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Ook wij zijn te vinden...
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De ANWB kampeerdagen 2013

Kom ook op 20 en 21 april naar de ANWB Kampeerdagen een evenement voor 
kampeerliefhebbers, jong en oud. Aan het begin van een nieuw kampeerseizoen 
vind je aan de Ouderkerkerplas in Ouderkerk aan de Amstel een enorm aanbod 
kampeerproducten, informatie en leuke activiteiten voor het hele gezin.

Samen met Natuurkampeerterreinen en Staatsbosbeheer staan 
wij naast het restaurant van La Place
Verschillende Natuurkampeerterreinen zijn aanwezig op de ANWB kampeerda-
gen. Niet alleen kun je er informatie krijgen over hoe leuk het is om op een Natuur-
kampeerterrein te kamperen, je kunt het letterlijk beleven! Voor de kinderen is er 
een speurtocht met na afloop broodjes roosteren bij het kampvuur.

De kunst van kamperen
Tijdens deze kampeerdagen staan wij met het kunstproject dat gemaakt is door 
Hugo Kaagman:  KAMPEREN IN HOLLAND IS UIT DE KUNST! 
Kamperen is een levenskunst die veel Hollanders in het bloed zit. Even weg uit 
het hectische bestaan en met je blote voeten in het gras voor je tent genieten van 
even helemaal niets. Net als de tulpen, de klompen en kaas nog steeds bij ons ho-
ren geldt dat in onze optiek evenzeer voor kamperen. Want kamperen in Holland 
is uit de kunst!

Kaarten/entree gratis bij voorregistratie
De entree tot het evenement is gratis, mits je van tevoren toegangskaarten 
bestelt. Aan de kassa kost een toegangskaart namelijk €2,50 p.p. (€4 voor niet-
ANWB-leden), kinderen t/m 14 jaar hebben gratis toegang. 

De voorregistratie is dit jaar nieuw. Na registratie ontvangt je de toegangskaarten 
per e-mail om deze te printen. Parkeren op het evenemententerrein kost € 6,-. Er 
is een gratis pendelbus vanaf NS Station A’dam-Arena.

Bestellen van kaarten:
http://www.anwbkampeerdagen.nl/tickets.html 

Voor meer informatie over Holland Tent? 
     : www.hollandtent.nl   info@hollandtent.nl 
    : Mirjam Soonieus  +31 (0) 70 3468 664 




