen weer om 20.30 uur �  

Inschrijven kan vanaf  20.00 uur 

De kosten zijn vanaf dit jaar € 3.00 p.p. 

 

Natuurlijk houden wij zoals ieder jaar ook weer een competitie.  

Dit is natuurlijk geheel vrijblijvend. Wilt u gewoon af en toe eens 

meedoen dan kan dat uiteraard ook. 

 

Wij spelen iedere vrijdag voor VVV-cards en uiteraard voor onze 

poedelprijs. 

Dit jaar kunt u ook tijdens de grote zomervakantie gezellig op de 

dinsdagavonden een potje klaverjassen dat begint ook om 20.30 uur  

inschrijven vanaf 20.00 uur. 

Deze avonden zullen verzorgd gaan worden door John v Loenen. 

Tevens willen wij net als vorig jaar wat een groot succes was weer 

een klaverjas/rummy  marathon organiseren en deze zal zijn op 

zondag 4 augustus zet dit alvast in uw agenda. 

 

Verdere informatie hierover komt met de tijd op het mededelingen 

bord te staan bij het kantoor. 

 

Onze laatste kaartavond zal dit jaar zijn op zaterdag 7 september. 

 

Verder hopen wij iedereen in goede gezondheid te mogen 

verwelkomen 

 

Namens het kaartteam 

 

Louis/Jolanda/Jannie 
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Activiteiten juli 2019  
 

Dag Datum  Tijd Activiteit 

Vrijdag  5 juli  20:30 uur Kaarten  

Zaterdag  6 juli  13:00 uur  Kinderactiviteit 

  20:30 uur Bingo 7: prijzen 

Vrijdag  12 juli 20:30 uur Kaarten  

Zaterdag  13 juli  13:00 uur  Kinderactiviteit 

21:00 uur Disco 

Vrijdag  19 juli  20:30 uur Kaarten  

Zaterdag  20 juli 13:00 uur Kinderactiviteit 

  21:00 uur Kerstbal 

Zondag  21 juli  20:00 uur Pokeren 

Maandag  22 juli  ??:?? uur Keetslapen t/m 12 jaar 

Dinsdag 23 juli  20:30 uur Sjoelen/ Kaarten  

Woensdag  24 juli  11:00 uur Kinderbingo  

20:30 uur Bingo 8: VVV 

Donderdag 25 juli 19:00 uur  Dierengeluidenspel 

Vrijdag  26 juli  20:30 uur Kaarten  

Zaterdag  27 juli   Start animatieteam  

11:00 uur Volgerlandse Braderie  

Zondag  28 juli 20:00 uur  Pokeren  

Maandag 29 juli  19:00 uur High Tea 

  ??:?? uur Biljarttoernooi 

Dinsdag 30 juli  20:30 uur Sjoelen/Kaarten 

Woensdag  31 juli 11:00 uur Kinderbingo 

20:30 uur Bingo 9: prijzen 
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Kantine 

 
De openingstijden van de kantine 

zijn in het voor- en naseizoen: 
vrijdag van 

16:30 uur tot 1:00 uur 
zaterdag van 

13:30 uur tot 1:00 uur 
zondag van 

13:30 uur tot 18:00 uur 
Bij onvoldoende belangstelling op 

zondag gaat de kantine om 16:00 uur 
dicht. 

 
In het hoogseizoen: 

zondag tot en met donderdag 
13:30 uur tot 0:30 uur 
vrijdag en zaterdag van 
13:30 uur tot 1:00 uur 

 
Alle openingstijden gelden alleen bij
 voldoende belangstelling en zijn 

onder voorbehoud. 
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Activiteiten juni 2019 
Dag Datum  Tijd Activiteit 

Zaterdag  1 juni  13:00 uur Kinderactiviteit 

20:30 uur Bingo 4: VVV  

Vrijdag  7 juni  20:30 uur Kaarten  

Zaterdag  8 juni  13:00 uur  Kinderactiviteit 

21:00 uur Zanger 

Zondag  
(Pinksteren) 

9 juni  13:00 uur Kinderbingo 

 20:30 uur Bingo 5: prijzen 

Vrijdag  14 juni  20:30 uur Kaarten  

Zaterdag  15 juni 11:00 uur  Vaderdagcadeau 

maken 

Vrijdag  21 juni 20:30 uur Kaarten  

Zaterdag  22 juni 13:00 uur  Kinderactiviteit 

20:30 uur  Bingo 6: VVV  

Vrijdag  28 juni 20:30 uur Kaarten  

Zaterdag  29 juni  13:00 uur Kinderactiviteit 

21:00 uur  Feestavond 
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Snack 

 
Openingstijden van de snack in het 

voor- en naseizoen: 
vrijdag van 

16:30 uur tot 23:00 uur 
zaterdag van 

13:00 uur tot 23:00 uur 
zondag van 

13:00 uur tot 18:00 uur 
 
 
 

In het hoogseizoen: 
maandag tot en met zondag van 

13:00 uur tot 23:00 uur. 
 
 

De snack en de kantine gaan op 
12 april weer open en gaan vanaf 

14 september weer dicht  
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Karaoke 2019 nieuwe stijl 
   

   

Dé muzikale activiteit van Camping ‘t Volgerland.   

Op zaterdag 3 augustus gaan we weer als vanouds lekker uit ons dak 

met de Karaoke avond.  

   

Iedereen, van jong tot oud, mag meedoen.   

Kom gezellig deze Karaoke avond bijwonen op het muziekplein. 

 

Thema 
We bieden elk jaar een ander thema aan. Dit jaar is het thema vrije 

keuze. 

   

Oproep 
Vind je het leuk om ook eens jouw zangkunsten te laten horen? 

  

Wacht dan niet te lang en geef je snel op.   

   

Bij de volwassen deelnemers is er geen competitie onderling Dus dit 

is je kans, laat je horen en zing je favoriete lied.     

 

Opgeven? 
Dit kun je doen bij: Peter Damen, laan 23. Of op het kantoor.  
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Playbackshow 2019 
 

Zaterdag 24 augustus op het muziekplein. 

 

Wij sluiten het campingseizoen af met de fantastische Playbackshow. 

Het is en blijft elk jaar een groot spektakel. 

Wij doen er alles aan om u een geweldige avond te bezorgen, maar 

daar hebben wel uw hulp bij nodig. 

 

Zonder kandidaten geen Playbackshow. Geef je dus tijdig op zodat 

bij dubbele acts je nog voldoende tijd hebt om een andere act in te 

studeren, vooral bij volwassenen.  

 

Kandidaten mogen 2x optreden. 1x alleen en 1x met een groep. Wij 

willen iedereen de kans geven om mee te doen. 

 

Een pruik lenen? Dat kan!  
Mocht je bij een optreden een pruik nodig hebben kom gerust langs, 

ik heb er circa 50 stuks liggen. 

 

Ook een gitaar of keyboard kunt lenen bij Peter Damen 

 

Wij hopen jullie te zien op 24 augustus! 

 

Opgeven? 
Dit kun je doen bij: Peter Damen, laan 23. Of op het kantoor.  
 

 

 

 

 

 

 

Karaoke avond en Playbackshow 2019 

Activiteiten worden georganiseerd door: 

 

Peter Damen  -  Frans Damen  -  Raymond van Zielst.   
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Let op!! 

 

Het is niet 

toegestaan eigen 

consumpties mee te 

nemen en te nuttigen 

in de kantine en 

serre.
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Activiteiten mei 2019 
 

Dag  Datum  Tijd Activiteit 

Vrijdag 3 mei  20:30 uur Kaarten 

Zaterdag  

(Dodenherdenking) 

4 mei  13:00 uur Kinderactiviteit 

20:30 uur Bingo 2: VVV 

Vrijdag  10 mei  20:30 uur Kaarten  

Zaterdag  11 mei  11:00 uur Moederdagcadeau 

maken  

21:00 uur Feestavond  

Vrijdag  17 mei  20:30 uur Kaarten  

Zaterdag  18 mei 13:00 uur Kinderactiviteit 

20:30 uur Bingo 3: Prijzen 

Vrijdag  24 mei  20:30 uur Kaarten  

Zaterdag  25 mei 13:00 uur  Kinderactiviteit 

20:00 uur Crazybingo   

Donderdag  

(Hemelvaartsdag) 

30 mei  13:00 uur Bungee jump 

trampoline 

  

Vrijdag  31 mei 20:30 uur  Kaarten  
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Beste gast van Camping ‘t Volgerland  

  

Welkom in Numansdorp.  

  

Wij hopen dat u zich thuis voelt hier in Numansdorp. Wij 

willen u in ieder geval van harte uitnodigen in onze winkel op 

Rehobothplein 1 in Numansdorp. Plus Blaak heeft voor u een 

geweldige winkel ter beschikking van 1375 m².   

  

Onze deuren staan voor u open van maandag tot en met 

zaterdag van 8:00 tot 20:00. Dus als het gaat om een vers 

gebakken broodje bij het ontbijt of voor de uitgebreide BBQ op 

zaterdag avond, u bent van harte welkom.   

  

Op onze broodafdeling bakken wij voor u de lekkerste 

broodjes. Probeer ook eens de enige echte Blaak’s Hoeksche 

bolus. Proef ook eens een echte Limburgse vlaai of de in onze 

eigen winkel gebakken eierkoeken.  

  

Onze vleeswarenafdeling heeft naast de lang houdbare 

vleeswaren ook de “vers gesneden voor u vleeswaren.” Deze 

lijn met vleeswaren wordt voor u in de winkel gesneden. Of 

neem het Puur van Smaak assortiment met de kwaliteit die u 

van een servicesupermarkt mag verwachten.  

 

 
Neem ook eens een kijkje bij onze slager. Deze heeft voor u het 

mooiste vlees. Ons twee sterren “Beter Leven®” rundvlees 
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komt uit Berkel en Enschot waar onze stieren worden gefokt. 

Door de rechtstreekse contacten met de fokker krijgt u het beste 

rundvlees en u betaalt niet meer dan bij een andere supermarkt.   

  

Bent u niet in de gelegenheid of heeft u gewoon geen zin om 

naar de winkel te komen, wij hebben voor u de oplossing. Onze 

boodschappenservice staat graag tot uw dienst. Bestel op 

plus.nl uw boodschappen, kies als winkel Plus Blaak, 

Numansdorp en vermeld goed uw standplaatsnummer en het 

adres van camping ’t Volgerland. Wij brengen voor u de 

boodschappen tot aan de deur.  

  

Er valt natuurlijk nog veel meer te vertellen maar u kunt het 

ook gewoon komen beleven in onze winkel.  Graag tot ziens bij 

Plus Blaak,  

  

Met vriendelijke groeten, Saskia en Martin Luijendijk  

  

Rehobothplein 1 

3281 XV Numansdorp 

 0186-651281  

 

 

 

 
  


