
Nieuwsbrief verstuurd op 23 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 nog steeds een bijzondere periode, waarbij veel 

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

dan ook.  

 

Wij willen jullie bij deze ook bedanken voor alle lieve reacties die wij mochten ontvangen op onze vorige 

nieuwsbrief. Jullie medeleven en steun doet ons erg goed, dank jullie wel. 

 

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven, informeren wij jullie hierbij opnieuw over de stand van zaken n.a.v. 

de persconferentie van eergisteravond. Zoals u heeft kunnen horen en/of lezen, zijn de meeste maatregelen 

verlengd naar 20 mei. Dit betekent voor onze regio het volgende; 

 

De sanitaire voorzieningen mogen voorlopig t/m 19 mei waarschijnlijk niet open. De veiligheidsregio IJsselland, 

waar wij onder vallen, geeft aan dat campers en caravans die afhankelijk zijn van een stortplaats m.b.t. 

chemisch toilet, niet ontvangen mogen worden. Dit betekent dus voor onze regio dat alleen chalets en 

vakantiewoningen verhuurd en/of gebruikt mogen worden, mits deze eigen sanitaire voorzieningen hebben en 

geen gebruik hoeven te maken van een stort voor chemisch toilet en ander vuilwater. Veiligheidsregio 

IJsselland gaat komende week weer in overleg en we zullen dit uiteraard nauwlettend volgen. Bij eventuele 

veranderingen c.q. versoepelingen, zullen we uiteraard direct actie ondernemen. Het kan namelijk zijn dat 

kampeermiddelen die zelfvoorzienend zijn, binnenkort wel kunnen komen, omdat de regels omtrent de stort 

voor het chemisch toilet worden aangepast. Deze is bij ons immers in de buitenlucht en kan niet door 

meerderen tegelijk gebruikt worden. We zijn hierover in contact met gemeente Steenwijkerland en hopen hier 

snel meer duidelijkheid over te krijgen.  

 

Wij moeten er echter huidig vanuit gaan dat we vanaf 20 mei pas open mogen voor iedereen. Al zal de 1,5 

meter regel dan nog wel een tijdje blijven gelden. Dit is op de camping uiteraard geen probleem, gezien de 

ruime en afgebakende plaatsen en de grote ruimte op de velden m.b.t. het elkaar passeren. Zelfs een 2,5 meter 

regel zou geen probleem zijn.  

 

Voor het toilet- en douchegebouw zullen we in dit geval maatregelen treffen om die 1,5 meter veilig te kunnen 

stellen. Dit betekent dat de toiletten en douches om en om open c.q. gesloten zijn. Dus toilet 1 is open, toilet 2 

is gesloten, etc. Ook zal er een beperking van het aantal mensen gelden, waarschijnlijk maximaal vier personen 

tegelijk; we zullen dan twee toiletten en twee douches openstellen. De mindervaliden douche met toilet, zullen 

we uiteraard altijd open hebben. Alleen tijdens de schoonmaak zal deze even tijdelijk niet gebruikt kunnen 

worden. Door de “halvering” van het toilet- en douchegebouw zal een ieder niet op het gewenste tijdstip 

kunnen douchen en zal dit meer gespreid moeten gebeuren over de gehele dag. De ervaring van de afgelopen 

jaren leert echter, dat mensen dit al doen; de één doucht ’s morgens, de ander ’s middags, etc. Dat de kans dan 

groter is dat je even moet wachten buiten of op een ander moment terug moeten komen, zal uiteraard groter 

zijn. M.b.t. de toiletten valt dit waarschijnlijk mee, daar er meer gebruikt gemaakt zal worden van de eigen 

chemische toiletten.  

 

Aan de buitenkant van het toiletgebouw zullen vier haakjes komen te hangen met twee kaartjes voor de 

toiletten en twee kaartjes voor de douches. Bij het gebruik maken van een toilet of douche, dient de persoon 

het kaartje mee te nemen. Na het gebruik, wordt het kaartje weer teruggehangen aan het haakje. Zo kan een 
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ieder aan de buitenkant van het toiletgebouw zien of er op dat moment een toilet of douche beschikbaar is, 

zonder hiervoor naar binnen te gaan. Het maximale aantal personen van vier tegelijk, kunnen we hierdoor 

tevens veiligstellen.  

 

De hygiëne zal uiteraard hoog in het vaandel staan, zoals we deze altijd al hadden. Omdat we de toiletten en 

douches (uitgezonderd de mindervalide) tijdens de schoonmaak kunnen omruilen, blijft het aantal ook 

gedurende de schoonmaakrondes dus min of meer hetzelfde.  

 

In de overdekte afwasplaats zal de middelste spoelbak buiten gebruik gaan. Er zit dan voldoende afstand tussen 

de eerste en derde spoelbak, zodat ook hier de afstand van 1,5 meter veilig gesteld wordt. 

 

De stort van het chemisch toilet heeft een paadje van minimaal 5 meter. Een ieder kan op ruime afstand zien of 

deze bezet of beschikbaar is. Hier hoeft men elkaar dus niet te passeren en is de 1,5 meter afstand ook veilig 

gesteld. 

 

Het Achterhuys zal alleen open zijn voor receptie doeleinden, het kopen van eieren, etc. Ook hier zal een 

maximum aantal personen gelden die tegelijk binnen mogen zijn, namelijk twee gasten tegelijk, exclusief één 

van onszelf bij het afrekenen etc. De recreatieruimte / zitgedeelte zal voorlopig niet gebruikt kunnen worden, 

zolang de 1,5 meter regel geldt. 

 

Het zal voor een ieder wat aanpassingen vragen, maar we gunnen elkaar allemaal een fijn verblijf, dus met én 

voor elkaar, gaat dat vast en zeker lukken. Aan ons zal het in elk geval niet liggen, wij zullen ons uiterste best 

doen om alle gasten en fijn en veilig verblijf te bieden. 

 

We hopen nogmaals dat de maatregelen na 20 mei, en bij voorkeur eerder, worden versoepeld, zodat we op 

bovenstaande manier onze camping open kunnen stellen. Bovenstaande is op dit moment uiteraard een 

concept idee, daar wij ook (weer) moeten afwachten op wat de regels op dat moment zijn. Maar we willen hier 

uiteraard wel op voorbereid zijn, dus denken hier secuur over na. 

 

Voor alle boekingen in de periode tot 20 mei geldt uiteraard de mogelijkheid om uw reservering kosteloos om 

te boeken. Wij hanteren hiervoor de volgende richtlijnen; de reservering kan worden omgeboekt binnen een 

jaar na de oorspronkelijke aankomstdatum. En hierbij kijken wij zeker niet op een paar dagen, daar zullen wij 

absoluut niet moeilijk over doen. De omboeking, de zogenaamde corona-voucher, geldt standaard voor alle 

gasten die een boeking hebben in de periode t/m 19 mei a.s. en de aanbetaling hebben gedaan. We hopen 

jullie/hen in een ander periode alsnog te mogen verwelkomen, hetzij dit seizoen nog of begin seizoen volgend 

jaar. Dit is uiteraard op basis van beschikbaarheid. 

 

Wij hopen jullie hiermee (voorlopig) voldoende te hebben geïnformeerd en wensen jullie voor nu alle goeds om 

deze bijzondere periode toch op een fijne manier door te komen.  

 

Bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij jullie uiteraard opnieuw informeren. Waarschijnlijk zal er dinsdag 12 mei 

opnieuw een persconferentie zijn. Wij informeren u hierna niet meer via de e-mail, maar plaatsen onze 

nieuwsbrieven op onze website; www.schaarkamp.nl.  We houden jullie op deze manier continu op de hoogte! 

 

Hartelijke groeten vanuit de Schaarweg, Jeroen en Zendy Lok 

http://www.schaarkamp.nl/

