
   Brengt mensen
samen!Nieuwsbrief

Een nieuwe lente, een nieuw begin! Ruim 3 maanden 

geleden werd TOP Totaal de nieuwe eigenaar van 

Camping Vrede Oord. Inmiddels is er al veel 

gebeurd. Door middel van deze nieuwsbrief 

houden we u op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen en nieuwtjes. 

Voorthuizen, april 2022
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Animatie voorjaar 2022
We hebben een superleuk animatieprogramma opgesteld voor de kinderen 

op Familiepark TOP Totaal Vredeoord! Komende zaterdagen kunnen kinderen 

tot 14 jaar meedoen aan activiteiten als bingo en knutselen. En op Koningsdag 

worden er leuke spellen georganiseerd. Meer informatie over de tijden vindt u 

op pagina 4 en op campingvredeoord.nl

LOCATIE de gloednieuwe tent die komende week wordt geplaatst!

En er is meer goed nieuws: Er wordt een nieuw voetbalveld aangelegd. En 

over een maand kunnen de kids zich naar hartenlust uitleven op een enorme 

trampoline. Schoenen uit en springen maar!

Openingstijden Restaurant

16:00 - 22:00 
14:00 - 22:00 
14:00 - 22:00 
14:00 - 22:00

Vrijdag
Zaterdag
Zondag
2e paasdag



Zaterdag 26 maart was het zover: tijdens de 

welkomstreceptie maakten we kennis met velen 

van u. De opkomst was overweldigend. Wat waren 

we daar blij mee! Het was een TOP-dag met veel 

belangstelling, een lekker stukje taart en een 

prijsverloting voor een tochtje in de TOP Totaal 

luchtballon. Zelfs het weer liet zich van zijn beste 

kant zien.

Tijdens de receptie kon u post-its met uw ideeën 

plakken op de grote borden. De categorieën: 

kansen, dromen, positieve gedachten en negatieve 

gedachten over Vredeoord.

Natuurlijk hebben we alle post-its gelezen. Daaruit 

maakten we op dat de meesten van jullie blij 

zijn met de overname door ons familiebedrijf en 

met de geplande modernisering. Ook wordt de 

gezelligheid en rust op de camping zeer gewaar-

deerd, net als het feit dat Dirk een aanspreekpunt 

blijft op Vredeoord. 

We lazen ook dat u afvalbeheer en energie 

belangrijke ontwikkelpunten vindt. En veel gasten 

dromen van mooie maar betaalbare faciliteiten, 

waaronder een winkeltje, zwembad, betere horeca 

en animatie. Mooie wensen.

Uiteraard zijn er ook kritische kanttekeningen. De 

onzekerheid over het wel of niet op de camping 

kunnen blijven, wordt veel genoemd. Dit begrijpen 

we volledig. Andere negatieve gedachtes gaan 

over het gebrek aan communicatie, overlast van 

hondenpoep en geluid, de haperende infrastructuur 

en het matige aanbod aan voorzieningen. Allemaal 

punten die bovenaan ons prioriteitenlijstje staan!

We danken jullie nogmaals hartelijk voor deze 

bijdrage. Uw feedback betekent ontzettend veel 

voor ons!

Terugblik op 
welkomstreceptie
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Bedankt voor 
uw bijdrage!



Kijkdag modelwoningen 23 april

(Sloop)werkzaamheden

Informatievoorziening

Openingstijden restaurant

Onze TOP Totaal-woningen zijn uniek, en dat willen we graag laten zien. 

Vandaar dat er op Vredeoord een showterrein met modelwoningen is 

gerealiseerd met alles erop en eraan: compleet ingerichte woningen met mooi 

aangelegde tuinen en een jacuzzi op het terras.

De eerste kijkdag staat gepland voor 23 april (van 13:00 tot 16:00). De hele 

middag kunnen belangstellenden ervaren hoe de sfeer en kwaliteit van een 

TOP Totaal-woning bevalt. We maken er een prachtige dag van!

Het aanpassen en moderniseren van Vredeoord gaat helaas niet altijd zonder 

slag of stoot. U kunt de komende tijd dan ook te maken krijgen met overlast 

door sloop- en/of bouwwerkzaamheden. We doen ons best om de herrie en 

troep zoveel mogelijk tot een minimum te beperken!

Op korte termijn beginnen we met de sloop van diverse gebouwen. Deze  

maken plaats voor een nieuw centrumgebouw waarin de receptie en een 

binnenspeeltuin gevestigd worden.

Een verbeterde communicatie met de gasten is een van onze prioriteiten. De opzet en inrichting hiervan heeft 

tijd nodig. Binnenkort gaat de nieuwe website in de lucht. Hierop kunnen we al veel informatie kwijt. Daarnaast 

zullen we regelmatig nieuwsbrieven versturen om u op de hoogte te houden van alle vorderingen wat betreft de 

werkzaamheden.

Heeft u vragen of wilt u iets melden, dan mag u ons natuurlijk ook altijd even mailen of bellen! We proberen u 

dan zo snel mogelijk te helpen, hoewel we misschien niet altijd direct een antwoord of oplossing paraat hebben. 

Weet in ieder geval dat we ons best doen om de communicatie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook voor 

ons is dat belangrijk; samen maken we van Vredeoord een TOP-park waar iedereen het naar zijn zin heeft.

Voor nu wensen we u een prachtig voorjaar met veel zon.

  Hartelijke groet, 

    Familie van den Top
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