
Nieuwsbrief verstuurd op 2 april 2020 naar de gasten met een reservering in de periode tot 1 juni a.s. 
 

 
Beste mensen, 

Allereerst hopen wij dat alles goed gaat met jullie. Het is een bijzondere periode, waarbij veel 

normale dingen, niet meer kunnen…. Het vraagt aan u en jullie ook veel aanpassingen, op welke 

manier dan ook.  

Ook voor ons geeft deze periode veel onrust, vooral na de gebeurtenissen daarvoor…. Vandaar dat 

we jullie hierbij op de hoogte willen brengen over ‘onze stand van zaken’…. Sommigen van jullie zijn 

reeds op de hoogte, anderen nog niet…. 

Tja, waar moeten we beginnen? Met corona, Sten of Jeroen? We hebben besloten ons verhaal te 

vertellen over de periode na ons laatste nieuwsbrief; de kerstgroet in december 2019….. 

Normaal is onze nieuwsbrief vooral zakelijk met een persoonlijk tintje…, deze keer vraagt de situatie 

om het omgekeerde…. 

‘Ons verhaal’ 

Na de gezellige feestdagen met Kerst en Oud & Nieuw, zijn we het nieuwe jaar begonnen met een 

geweldige vakantie! Na lange tijd, want de laatste keer dat we met z’n zessen op vakantie zijn 

geweest, was 6,5 jaar geleden. We hebben ons gezin getrakteerd op deze vakantie, vanwege ons 

12,5 jarig huwelijk op 11 november jl. Nog één keer met z’n allen op vakantie, want tja, hoe lang 

willen de oudste twee nog mee? Bijna 20 en 17,5 jaar zijn toch leeftijden waarop ze liever met 

vrienden gaan. Maar voor een week naar Kenia, waaronder drie dagen op safari, waren we allemaal 

te porren, dus besloten om het ‘gewoon’ te doen en niet uit te stellen naar volgend jaar…, want tja, 

je weet nooit wat er dan weer is…. Wat zijn we nu extra dankbaar voor deze keuze… Onze reis naar 

Kenia was geweldig; veel gezien en veel mooie dingen beleefd, vooral met elkaar. 

Na thuiskomst weer in het normale ritme; Bo en Sem naar school, Maik naar z’n stage, Sten naar zijn 

werk (ZZP’er) en wij aan het werk op de camping. Totdat Jeroen hartklachten kreeg en op 10 februari 

met spoed werd opgenomen in het ziekenhuis in Meppel. Het hartfilmpje was niet goed en na 

meerdere onderzoeken bleek er een vernauwing in de linker kransslagader te zitten, een gevaarlijke 

plek. Op 13 februari is Jeroen gedotterd en is er een stent geplaatst. Na een weekje rustig aan doen, 

ging het echter weer vrij goed en heeft hij z’n werkzaamheden weer rustig opgebouwd, waaronder 

zijn nieuwe deeltijdbaan; het controleren en onderhoud plegen aan IBA systemen 

(afvalwatersystemen). Op de camping werkte hij verder aan het nieuwe dak op de schuur, de 

kapschuur en werden de voorbereidingen getroffen voor de installatie van de zonneboiler. 

In de nacht van zaterdag op zondag 8 maart, kwam onze oudste zoon Sten helaas niet thuis na het 

stappen…. Na een eigen zoektocht, zoektochten door vrienden en familie, werd vervolgens de politie 

ingeschakeld. Sten was vermist…… Die zondag en ook de maandag erop werden talloze zoekacties op 

touw gezet met hulp van vele inwoners van Vollenhove en St. Jansklooster. Maandagmiddag werd 

door een oplettende medeweker van Rijkswaterstaat, het nummerbord van Sten zijn auto gevonden 

in de berm naast een kanaal…. De auto werd door een speciale boot snel gelokaliseerd in het water, 

het duurde echter nog vele uren voordat de auto eruit was…, met Sten er “gelukkig” nog in… 

’s Avonds mochten we Sten bezoeken in het mortuarium in Zwolle. Hij lag er vredig bij en straalde 

rust uit…, dat was fijn. De dag erna (dinsdag) kwam Sten voor de laatste keer thuis en hebben we 

gelukkig nog een paar dagen met hem kunnen zijn. Maandag 16 maart heeft Sten de Schaarweg 6 

verlaten en hebben wij hem na een mooie afscheidsdienst, naar zijn laatste rustplaats gebracht….. 
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De dagen erna waren met ups en downs en nu nog steeds. We hebben de draad echter weer op 

kunnen pakken en ook de werkzaamheden op de camping. Maar toen kwamen we direct in de 

volgende crisis terecht, die van het coronavirus….. Door de ‘verloren’ weken waarin er op de camping 

niets was gebeurd, konden we per 1 april nog niet open. Fysiek en vooral mentaal moeten we er 

bovendien zelf ook klaar voor zijn. Vrijdag 17 april werd de nieuwe datum dat we onze gasten wilden 

verwelkomen, in de hoop dat de campings dan ook open mochten gaan. Tot 6 april mocht dit in onze 

regio namelijk niet, vanwege de noodverordening door veiligheidsregio IJsselland, waar onze 

gemeente Steenwijkerland ook onder valt.  

Agelopen maandag werd al een beetje duidelijk dat de maatregelen vanuit het RIVM verlengd 

zouden worden. Tijdens de persconferentie eergisteravond werd dit inderdaad bevestigd en wel tot 

en met dinsdag 28 april a.s. De bestaande noodverordeningen worden automatisch ook tot deze 

datum verlengd. Dit betekent dat wij niet open kunnen gaan op 17 april, maar vanaf 29 april. 

Rond 21 april zal bekend worden of de maatregelen tot en met 28 april blijven gelden of opnieuw 

worden verlengd. We hopen net als iedereen dat het coronavirus de komende weken snel afzwakt, 

zodat een ieder zich weer veilig kan voelen en we met elkaar het ‘gewone’ leven weer kunnen gaan 

oppakken. Dit zal de eerste tijd nog wel met de nodige aanpassingen zijn, maar met én voor elkaar, 

gaat dat vast en zeker lukken. 

Het kabinet heeft vorige week de TOGS-regeling in het leven geroepen. Een eenmalige uitkering voor 

ondernemers die direct schade ondervinden van de coronacrises. Gisteren is deze lijst met sectoren 

uitgebreid….., de recreatie is helaas hierin niet opgenomen en wij komen dan ook niet in aanmerking 

voor financiële steun vanuit de overheid. Dit ook tot grote verbazing van brancheorganisatie Hiswa-

Recron, die zich hier hard voor heeft gemaakt.  

Dit betekent dat wij tot 29 april geen inkomsten hebben. Het bedrijf waar Jeroen net was begonnen 

voor twee tot drie dagen per week, ligt ook stil. Ook hier kan hij voorlopig dus niet aan het werk. De 

vaste lasten, de onderhouds- en investeringskosten die wij het jaarrond hebben, moeten echter wel 

betaald worden. Dit wordt erg zwaar, maar we gaan er alles aan doen om ons hoofd boven water te 

houden, zodat we ook volgend jaar nog bestaan en voor jullie weer open kunnen gaan. Hier hebben 

we u en jullie hulp ook hard bij nodig. Kom vooral kamperen komend seizoen! Indien u een periode 

heeft gereserveerd die voor 29 april valt of deels, dan zetten wij uw boeking graag om naar een 

latere periode.  

Mocht u overwegen om uw reservering te annuleren, omdat u zichzelf ook na 29 april niet veilig 

voelt, dan doet u dit op eigen risico. De aanbetaling wordt voorlopig niet teruggestort of dient alsnog 

betaald te worden. Wij volgen hierin de adviezen van de brancheorganisatie. Indien u zelf 

gezondheidsklachten heeft of één van uw gezinsleden is ziek, dan kunt u bij uw 

annuleringsverzekering terecht. Informeer sowieso naar uw mogelijkheden bij uw verzekeraar. Wij 

moeten hierín zakelijk blijven, het voortbestaan van ons bedrijf staat hierin voorop. De coronacrisis 

treft iedereen; met elkaar kunnen we de verliezen dragen. Alleen dan kunnen zowel de ondernemers 

als de consumenten straks weer genieten van elkaar.   

Pas goed op u/jezelf en elkaar, we hopen u en jullie na 28 april graag in goede gezondheid te mogen 
verwelkomen! We zullen er alles aan doen om uw verblijf zo fijn en veilig mogelijk te maken! 
Kamperen binnen Nederland in een eigen kampeermiddel is volgens het RIVM, mits de adviezen in 
acht worden genomen, na 28 april even veilig als thuis blijven. Met én voor elkaar gaat dit lukken!  

Hartelijke groet, Jeroen en Zendy 


