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12.000 m2 kampeerplezier
bij Pauw recreatie
T OP!

LE aandag
Elke m
nd van
geope
17.30
11.00 -

•
•
•
•
•

• caravans
• kampeertenten
vouwwagens
• schadeherstel
occasions
• outdoor
servicecenter
• wintersport
• kampeeraccessoires
voortenten

caravans
•
vouwwagens
•
occasions
servicecenter•
voortenten •

Volwassenen
gratis
entree!

www.dekolibrie.eu

•
•
•
•
•

kampeertenten
schadeherstel
outdoor
wintersport
kampeeraccessoires

Pascalstraat 3 | 1704 RD
Heerhugowaard
kijk op www.pauwrecreatie.nl
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Pauw recreatie | Pascalstraat 3 | 1704 RD
Heerhugowaard | 072 5741069 | info@pauwrecreatie.nl

0226 - 39 45 39

Onze camping is gelegen in Noord-Holland ter hoogte van Schoorl (op
ongeveer 5 kilometer van zee en strand). Ervaar de vrijheid van het platteland, geniet van de rust en bekijk het polderlandschap met in de verte
de duinenrij van Schoorl. Met een ruime kampeerplaats van 12 bij 20
meter is landschapscamping de Kolibrie een ideale plek voor mensen
die van rust en ruimte houden. Rondom de camping zijn er volop akkers
waar diverse koolsoorten worden verbouwt. De gehele omgeving is bij
uitstek geschikt voor wandelingen, fietstochten en sport en spel activiteiten.
Ook voor gezinnen met jonge kinderen is het goed toeven op de Kolibrie!
Vanaf de camping kunt u te voet of op de fiets naar het recreatiegebied
het Geestmerambacht! Hier kunt u prachtig wandelen,vissen, skeeleren,
windsurfen, er is een mountainbike route ,en er zijn afgebakende waterpartijen voor de kleintjes met speelstrandjes.

Pauw recreatie

Zeeweg 91 • 1753 BB St. Maartenszee • 0224-561671 • www.degoudvis.nl

Beste Gasten,
Wij heten u van harte welkom op Landschapscamping de Kolibrie.

072 5741069
info@pauwrecreatie.nl

Wij wensen u heel veel plezier.
U kunt onze activiteiten ook volgen op de Camping App of op onze
Facebookpagina.
Samen met u wordt het een fantastisch kampeerjaar!
Jan Marga Tom & Madeleine Hink.
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Afvalwater

Bedrijfsgebouwen

Bederft het milieu en dus uw leefomgeving! Gooi het afval
niet weg in de omgeving van uw tent of caravan en loos het
beslist niet in sloten. Gebruik geen milieu bedreigende afwasmiddelen! Loos uw afvalwater en chemisch/toiletemmer in de
daarvoor bestemde plaatsen. Er zijn 2 afstortgelegenheden
bij ons op de camping. In het zwarte, kleine huisje naast de
receptie/sanitairgebouw. De ander vindt u op het veldje Bingo.
Dit is bij ons eerste sanitair gebouw.

Deze mogen uitsluitend bezocht worden onder begeleiding
van een van de campingbeheerders. Kinderen mogen niet in
de bedrijfsgebouwen komen!

Auto`s
Alleen voor het laden en lossen mag u de auto tijdelijk bij uw
kampeerplek laten staan. Na het laden en lossen moet u de
auto op de parkeerplaats parkeren.

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor vernieling, beschadiging, vermissing,
e.d. van zich op de camping bevindende goederen of voor ongevallen van mens en dier aanvaarden wij niet. Voor verzekering b.v van uw tent of caravan tegen storm brand diefstal e.d.
dient u zelf zorg te dragen.

Bezoek
Gezellig als u bezoek krijgt op de camping, maar wilt u dit alstublieft melden bij de receptie? Kosten voor bezoek € 1,- p.p.
voor een uurtje. € 2,50 p.p. voor de hele dag.

Douchen
Wij hanteren het douche systeem:€ 0,50 per 5 minuten douchen. Wilt u 10 minuten douchen dat kan ook. U doet dan 2x
€ 0,50 in het apparaat.

Campers
Voor de campers is er een aparte afstortplaats! U kunt hiernaar informeren bij de receptie.
Eten laten bezorgen op de camping: Dat kan via de Italia
Express. Tel: 0226 390297. Folders hiervan zijn op de receptie
te verkrijgen.
Elektrische kachels zijn verboden op de camping!
www.dekolibrie.eu
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CHINEES

Camping De Kolibrie

INDISCH

RESTAURANT

Peking
ELKE
DAG GEOPEND
GEOPEND
ELKE DAG
DOORDEWEEKS:16:30
16.30 -- 22.00
DOORDEWEEKS:
22:00
WEEKEND:
13.30
22.00
WEEKEND: 12:00 - 22:00

Grachtenrondvaart

Alkmaar

45 minuten varen door de grachten van Alkmaar.
Vertrek vanaf de Mient (schuin tegenover het waagplein)
www.rondvaartalkmaar.nl
www.dekolibrie.eu

DORPSSTRAAT 107 - 1749 AB
WARMENHUIZEN TEL. 0226 -393230
|
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“Voor fietstochten en stadswandelingen”
Bent u bij Gilde Alkmaar aan het juiste adres.
Onze fietstochten zijn naar keuze 30, 50 of 70 km lang. Elke tocht
heeft een leuke of interessante bestemming en van daaruit fietst u
langs een andere route terug.
Onze ervaren stadsgidsen verzorgen wandelingen door de historische binnenstad van Alkmaar, zowel open wandelingen zonder
aanmelding vooraf als wandelingen op aanvraag voor groepen.
Elke bezoeker van Alkmaar e.o. mag deze unieke wandeling niet
missen!
Kijk op onze website voor de mogelijkheden, data en tarieven.

www.gildealkmaar.nl

www.dekolibrie.eu
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Fietsverhuur

Rusttijd op de camping

Wij verhuren dames- en herenfietsen. Wanneer u meer dan 2
fietsen of een kinderfiets nodig heeft, dan graag van te voren
reserveren bij de receptie!

Vanaf 23.00uur tot 8.00uur!

Fietsenstalling

Bij de milieustraat langs de rondweg.

Uw fiets kunt u stallen in de kleine groene schuur! { vol = vol }

Huisvuil
De plastic- en glasbak vindt u rechts langs de aankomst route
van het kampeerterrein. Huisvuil alstublieft in dichtgeknoopte
zakken in de blauwe container. Plastic in de speciale plastic
container. En glas in de glasbak.

Huisdier
Uw huisdier is ook welkom op de camping. Graag aan de lijn
op de camping. En alstublieft buiten de camping uitlaten en
een vriendelijk verzoek om het poepje ook op te ruimen!! Er
is een losloopgebied dicht bij de camping. U loopt vanaf de
camping richting het Geestmerambacht. Bij de Saskervaart
brug is het losloopgebied.

www.dekolibrie.eu
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Oud papier
Onderverhuur
De grond/tent/caravan (gratis) beschikbaar stellen aan vrienden of familie mag uitsluitend in overleg met de
campingeigenaren. Overnachtende bezoekers betalen de
campingeigenaren 4,90 p.p.p.n. Kinderen vanaf 4 jaar tot 11
jaar € 2,50 per nacht.

Openingstijden van de
receptie
Iedere dag vanaf 8.30 tot 15.00 uur is de receptie geopend.
In het hoogseizoen ook `s avonds van 20.00 uur tot 20.30
uur. Wij eten vanaf 12.30 tot 13.00 uur en vanaf 18.00 uur tot
19.15 uur.

Camping De Kolibrie

Marga’s spitskoolsalade met
appel, vruchten en rozijnen.

Camping De Kolibrie

Camper & Caravan Service
ERKEND SCHADEHERSTEL- EN ONDERHOUDSBEDRIJF

Dit heb je nodig:
• 1 spitskool.
• 1 appel
• 80 gr rozijnen
• Verschillende vruchten. Bijvoorbeeld een blikje vruchtjes
op siroop.
• 3 eetlepels yoghurt
• 2 eetlepels mayonaise
• Peper
• Eventueel voor garnering: bieslook of gemengde nootjes.

TIEN JAAR VERTROUWD VAKMANSCHAP
IN HET ONDERHOUD EN SCHADEHERSTEL
VAN CAMPERS EN CARAVANS

De winkel van kardeis ligt bij de ingang van
Scorlewald.

Zo maak je het:
• Snij de kool in reepjes en was deze.
• Schil de appel en snij in blokjes .
• Laat de vruchtjes even goed uitlekken.
• Meng de kool, appel, vruchten en rozijnen in een kom.
• Meng in een klein schaaltje de yoghurt, mayonaise en wat
peper voor de dressing.
• Schep de dressing door de salade en meng goed.
• Garneer de salade eventueel met wat nootjes of wat
bieslook.

In onze biologische natuurwinkel verkopen
we o.a. Iedere dag vers brood, banket
en diverse cadeau artikelen van eigen
werkplaatsen.
U kunt bij ons biologische koffie met
lekkers of een heerlijke lunch bestellen
in onze gezellige winkel of op ons mooie
terras.
Openingstijden
ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur
za 10.00 – 15.00 uur

Smullen maar!
www.dekolibrie.eu
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Caf eerlijk eten & drinken!

Op het terrein van de instelling wonen en
werken mensen met een verstandelijke
beperking.

Valkenlaan 14, 1871 AV Schoorl
072-5099432
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Voor h

RPR Camper & Caravan Service
Debbemeerweg 8 | 1749 DK Warmenhuizen
T: 0224 - 552036 | F: 0224 - 552115 | E: info@rprcamperservice.nl

Dorpsstraat 1013, 1724 RC Oudkarspel
Tel. 0226 - 320172

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.00 - 17:00 uur, zaterdag 09.00 - 13.00 uur

www.dekolibrie.eu
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Plastic grondzeil in de
voortent
Is ten strengste verboden! Uitsluitend gaatjeskleed gebruiken
waar het gras doorheen blijft groeien! Dit omdat het voor
iedereen fijn is om op een mooie grasmat te kamperen.

Sanitairgebouwen
Op de Kolibrie zijn 2 sanitairgebouwen. Alles is ruim opgezet.
In het centrale gebouw zijn de douchen afgesteld op een
vaste temperatuur. Hier vindt u ook de familiedouche nr. 1
en de aangepaste douche voor mindervalide. U kunt hiervoor
de sleutel ophalen bij de receptie. Op het veldje Bingo is ons
eerste sanitairgebouw. Hier zijn douchen met thermostaatkranen.

Tijd om de camping te
verlaten
Op de dag van uw vertrek: Normaal vragen wij u om de plaats
om 12.00 uur weer vrij te hebben. Wanneer u aan het einde
van de dag wilt vertrekken, kan dit in overleg met ons. Wij
vragen na 12.00 uur vertrek een kleine vergoeding van € 5,-.

Snackwagen
In juli en augustus komt er iedere donderdag tussen 17.00 en
19.00 uur een snackwagen. De snackwagen is te vinden bij de
veranda.

Vliegeren
Dit is toegestaan maar aub aan de westkant van de camping.

Varen
Vanaf mei tot en met eind augustus kunt u op verschillende
middagen mee uit varen in het Duizend Eilanden Rijk. Meer
informatie hangen wij altijd op het informatiebord in het sanitairgebouw!

Warme broodjes
U kunt iedere dag heerlijke bruine of witte pistolets of croissants bestellen in het schriftje. Deze ligt in een mandje bij de
ingang van het grote sanitairgebouw.

Wassen en drogen
Dit kan iedere dag. Graag even melden bij de receptie! En
inschrijven op het inschrijflijstje in het hoogseizoen!
Kosten voor de wasmachine €4,- en de droger € 4,- per keer.
www.dekolibrie.eu
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TUINCENTRUM Schoutenbos
Sfeervolle decoratie
artikelen en cadeau’s
Altijd gratis koffie

Perkplanten uit eigen kwekerij

www.dekolibrie.eu
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‘kaas van gegeten’
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Historische objecten van het
Hollands Zuivelarchief
Over Edammer kaas en de
grote platte Goudse kaas
Monumentaal Waaggebouw
Speurtocht voor kinderen
Films
Interactieve spelletjes
Schilderijen over bereiding
van kaas en de handel
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Groot assortiment vaste planten

a r nie u w e

Kanaalweg 16 • Warmenhuizen • 0226-392694 • www.tuincentrumschoutenbos.nl
ma t/m vrij 9.00-18.00, zat 9.00-17.00 en zon 11.00-17.00 geopend
|
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Skelter gebruik.

Met de trap skelters mogen de kinderen gratis op de camping
spelen. Maar let op: Er mag alleen op de camping gereden
worden! Het is niet toegestaan dat de skelters op de openbare
weg (de Groet) rijden.

Animatie.

In het hoogseizoen wordt er animatie voor de kinderen van
4 t/m 10 jaar georganiseerd. Op de maandag-, dinsdag- ,
woensdag- en donderdagochtend worden er van 10 tot 12 uur
leuke activiteiten aangeboden. Vrijdag is de workshop ochtend. Iedere week hangt er nieuwe informatie voor de aankomende animatie week.

WIFI
Bij aankomst op de camping krijgt u 1 GRATIS TICKET voor
de periode dat u bij ons kampeert. Deze is geldig voor 1
Apparaat. Wanneer u nog een apparaat wilt aanmelden, kunt
u tegen een kleine vergoeding een andere ticket kopen bij de
receptie.

www.dekolibrie.eu
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Belangrijke nummers
Huisarts in Warmenhuizen: 0226 391212
Huisartsenpost Schagen: 0224 224040
Alle belangrijke telefoonnummers hangen ook bij de receptie.
Alarmnummer: 112

Afsluiting van de camping
OM 23.00 UUR SLUITEN WIJ DE CAMPING EN OM 8.00 UUR
IS DE CAMPING WEER OPEN! Wanneer u eerder weg gaat of
later terug komt, informeert u dan naar de mogelijkheden bij
de receptie.
Wij wensen u een heerlijke en ontspannen vakantie toe op de
Kolibrie.
Geniet van de rust, de gemoedelijkheid en van de mooie
omgeving!
Wanneer u nog vragen heeft, kom gerust langs. Wij helpen u
graag.
Heel veel plezier

Camping De Kolibrie

Für unsere deutschen Gäste
Lage unseres Campingplatzes
Am Rand des Erholungsgebietes Het Geesterambacht!
Dieses Können Sie Direkt von unserem Campingplatz aus
erreichen, dort angeln, mountainbiken (Route), wandern etc. 3
km vom schönen Dünengebiet Schoorl entfernt!

Wir bieten Ihnen: Einen kleinen
großzügigen grünen Campingplatz mit:
-

Royalen Plätzen, autofrei.
Camper können auf den Campingfeldern geparkt werden,
es stehen auch befestigte Plätze zur Verfügung.
Zeltplätze für Wanderer.
Gruppenzeltplatz + Benutzung des Aufenthaltsraumes und
der Bauernscheune! (Möglich in der Vor- und Nachsaison).
Aufenthaltsraum + Bibliothek + Spiele.
Plätze mit viel Privatsphäre!
Neues geheiztes Sanitärgebäude!
Raum für Behinderte, Babyroom.
Waschmaschine und Trockner.
Überdeckter Fahrradplatz + Fahrradvermietung.
Jeden Dienstag ein Ausflug mit dem boot durch das Reich
der tausend Inseln.
1 x in 14 Tagen Aal räuchern.
Volleyball- / Badmintonfeld.
Jeden Morgen frische Eier und warme Brötchen.
Bei Ankunft eine Mappe mit touristischer Information!
www.dekolibrie.eu

Camping De Kolibrie hat Jungen Familien überraschend viel
zu bieten!
Zelten sie 1 Woche, dann ist die Eintritt beim Spielpark de
Swaan Jeden Tag Für Ihre ganze Familie gratis! (Mit dem Fahrrad vom Campingplatz aus im 5 Minuten zu erreichen). Bei
Kurzzeitcamping dürfen Sie zu einem ermäßigten Preis den
Spielpark de Swaan besuchen.
In der Hauptsaison befinden sich Tiere auf dem Campingplatz und wird ein Animationprogramm für Kinder ab 4 bis
10 Jahre geboten. Dies können Workshops, Schnitzeljagden,
Bastelstunden und Spiele sein. Und noch viel mehr tolle Überraschungen!

Ein Urlaub in Nordholland ist zu jeder Jahreszeit schön!
Im Frühling, die prächtigen Blumenzwiebelfelder. Im Sommer
herrlich zum Strand gehen und von den schönen Wander- und
Radwegen genießen.

Kommen Sie und erleben Sie die echte
Natur!
Wir sehen Sie gerne bei “de Kolibrie”
Jan, Marga, Tom & Madeleine Hink

|
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Urlaubsbauernhof!

Campingvilla’s

Auf unserem Landschaftscampingplatz steht unser luxuriöser
Urlaubsbauernhof.
• Herrlich gelegen am Rand des Campingplatzes.
• Schöne Aussicht auf den Wald van Schoorl.
• Großer garten um den Bauernhof herum.
• Gartenmöbel vorhanden.
• 3 Schlafzimmer, 2 sehr große Zimmer mit Waschbecken,
1 kleineres Schlafzimmer.
• Gemütliches Wohnzimmer + offene Küche mit Geschirrspülmaschine, Ofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfächern, Kinderstuhl und Kinderbett.
• Geräumiges Badezimmer, hier steht auf eine Waschmaschine.
• TV + DVD, WIFI ist möglich.

(Komforthütte für Wanderer, aber mit mehr Luxus).

WIFI auf dem ganzen Campingplatz!

Übernachten bei uns auf de Kolibrie
Wenn Ihre Familie oder Freunde bei uns zelten, und Sie haben
weder eind noch einen Wohnwagen, dann können Sie bei de
Kolibrie ein Gästezimmer mieten!
Wir bieten Ihnen ein schönes Zimmer mit eigener Dusche und
Toilette! Sie können dann bei Ihrer Familie frühstücken oden
ein Frühstückskorb bestellen, den wir Ihnen aufs Zimmer
bringen. Übernachten ab € 50,- pro Zimmer.

Sie Zelten gerne, möchten aber mehr Komfort? Dann sind
unsere Campingvillas das richtige für Sie.
• Gemütlich eingerichtet mit einen schönen Sitzecke.
• Geeignet für 4 Personen.
• 2 Schlafzimmer.
• Kleine Küche mind Grundeinrichtung.
• Mit eigener Dusche und Toilette.
• In der Vor- und Nachsaison auch für eine Nacht zu mieten.
• Mit Frühstuck service!
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