De Sprookjescamping: een
hysterisch leuk kinderparadijs

HEB JIJ NOG NOOIT VAN DE SPROOKJESCAMPING
GEHOORD?? Nou, ik dus ook niet: maar ik zweer het je, vroeg of
laat moet je dit een keer gaan doen. Voor jongens en voor
meisjes.
Echt het is net zo leuk als de Efteling, maar dan zonder de grote
attracties en lange rijen. Meteen bij aankomst dompelen de kinderen
zich onder in deze kinderwereld. Dit zijn de redenen waarom jullie er echt
een keer heen moeten:
1. Zodra je het erf op rijdt voel je het kindervermaak al, met
overal huisjes en speeldingen in stijl en overal personeel verkleed als
kabouter, heks of prinses.
2. Het is in Nederland, en dus hooguit twee uur rijden. Klinkt al goed
he?

3. De kinderen worden er de hele dag vermaakt, wat eigenlijk
niet hoeft, want de camping is al één groot vermaak.
4. Er staan chalets die rechtstreeks uit een sprookje lijken te komen.
5. Ze hebben een binnen– én buitenzwembad.
6. Overal speeltuinen, met en zonder waterpret.
7. Er zijn sowieso overal kinderen, die Nederlands spreken, dus je
bent die van jou zo kwijt.
8. Ook hebben alle plekken een ruime tuin met terras: lekker
buiten zitten de hele dag.
9. Ze hebben op het terrein alle soorten catering: van
afhaalpizza, tot patat, tot een sjiek restaurant De Kasteelkeuken waar
je uitgebreid kunt eten terwijl de kinderen bij een trollenprinses op
schoot kruipen.
10. De grotere kinderen verlaten de eetzaal gewoon en klauteren
rond in de binnenspeeltuin of spelen een spelletje op de
beeldschermen aan de muur.
11. Ze hebben bij de horeca een stickerspaarsysteem waar de
kinderen binnen een paar uur verslaafd zijn en dan alle stickers willen
sparen voor in hun boekje.
12. Overal hoor je vogeltjes fluiten, want je zit aan de rand van een
bos.
13. Je loopt zo naar een strandje dat grenst aan de camping.
14. Er is gewoon wifi!
15. En een sauna.
16. De chalets hebben elektra, een eigen wc, douche en keuken (en
kachel)! .
17. Ze bezorgen op verzoek een ontbijtmand (staat er opeens een
lachende kabouter met een mandje brood in je caravan!).

18. Er is bijna elke dag rond 17 uur een theatervoorstelling,
waarbij ze eerst de hele camping over gaan om dat duidelijk te maken. Zo
vormt zich een zingende en dansende optocht naar de voorstelling toe.
19. De rest van de dag zijn er activiteiten als hutten bouwen, een
boswandeling met een kabouter, knuffeltheater voor de allerkleinsten en
kleuterzwemmen.
20. Enige nadeel: de kinderen verlaten gillend en schoppend de camping
want ze willen er. Nooit. Meer. Weg.
21. Maar gelukkig mogen ze bij het uitrijden nog een cadeautje halen
uit de grabbelton!
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