
 
 
 
 
Informatie kampeerders Conventie Kroeze Danne 2020 
 
Wat leuk dat u wilt komen kamperen op de Conventie. Het terrein van de Kroeze Danne heeft een aantal 
mooie plekken. Beschut in het bos, op het weiland met een hele groep, dichtbij het sanitair of juist dichtbij de 
samenkomst zaal. Er zijn genoeg kampeerplekken. Wilt u als groep van meer dan drie tenten of caravans 
bij elkaar staan, dan kunt u eventueel een plekje reserveren. Doe dit door dit te vermelden tijdens de 
aanmelding in het daarvoor bestemde vak. Voor andere camping gerelateerde vragen kunt u mailen naar de 
gastheer van de camping jelleriet@gmail.com. Vermeld hierbij uw reserveringsnummer. Bij vragen of 
calamiteiten ook bereikbaar op 06-19674963 
 
Kamperen praktisch 
 
-U bent welkom op het terrein vanaf woensdag 20 mei 9:00.  
Wilt u eerder komen overnachten, mail dan naar jelleriet@gmail.com   
 
- Bij aankomst op woensdag wordt u welkom geheten bij de ingang van het terrein en kunt u uw 
kampeermiddel gereed maken. Vanaf 15.00 uur kunt u zich melden bij de CWN-receptie in de Hof en wordt 
u geregistreerd. 
 
-Er zijn elektrapunten voor bescheiden verlichting en campingapparatuur. Wel dient u zelf voor 
verlengsnoer(en) te zorgen.  
-Het sanitair is sober maar voldoet 
-In gebouw “De Els” is een babywasruimte. Hier vindt u ook een vrieskist voor koelelementen. 
-U kunt tegen betaling gebruik maken van een wasmachine en een wasdroger. 
-De (vis)vijver heeft een strandje met speeltuin waar gespeeld kan worden. Vissen kan vanaf de steiger. 
-Er is een door zon verwarmd zwembad.  
-Honden zijn, indien aangemeld, toegestaan op de camping. 
 
- We verwachten van groepen op de camping dat zij zich gastvrij opstellen naar anderen op de camping. 
Dat betekent concreet dat groepen in een U-vorm hun kampeermiddelen opzetten en ruimte en aandacht 
hebben voor hen die zich aan willen sluiten.  
 
Overige kampeerregels en faciliteiten kunt u opvragen bij de  
Kroeze Danne  
info@dekroezedanne.nl   
074-3771111 
 
 

 
 
 

 



 
 

Dit jaar is het mogelijk om brood te bestellen. We organiseren dit als CWN. Bij de plaza ligt 
een bestellijst, de keuze is zeer divers. Bestellen kan tot 12:00. 

Je kunt direct contant betalen of met een tikkie. Het bestelde brood ligt de volgende 
ochtend vanaf 7:30 op je te wachten bij de plaza.  Er wordt brood geleverd op donderdag, 

vrijdag en zaterdag.  
 

Wit – Bruin – Mais – Waldkorn – Bolletjes – Broodjes – Krentenbollen – Croissantjes – Stokbrood – Glutenvrij – enz.    
  
  




