
Véél zomerse activiteiten, waaronder:

Barbecueavond
Spaanse tapasavond 

Pubquiz
Irish night

Vouw snel de kaart open, om te ontdekken 
wat er valt te beleven deze zomer!

A C T I V I T E I T E N  Z O M E R  2 0 2 1

Op een unieke plek hapjes en drankjes nuttigen met je 

vrienden? Je hoeft er niet meer ver voor te reizen, want wij 

hebben een stukje Oostenrijk naar Hengevelde gebracht. 

Op ons terras vind je de skiliften.

 

Een skilift reserveren? Bel dan even!

DE HELE
BOUWVAK!

Wegdam Alm

Skiliften

PLAATS GARANDEREN?
EVEN RESERVEREN!

Onze zalen

Trouwen

0547 33 34 19  info@gebrandewaateren.nl

De Wegdam Alm, Delle, Grote zaal en Tuinzaal met 

onze prachtige tuin zijn er weer klaar voor om jullie 

te ontvangen, voor de leukste bedrijfsuitjes, mooiste 

trouwfeesten, zakelijke bijeenkomsten of gezellige 

familiefeestjes. 

Onze zalen eens bekijken? Neem dan contact op!

Onze Wegdam Alm is gebaseerd op de moderne Oostenrijkse 

Alm, maar dan gelegen in het altijd gezellige Hengevelde! 

De Wegdam Alm is geschikt voor ieder feest of bruiloft. 

Ook erg leuk voor een Oktoberfest als bedrijfsfeest 

bijvoorbeeld!

!

Grenzend aan de Tuinzaal bevindt zich onze prachtige tuin. De 

ideale plek om elkaar het ja-woord te geven, buiten te dineren 

en vervolgens het avondfeest binnen te vieren. 

Benieuwd naar de mogelijkheden? We laten het je graag zien!

Ook dit jaar is onze Biergarten weer geopend! Op ons terras 

en in het café kun je genieten van de lekkerste lunches, diners, 

pullen bier en nog veel meer. 

Kom jij deze zomer ook de ouderwets gezellige sfeer 

proeven?!

Onze nieuwste aanwinst: De Slepkok’n! 

Met deze foodtruck brengen we het feest naar je toe deze 

zomer. Een barbecue aan huis? Een bedrijfsfeest op het 

terrein bij de zaak? Wij nemen alle benodigde materialen 

mee voor de ultieme festivalsfeer!

Welkom bij

Biergarten

de Slepkök’n



Agenda Camping de Gebrande Waateren juli + aug 2021

1 9  J U L I 2 0  J U L I 2 1  J U L I 2 2  J U L I

Bucket night
Officiële opening van de 
camping met speciale bucket 
acties. 

2 3  J U L I

BOUWVAKFEEST 2021

Start de bouwvak goed bij de 
Herberg! 
Reserveer een tafel met 
collega’s, zzp’ers of met 
je hele bedrijf een tafel. 
Wij serveren een heerlijke 
grillteller en 3 uur onbeperkt 
drinken voor slechts € 35,-. 

De band Skandal zorgt voor 
bijpassende muziek! Zo begin 
je de bouwvak pas goed!

2 4  J U L I

Gondelfeest/
Aprés Ski party
Voor iedereen die wintersport 
gemist heeft dit jaar, trappen 
we de bouwvak af met een 
mega gezellige Aprés Ski 
Gondelfeest met DJ Cem 
East! 

Kom jij in je skipak? Dan is het 
eerste biertje en een borrel 
voor niks!

2 5  J U L I

Domingo Mexicano
De Herberg in Mexicaanse 
sferen! 
We nemen je mee naar 
Mexico deze zondag. 
Wij zorgen voor de beste 
corona’s, tequila’s en 
natuurlijk onze eigen 
Mexicaanse foodtruck. 
Hier kun je eigen wrap laten 
vullen! 

Reserveer snel je tafel.

2 6  J U L I

FIETSTOCHT 

Koffie met iets lekkers, een 
pauze drankje en de route 
voor € 6,- p.p. 
Ook mogelijk met een 
aansluitende maaltijd op het 
terras voor € 13,50. 

Vertrek tussen 11.00 en 12.00 
uur vanaf de camping. 

Graag wel even aanmelden!

2 7  J U L I

Mosselavond
Heerlijk mosselen eten op de 
traditionele manier, met friet 
en huisgemaakte sauzen! 
Voor slechts € 20,- p.p. 

Reserveer je tafeltje en zorg 
dat je er bij bent!

2 8  J U L I

BINGO
Wie heeft de bingokaart als 
eerste vol? 
Speel mee voor de mooiste 
prijzen! € 5,- per kaart. 

We starten om 20.00 uur met 
de bingo en de kaarten zijn 
vanaf 19.00 uur te koop! 

Graag vooraf een tafel 
reserveren.

2 9  J U L I

Barbecueavond
met Stefan Beld
Stefan Beld bakt ze deze 
avond bruin! 

In samenwerking met Slagerij 
Stefan Beld organiseren we 
een heerlijke zomerbarbecue! 

Lekkere stukken vlees 
van de barbecue en verse 
salades en sauzen aan tafel 
gereserveerd. 

Reserveer snel een tafel en 
wees erbij! Kosten zijn 
€ 23,50 p.p. voor dit grill 
festijn!

3 0  J U L I

SPAANSE
TAPASAVOND
Avond vol Spaanse 
gezelligheid met heerlijke 
sangria, lekkere wijnen en 
heerlijke huisgemaakte tapas!

Reserveer snel je tafel!

3 1  J U L I

HAX’N SAMSTAG 

Geniess doch mal ne 
Liter bier und ne richtiche 
Schweinshaxe vom Grill! 

Heerlijke vers bereide hax’n, 
een potje bier en een gezellig 
muziekje! Vanavond gaan we 
naar Duitsland! 

Reserveer snel je tafel.

1  A U G U S T U S

aMeezing 
zondag
Het Duo Dr. Ink, bestaande 
uit Marcel Mengerink en Paul 
Schabbink, neemt jullie mee 
op een gezellige middag vol 
meezingers en hits! 

Reserveer een tafel, drink 
een borrel en geniet van deze 
aMeezing Zondag!

2  A U G U S T U S

FIETSTOCHT
Koffie met iets lekkers, een 
pauze drankje en de route 
voor € 6,- p.p. 
Ook mogelijk met een 
aansluitende maaltijd op het 
terras voor € 13,50. 

Vertrek tussen 11.00 en 12.00 
uur vanaf de camping. 

Graag wel even aanmelden!

3  A U G U S T U S 4  A U G U S T U S 5  A U G U S T U S 6  A U G U S T U S

Franse 
vrijdag
We nemen je mee naar 
Frankrijk! 

Geniet vandaag van heerlijke 
Franse specialiteiten! 
Lekkere kazen, baguettes, 
heerlijke Franse wijnen en nog 
veel meer. 

Reserveer je tafel en zorg dat 
je erbij bent!

7  A U G U S T U S

American 
Christmas party
All I want for christmas is 
youuuu! 

We hebben de kerstdagen 
afgelopen jaar helaas niet 
kunnen vieren in de kroeg, dus 
hoog tijd om de schade in te 
halen. 

Wij zorgen voor mutsen en 
gezelligheid, DJ Kasper Put 
voor de plaatjes, doen jullie 
de rest?!

8  A U G U S T U S

Domenica Italiana
De Herberg in Italiaanse 
sferen! 

Deze zondag nemen 
we je mee naar Italië! 
We verzorgen heerlijke 
Italiaanse specialiteiten 
met bijpassende zomerse 
drankjes en Italiaanse wijnen! 

Reserveer snel je tafel en kom 
genieten van de zomer!

9  A U G U S T U S

FIETSTOCHT 
Koffie met iets lekkers, een 
pauze drankje en de route 
voor € 6,- p.p. 
Ook mogelijk met een 
aansluitende maaltijd op het 
terras voor € 13,50. 

Vertrek tussen 11.00 en 12.00 
uur vanaf de camping. 

Graag wel even aanmelden!

1 0  A U G U S T U S

PUBQUIZ!
Gezellige pubquiz op het 
terras. Met wie speel jij mee? 

Geef je snel op in een team 
van 4 tot 6 personen en speel 
mee!

1 1  A U G U S T U S

Bingo!
Wie heeft de bingokaart als 
eerste vol? 
Speel mee voor de mooiste 
prijzen! € 5,- per kaart. 

We starten om 20.00 uur met 
de bingo en de kaarten zijn 
vanaf 19.00 uur te koop! 

Graag vooraf een tafel 
reserveren.

1 2  A U G U S T U S

Gin proeverij
Altijd al eens meer willen 
weten van gin en tonic? 
Dit is het moment! Vele 
verschillende varianten, 
servings en methodes komen 
deze avond voorbij! 

De Del Rey destilleerderij uit 
Hengelo neemt ons mee in 
de wondere wereld van gin. 
Laat je verassen door de vele 
verschillende smaken en 
variaties die er zijn. Bij de gin 
tonics worden bijpassende 
hapjes geserveerd. 

Zelfs als je geen liefhebber 
bent kun je dat vanavond 
worden! Met lekkere 
bijpassende hapjes! 

Reserveer snel je plekje in de 
tuin van de Herberg en laat je 
inspireren deze avond! Kosten 
voor deelname bedragen 
€ 27,50 p.p.

1 3  A U G U S T U S

IRISH 
NIGHT
met  live muziek van 
O’llainnis!
Vanavond vertrekken we naar 
Dublin voor een Ierse avond 
met Guiness, Jameson Ginger 
Ale en groene biertjes van de 
tap! O’llainnis maakt het feest 
compleet!

Om een goede bodem te 
leggen kan er vooraf een 
overheerlijke Shepherd’s Pie 
worden gegeten. Natuurlijk 
mag de traditionele Irish 
Coffee op deze avond ook 
niet ontbreken. 

Dit wil je uiteraard niet 
missen, dus reserveer snel je 
tafel en zorg dat je er bij bent!

1 4  A U G U S T U S

ZOMERCARNAVAL

ZomerCarnaval Hengevelde 
goes Brazil i.s.m. met CV de 
Höftemennekes! 

Carnaval kon dit jaar helaas 
niet doorgaan, maar daar 
hebben we in samenwerking 
met CV de Höftemennekes 
wat op gevonden, namelijk 
Zomercarnaval! 

Vanaf 17.00 uur gaan we los 
met zomerse carnavalshits 
van DJ Cem East. Daarnaast 
is Zwarte Jannes ook van de 
partij en belooft het één groot 
feest te worden!

Koop je kaarten online via 
onze website voor slechts 
€ 5,- en zorg dat je er bij bent! 
ALAAF!

1 5  A U G U S T U S

Lazy Sunday 
met Eetsalon Yess 
en de Monoman 
OneManBand
De laatste middag van de 
bouwvak lekker relaxed 
genieten van de zon op het 
terras met een heerlijke vette 
hap van Yess! 

Onder begeleiding van 
Lennard van de Monoman 
OneManBand maken 
we er een relaxte laatste 
vakantiedag van op de 
camping!

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG

Tot ziens op
onze camping!


