Welkom op ons kampeerterrein!
U heeft zojuist een verblijf geboekt op kampeerterrein Lettelbert. Om uw verblijf zo aangenaam
mogelijk te maken, geven wij u graag nog wat informatie:

Kampeerterrein Lettelbert
• Tijdens uw verblijf op het kampeerterrein is een gastheer/gastvrouw aanwezig die de dagelijkse
leiding heeft. Hij/zij is verantwoordelijk voor de gang van zaken op het kampeerterrein.
• In de oeverlanden van het Leekstermeer in Groningen vindt u natuurkampeerterrein Lettelbert.
De vier beschutte veldjes van het natuurkampeerterrein zijn omringd door houtwallen. Hier
kunnen zo'n 30 tenten, caravans en campers terecht.
• Ons kampeerterrein biedt u verschillende faciliteiten. Het terrein heeft elektriciteit, warme
douches, een zonneboiler voor het tappen van afwaswater, en een centrifuge. Ook staan er
koelkasten en picknicktafels in de kapschuur (eenvoudige slechtweervoorziening)..
In de zomer maakt de terreinwacht regelmatig een kampvuur, waarboven de kinderen stokbrood
mogen bakken. De kleintjes kunnen spelen in een zandbak en op enkele speeltoestellen. Op het
terrein worden fietsen en kano's verhuurd.
• Kampeerterrein Lettelbert is in 2011 flink vernieuwd. Voor de ontvangst van onze kampeerders
beschikken we nu over een receptie in een blokhut en in de nieuwe kapschuur vinden
kampeerders allerlei extra voorzieningen en een plek om te zitten als het eens slecht weer is.
• Het kampeerterrein is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadigingen van eigendommen of
meegebrachte voorwerpen van onze gasten.
• In gevallen waarin het reglement niet voorziet, is het besluit van de dienstdoende
gastheer/gastvrouw bindend, met de mogelijkheid van beroep bij de Beheercommissie of bij de
administratie van de Stichting Natuurvriendenhuizen en -Kampeerterreinen te Amsterdam.

Over uw verblijf
• Op de dag van aankomst meldt u zich bij de
gastheer/gastvrouw. Die zal u hartelijk welkom heten
en vertellen welke plek voor u is gereserveerd.
• U houdt zelf de omgeving van uw tent, caravan of
Camper op orde. Ook brengt u zelf uw volle vuilniszak
naar de centrale vuilcontainer.
• Bij dagbezoek verzoeken wij u dit te melden bij de
gastheer/gastvrouw.
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Hoe bereikt u ons kampeerterrein
• Gps: RD 223840 578506
• Per openbaar vervoer: Vanaf Groningen CS met
bus 83 (niet op zondag) naar het Lettelberterdiep.
Dan nog 200 meter lopen.
• Per auto: Vanaf A7 afslag 34 (Leek) borden
Lettelbert volgen.

Tot slot wensen wij u namens onze (vrijwillige) medewerkers een prettig verblijf op ons prachtige
kampeerterrein. Wij onderhouden het voor u met heel veel zorg en willen u dan ook verzoeken om
het met net zoveel respect te behandelen.
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