
De ANDERHALVE Lievelinge 
 

•  Blijf veilig thuis op 10 hectare aan Lievelinge oase. Op je plek, maar wel lekker 
buiten. Muziekje, kampvuur, fluitende vogels, voorbij drijvende wolken, een praatje 
met je buren, ontspanning met je familie.  
 
•  Op alle plekken eigen toilet voorzieningen, dus niet met samen geknepen billen rennen 
om vervolgens in de geur van een vreemde te zitten. Je kunt ervoor kiezen zelf een 
chemisch toilet mee te nemen óf er eentje bij te huren op je plek (€ 17,- per 
boeking/week).  
 
•  Douchen kun je doen op de speciaal gerealiseerde douche plateaus naast de 
Badhuizen. Voor € 2,50 huur je een kwartier een privé cabine. Ben je met een gezin dan 
kun je de cabine huren voor een uur voor € 7,50 zodat jullie voldoende tijd hebt om het 
hele gezin door de wasstraat te halen.  
 
•  Je boodschappen bezorgt tot aan de drempel van je caravan door de SRV-wagen van 
Johan of met de boodschappenservice van Bert-Jan van de Spar in Vuren.  
•  Geen ongemakkelijke praatjes tijdens de afwas. Snel je emmer met warm water 
tappen en op je plek je afwas doen.  
 
•  Genoeg mogelijkheden om je kinderen de hele dag gedesinfecteerde handjes te laten 
houden bij tal van desinfectie stationnetjes verspreid over cruciale plekken op het hele 
terrein. Een droom die uitkomt voor iedereen met smetvrees   
 
•  Bestellen vanuit je luie tuinmeubilair bij ons restaurant en afhalen wanneer jij dat 
wilt met onze handige nieuwe Butler-app Jamezz 
 
•  Geen veel te vol Lievelinge programma met bijbehorende keuze stress, maar wel de 
hele dag lekkere muziek en programma’s op de Lievelinge Radio. 
 
•  Weet je het nog? Die lange hete drogen zomer van twee jaar geleden. Dit wordt er één 
die we zeker ook nooit meer vergeten! 
 
•  Geen handhaving, maar ‘zachthaving’. Onze medewerkers zijn de hele dag aanwezig 
om mee te kijken en waar nodig iedereen op vriendelijke toon te herinneren aan de 
oplossingen die we hebben bedacht of er nadere uitleg en interpretatie aan te geven. 
Zullen we met elkaar zachthaven? 
 


