
Hou je niet van kamperen, maar wil je er wel bij zijn? Ook ‘dagjesmensen’ zijn 
van harte welkom! Zo zijn er de afgelopen jaren bijvoorbeeld veel gemeente-
leden naar de BBQ op vrijdagavond gekomen. Koop voor € 3 een dagpas bij de 
receptie, neem je eigen stoel en genoeg te eten mee en schuif gezellig aan!

Voor alle informatie kun je terecht op www.bovenallesuit.nl. Heb je nog vragen 
neem dan contact op met Marco en Jantine Visser (078-6151587) of stuur een 
mailtje naar info@bovenallesuit.nl.

Ga je ook mee? Wij hebben er weer heel veel zin in!
 
Hartelijke kampeergroeten van,
Theo den Braanker, Martin & Ingeborg Eijkelenboom, Peter & Simone 
Korevaar, Wout & Karin van Tilburg en Marco & Jantine Visser
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Heerlijk kamperen met 
gemeenteleden op het kampeerterrein 
van camping De Heigraaf in 
Woudenberg. 
Even tijd voor een praatje met een 
gemeentelid die je alleen van gezicht 
kent, een goed gesprek bij het 
kampvuur, genieten van een ontbijt 
in het ochtendzonnetje, een bakkie bij 
de buren, een avondsluiting, samen 
zingen... Dat kan allemaal tijdens de 
Boven Alles Uit-dagen!

Op de camping is al een groot veld 
gereserveerd; het Hooiland. Het is 
de bedoeling dat je je eigen tent, 
vouwwagen, caravan of camper 
meeneemt en dat je voor je eigen 
‘natje en droogje’ zorgt. De sfeer is 
ontspannen en heel gemoedelijk. 

Misschien ben je nog nooit mee 
geweest, juist dan is het leuk om het 
eens te proberen! 

Het kamperen start altijd op de 
woensdagmiddag/-avond voor 
Hemelvaartsdag. Deze middag komen 
de meesten aan op de camping.
Tijdens de BAU-dagen is er de 
mogelijkheid van alles te doen, 
zoals een Amerikaans koffiebuffet, 
workshops en een BBQ. Elke avond 
is er een avondsluiting en op 
Hemelvaartsdag is er de mogelijkheid 
de campingdienst bij te wonen. Niets 
moet, alles mag! 
Officieel eindigen de BAU-dagen op 
zaterdagmorgen, maar sommigen 
kunnen er geen genoeg van krijgen en 
blijven nog een paar dagen langer!

De Heigraaf biedt een 
Hemelvaartarrangement aan van 
woensdagmiddag 9 mei t/m maandag-
ochtend 14 mei; een kampeermiddel en 
vier personen voor € 134.
Voor meer informatie over de prijzen, 
verwijzen we naar de website van de 
camping: www.heigraaf.nl.

Daarnaast zijn er op de camping ook 
mogelijkheden om een huisje of 
stacaravan te huren. Een nadeel 
kan zijn dat je dan niet dicht bij ons 
kampeerveld staat. Er zijn een aantal 
gemeenteleden die dit al eerder hebben 
gedaan, zij ervaarden dit niet als een 
groot probleem.

Het is belangrijk dat je je snel op geeft 
voor de BAU-dagen, want waarschijnlijk 
kunnen we niet méér plaatsen krijgen 
dan we nu gereserveerd hebben. 
Er is namelijk nog een gemeente die 
ontdekt heeft hoe leuk het is om een 
aantal dagen met elkaar te kamperen! 
Op het Hooiland zijn plaatsen gere-
serveerd met 4/6 ampère en met 16 
ampère. 
De 16 ampère-plaatsen zijn uiteraard 
iets duurder. Voor alle plaatsen geldt: 
wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Dus twijfel niet te lang en schrijf je in 
vóór 24 februari via de website; 

www.bovenallesuit.nl

Iedereen uit wijk 1, 2, 3 en 4 is van harte welkom!
Jong en oud, alleen of samen, met het hele gezin of juist zonder je ouders.
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