
  

 

Algemene informatie Camping De Schaarkamp 
In deze brief geven wij u de mogelijkheid om algemene en belangrijke informatie over 
Camping De Schaarkamp door te nemen. U wordt tevens op de hoogte gebracht van de 
voorwaarden omtrent financiën en reserveringen. Wij houden van een gemoedelijke sfeer, 
echter zijn wij genoodzaakt om een en ander vooraf te regelen. Bij aankomst kunt u de 
informatiebrief met praktische informatie over het kamperen op onze camping nogmaals 
ontvangen indien u wenst. In het ‘Achterhuys’ vindt u tevens veel informatie over de 
omgeving, fietsroutes, regionale evenementen, etc. Uiteraard beantwoorden wij ook graag 
persoonlijk uw vragen! 

Camping De Schaarkamp is opgericht door onze (schoon)ouders Ab en Anny Lok. Voorheen 
hadden zij hier een veehouderijbedrijf met koeien en schapen. Beiden hebben met veel inzet 
en liefde op en aan de camping gewerkt, waarvan onze (schoon)moeder de laatste jaren 
alleen. Vanaf 24 februari 2018, hebben wij, Jeroen en  Zendy Lok, de camping overgenomen. 
Wij zien dit als een mooie belevenis, samen met onze drie zonen (Sten, Maik en Bo) en onze 
dochter (Sem). Zij hebben de leeftijden van resp. 20, bijna 18, 12 en 9 jaar. 

 

Reserveringen en financiën 
Reserveringen dienen rechtstreeks bij ons te worden gemaakt; telefonisch of per e-mail. Er 
zijn geen extra kosten aan een reservering verbonden. 

Wel wordt er een aanbetaling gevraagd voor een reservering; een vooruitbetaling van 50%. 
Bij verblijf/vertrek dient het resterende bedrag betaald te worden. Dit kan zowel contant als 
per pin.  

De prijs o.b.v. 1 tot 2 personen per nacht per plek is € 16,80 excl. toeristenbelasting (€ 1,10 
p.p.p.n.). Ons tarief is inclusief BTW, milieuheffing, wifi en gebruik van sanitair. U hoeft dus 
geen douchemunten en dergelijke te kopen. 

Voor kinderen t/m 16 jaar wordt € 3,50 per nacht extra gerekend. Vanaf 17 jaar wordt er voor 
een extra persoon € 7,50 per nacht in rekening gebracht. Beiden zijn excl. toeristenbelasting. 

Voor honden € 1,00 per nacht per hond. 

 



De aankomsttijd van de camping is na 14:00 uur en het vertrek is voor 11.00 uur, tenzij 
anders vermeld of overlegd (de vertrekdatum is de "t/m" datum). Wij hebben de tijd tussen 
vertrek en aankomst nodig om betreffende campingplekken te maaien en eventueel van 
verder onderhoud te voorzien. Indien er op de aankomst- of vertrekdatum geen andere 
reservering is geboekt op uw plek, kunt u in overleg eerder inchecken of later uitchecken. 
Tijdig overleg hierover vinden wij fijn. Indien u in de middag of avond wenst te vertrekken en 
er geen andere reservering is geboekt op uw plek, berekenen wij een toeslag van € 7,50. 

De ingang en uitgang voor campers en caravans is de normale oprit tussen de woonboerderij 
en de schuur. Vervolgens kunt u zich melden via de bel rechtsboven op het welkomstbord. De 
extra in- en uitrit bij de containers is enkel en alleen voor losse auto’s, fietsers en wandelaars.  

Tijdens de schoolperiodes zijn wij rond 8.30, 12.00, 13.15 en 15.15 uur soms niet aanwezig 
i.v.m. het halen of brengen van de kinderen. U kunt in dit geval even wachten (binnen in ’t 
Achterhuys of buiten op het terrasje), binnen max. 10 minuten is Zendy weer terug. Mocht 
Jeroen thuis / op de camping zijn, dan is één van ons beiden uiteraard wel aanwezig.  

Mocht u uw verblijf bij ons willen verlengen, dus (een of meerdere) nacht(en) langer willen 
blijven, dan is dit uiteraard te overleggen. Afhankelijk van plek etc. kijken we dan samen met 
u naar de mogelijkheden. 

In de Hemelvaart- en Pinksterperiode is uitsluitend een minimum aantal nachten of een 
vastgestelde aanbieding te reserveren. Wanneer je middels deze aanbieding hebt geboekt, 
houd dan rekening dat het hondentarief en/of eventueel kinderen niet is meegerekend.  

Alle arrangement aanbiedingen vervallen na het bereiken van de aanvangsdatum en gelden 
alleen in het aangegeven jaar. 

Alle prijzen zijn inclusief BTW. Niet inbegrepen zijn eventuele verhogingen van het BTW-tarief 
en alle extra belastingen van overheidswege die redelijkerwijs niet bekend of niet van 
toepassing waren op het moment van publicatie van deze informatie. 

Het gebruik van al onze faciliteiten zijn voor eigen risico. Wij kunnen hiervoor niet 
aansprakelijk worden gesteld.  

 

Honden 
Honden zijn toegestaan, hetzij aangelijnd en uitlaten buiten het campingterrein. Vanaf de 
camping gaat u rechtsaf. Vervolgens vindt u aan de linkerkant de Duinweg. Deze weg is 
verboden voor autoverkeer en dus ideaal voor het wandelen en uitlaten van de hond. Het is 
niet toegestaan om de hond in de weilanden uit te laten. De uitwerpselen kunnen ernstige 
ziektes veroorzaken bij koeien. Kortom; graag niet in de wei met uw hond, dan blijven de 
koeien gezond! Uiteraard verwachten wij verder dat u de uitwerpselen van de hond netjes 
opruimt. 

Wij rekenen € 1,00 per nacht per hond. U dient dit dus aan te geven bij de reservering.  

 

 

 



Receptie / ‘t Achterhuis 
In ‘t Achterhuis kun je inchecken, terecht voor informatie, vragen over de camping of over de 
omgeving. Ook voor fiets-/wandelroutes, fietsverhuur, gebruik wasmachine en/of 
centrifuge, kampeerartikelen, verse eieren en nog veel meer! Ook kunt u in onze huiskamer 
heerlijk vertoeven met een boek, t.v. kijken of gezellig met elkaar een (kaart)spel spelen. In 
het hoogseizoen (ongeveer half mei tot half september) hebben wij een broodjesservice op 
dinsdag t/m zaterdag. Meer informatie hierover, vindt u in ’t Achterhuis. 

In het Achterhuis vindt u tevens een winkeltje met diverse kampeer- en zomerartikelen. In 
onze webshop; www.buitencentrumlok.nl hebben wij een groot assortiment kampeer- en 
zomerartikelen, waaronder tenten, luchtbedden, slaapzakken, rugzakken, zwembaden en 
toebehoren, etc. Voor 15.00 uur besteld, online of via Zendy, is de volgende dag (dinsdag t/m 
zaterdag) in huis (of op de camping). 

 

Openingstijden “Receptie” 
Omdat wijzelf ‘de receptie’ zijn, is deze niet (permanent) bemand. U kunt ons echter bijna 
altijd bereiken en bij afwezigheid wordt altijd voor een vervangend aanspreekpunt op de 
camping gezorgd. Contactgegevens en een bel vindt u te allen tijde in ’t Achterhuis. Er zit een 
bel rechtsboven aan het welkomstbord buiten naast de deur, maar ook binnen op de 
balie/toonbank staat een beldrukker. Wij komen dan z.s.m. naar u toe. Onze 
telefoonnummers en eventuele noodnummers staan tevens op het informatiebord in ’t 
Achterhuis boven het folderrek en dit informatiebord hangt tevens in het toiletgebouw. 

Onze receptie tijden zijn; 

• ’s morgens van 09.00 tot 11.00  (op zon- en feestdagen van 10.00 tot 11.00 uur)  en  

• ’s middags van 14.00 tot 17.00 uur.  (op zon- en feestdagen van 14.00 tot 16.00 uur) 

Voor betalingen, informatie en vragen kunt u dus op deze tijden bij ons terecht (d.m.v. de 
bel). Voor dringende en/of belangrijke zaken zijn wij uiteraard ook buiten deze tijden 
bereikbaar (ook d.m.v. de bel). We komen dan z.s.m. naar u toe. 

Indien u later aankomt dan 17.00 uur, dan is dit geen probleem. Wel vinden we het fijn om dit 
van te voren te weten, zodat we hier rekening mee kunnen houden. Eerder aankomen dan 
14.00 uur is niet gewenst i.v.m. onze schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden. Vertrek is 
voor 11.00 uur, u kunt afrekenen tussen 9.00 en 11.00 uur (zondags tussen 10.00 en 11.00 
uur), of de dag ervoor op genoemde receptie tijden. 

 

Gratis Wi-Fi 
Op de camping is wifi gratis. Voor uw tent of caravan kunt u hiervan gebruik maken. Ook in ‘t 
Achterhuis beschikken wij over gratis internet. Zowel de inlogcode als het wachtwoord is 
‘gast’ (kleine letters). De wifi-code staat ook vermeld op de informatieborden (in ’t Achterhuis 
boven het folderrek en in het toiletgebouw). Onze wifi is geschikt voor normaal gebruik 
(berichten, social media, internet, etc.). 

 

 

http://www.buitencentrumlok.nl/


Sanitair 
‘t Badhuis is voorzien van 4 toiletten, 1 urinoir, 2 wastafelruimtes en 4 douches, waarvan één 
mindervalidendouche (vrij toegankelijk) met – toilet en wastafel (allen genderneutraal). Let 
op dat de vloer door natheid glad kan zijn (met douchen of na het dweilen). Ondanks de 
antislip pvc vloer en de antislip vloertegels in de douches, willen wij u voor eventuele gladheid 
waarschuwen. Bij voorkeur daarom badslippers aan met douchen, dit voorkomt het eventuele 
uitglijden. Er zijn op aanvraag tevens antislip matjes aanwezig.  

In druk bezette periodes kan het voorkomen dat u even moet wachten voor een toilet of 
douche. Wij vragen hiervoor uw begrip. De ervaring leert dat een ieder op z’n eigen tijd 
doucht of gebruik maakt van het toilet, waardoor het meestal ook in hele drukke periodes 
meevalt qua wachten. 

Al ons sanitair is uitgerust met de benodigde middelen om de ruimte ook weer netjes achter 
te kunnen laten. Wíj doen ons best om alles schoon te houden, maar vragen ook onze gasten 
om bij ieder bezoek aan een toilet, wastafel of douche even achterom te kijken; check bij 
vertrek! Wel zo prettig voor de volgende bezoeker. Mochten bepaalde middelen op zijn of 
mocht er iets kapot zijn c.q. niet naar behoren werken, dan horen wij dit graag.  

Aan de buitenkant van ’t Badhuis aan de campingzijde, vindt u een overdekte wasplaats waar 
u terecht kunt voor uw afwas. Hier is ook een plek waar je het vuilwater kunt afvoeren en 
eventueel schoon water kunt vullen (rechts naast de afwasplaats, via het paadje). Op het 
kampeerterrein zijn tevens drie tappunten waar je ook water kunt vullen. Deze zijn centraal 
gesitueerd op de velden. Daarnaast is er links van ’t Badhuis een aparte ruimte waar een 
wasmachine en een centrifuge aanwezig is. Voor het gebruik hiervan, kunt u bij ons terecht 
(d.m.v. de bel) of in het hoogseizoen (zomer) bij Klaas & Hilly (stacaravan tegenover het 
toiletgebouw). Wij vragen voor het gebruik van de wasmachine € 3,50, de centrifuge is gratis. 
Er is waspoeder aanwezig, maar het staat u vrij om uw eigen wasmiddel te gebruiken.  

 

Campingplaatsen en elektriciteit 
De camping is gelegen achter c.q. naast de boerderij en beschikt over zo’n 40 royale plaatsen. 
Het geheel is weelderig beplant met bomen, struiken en bloeiende planten, grotendeels uit 
eigen kwekerij. De standplaatsen zijn normaal tot ruim bemeten en geven door de royale be-
planting tussen de standplaatsen veel privacy. Elke standplaats is voorzien van een aansluit-
punt voor stroom (6 ampère) en vaak is het mogelijk om uw auto naast of bij de caravan te 
plaatsen. Ook kunt u gebruik maken van de parkeerplaats naast de dierenweide. 

Bezoekers 
Het is toegestaan om bezoekers te ontvangen op uw campingplek. Bezoekers dienen zich / of 
dient u, echter wel vooraf te melden. Er wordt € 2,00 per bezoeker gevraagd. Uiteraard mag u 
het bezoek ook zelf bij ons melden en deze op uw eigen rekening laten opschrijven.  

Bezoekers dienen hun auto te parkeren op de parkeerplaats. Vanaf de ingang rechtdoor, 
tussen de twee schuurtjes door en vervolgens rechtsaf (volg de P borden). Hier vindt u aan de 
linkerzijde de parkeerplaats.  

 

 



Terras@Lokkie  
In het hoogseizoen kunt u bij mooi weer bij @Lokkie terecht voor een lekker ijsje (verpakt), 
een kop koffie, thee of cappuccino, fris en sap, etc. Op zaterdag is het snacktijd! Dan kunt u 
terecht voor patat en snacks (mits het droog weer is). Tussendoor organiseren we af en toe 
ook iets leuks, bijvoorbeeld een barbecue, borrelavond, voetbal kijken, etc.  

 

Omgeving 
Camping De Schaarkamp ligt tussen Sint Jansklooster en Vollenhove. Vollenhove is een kleine 
stad (voormalig Zuiderzee stadje) met een rijke geschiedenis. Ook huidig is Vollenhove in volle 
bloei. Het heeft veel toeristische toegangspunten voor een redelijk klein stadje. Je kunt de 
haven bezoeken, het oude tramstation en de grote Kerk van Vollenhove. De laatste zaterdag 
in augustus is er jaarlijks een groot bloemencorso. De stad staat bekend en is ook beroemd 
om de vele monumentale panden. Ook vindt u hier een breed scala aan winkels, van 
supermarkten tot bouwmarkten, en van bakkerijen tot kledingwinkels. Vollenhove ligt op ca.  
1 km afstand van de camping. In Sint Jansklooster vindt ook ieder jaar een bloemencorso 
plaats en wel op de derde vrijdag in augustus. Ook is de Monnikenmolen in dit dorp zeker de 
moeite waard om te bezichtigen. Sint Jansklooster ligt tevens op ca. 1 km van de camping.  

Onze camping bevindt zich in een prachtige omgeving. De Wieden is een mooie streek waar je 
heerlijk kunt varen, fietsen en wandelen door het prachtige bos, riet, waterlandschappen en 
pittoreske stadjes zoals Giethoorn en Blokzijl. Het gebied is mede bekend om haar Nationale 
Park Weerribben-Wieden, het grootste laagveenmoerasgebied van Noordwest-Europa. In dit 
veelzijdige gebied voelt plant, dier en mens zich thuis. 

Op zo’n 1,5 km van de camping bevindt zich Bezoekerscentrum De Wieden 
(Natuurmonumenten). Hier kunt u terecht voor diverse vaarexcursies, echt de moeite waard! 
Of combineer fietsen en varen met de watertaxi (EcoWaterliner); deze vertrekt dagelijks 
vanaf het bezoekerscentrum naar Giethoorn en naar Blokzijl. In ’t Achterhuys kunt u tevens 
een folder vinden met het programma van de vaarexcursies en tevens een folder met de 
tijden van de watertaxi.  

Bij aankomst op de camping krijgt u allereerst een rondleiding van één van ons. U ontvangt 
dan tevens de belangrijkste brochures met informatie over de regio, alsmede de folder van 
Bezoekerscentrum De Wieden en de Ecowaterliner (watertaxi). Op de informatiehouders 
buiten aan de muur van ’t Badhuis, kunt u tevens lezen welke evenementen en/of activiteiten 
er die dag of week gepland staan. Ook op www.visitweerribbenwieden.nl kunt u veel 
informatie vinden over alle evenementen en activiteiten in de regio, plus een heleboel mooie 
fietsroutes met leuke tips! 

Welkom op Camping de Schaarkamp! Wij hopen dat u een fijn verblijf heeft. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Familie Lok 
 

http://www.visitweerribbenwieden.nl/

