14 augustus 2015
Hallo Bert en Fieke en Gerben,
Dit jaar zitten we alweer 10 jaar bij jullie en hebben het nog steeds naar onze zin. J
Het jaar daarvoor was jij begonnen met de boerderij camping en niet te weten dat wij dan ook zo lang bij
jou zouden komen.
De plek waar we nu stonden was helemaal super, weinig muggen, wespen en horzels zoals vorige jaren
De omgeving blijft nog steeds mooi en er is in de buurt veel te zien op de fiets/auto
Het sanitair is ook nog steeds super en het Wifi gebeuren ook.
De plekken blijven groot en de spulletjes als eieren, groenten blijft lekker.
Handwasje is ook ideaal met de centrifuge die jullie hebben naast de wasmachine en droger.
Bij jullie kan (bijna) alles, helpende hand zoals een lekke autoband dit jaar was ook verholpen door ons
even te helpen met een adres.
Super bij vertrek is altijd een bakje koffie bij het afrekenen. Als we aankomen gunnen we ons daar geen
tijd voor zoals in het begin ;-)
De camping blijft voor ons nog steeds leuk alhoewel de kinderen nu groter worden 16 en 12…. Maar de
tijd zal het leren.
Ik denk dat wij met zijn tweetjes nog wel een tijdje blijven komen…..
Volgend jaar hebben we alweer vast geboekt.
Groetjes en succes met de camping!
Wij hebben het weer ontzettend naar onze zin gehad J
Sander, Alexandra, Kimberley en Thimo
22.10.2014 om 12:25

G J Stenfert
a ik [ oud –oenenaar ] was voor het tweede jaar , na een afwezigheid van meer dan 55 jaren , weer in Oene
en dus op de camping van Fieke en
Bert ter Beek. Wat een fijne camping . Gastheer en gastvrouw doen alles voor hun
gasten . Ja echt alles waar mogelijk . Onbeperkt warm water en geen gemartel met muntjes . Na de
maisoogst een kilometers vrij uitzicht over een landschap , het ijsseldal , waar ik met mijn vader
kilometers wandelde vooral op zondagmiddag . De weteringen zijn gekanaliseerd maar toch nog prachtig.
Het contact met medekampeerders , bestaande uit alle mogelijke modaliteiten , was hartelijk en vaak voor
mij als verse-weduwnaar troostvol. Als vroeg-opstaander lukte het me niet om Fieke voor te zijn die al
voor 7 uur ‘s morgens de douches en w.c.’s brandschoon gemaakt had. En dan de prachtige struiken ,
planten en [vrucht]bomen . GRATIS FRUIT . DANK VAN gaitjan stef’ns die in de burgelijke stand gerrit
jan stenfert [9-8-1934] genoemd wordt.

17.08.2014 om 14:37

Grace Hobma uit IJlst
Beste boer Bert en Fieke,
Wij hebben een heerlijke week gehad op jullie camping. Mooie plek, ideale rubbermat onder de luifel,
lekker gedoucht. Boer Bert levert een prima service, hij heeft de caravan op zijn plaats gezet en weer
weggehaald met de shovel super! Kortom een aanrader! Zeker een bezoek waard. Tot ziens, Durk en
Grace
15.06.2014 om 20:09

John Walschaerts uit Wageningen
Bert en Fieke,
Bedankt voor alle gastvrijheid en de lekkere koffie tijdens mijn verblijf in de unieke trekkershut afgelopen
week. Heb het erg naar mijn zin gehad en zal zeker voor herhaling vatbaar zijn ! vriendelijke groet, John
09.06.2014 om 17:20

E. van Zalk. uit Nunspeet
Beste Bert en Fieke het was prima bij jullie op de camping, vooral de
ruime plekken, sanitair, gastvrijheid. Het is een mooie camping zal hem ook zeker aanraden bij Fam,
Kennissen enz. Met vr gr. E. van Zalk.
04.06.2014 om

Wim en Corrie van Leeuwen uit Wateringen
Hallo Fieke en Bert. Wij hebben erg genoten van het verblijf
in de trekkershut. Een heerlijk rustig plekje. De volgende ochtend een lekker ontbijt , daarna een
wandeling over de camping gemaakt , de moestuin en het land van de pony en konijnen. Het gaat jullie
goed. groetjes Wim en Corrie

27-9-2013 om 16:39:45
Prima
gerrit jan stenfert
Als oud-oenenaar bij Fieke en Bert . Jarenlange kampeerervaring en jullie camping staat bij mij in de top 5
. Door een prachtige camping en jullie persoonlijke inzet . Niets is te veel . Rust . Grote plaatsen . Volgend
jaar niet een maar twee maanden jullie gast. gjs
24-9-2013 om 19:57:54
Genieten!!!
Judith van Nijnatten
Beste boer Bert en boerin Fieke (zoals onze kinderen jullie nu noemen!),
"Wat hebben wij afgelopen weekend genoten. Het appartement vonden wij ronduit super! Heerlijk schoon
en gewoon een thuis-gevoel. De kinderen vermaakten zich goed met de dieren, speeltuin en skelters. Onze
dochter vond het vooral leuk om in de stal te mogen vegen! Ook de omgeving was voor ons vrij nieuw.
Wat is Nederland toch mooi. Al met al een heerlijk lang weekend, waar we echt een vakantiegevoel van
kregen! Nogmaals bedankt!
Groetjes van de familie van Nijnatten
"

17-9-2013 om 17:19:49
Bedankt
Adri enRia
Ondanks een slechte weersverwachting,hebben we het toch maar doorgezet om een weekje op jullie
camping te staan.
We hebben er geen spijt van,heerlijk gefietst in jullie mooie omgeving.
Ook genoten van jullie verse groenten en vooral de druiven
30-8-2013 om 15:43:05
Een fijne vakantie
Anja Binnendijk
Voor ons was het dit jaar voor het eerst dat we bij jullie een appartement gehuurd hadden. Dat is ons super
goed bevallen. Het appartement is luxe te noemen en het welkom zeer hartelijk. Met al je vragen kun je bij
Bert en fieke terecht. In de omgeving is er genoeg te doen. Wij hebben een prima vacantie gehad.
Waarschijnlijk tot volgend jaar!

27-8-2013 om 22:49:08
Wij komen graag nog eens terug!
Fam. Weller
Super net appartement! Wij zijn voor het eerst geweest en maar vier dagen, maar wat hebben wij genoten!
Echt voor herhaling vatbaar!!

17-8-2013 om 16:53:15
Vakantie De Grote Bremen
Alexandra, Sander, Kimberley en Thimo
Hallo Bert en Fieke,
Voor de 8ste keer zijn we weer bij jullie op de camping. En het blijft ontzettend fijn om bij jullie te zijn.
Ook al begon je voor ons 8 jaar geleden met 15 tenten/caravan en nu met 50 tenten/caravan's de rust,
schoon toiletgebouw, "klein Artis" en speelvertier is er nog steeds. Ook al is de ene 14 jaar en de andere 10
jaar ook zij vonden het weer erg leuk bij jullie. Alles mag en niets moet als je maar even in overleg doet.
Volgend jaar zijn we weer van de partij!
Suc6 met de camping en weer reuze bedankt voor alles!

11-8-2013 om 19:37:07
grandioos / top verblijf
Nancy
Beste Bert en Fieke,
bedankt voor jullie gastvrijheid.
Ons korte verblijf was in één woord TOP.
App. erg mooi, fris en schoon.
Daar kunnen bungalow parken nog veel van leren.
Nogmaals bedankt en groetjes. Fam. Coenraads
28-7-2013 om 12:05:28
vakantie weekje
Karien en Jan
Bert en Fieke , bedankt voor de gast vrijheid,een mooie en verzorgde camping,vooral het sanitair is goed
voor elkaar [toiletpapier is misschien in de toekomst nog een optie om in de toiletten aan te brengen]
We hebben een leuke en ontspannende vakantie gehad,Bert en Fieke jullie staan altijd voor jullie gasten
klaar om de mensen het naar hun zin te maken , succes met jullie camping en met het uitwerken van de
nieuwe ideeën.

18-7-2013 om 13:23:09
Weekje camping
Hanneke en Simon Resok
Afgelopen week genoten van de rust, ruimte en gezelligheid op de camping. Alles goed verzorgd en netjes.
Veel te doen in de omgeving en fiets-en wandelmogelijkheden volop!
Fieke en Bert bedankt voor de gastvrijheid, het is voor herhaling vatbaar.

15-7-2013 om 16:53:11
familie De Laet
De Laet
Wij kwamen eerder toevallig terecht op de boerderij van Bert en Fieke. We logeerden 2 nachtjes in een
FANTASTISCH appartement met alle luxe en comfort aanwezig. GEEN enkel minpuntje te vinden!
Vriendelijke ontvangst, met heerlijke koffie, op en top netjes en proper, verse eitjes en groentjes, een
paradijs voor onze kindjes! En...als de kindjes genieten, dan doen mama en papa dat des te meer. Het
zonnetje op he terras maakte ons verblijf helemaal compleet. Jammer genoeg was ons verblijf slechts van
korte duur. We trokken verder naar onze verdere bestemming in de buurt. Witse (7 jaar) vond dit helmaal
geen leuk idee en huilde de hele weg naar de Roompot (met zwembad, kinderanimatie, speeltuin,...) maar
de boerdeij is en blijft gewoon véél leuker volgens hem! Enkel de belofte op een nieuw en langer verblijf
op camping "De grote bremen", kon hem een beetje troosten. Dus...TOT ZIENS!!!! En wees gerust dat er
nog Belgen ons voorbeeld zullen volgen in de toekomst! Liefs, Johan, Vanessa, Witse, Hasse en Diewke

41454,7945023148
Juni vacantie 2013
G. Schouls
Beste Bert en Fieke.
Wat hebben wij fijne dagen bij jullie gehad, zowel 's Zondags als in de week. Mooie ruime plaatsen, mooie
omgeving,al met al fantastisch.
En heerlijke groente uit de tuin van Fieke.
Wij hopen dit nog eens te doen.
Groeten Gilles en Geertje.
41281,6236921296
Zomervakantie 2012.
Judith
Onze vakantie was echt super leuk, wij waren drie meiden van 14 jaar. Het weer was minder maar het was
heel erg gezellig.
Groeten Marielle, Neline en Judith

19-10-2012 om 18:35:21
Fijne hersftvakantie.
Erica en Henk van Kruistum
Voor het eerst hebben wij in deze contreien onze herfstvakantie door gebracht.
We vonden de camping via de SVR. De ontvangst door Bert met koffie en even bijpraten was een prima
begin.
Wat een rust op deze camping; de plaatsen zijn met zorg gekozen zodat iedereen meer dan voldoende
ruimte heeft om te recre-ren.
Fieke en Bert zijn er altijd voor zo maar een praatje of zinnige inlichtingen.De verse groenten en fruit zijn
heerlijk en tegen zeer billijke prijzen te koop. Deze Camping is een ecte aanrader voor fietsers en
wandelaars, oud en jong.
Wij hebben afgesproken om volgend jaar, bijzondere omstandigheden voorbehouden,wederom onze
Herfstvakantie hier door te brengen.

12-9-2012 om 20:29:45
Oene
Joop en Riki Schepers
Hoi Fieke en Bert
Wij komen uit Arnhem en nog nooit van Oene gehoord of gelezen.Nu weten we het te vinden door jullie
camping.
Het is toppie
1-9-2012 om 9:48:09
Zomervakantie
Alexandra, Sander, Kimberley en Thimo
Hallo Bert en Fieke,
Als ik het goed heb voor de 7de keer, dit jaar weer 2 weken bij jullie geweest met de caravan. Super weer
gehad en nog steeds fijn om bij jullie staan. Gastvrij, koffie bij aankomst en vertrek, rust,grote plekken,
speelvertier voor de kids,schoon,en (bijna)alles kan zolang het je het maar even vraagt. Wat wil je nog
meer en elk jaar weer iets nieuws erbij zoals de trekkershutten dit jaar... ben benieuwd wat het volgend
jaar wordt.. ja, volgend jaar zijn we weer van de partij!

29-8-2012 om 15:22:55
leuke vakantie
joop en johanna
Bert en Fieke,
wij hebben een leuke en gezellige tijd gehad bij jullie op de camping,samen met onze broer en schoonzus.
compliment
26-8-2012 om 19:41:48
Weekendje Trekkershut
Cees en Tres
Het was sfeervol, leuk en gezellig om in de Trekkershut te overnachten en te genieten van het heerlijke en
complete ontbijt. Gemoedelijke, landelijke en gastvrije sfeer, Fieke en Bert hebben het prima voor elkaar!
4-8-2012 om 23:26:53
Fijne vakantie
Wim en Lia
Het was goed toeven in Oene op De Grote Bremen bij Bert en Fieke!
Prachtige plaatsen, mooi uitzicht en het sanitairgebouw superschoon!
En dan die twee schitterende trekkershutten door Bert zelf gemaakt. Jullie mogen trots zijn op dat mooie
plekje in Oene. Wij hebben twee heerlijke weken vakantie gehad! Bert en Fieke nogmaals bedankt voor
jullie gastvrijheid.
4-8-2012 om 19:58:06
erg genoten
fam de wit
We hebben nu een week in het zeer mooie appartement gezeten met opa en oma, en daarna nog een paar
weken met de tent op de camping. Zoals altijd was alles goed verzorgd en we hebben zeer genoten en de
kids willen het liefst gelijk weer terug! en terugkomen doen we zeker weer een keer! bedankt Fieke en
Bert!
6-7-2012 om 19:30:52
Hoi Fieke en Bert
Alice en Albert Lettink
Terug van een korte vakantie op jullie camping willen we jullie graag bedanken voor de gastvrijheid die
jullie altijd aan je gasten geven. Het was fijn om van het mooie uitzicht over de weiden te genieten op onze
ruime plaats. Leuk is ook dat je nu verse groente kan kopen. We hebben van alles genoten.
Tot ziens op de camping (of in één van de nieuwe mooie appartementen).

27-6-2012 om 20:53:13
Bert en Fieke
Saam en Elly Geenjaar
Het was erg jammer, dat we het zo slecht hebben getroffen met het weer, maar zeker niet met Bert en
Fieke.Hele gastvrije en vriendelijke mensen. Mooie ruime camping.Mooi sanitair en voor de heren en voor
de dame. Wij zijn blij deze camping meegemaakt te hebben.
2-6-2012 om 16:45:43
mooie camping
van zeist
bert en fieke
hartelijk dank voor de fijne dagen met onze twee kleinkinderen op jullie mooie camping
geen enkel min puntje alles goed
mooie speeltuin ,douches ,plaatsen ,veel waterpunten ,alles keurig verzorgd een 10 voor jullie zelfs prima
weer tot ziens
31-5-2012 om 17:26:23
41030
Carla &amp;amp; Marco Schutte
Na een hartelijk ontvangst met een kopje koffie door Bert en Fieke hebben wij op een mooi plekje
gedurende de maand mei gestaan. Goed vezorgd en schoon sanitair en niets was voor Bert en Fieke te veel,
altijd in voor een praatje. Prachtige omgeving om te fietsen. Inmiddels voor het volgend jaar geboekt. Al
met al een echte aanrader.
30-5-2012 om 18:13:20
trekkershut
henk en dinie
Hallo Bert en Fieke,
Ik zat even op jullie website te kijken,en wil jullie een compliment geven voor de trekkershutten,die zien
er super gezellig uit.
Wij hebben zelf gezien hoe het van niets,iets werd,en nu staan er twee geweldige trekkershutten.
Wij hopen dat er veel mensen gebruik van zullen maken,die hebben dan een fijne vakantie op jullie
camping,DE GROTE BREMEN.

30-5-2012 om 11:44:14
vrienden weekend met kids
fam. van der Lans
We hebben een heerlijk weekend in de schitterende appartementen gehad.
Prima stek om met kinderen te verblijven. Heerlijk gefietst langs de Ijsel en naar verschillende meertjes
waar de kinderen zich een hele middag prima konden vermaken.
27-5-2012 om 13:55:44
vrienden op de fiets
Henk Meijer
Mijn eerste kennismaking deze week met de stichting Vrienden op de Fiets, werd ik door Bert en Fieke ter
Beek hartelijk ontvangen. Het gastenverblijf, een trekkershut met veel voorzieningen is een goede plek om
rustig de nacht door te brengen. Zeer geschikt voor meer dan twee personen. En het ontbijt was goed
verzorgd en kompleet al was ik ook de eerste die hier de nacht door bracht als lid van "Vrienden op de
Fiets".
19-5-2012 om 20:19:18
1e bewoningTrekkershut 1
Fam. Bakker
Wij hebben de eer gehad als eerste bewoners in een Trekkershut te bivakkeren. Een gewéldige ervaring!
Mensen fietst u in de buurt van Oene? Doe uzelf een groot plezier en geniet van: de gastvrijheid van Fieke
en Bert; een prima bed én een bijzonder onderkomen voor een prima prijs!!!
19-5-2012 om 16:39:21
trekkershut
fam de wit
We hebben zeer genoten van jullie mooie zelf gemaakte trekkershut! Daar mogen jullie met recht apen
trots op zijn! Bovenal was de gastvrijheid uitmuntend, Bert en Fieke onwijs bedankt en we komen gauw
terug, wellicht met de zomervakantie. Groetjes
10-5-2012 om 15:28:39
Seizoensplaats
Mark en Lida
Dit is ons eerste seizoen op camping De Grote Bremen en tot nu toe is het alleen maar genieten. Bert en
Fieke voor ons staat het al vast, volgend jaar komen wij weer.

5-5-2012 om 22:38:26
Lang weekendje in April
Paul
Beste Bert en Fieke,
Heel erg bedankt voor de gastvrijheid en het open ontvangst.
We hebben drie dagen erg genoten van de gezellige camping.
Ons verblijf bij jullie is erg goed bevallen en zeker voor herhaling vatbaar.
4-5-2012 om 12:18:03
April koude maand
C.de Ridder
Wij hebben de gehele maand april een fantastische plek op de camping gehad. het weer was in de
weekenden jammer genoeg niet altijd wat wij ervan verwachten maar de dagen dat wij aanwezig waren
hebben we genoten van de omgeving en de plaats op de camping. Wat ons betreft voor herhaling vatbaar
wellicht in het najaar nog eens een maand.
1-11-2011 om 19:07:49
weekend met vriendinnen
Toke van Ruijven
Hoi Fieke en Bert,
Heel erg bedankt voor de gastvrije ontvangst afgelopen weekend in jullie mooie appartement. Ik kom
zeker nog eens terug om nog een keer een rondje op de racefiets te maken of te wandelen in de omgeving.
Zeker met de herfstkleuren vond ik het prachtig en heel afwisselend.
Bert succes met de bouw van de blokhutten. en tot ziens
31-10-2011 om 19:46:22
sportief weekend
Mary Enthoven
Hallo Fieke en Bert, we hebben met z'n allen erg genoten in jullie mooie en praktische apartementen. Nog
veerl dank voor de hartelijke ontvangst en ik kom zeker nog een keer terug met Jos. de omgeving is mooi
om te fietsen en wandelen.

31-10-2011 om 15:55:15
meiden weekend
Margret de Groot
Het laatste weekend van oktober heb ik samen met 12 andere meiden uit Westland (incl. Fieke) genoten
van de rust, ruimte en mooie natuur die Oene te bieden heeft. Na een gastvrij onthaal (koffie/thee en
heerlijke zelfgebakken taart door Fieke) kregen we een rondleiding over de camping en langs de
appartementen. Het zag er allemaal keurig verzorgd uit en Bert was hard aan het werk, want er komen nog
meer mooie huisjes bij. Zaterdag hebben we meegedaan met een hardloopwedstrijd in Heerde, 's middags
een bezoek gebracht aan de Hertenboerderij in Nijbroek (vlak bij Oene) en 's avonds heerlijk gegeten in
restaurant Dorpszicht in Oene (een echte aanrader). Vrijdag en zondag genoten van een wandeling in de
prachtige natuur van Oene en omgeving. Fieke en Bert, dit was de 2e keer dat ik bij jullie heb gelogeerd en
het was weer geweldig!
Tot de volgende keer.
Groetjes, Margret

17-9-2011 om 18:56:03
Gelukkig terug op deze camping
G. Beuker
Nu 5 keer geweest op deze mooie-, ruime-, zeer gastvrije-,schone-,rustige-,vriendelijke- en voorzien van
geweldige eigenaars camping.
In juli 2011 vanuit Denemarken vertrokken na een week daar op de camping gezeten te hebben, waar wij
ook al voor de 5e keer waren. Maar deze keer was het pet. De eigenaars van de camping waren uitelkaar
gegaan en er werd niets meer aan de camping gedaan. Dus vies, lang gras, lampen stuk douche en wc's.
Dus Bert gebeld en we konden komen. Hij had nog wel een plek voor ons. Wij blij en na 11 1/2 uur rijden
gelukkig weer bij Bert. Eerst koffie en cake en toen een mooie plek. We hebben daar nog twee weken erg
genoten en we komen zeker weer gauw terug. Bedankt Bert en Fieke voor de fijne dagen. Groetjes Janny
en Gerrit uit Sexbierum.
13-9-2011 om 10:47:30
Verblijf appartement
Gerrit en Maaike Schilperoort
Wij zijn alweer een paar dagen thuis na een verblijf van een midweek in jullie appartement.
Keurig appartement, schoon en netjes en ziet er leuk uit.Ondanks de regen, hebben we het prima naar ons
zin gehad. Een goede stek en gastvrij ontvangen. We zullen het doorvertellen aan onze vrienden.

5-9-2011 om 19:20:46
Een natte, maar fijne vacantie!
H.v.Schoonhoven
Bert en Fieke, nogmaals bedankt voor de mooie tijd op jullie camping. Ondanks de nattigheid
kijken we met veel genoegen terug naar De Grote Bremen. Vooral de hartelijke sfeer op de camping deed
ons goed ! Ga zo door !!
27-8-2011 om 20:47:00
geweldig!
Karin Richard Amber en Ruben Heijmans
We zijn weer thuis, na een super vakantie in één van jullie prachtige appartementen. Wat een luxe zeg!
Opa en oma stonden op de camping en ook dat vonden wij super. Het stond toch behoorlijk vol, maar wat
een rust en gezelligheid. En heerlijke verse eitjes, tomaatjes uit de kas en druiven uit 'eigen tuin'(ons
terras :)) En een prachtige omgeving, waar je heerlijk alle kanten op kunt fietsen. Onze kids hebben ook
genoten...we komen zeker nog eens bij jullie terug hoor.
Bedankt voor jullie gastvrijheid!
20-8-2011 om 18:23:56
verblijf in augustus 2011
johan en elly
Een omgeving uitgezocht om lekker te kunnen fietsen. Uitgekomen in Oene. We hadden gedacht hier een
week te kunnen fietsen maar het zijn er drie geworden. Ondanks veel regenbuien die meestal na 16.00 uur
vielen, hebben we hier heel veel genoten van de mooie omgeving. De camping kon het vele water niet
altijd verwerken maar Bert kwam met een oplossing, platen in de voortent zodat we droge voeten hielden.
Geweldig verblijf gehad en genoten van de heerlijke tomaten en andere groenten van eigen tuin.We komen
hier zeker terug en hopen dan op echt zomerweer.
19-8-2011 om 21:24:47
Voor herhaling vatbaar
Anne en Geeske Wobbes
We zijn net weer thuisgekomen van onze vakantie.
Ondanks het "heerlijke" natte weer hebben we bij jullie een zeer geslaagde week gehad. Dit komt mede
door jullie enorme gastvrijheid en bereidheid de gasten het naar de zin te maken. We kijken hier met
enorme waardering op terug en is zeker een reden om nog eens terug te komen.
Verder was er een zeer gemoedelijke sfeer op de camping. Bedankt hiervoor Bert en Fieke!!!

12-8-2011 om 9:20:41
Trouwdag
Bert en Fieke
Beste campinggasten.
Wij kunnen terugzien op een hele mooie en geslaagde trouwdag.
Omdat het onmogelijk is, maar ook bij geval dat wij iemand vergeten, willen wij iedereen
hartelijk bedanken voor de vele kaarten, gelukwensen, kado's en mooie woorden.
Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat onze huwelijksdag een dag is geworden die voor ons
onvergetelijk is. Ook merken wij door dit alles veel waardering voor ons werk op de camping
om iedere gast een fijne vakantie te bezorgen.
Nogmaals allen heel hartelijk bedankt.
Bert en Fieke

12-8-2011 om 0:11:03
Verblijf in het appartement
Natasja Disse
Hallo Bert en Fieke,
We zijn alweer een paar dagen thuis na een weekje verbleven te hebben in een van jullie 2 appartementen.
Het is ons heel goed bevallen en alles was prima verzorgd. Keurig netjes appartement.
Onze 1e ervaring met een boerderijcamping is zeker niet slecht bevallen! We zullen het zeker aanbevelen
aan onze familie en vrienden.
Groetjes,
Natasja Disse-Gubbels en familie.

10-8-2011 om 22:50:22
We waren weer in Oene!!
Jan en Gerda Zwikker
Hallo Bert en Fieke,
Voor ons was het al de vierde keer dat we bij jullie op de camping waren. We vinden het reuze gezellig bij
jullie en onze kleinzoon Dirkjan van 4 is een echte fan van jullie. Dit jaar heeft ook zijn zusje Anneroos bij
jullie gelogeerd met haar mama in het appartement. Is ook heel goed bevallen. Dat we aanwezig waren bij
jullie rondgang op de camping vlak nadat jullie getrouwd waren, was ontzettend leuk. We hopen nog vaker
te komen op deze mooie en gastvrije camping en wensen jullie nog veel succes en samen veel geluk.
Hartelijke groetjes uit Lekkerkerk,
Jan en Gerda Zwikker

31-7-2011 om 15:47:13
40725
de Goooijer
Beste Bert en Fieke,al was het weer niet zo geweldig,jullie camping was er niet minder om.wij hebben de
hele maand bij jullie doorgebracht, en ons geen moment verveeld,hartelijk ontvangen met koffie,konden
zelfs de auto even lenen, om onze fietssleutels op te halen, niets was jullie te veel,heel veel dank,en
hopenlijk tot volgend jaar. Henk en Dini
29-7-2011 om 11:42:00
geweldig fijne tijd.
piet en Ineke van Baast
hee Bert en Fieke, (en andere lezers)
Wij hebben niets dan lof over ons (inmiddels 2e verblijf bij jullie op de camping. het heeft gewoon alle
ingredienten, geweldige camping met ruime plaatsen, zeer goed sanitair, de eitjes de groenten er liggen
voor het goede doel. Maar vooral de gast vrijheid van jullie. Het bakje koffie (moet je ook een boterham)
en ga zo maar door. De mooie omgeving, fijne uitgebreide fietsroutes kortom woorden schieten te kort.
Gewoon geweldig. we gaan zeker nog eens terug komen om alles wat we nog niet gezien hebben alsnog te
zien.
De groetjes Piet en Ineke van Baast

25-7-2011 om 8:55:26
Een zeer geslaagde vakantie !
Piet en Willemien Leermakers
We hebben heel erg genoten van ons verblijf op de Grote Bremen. Mooie, ruime plaatsen, prachtig
uitzicht, prima voorzieningen en leuke mensen ... wat wil je nog meer? We komen zeker eens terug, want
we zijn daar nog lang niet uitgefietst!
17-7-2011 om 15:44:04
't was daar fantastisch
F.en C. v.d.Meulen
Oene, een lief vriendelijk dorpje in de IJsselvallei aan de rand van de Veluwe. En ze hebben daar ook een
camping en wat voor een. Het was onze eerste kennismaking met een boerencamping, maar zeker niet de
laatste.
Mooie plaatsen, wij hadden prachtig uitzicht en het weer werkte ook nog eens mee. Fietsen kun je er ook.
En dan de ontvangst met koffie (wij hadden er wel een koekje bij) Niets is Bert en Fieke te veel. Dus wij
zeggen veel succes en tot ziens.
Frits en Connie van der Meulen. Ermelo
13-7-2011 om 21:19:04
Niets aan toe te voegen
Tebbe
Na alles wat er reeds is geschreven heb ik niets toe te voegen. O, ja toch. De koffie was prima maar heb
geen koek of cake gezien! (Grapje)
Kom vast een keer terug en hoop dat dan de internetverbinding oké is.
Wens jullie nog een hele mooie bruiloft en een gelukkig leven samen.

13-7-2011 om 19:11:25
eerste keer bij jullie
Suus en Jan
Hallo, Bert en Fieke.
Voor de aller eerste keer bij jullie op de camping,maar zal zeker niet de laatste keer zijn.
Bij aankomst koffie met koek en meteen zo gastvrij.'(ook bij het vertrek)
Op de site vonden we de camping al goed, maar toen we naar onze plaats gingen was het
oh en ah, wat een ruime plaatsen en een vrij zicht geweldig.
We hebben genoten van het fietsen in het prachtig gebied.Het is afwisselend.
Alles is goed verzorgd het ziet er allemaal prima uit.
Bert en Fieke ,wij wensen jullie succes met de bouw van jullie hutten.
En hopen ze volgend jaar te bewonderen.
Hartelijke groeten,van Suus en Jan uit Vlissingen.
Voor 5 augustus "veel geluk"

29-6-2011 om 16:58:48
in juni op de camping
ruud en toos waaijer
hallo bert en fieke
we zijn in de maand juni op jullie camping geweest en hebben mogen proeven van de gastvrijheid bij
aankomst koffie en cake en de hulpzaamheid van bert bij het neerzetten van de caravan.
het toiletgebouw weer elke dag schoon en de camping, wat een grote plaatsen.
wij raden een ander om ook een keer naar deze camping te gaan TOP.

4-6-2011 om 14:39:43
camping
Fam K Hoekerd
Hoi Bert en Fieke
wij zijn enkele dagen rond om hemelvaart geweest op de camping de Grote Bremen te Oene
het ontvangst was erg goed en direct koffie voor ons allen ( 10 personen )
het sanitair was erg goed verzorgd en de plaatsen zijn erg ruim
een echte aanbeveling waard voor alle leeftijden
graag tot ziens
fam Hoekerd
Doornspijk

3-6-2011 om 21:13:48
Rustige camping
Fam herdes
We zijn 10 dagen te gast geweest op de Grote Bremen Bij Bert en zijn Partner...
Warm welkom op de aankomstdag met koffie en koek.
Bert is behulpzaam .
prima toiletgebouw, genoeg toiletten en douches. Ruime plaatsen...vooral RUST
een aanrader voor iedereen die op zoek is naar rust...zelf zijn we 50 plussers...
7-5-2011 om 22:51:55
Fantastische camping!!
Fam van Braak
Begin mei hebben we 5 dagen gekampeerd op de Grote Bremen. We hebben een heerlijke vakantie gehad.
Leuke goed verzorgde camping. We werden hartelijk ontvangen.
Zeker een aanrader
18-12-2010 om 10:31:09
Campinggast: Bedankt voor uw bijdrage!
Roparun Team 137 Westland Olympus ‘70
Beste Campinggast,
Heel erg bedankt voor uw vrijwillige bijdrage van afgelopen zomer aan het goede doel! Wat een geweldig
mooi initiatief van Bert en Fieke! U bent hierbij benoemd als 'Vrienden van de Roparun'. Uw bijdrage van
€200 zullen wij overmaken naar 'Stichting Roparun'. Voor meer informatie zie onze website:
www.westland-olympus70.nl.
Met vriendelijke groet,
Alphons Dashorst
namens Roparun Team 137 Westland Olympus ‘70.
13-12-2010 om 14:15:13
Bedankt voor uw steun!
Werkgroep Arka Polen te Oene
Hierbij willen wij u bedanken voor het mooie bedrag wat we van u mochten ontvangen! Door u verkregen
door de verkoop van groente, een mooi gebaar waar we erg dankbaar voor zijn! Werkgroep ARKA Polen
houdt zich bezig met de ondersteuning van de projecten ARKA 1 en 2 in Warschau Polen. Het werk dat
hier wordt gedaan richt zich vooral op de evangelieverkondiging onder jonge kinderen. Daarnaast worden
dagelijks warme maaltijden verstrekt, ook worden voedselpakketten verstrekt aan arme gezinnen. Bedankt
voor uw steun!

2-10-2010 om 21:45:58
verblijf appartement
H. Groenewegen
Hallo Fieke en Bert
Wij hebben 3 dagen genoten van jullie mooie en praktisch ingerichte appartement.
Wij zullen het iedereen aanraden want de klant is bij jullie altijd Koning.
Ook wensen wij jullie een mooie tijd samen.
Groetjes
Hans, Hennie, Aad en Corrie
27-9-2010 om 16:57:12
Bert en Fieke
Frans en Sietske Jansonius
Alle weersomstandigheden meegemaakt, nog lang niet uitgefietst, vriendelijke mensen en jullie
gastvrijheid. Het kon niet op. We hebben er dan ook echt van genoten. Bij leven en welzijn tot volgend
jaar!!! Onze allereerste keer een heel seizoen op één camping. En dan meteen helemaal verkocht zijn!!
Hartelijke groet, Frans en Sietske

27-9-2010 om 14:09:56
Verblijf 5 juli tot 22 juli
petra Keijzer
Hallo Bert en Fieke
"Wat hebben wij een heerlijk verblijf gehad met de kinderen! We hebben het natuurlijk enorm met het
weer getroffen want dat was prachtig!
Wij en de kinderen hebben genoten van de gastvrijheid en de gezellige praatjes met de andere gasten!De
dieren en de trampolin ewaren favoriet de kinderen raken er niet over uitgepraat! We zullen zeker nog eens
terug komen!
"
Groetjes Arjan, Petra, Ian en Jordy keijzer

12-9-2010 om 13:11:21
heerlijk verblijf
Fam. N.E. Hansen
Alle weersomstandigheden van deze zomer beleefd. Een warme start in de maand juli. De rest van de tijd
afwisselend weer gehad. Wat niet afwisselend is, is de gastvrijheid, de ruimte en rust die we op jullie
camping vinden. Fijn dat er tijd was om onze caravan te laten staan tot we alles droog konden opruimen.
Prima gelukt! Het was nu de derde keer dat we op deze camping zijn geweest. We hebben de camping zien
uitgroeien tot een mooi onderhouden en prachtige camping. Pluspunt is ook jullie diervriendelijkheid.
Houden zo! Graag komen we volgend jaar terug. Lieve groeten voor Bert en Fieke van Niels en Elly.

8-9-2010 om 16:50:49
een heel seizoen Oene
Martin van Zetten
Een heel seizoen hebben we op de camping van boer Bert gestaan. Een fijne boeren camping aan de rand
van de veluwe en het stroomgebied van de ijssel.We hebben echt een halfjaar lang genoten van de
gastvrije camping en de verscheidenheid van landschappen in de omgeving. De mogelijkheden zijn er
legio, even de ijssel overvaren met het pontje en je bent in het colissenlandschap van Overijssel. Blijf je in
Gelderland dan heb je de keuze uit het rivierenlandschap van de ijssel, fiets je 5 km richting Epe dan ben
je op de Veluwe met zijn bossen en heidevelden.Plm 20 km fietsen en de Steden Apeldoorn Zwolle en
Deventer ligen aan je voeten, dus met 1 seizoen staan op de camping bij boer Bert ben je nog lang niet
uitgefietst en gewandeld. Daarom komen wij volgend jaar terug om weer een voorjaar zomer en najaar te
genieten van de camping en de omgeving van Oene.
Bert en Fieke bedankt voor de gastvrijheid en hopelijk tot volgend jaar
Martin en Adrie van Zetten

29-8-2010 om 9:36:53
Fijne vakantie 2010
L.P.v.Wissen
Veghel, zondag 29-8-10.
Beste Bert en Fieke,
Ondanks het weer, het blijft tenslotte toch Nederland, wederom een geweldig fijne 14 dagen bij jullie
doorgebracht.
Net als de vorige twee keren allen maar hartelijkheid, gezellige praat en gastvrijheid ondervonden. Dank
hiervoor!!!
We blijven jullie camping bij vrienden en bekenden aanbevelen en komen zelf beslist ook weer weer.Ja,
tweemaal weer)
Bert en Fieke, veel geluk samen en tot ziens!
Fam. van Wissen, Veghel

22-8-2010 om 18:07:33
Gezellige 10 dagen
Dirkjan Onink
Wij hebben met drie stellen van 15 t/m 24 juli gecampeerd, het was erg gezellig en mooi weer en een hele
mooie omgeving met veel fietsgenot.
We genoten ook van de vrolijkheid en behulpzaamheid van de Bert, de camping eigenaar.
Ik zou zeggen tot ziens,
dhr. en mevr. Jansen,
dhr. en mevr. Versteeg,
dhr. en mevr. Onink
17-8-2010 om 21:36:32
een weekje op de grote bremen
Sjoert, Mirjam, Joran en Tim Fleurke
Inmiddels zijn wij alweer een paar dagen thuis van een prachtige week vakantie in 1 van de
appartementen. Het appartement zag er echt heel netjes uit, echt een aanrader! Wat een hartelijk welkom
hebben we bij jullie gehad. De jongens hebben het ook erg naar hun zin gehad en komen graag weer eens
terug, dus wie weet!

16-8-2010 om 18:56:57
Leuk weekend
Paul en Wilma van der Knaap
Hallo Fieke en Bert,
Net terug van een heel leuk weekend kamperen op jullie mooie camping, met Tres, Cees en natuurlijk
jullie als gastvrouw en gastheer. We vonden het erg leuk, de pluktuin, de afwisselende fietstocht met z'n
zessen!
En dan het chemisch proces van jam en pruimensap maken!! Erg gezellig!
Kortom een super geslaagd weekend, we komen volgend jaar weer!
Groeten van Cees, Tres, Wilma en Paul.
27-7-2010 om 19:23:37
Heerlijk genoten!
Fam. van Ruijven
Wij hebben heerlijk genoten van: de gastvrijheid van Bert en Fieke; de kleine, intieme, rustige, gezellige
camping; een mooie en sfeervolle appartement; de mooie omgeving; de mountainbikeroutes in de buurt; de
uitstapjes die we gemaakt hebben.
16-7-2010 om 19:58:40
appartement was groot succes
Aad en Marja
Een week in het plattelandsappartement bij Fieke en Bert was echt genieten. Prachtige fietsroutes naar de
ijsel, bossen en weilanden leuke bezienswaardigheden. En dan terug komen op een boerencamping in een
prachtig luxe appartement.Wij vonden het heerlijk om te koken en dan buiten op je eigen buitenplaats te
eten.Als het regent geen nood deels overdekt en geen afwasborstel nodig. Wij hebben genoten van de
gastvrijheid en alles er om heen en kijken uit naar de volgende keer.
14-7-2010 om 20:53:01
fijn verblijf van 14-06 &amp;gt;&amp;gt;23-06-2010
van Bergen
Na ontvangst met koffie , hebben we zo'n 9 dagen met plezier doorgebracht op deze gezellige en
verzorgde camping , prima omgeving voor wandelen en fietsen , prima gastheer en -vrouw boer Bert en
Fieke.
Groeten Anneke en Bram uit Spijkenisse

22-6-2010 om 12:14:08
Fietsverlof ( 16 tem 21 juni 2010 )
Eric &amp; Lena Dekeyzer
Samen met mijn echtgenote heb ik mogen genieten van jullie uitgeruste camping met mooie verzorgde
plaatsen en tevens mooie toiletten en douches . Tevens leerde ik twee zeer vriendelijke mensen kennen .
Wij voelden ons als Belgen direkt thuis bij aankomst en het eerste gesprek dat volgde . De heerlijke koffie
die we kregen aangeboden , zowel bij aankomst als vertrek waardeerden wij uitermate . Fieke & Bert ,
gewoon dank voor dat alles en wij doen je de groeten uit Oudenburg(B)
16-5-2010 om 15:11:58
hoooi
marleen en lisa en leonie en karin en lilian en carolien
hoi,
in augustus komen wij kamperen we hebben er zin in!!!!!!!!!
3-2-2010 om 16:00:38
Appartementen
Fam. Musters
Leuk dat we een mail kregen dat de appartementen vanaf maart klaar zijn. De tarieven zijn niet duur zo te
lezen. Ben nieuwsgierig naar de foto's..... In ieder geval zal het wel iets mooi's zijn, Bert kennende.
Groetjes Alexandra, Sander, Kimberley en Thimo
11-8-2009 om 21:20:21
WEERZIEN
leen klepper
Weer negen dagen op de camping in Oene gestaan bij boer Bert.
Wij zijn hier drie jaar geleden ook geweest en toen was het al fijn maar nu is er een nieuw toilet gebouw
met fijne douchen en toiletten en een mooie hoek om af te wassen.
Het ontvangst was hartelijk wat we gewend zijn van Bert.
Het is een fijn persoon,die voor iedereen klaar staat om te helpen als dat nodig is.
Nou wij hebben weer genoten en hadden prachtig weer,dus veel fietsen in de natuur.
Bert veel goeds voor jou en vriendin.
Tot ziens
Groet van leen en corrie uit Melissant

3-8-2009 om 10:52:26
Erg fijn weekend
Anita en Paul
Het was maar kort (3 dagen), maar toch een erg fijn weekend gehad bij boer Bert. Bert is erg gastvrij
(heerlijke koffie in zijn keuken bij ontvangst) en altijd vrolijk! Bert.. mijn complimenten voor al jou
optimisme na alles wat je de afgelopen jaren hebt meegemaakt (mkz enz.)
Je hebt een fijne camping in een omgeving wat erg mooi is en waar je heerlijk kunt fietsen. Goed
sanitair!!!
24-7-2009 om 19:38:10
Geslaagde week Boer Bert
Han en Greetje Hoogendoorn
Wij hebben het genoegen gehad om een weekje bij Boer Bert te staan op de camping Van 11 t.e.m. 18 juli
2009.We hebben zeld zoveel gastvrijheid aangetroffen. Alle zaken op de camping waren in de puntjes
verzorgd. Zeer royaal schoon sanitair. Zeer gevarieerde omgeving. Zelfs het weer werkte mee. Een plaats
om terug te komen. Ga zo door Bert
4-6-2009 om 22:21:50
Pinksteren 2009
Patricia Helmink
Ook wij hebben het pinksterweekend met veel plezier doorgebracht op deze leuke camping. Samen met
onze vrienden hadden we een perfecte plaats tegenover de speeltuin zodat onze kids (2, 3 en 4 jaar) lekker
hun gang konden gaan. Alles is ook keurig aangelegd!
Zeker een camping om nog eens terug te komen.
Bedankt voor de gastvrijheid!
Familie Helmink, Valburg
4-6-2009 om 21:49:01
19-05 tot 03-06-2009
Hennie en Marietje
Camping gevonden op internet (s.v.r)leek ons wel wat,we zijn niet teleurgesteld mooie camping grote
plaatsen,rustig,mooi schoon toiletgebouw,en niet te vergeten vriendelijke eigenaar boer Bert,heel erg
gezellig. Wij hebben er een mooie tijd gehad en bevelen de camping van harte aan.Bert bedankt en
totziens.

3-6-2009 om 21:04:03
pinksteren 2009.
Patrick, Susan, Eva en Daan
Wij hebben samen met onze twee kinderen (zes en drie)een fantastisch weekend door gebracht op deze
leuke camping.
Een geweldige gastvrije ontvangst door boer Bert die het gehele weekend regelmatig langs komt om te
informeren. Het sanitair was super goed schoon en lekker ruim van opzet, met name de kinderbadjes zijn
echt top.
De kinderen hebben zich opperbest vermaakt met de trampoline en de geweldige skelters. Boer Bert
bedankt voor de leuke dagen.
Familie Dollekamp

2-6-2009 om 20:57:50
Lekker uitgerust!
Saskia Huisman
Dag boer Bert,
wij hebben bij jou op je mooie camping gestaan in het Pinksterweekend 2009 en het zeer naar ons zin
gehad. Voor onze kids van 7 en 9 jaar is er een leuke speeltuin met schommels, zandbak en een erg leuke
trampoline, waar wij ook stiekem op hebben staan springen! En dan heb ik het nog niet gehad over die
leuke skelters.
Het toiletgebouw is er prima en ruim genoeg.
Wat wij erg prettig vonden was de grote staanplaats. Wij hebben met 3 tenten op een mooi ruim grasveld
gestaan. Kortom, we komen natuurlijk nog een keer bij je langs. Bedankt voor je gastvrijheid.
Tot ziens dus!
Namens de hele familie Lettink en Huisman

2-6-2009 om 12:23:19
Vakantie in Oene.
Philip en Janie Roorda uit Dronten.
Bert en Fieke,
Met veel plezier hebben we vanaf 1 april tot 29 mei bij jullie op de camping gestaan. We hebben prachtig
weer, ook enkele dagen regenweer gehad. En soms harde wind, maar vooral veel zon. Altijd was het
genoeglijk en gastvrij bij jullie. In de omgeving hebben we veel kunnen fietsen. Al met al een prachtige
tijd in een heel mooie omgeving. Daar komt nog bij, dat wij "de mooiste plek" hadden!! Met uitzicht op
het achterliggende poldergebied. En ook nog dicht bij het nieuwe , ruime toiletgebouw.
Hartelijk dank voor jullie vriendelijkheid.

1-6-2009 om 22:18:42
Een gezellig weerzien
Stefan van der Meer
Bert en Fieke ontmoette ik vorig jaar in de Franse Alpen voor de supermarkt in Beaufort. We waren
beiden op fietsvakantie en het was de hoogste tijd om eten in te slaan en een camping op te zoeken.
Ik onderweg van Geneve naar Nice en Bert en Fieke van Genua naar Geneve. Dit weekend eindelijk mijn
belofte ingelost en met 120 kilometer wind tegen (goed voor je mentale weerstand…) op de Grote Bremen
in Oene beland.
Ik bezoek veel (boeren)campings per jaar maar een ontvangst en ambiance als in Oene ben ik nog niet
eerder tegen gekomen!
Bedankt, ik heb er van genoten!
Tot ziens in Oene (zeker voor herhaling vatbaar!) of wellicht in een volgend fietstripje.
10-5-2009 om om 19:03:43
Kamperen bij (boer) Bert
Sander, Alexandra, Kimberley en Thimo
Hallo allemaal die nieuwsgierig zijn naar het kamperen bij boer Bert. Wij gaan ons vierde jaar in en
hebben het ontzettend naar onze zin bij boer Bert. Vier jaar geleden hebben we een boerderij-camping
geprikt en wisten niet wat we zagen, zoveel grote plekken voor een caravan met voortent, bijzettent en
auto en dan nog ruim er om heen kunnen zitten. Toen was er nog het "oude" toilletgebouw die ook niet
mis was(wat elke dag schoon werd gehouden en nog steeds) en nu is vervangen door een nieuw gebouw
wat ruim is geworden met douchjes voor oud, middelmaat en heel jong. Wasmachine en wasdroger staan
er in, met kinderen een succes! En de rust die je er vindt is ook heerlijk. Wij hebben 2 kinderen van 9 en 6
jaar en die genieten van de speelweide die er is met trampoline, schommels, schelters e.d. en een mini
kinderboerderij. De stiertjes die in de stal staan en soms gaan ze kijken bij het voeren als boer Bert dat
doet. Bert is erg makkelijk met alles, maar het moet wel bij het redelijke blijven natuurlijk! Verders zit je
vlak bij de bossen en kan je als je goed zoekt(vooral tegen schemer) wilde herten, zwijnen en vossen
vinden. Veel fietsplezier is ook mogelijk. Wij zijn nu zelfs met de meivacantie een paar dagen geweest en
nu maar aftellen naar de zomervacantie. We hebben er weer zin in. Hoop voor degene die dit lezen genoeg
informatie hebben gekregen om ook een keertje te proberen bij Bert.Groetjes Sander, Alexandra,
Kimberley en Thimo.P.S. Op naar het lustrum 5 jaar kamperen bij boer Bert!

Hartelijke groet van Frans en Sietske

