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Camping en de ligging

Minicamping Van Harinxma is een rustig gelegen
mini-camping in de gemeente Menaldumadeel
gelegen tussen de dorpen Ritsumazijl en Deinum.
Net buiten de grote stad Leeuwarden.
De stad ligt circa 10 minuten fietsen vanaf de camping.
voor een vakantie in deze omgeving met 
vis-mogelijkheden, natuurschoon ,fietsroutes ,rust
en veel  bezienswaardigheden is`Van Harinxma`
een prima uitgangspunt.
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 Minicamping Van Harinxma is
 langzaam aan het overgaan op het gebruik
 van duurzamere en schonere energie.

Op dit moment wordt er al gebruik gemaakt van een 
100 kilowatt hout gestookte Cv, deze gebruikt maar
een fractie brandstof in vergelijking met het stoken 
op aardgas.

Wij zijn reeds bezig met diversen andere systemen
om zo ook bijvoorbeeld onze eigen stroom op te
kunnen wekken d.m.v zonnepanelen en d.m.v
een mini windturbine.

 

Groene Brandstof

Energie uit biomassa is in Nederland

(en wereldwijd) de belangrijkste vorm

van duurzame energie.

Ontspanning en Rust

Met dank aan Besko
Verhuur en Beheer

 

Onderhoud Onroerendgoed



Het doet ons genoegen u welkom te heten.
Wat weten we nog eigenlijk van hat landleven?
Wanneer heeft u voor het laatst kunnen luisteren
naar het getjilp van de vogels uit de omgeving?
Weet u nog hoe drogend hooi in het weiland ruikt?
Het zien van mensen die voorbij varen in hun boot,
dobberend in het water? 
Of hoe heerlijk het kan zijn om met je hengel op onze 
vissteiger rustig aan de waterkant te kunnen vissen?

Over de camping

Welkomstwoord

Ons Sanitair

Ontspanningsruimte

Op de camping vindt u 15 ruime plaatsen.
Alle plaatsen zijn voorzien van 6 Ampere stroom
en rioolaansluiting.

Voor campers hebben wij
speciale plaatsen welke ook
voorzien zijn van een
6 Ampere stroom aansluiting

Er is een ontspanningsruimte op de camping aanwezig. 
U kunt hier o.a darten, pool / biljarten, lezen, 
tafeltennissen, tv / film kijken of lekker gezellig met 
elkaar kletsen. 

Er is een bar aanwezig waar koffie, thee, fris
ect. te verkrijgen is.
Regelmatig organiseren we avondjes zoals bijv: een 
Klaverjas-avond, bingo-avond, film avond en natuurlijk 
Karaoke.

Dit hangt echter wel af van de belangstelling van 
onze gasten.

Wij zijn voorzien van een apart dames en heren 
gedeelte. Elke unit heeft één douche
vier wastafels en twee toiletten. 
plus 2 urinoirs voor de heren.
Tevens hebben wij een wasmachine
wasdroger en chemisch toilet aanwezig. 

Voor gebruik van warm water dient u muntjes aan
te schaffen bij de beheerder.

 Alles is fris en wordt dagelijks schoongemaakt

Seizoen geopend van

15 maart tot 15 oktober

Vergaderzaal met mogelijkheid gebruik 
van Beamer en geluidsapparatuur

Ook Voor Feesten
              &
Barbecuen mogelijk

Vergeten ?

Nog nooit beleefd ?

In de kantine
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