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          e willen jullie weer van harte 
heten op het park.  We zijn 
uiteraard weer van 1 april tot en 
met 31 oktober geopend, vanaf 
deze datum zijn er weer gezellige 
klaverjas- en bingoavonden in het 
weekend. Daarnaast is ons 
restaurant en cafe in het seizoen 
vanaf vrijdag 15.00u geopend en 
sluiten wij zondags om 21.00u.  
  
 Vanaf 28 juli tot en met 27 
augustus is ons restaurant dagelijks 
geopend vanaf 11.00u en is het 
programma weer gevuld met 
allerlei activiteiten voor jong en 
oud. Voor de kinderen is er weer de 
kidsclub met 3 activiteiten per dag 
waarbij we onder andere 
knutselochtenden, flessenvoetbal 
en speurtochten organiseren. 
  
  
  
  
 

W

IK BEN OP MIJN WERK MET DE 
WC-ROL ONDER MIJN ARM 

NAAR DE WC GELOPEN 
  

 ...OEFENEN VOOR DE VAKANTIE
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Kinderactiviteiten

Vanaf 28 juli 2023 gaan we weer van start met de 
kidsclub. Deze is van maandag tot en met zaterdag, met 

drie activiteiten per dag.

Dagelijks programma

11.00 Knutselen 
     14.00 Spelactiviteit 

19.00 Avondclub



In het bos bevindt zich een rijk insectenleven. De insecten zijn vooral actief in de 
bodem, maar je vindt ze natuurlijk ook in de bomen zelf. Deze insecten trekken veel 
vogels aan. 
  
In het bos zijn veel vogels, meestal hoor je ze beter dan dat je ze ziet. Vogels in het bos 
zoeken wat ze nodig hebben om te leven, zoals voldoende voedsel, slaap- en 
nestgelegenheid. In het bos zie je vogels onder elkaar strijden om de beste 
voedselplekjes. Gelukkig eten ze niet allemaal hetzelfde. 
De bekendste vogel is misschien wel de bonte specht, zijn klopgeluid galmt vaak langs 
de bomen. 

Er leven veel zoogdieren in het bos, zowel grote als kleine. Een voorbeeld van een 
groot zoogdier is de ree, deze zie je niet zo heel snel. De ree is namelijk 's nachts het 
meest actief. Wanneer je goed oplet kun je ze in de vroege ochtend of late avond 
spotten aan de Prins Willem Alexanderlaan.  

Ook zijn er kleine zoogdieren, welke best vaak te vinden zijn op het park, zoals het 
konijn of de eekhoorn. Maar wist je dat in de omgeving slangen te vinden zijn? Dit mag 
dan wel geen zoogdier zijn, maar de slang leeft hier wel in het bos en brengt af en toe 
een bezoekje op de camping. De slang is niet giftig, maar het is altijd verstandig om 
afstand te houden van wilde dieren.

Streep door welke dieren jij al gezien 
hebt: 

Konijn - Eekhoorn - Roodborstje - Wesp - 
Hommel - Ree - Specht - Vlinder - Worm 

- Papegaai - Kat - Schaap

Dieren ontdekken in 
de omgeving
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 Vrijdag 28 juli 20:00 Klaverjassen

Zaterdag 29 juli 

 20:00 Bingo 11 rondes 

22:30 Feestavond met live 
zanger Jeffrey Tanis

 Vrijdag 4 augustus 20:00 Klaverjassen

 Zaterdag 5 augustus 

20:00 Bingo 11 rondes 

22:30 Feestavond met live 
zanger Vince Collet & DJ 

Arnox

Zondag 6 augustus 
17:30 Opening bouwvak 

barbecue (Opgeven voor 1 
aug 2023, kosten ....)

Maandag 7 augustus 21:00 Casino Night
Dinsdag 8 augustus 20:30 SkipBo avond

Woensdag 9 augustus 20:30 Bingo 11 rondes

Donderdag 10 augustus 14:00 Kerstmarkt

Vrijdag 11 augustus 20:00 Klaverjassen

Zaterdag 12 augustus 20:30 Erotische bingo met 
stripteases
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Maandag 14 augustus Gerard's Raad de Plaat

Dinsdag 15 augustus 21:00 Karaoke Night

Woensdag 16 augustus 20:30 Bingo 11 rondes

Donderdag 17 augustus 21:30 Moordspel

Vrijdag 18 augustus 20:00 Klaverjassen

Zaterdag 19 augustus

13:30 Kermis met 
oliebollenkraam 

 
20:30 Bingo 11 rondes

Zondag 20 augustus 13:30 Kermis met 
oliebollenkraam

Maandag 21 augustus 22:00 Dropping

Dinsdag 22 augustus 21:00 Pubquiz

Woensdag 23 augustus 20:30 Bingo 11 rondes

Donderdag 24 augustus 13:00 Oud Hollandse 
spelen voor jong & oud

Vrijdag 25 augustus 20:00 Klaverjassen

Zaterdag 26 augustus 20:30 Bingo 11 rondes

Programma 2023
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Nomads Dutch Chalets
Nomads Dutch Chalets is ontstaan uit 
Lammers Bouwbedrijf te Darp en 
Buitenplaats de Kolonist in De Pol. 
De mooie combinatie van de degelijke 
bouwervaring van Ger Lammers en de 
recreatie ervaring van Buitenplaats de 
Kolonist zorgt voor een mooie combinatie 
waarin bouw perfect afgestemd is op de 
recreatieve behoefte van de toerist. Dit 
biedt voordelen en komt tegemoet aan de 
wensen van de koper van een chalet. 

Ger Lammers heeft een deskundige 
bouwtechnische achtergrond en weet ook 
heel goed het praktische deel hiervan te 
beheersen. Buitenplaats de Kolonist heeft 
voorafgaand aan de samenwerking twee 
projecten met Bouwbedrijf Lammers 
afgerond en zodoende is het idee ontstaan 
om een samenwerking in chalet bouw aan te 
gaan. Hierin zal Wim Kamerbeek deels de 
bouw voor zijn rekening nemen in een 
mooie samenwerking met Ger Lammers. 
Ellen Kamerbeek vindt de uitdaging voor het 
commerciële deel een absolute uitdaging. 
  
 We zien om ons heen dat alles 
tegenwoordig om snelheid en 
massaproductie gaat. Dit zie je veelal terug 
in een wankele kwaliteit die zeer betaalbaar 
is maar zeker geen duurzaamheid biedt. 
Uiteindelijk zijn we samen meer bewust over 
onze aarde, het gebruik van andere en meer 
duurzame materialen om zodoende veel 
bewuster te leven en te bouwen!

Nomads Dutch Chalets heeft daarom 
bewust gekozen voor een staaltje 
“Oerdegelijk Hollands” en biedt op haar 
haar chalets 12 jaar bouwtechnische 
garantie. Dat is royaal, gezien op 
woningen deze zelfde garantie 10 jaar 
wordt gegeven. 
  
Onze chalets worden ambachtelijk 
vervaardigd en worden niet prefab 
aangeleverd. De isolatiewaarde van 
onze chalets hebben een RD waarde 
van 3.5+ en dat is vergelijkbaar met een 
woningbouw van 10 jaar geleden die we 
in onze chalets kunnen garanderen. 
Zeker met de instabiele energiemarkt is 
dat fijn, je bespaart hiermee veel 
energie en dat willen we uiteindelijk 
met zijn allen ook bereiken. Goed voor 
de aarde en goed voor de portemonnee.
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Onze A-kwaliteit materialen worden van eigen 
Nederlandse bodem ingekocht en onze 
vakmensen laten geen steek vallen om de 
kwaliteit te waarborgen in de bouw van onze 
chalets. Dit zorgt dan ook voor een mooi 
eindproduct waar we trots op kunnen zijn. 
De gevelbekleding is geen kunststof, maar 
gemodificeerd fraké hout die de chalets een 
heel natuurlijke uitstraling geeft. De fraké is 
volledig onderhoudsarm en heeft als 
eigenschap door de natuurlijke bewerking van 
het hout, zonder chemicaliën een 
duurzaamheid biedt van minimaal 40 jaar. Het 
hout wordt op kleur gebracht met een olie, 
welke het hout enkel voorziet van een tint. 

De kunststof met houtnerf kozijnen zijn 
antraciet uitgevoerd en zijn passend bij de 
chalet en als voordeel volledig onderhoudsarm. 
De zeer royale schuifpui en de mooie hoge 
ramen zorgen voor veel lichtinval in de chalet. 
Alle ramen zijn uitgevoerd in kiep – kantel – 
model. 

De badkamer wordt standaard in de chalet 
aangebracht. Hierbij maken we gebruik van een 
zwevend toilet welke op standaard hoogte of 
wellicht op verzoek hoger kan worden 
geplaatst. Er wordt een badkamermeubel 
geplaatst compleet met wasbak en kraan. Ook 
de douchecabine wordt uitgevoerd met kraan 
en doucheset. 

Uiteraard zijn er voor de chalets 
opties te kiezen, standaard wordt in 
onze chalets geen keuken of vloer 
aangebracht. Reden hiervoor is dat 
iedereen hierin een eigen smaak 
heeft en we dan ook graag laten zien 
wat de mogelijkheden zijn. 

We vinden het leuk om indien 
gewenst samen de modellen keukens 
met u te bekijken en daarin zijn er 
diverse opties mogelijk qua deuren, 
laden, kasten en aanrechtbladen. Ook 
in vloeren zijn bij ons verschillende 
opties mogelijk, wij hebben een 
waaier met diverse PVC vloerstalen 
waarin een persoonlijke keuze door u 
kan worden gemaakt. Ook is het 
mogelijk om de keuken of vloer zelf 
te bestellen. De opties bespreken we 
graag met u! 

We hebben speciaal voor 
mindervaliden een standaard model 
chalet, namelijk de Nomads Shaman 
samengesteld. Het is heerlijk om een 
eigen chalet te hebben waar je kan 
genieten van omgeving of de keuze 
kan maken om een chalet als 
investering aan te schaffen. Hierin is 
het natuurlijk prachtig dat we 
iedereen kunnen voorzien van deze 
mogelijkheid, of je goed ter been bent 
of diverse aanpassingen nodig hebt, 
we willen daar een pasklare oplossing 
voor bieden.



Tarieven 2023

Tourplaats standaard 
volledig seizoen €1264,00 

Volwassen en kinderen 
vanaf 4 jaar (excl. 
toeristenbelasting)

€5,50

Kinderen 0 tot 4 jaar (excl. 
toeristenbelasting) €4,00

Camper/Caravan/Grote 
tent (excl. overnachting) €12,50

Kleine tent t/m 2 personen 
(excl. overnachting) €10,00

Elektra per KwH €1,30

Toeristenbelasting p.p.n. €1,60

Auto bij caravan/tent €1,50

Hond per hond per dag €1,00

Gebruik wasmachine €4,00

Gebruik wasdroger €3,00

Douchemunt (5 minuten 
douchen in 

douchegebouw)
€1,50

Tarieven tourveld
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Tarieven 2023

1 uur  €2,50

1 dag €5,00

3 dagen €10,00

5 dagen €13,50 

1 week €15,00

2 weken €20,00

3 weken €25,00

1 maand €30,00

3 maanden €60,00

4 maanden €75,00

6 maanden €90,00  

7 maanden €100,00

1 jaar €145,00

gezinsticket (4 pers.)  +75%

Tarieven WiFI

|  11



12  |

Veilig kamperen

112

0561 - 612722

0900 - 1127112

0900 - 441200

Belangrijke 
telefoonnummers

0521 - 514848

0521 - 513000

Alarmnummer

Dokterspraktijk Grifffioen

Dokterswacht

Politie geen spoed

Dierenarts De Woldberg 

Tuk

Taxi Oost Steenwijk

06 - 30404661

06 - 51799273

Ellen Kamerbeek

Wim Kamerbeek

Om de veiligheid op het park te waarborgen, 
benoemen wij een aantal aandachtspunten welke 
gelden voor alle kampeerders.  
  
Plaats in uw vakantie accomodatie altijd een 
rookmelder en koolmonoxidemelder. Zorg er 
hiernaast ook voor dat u een beginnende brand 
kunt blussen. Het is aan te raden een 
goedgekeurde brandblusser aanwezig te hebben. 
  
Let op uw gasslangen, deze moeten eens per drie 
jaar vervangen worden. Ook drukregelaars zijn 
eens per 5 jaar aan vervanging toe. Zet een gasfles 
ten alle tijden recht op en deze mag nooit 
opnieuw worden gevuld m.b.t. explosiegevaar, dit 
is streng verboden op het park. 
  
 Asbest is niet meer van deze tijd en mag niet 
meer worden gebruikt of gestald. Dit moet onder 
de voorwaarden die gesteld worden aan asbest 
worden afgevoerd.  
  
Op het park is een AED aanwezig, deze is te 
vinden in de kantine. Ook is er een SOS 
toegangspoort aanwezig op het terrein, hiermee 
kan ambulance 24/7 toegang krijgen tot het park. 
Heeft u ernstige klachten, belt u dan eerst de 
ambulance, daarna kunt u ons bellen om de 
ambulance te begeleiden of om eerste hulp te 
verlenen. Onze medewerkers zijn voorzien van 
bedrijfshulpverlening. 
  
   
 






