
Nieuwsbrief 7 mei 2020 verstuurd naar onze gasten met een reservering in de periode tot 1 juli 2020. 
 

Beste mensen, 

Gisteravond heeft premier Rutte in de persconferentie aangegeven dat de sanitaire 

gebouwen op campings tot 1 juli gesloten blijven. Dit betekent dat er tot 1 juli a.s. alleen 

zelfvoorzienend gekampeerd kan worden. In onze regio geldt dat een zelfvoorzienend 

kampeerder in het bezit is van een chemisch toilet c.q. potti en zelf een wasgelegenheid 

(was of spoelbak) heeft in de caravan of camper. Een douche is dus niet noodzakelijk.  

De sanitaire en recreatieve ruimtes blijven momenteel dus gesloten. Wel is de stort 

(spoelbak) voor chemisch toilet en ander vuilwater in gebruik. Deze zit aan de zijkant van het 

toiletgebouw, naast de overdekte afwasplaats, het paadje op (nabij de containers). Er staat 

een bus chloor bij om de spoelbak na iedere lediging te reinigen en schoon achter te laten. 

Voor campers wordt er momenteel een ondergrondse uitstort gemaakt, zodat ook campers 

hun grote tank met vuil water op de camping kunnen lozen. Hier komt tevens een 

wateraansluiting, voor reiniging en het vullen van de schoon water tank. De ondergrondse 

uitstort is naar verwachting per 13 mei a.s. te gebruiken, wellicht eerder.  

Aan de buitenkant van het toilet- en douchegebouw is een watertappunt voor zowel heet als 

koud water. Ook zijn er nog drie koud water tappunten verdeeld over de velden. Deze kunt u 

dus gewoon gebruiken. 

Vanaf 25 april jl. is zelfvoorzienend kamperen in onze regio toegestaan. Wij hebben de 

afgelopen twee weken hierdoor gelukkig weer gasten mogen ontvangen. We zien hoe 

inventief en creatief mensen zijn om toch zelfvoorzienend te kunnen kamperen, prachtig!  

Helaas is zelfvoorzienend kamperen niet voor iedereen weggelegd en zal een deel van onze 

gasten hun reservering in de periode tot 1 juli moeten omboeken. Dit vinden wij uiteraard 

erg jammer, want we hadden iedereen graag een fijn verblijf op de camping gegund! Voor 

een ieder die de reservering moet omboeken, geldt de zogenaamde corona-voucher. Dit 

betekent dat er omgeboekt kan worden tot één jaar na de oorspronkelijke aankomstdatum. 

Het is dus niet noodzakelijk om nu direct om te boeken, het is echter wel van belang om de 

huidige reservering te annuleren. Wij moeten namelijk wel weten wie er wel en niet komen 

kamperen, ook i.v.m. de nieuwe aanvragen voor reservering. 

We hopen jullie binnenkort te mogen verwelkomen, hetzij in de afgesproken periode en 

anders in een latere periode of begin volgend seizoen. Mocht u niet in de afgesproken 

periode kunnen komen kamperen, dan horen/lezen wij dit graag, zodat wij weten wie we 

wel en niet kunnen verwachten.  

Met vriendelijke groet, 

 

Jeroen & Zendy Lok 

 

 

 


