Stichting tot behoud en beheer
seizoenkampeerterrein “De Fransche Kamp”

NIEUWSBRIEF februari 2020

Het nieuwe kampeerseizoen komt eraan: het 88e kampeerseizoen. Onze camping is voor het
eerst in jaren helemaal vol. We hebben als bestuur voor het eerst te maken met een situatie
dat nieuwe kampeerders in de rij staan voor een staanplaats. Wij zijn de regels over het
toewijzen van staanplaatsen aan het scherpstellen. Later hierover meer in een aparte
nieuwsbrief. Dit seizoen verloten wij wederom een seizoen plaats voor het volgende seizoen
2021.
Ook namens mijn medebestuurders en onze vrijwilligers wens ik u een goed, zonnig, maar
niet te droog seizoen toe.
Danny Mica, voorzitter.
NIEUWS VAN HET BESTUUR

Informatiemiddag voor kampeerders
Het aantal kampeerders is gestegen. Het bestuur organiseert op zondag 7 juni van 11.0013.00 uur een informatiemiddag voor nieuwe en huidige kampeerders. Zet alvast deze
datum in uw agenda. Verdere informatie volgt.

START SEIZOEN
Leeghalen toiletgebouwen en mogelijkheid tot plaatsen groene stroomkasten
Zaterdag 28 en zondag 29 maart
De coördinatoren van de toiletgebouwen maken de afspraken wanneer de
toilet/douchegebouwen geleegd worden. Het beschermingsmateriaal van de wasbakken
moet dan op de balken in het toiletgebouw worden opgeslagen. Staat u in het jeugdhonk,
voetbalkeet, toiletgebouw 8 of winkel dan moet uiterlijk 1 april uw materiaal eruit.

Let op: Er mag niet vóór 1 april worden opgebouwd
Materiaal dat na zondag 29 maart nog in de gebouwen staat, wordt op kosten van de
betreffende kampeerder (verhoogd met een boete van € 25) verwijderd. U kunt 28 en 29
maart bij Cantine le Pont terecht voor koffie, thee, drankjes en hapjes.

Plaatsen groene stroomkasten
Het stroomteam plaatst vóór 12 april de groene stroomkastjes.
Bijna alle groene kasten zijn vervangen door digitale meters. Deze (geijkte) digitale meters
geven nog beter het stroomverbruik weer.
U mag alleen met uw auto de Fransche Kamp op om spullen op te halen en af te
voeren. Daarna moet de auto weer van het terrein. Het is niet de bedoeling om de auto
bij de kampeermiddelen te laten staan. Let op de sluitingstijden van de slagboom,
voorkom € 25 boete.

Uiterlijk 1 mei moet uw kampeerplek helemaal opgebouwd en voorzien zijn van een
vuilwatercontainer.

Opbouwen kampeermiddel
Woensdag 1 april vanaf 8.00 uur mag u beginnen met opbouwen.
Freek Brouwer (tel. 035-6560097) rijdt vanaf 30 maart caravans naar het kleine voetbalveld.
Vanaf 1 april rijden onze medewerkers caravans naar hun plaats. Het duurt een paar dagen
voor alle caravans geplaatst zijn.
Grof vuil (oud meubilair, planken e.d.) dient u zelf af te voeren. Bij de afvalpunten in
uw gemeente kunt u dit gratis storten. Zet u toch grof vuil in of bij de vuilcontainer,
dan krijgt u een boete van € 25. Samen houden we de Franse kamp schoon en
betaalbaar.

Caravan rijklaar maken
Zorg dat uw caravan in goede staat is voor vervoer.
Controleer de volgende zaken:
• Heeft u scheurtjes in de band
• Zijn de banden goed opgepompt.
• Zitten de bouten van de dissel goed vast
• Zijn de pootjes en ondersteuners onder de caravan weggehaald
• Rust de caravan op zijn neus (dissel)
• Heeft u voor bij de caravan uw staplaats vermeld, telefoonnummer en eigen
achternaam
Is uw caravan niet in orde, dan kan uw caravan niet naar de Fransche Kamp.
Het vervoer van caravans en karren voor tenthuisjes op de Fransche Kamp gebeurt
door medewerkers van de Fransche Kamp met de trekker. Dit vervoer gaat voor eigen
risico van de kampeerder, evenals het vervoer naar en van de opslag bij Freek
Brouwer.

Gezocht: kampeerders met ervaring in trekker rijden, die tussen 1 en 8 april willen
meehelpen met het verrijden van caravans. Graag ook aangeven welke dagen en
dagdelen (ochtend, middag, avond) men kan helpen. Mail dit naar info@defranschekamp.nl.

OPENINGSTIJDEN terrein de Fransche kamp
Slagboom
Tot en met 30 april is de slagboom open:
Zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur
Zondag van 10.00 tot 18.00 uur,
Werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur
Koningsdag (27 april) is de slagboom dicht.
De sleutel van de slagboom is af te halen (en gelijk terug te brengen) in de recreatieruimte.
Op maandag is Cantine le Pont gesloten, maar is de slagboom van het slot. Hou rekening
met de maximale snelheid van 15 km per uur en met de sluitingstijd van de slagboom.
Na sluitingstijd is de boete 25 euro om van het terrein af te komen.

Openingstijden recreatieruimte
De openingstijden van de keuken staan aangegeven bij de kantine. Vanaf 1 april zijn de
globale openingstijden (eventueel langer open of eerder dicht, dit wordt door Cantine le Pont
ter plekke aangegeven): Voor drankje, hapje en praatje: Cantine le Pont
Op 28 en 29 maart is Cantine le Pont open van 8.00 – 18.00 uur.
Cantine le Pont heeft in het voorseizoen de volgende openingstijden:
Maandag:
gesloten
Dinsdag:
10.00 -- 22.00 uur
Woensdag:
10.00 – 22.00 uur
Donderdag:
10:00 – 22.00 uur
Vrijdag en zaterdag: 10.00 – 24.00 uur
Zondag:
10.00 – 22.00 uur.
Koningsdag 27 april gesloten.

Ophalen fietsen en gasflessen
De opgeslagen fietsen moeten zaterdag 4 april 2020 tussen 11.00 - 12.00 uur worden
opgehaald. De fietsen staan dan buiten voor de winkel. Met de kwitantie van uw gasfles kunt
u uw gasflessen zaterdag 4 april tussen 12.00 - 13.00 uur ophalen.

Belangrijke informatie
In het Kampeerreglement zijn nieuwe regels afgesproken. Zo zijn de regels voor
stroomvoorziening erin opgenomen. Bij deze nieuwsbrief treft u het aangepaste
Kampeerreglement. Het Kampeerreglement staat ook op www.defranschekamp.nl.
Belangrijke regels uit het Kampeerreglement :
• Zorg voor een schoon en opgeruimd aangezicht van en om uw kampeermiddel!
• Naast uw kampeermiddel mag u 1 bijtent/schuur van maximaal 6 m2.
• Bevestigingen aan bomen zijn verboden, zoals hangmatten en schommels.
• Trampolines zijn niet toegestaan op de Fransche Kamp.
• Open vuur is verboden, daarom geen fakkels en vuurpotten op de Fransche Kamp.
• Grof vuil (oud meubilair, planken e.d) dient u zelf af te voeren. Zet u toch grof vuil in
of bij de vuilcontainer, dan krijgt u een boete van € 25
Een ongeschreven - maar belangrijke - regel is dat jonge kinderen (tot 7 jaar) niet alleen naar
de wc of douche gaan.

Let op: Er gaan controles uitgevoerd worden voor de naleving van de regels
Opknappen toiletgebouwen
Zoals aangegeven op de nieuwjaarsreceptie gaan we de aankomende jaren de wc’s van de
toiletgebouwen opknappen. Daarnaast komt er een proef met zonne-energie in toiletgebouw
7 met een douche bij zowel de dames- als de mannenkant. Dit in het kader van het
verduurzaming van de camping.
De werkzaamheden:
Werkzaamheden toiletgebouw 7 zal plaatsvinden tussen maandag 30 maart en maandag
20 april
Werkzaamheden toiletgebouw 3 zal plaatsvinden tussen maandag 13 april en maandag 4
mei
Houd rekening dat deze toiletten gesloten zijn tijdens de bouw. Douchegebouw 3 is wel
open.

Verhuur kampeermiddel
In het Kampeerreglement staat artikel 5 lid 2: Verhuur van het kampeerverblijf, door de
vergunninghouder, mag niet anders plaatsvinden dan na melding aan de administratie van
het bestuur van SBB de Fransche Kamp. Maximaal 6 weken per seizoen mogen
kampeerders hun kampeermiddel commercieel verhuren. Kampeerders, die hun
kampeermiddel het commercieel verhuren dienen een overeenkomst aan te gaan met het
bestuur SBBFK. Verhuurt u uw kampeermiddel en heeft u nog geen verhuurovereenkomst,
neem dan contact op via info@defranschekamp.nl

Veiligheid
Wat u moet doen voor uw veiligheid bij brand: Waarschuw direct 112. Bel dan met de
recreatieruimte 035-6911832. Geef door waar de brand is. Ga bij grote brand direct van de
camping. Zorg dat kinderen, ouderen en mindervaliden ook veilig van de camping af gaan.
Ga naar verzamelpunt bij parkeerterrein naast Gamma. Laat de auto staan! Want de
brandweer moet er snel bij kunnen en met de auto kunt u vast komen te staan.

Stroomstoringen
Coördinator stroomteam en bestuurslid: René Oort (staplaats 707)
elektra@defranschekamp.nl Niet voor storingen, want daar is het stroomteam voor.
Voor stroomstoringen meldt u dit bij het stroomteam van uw toiletgebouw.
Stroomteamleden:
Grijze stroomkasten: Edwin Buuing 270.
toiletgebouw 3
John van Dalen 194
toiletgebouw 4
Giorgos Aloutzanidis 165
toiletgebouw 5
Bertus Meister 249 of Alex Kamphuis 286
toiletgebouw 6
Martin de With 282
toiletgebouw 7
Herman van der Wal 372 of Stefan Klaversteijn 390
toiletgebouw 8
Jeroen Denderen 432 of Willem Ruck 430
toiletgebouw 9
Tineke de Vries 367 of Evert Rienstra 443
toiletgebouw 10
Hans Arends 446 of Cor Bakker 412
toiletgebouw 11
Marianne Heesen 349 of Rob Nieuwenhuizen 487
wasserette
Maarten van Andel 130 of Piet Voorloop 129
voetbalkeet
Erik de Vrees 240
douchegebouw
Gert Jan Deuning 686
Is een stroomteamlid er niet, kijk dan of een van de anderen er is.

Klusdagen
Op zaterdag 8 februari en 14 maart zijn de laatste kluszaterdagen voordat het
kampeerseizoen begint. U bent om 10.00 uur van harte welkom om mee te helpen bij de nog
liggende klussen (staplaatsplaatjes bevestigen, vrijmaken staplekken, enz.). Wij zorgen voor
koffie, thee en een lunch. Met uw hulp houden we de camping betaalbaar.

Gratis staplaats 2021
Ook dit jaar organiseert het bestuur een loterij met als hoofdprijs een gratis staplaats voor
het seizoen 2021. De loten kosten € 2.00 per stuk. De loten zijn vanaf 28 maart te koop via
Cantine LE Pont in de recreatieruimte en bij verschillende activiteiten op de Franse Kamp.
De trekking van de winnende loten is op de feestavond. Datum volgt nog

E&R-team
Dit seizoen komt wederom het Evangelisatie & Recreatieteam 3 weken in de zomervakantie.
In de volksmond: De Blauwe tent bij de kantine. Hun weekprogramma's maken zij bekend via
een krantje en via informatie in de toiletgebouwen.

Ledenadministratie
Op zoek naar een andere plek, of wilt u een wijziging doorgeven van (mail)adres of
telefoonnummer? Via administratie@defranschekamp.nl kunt u uw wijzigingen en opties
voor een andere staplaats doorgeven.

Huisvuilinzameling
U kunt tot 20.00 uur uw vuilniszakken in de vuilcontainer kwijt bij de receptie. Daar staat
ook een glasbak zodat het vuil gescheiden wordt ingezameld.

Einde seizoen
Dit seizoen gaan de toiletgebouwen maandag 7 september dicht. Douche/toiletgebouw 3
blijft open tot het einde van het seizoen.
De coördinatoren van de opslag in de toiletgebouwen maken vooraf een planning voor de
opslag tussen 11 en 22 september.
Uiterlijk zaterdag 26 september 2020 om 18:00 moet uw kampeerplek leeg zijn. Zet dit
alvast in uw agenda.

Belangrijke data op een rij
Vóór 1 maart
14 maart
28-29 maart
1 april
1 - 12 april

Betaling (1e deel) stageld (staplaats met stroomvoorziening € 988 en
staplaats zonder stroomvoorziening € 935)
10.00 uur klussenzaterdag
leeghalen gebouwen winteropslag
start opbouw en plaatsen caravans
11.00 uur ophalen gasflessen met speciaal label
plaatsen groene stroomkastjes

t/m 30 april

slagboom open van 10.00 - 17.00 uur (zaterdag 8.00-18.00 uur,
zondag 10.00 – 18.00 uur) auto weer terug zetten op parkeerplaats
4 april
11.00 – 12.00 uur ophalen fietsen
4 april
12.00 – 13.00 uur ophalen gasflessen (met kwitantie)
12 april
groene stroomkastjes zijn geplaatst
27 april
Koningsdag, slagboom dicht
1 mei
opbouw gereed
7 september
toiletgebouwen dicht, toilet- en douchegebouw 3 blijft open
26 september 18.00 uur alles schoon op de Fransche Kamp

De Nieuwsbrief is een uitgave van het bestuur van de Stichting tot behoud en beheer van de
Fransche Kamp: Danny Mica (voorzitter), Herman Raué (secretaris), Marja Hemminga
(penningmeester), René Oort, Frans Salman, Henk van der Tas en Erik van Wijk
(bestuursleden)
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