Stichting tot behoud en beheer
van de Fransche Kamp

NIEUWSBRIEF augustus 2019

In de 30 jaar dat de Fransche Kamp door kampeerders wordt gerund is het geweldig dat we nu meer dan
350 bezette staplaatsen hebben. Alle nieuwe kampeerders van harte welkom!
Het E&R-team heeft zijn opwachting gemaakt. De zomervakantie in onze regio is halverwege. En het
bestuur is de afbouw van de Fransche Kamp al weer aan het voorbereiden.
In deze nieuwsbrief leest u meer over de afbouw, enkele belangrijke berichten en alvast de afspraken over
het weghalen van uw materiaal, afbreken en opslaan van kampeermiddelen en over het afscheid van mij
als voorzitter en Monique Verkerk als secretaris.
Mede namens mijn medebestuursleden en medewerkers wens ik u nog een heerlijke (na)zomer toe op de
Fransche Kamp!
Frans Salman, voorzitter

Nieuws van het bestuur
30 jaar SBB de Fransche Kamp
Het is dit jaar 30 jaar geleden dat kampeerders de organisatie van de camping van GNR (Goois Natuur
Reservaat) over hebben genomen. Dit jubileum wordt zaterdag 14 september gevierd met een feestavond
van 21.00-24.00 uur. Tijdens de feestavond is tevens de trekking van gratis staplaats 2020. Omdat
voorzitter Frans Salman en secretaris Monique Verkerk stoppen met hun bestuurswerk is er van 20.0021.00 uur een afscheidsreceptie.
In deze nieuwsbrief nog een aantal belangrijke regels uit het Kampeerreglement en informatie over het
einde van het seizoen
Burendag 28 september
Ook dit jaar doet de Fransche Kamp mee met Burendag. Het bestuur is bezig om een natuurspeeltuin te
gaan maken. Op zaterdag 28 september kunt u vanaf 10.00 uur een gezellig kopje koffie komen drinken.
We gaan dan ook aan de slag om de speeltoestellen in de speeltuin te repareren en te schilderen.
Daarvoor krijgen we subsidie in het kader van Burendag. Het bestuur zorgt dan voor de lunch.
Verder organiseren we weer klussenzaterdagen in de winterperiode. Op zaterdag 12 oktober, 9
november, 14 december, 4 januari (met Nieuwjaarsreceptie), 15 februari en 14 maart (tevens open
dag voor nieuwe kampeerders) gaan we van 10.00-15.00 uur aan de slag met het onderhoud op de
Fransche Kamp.

Einde seizoen
Weghalen kampeermateriaal
Zondag 25 augustus, einde zomervakantie, is de slagboom open van 10.00 tot 18.00 uur om uw
vakantiespullen op te halen.
Vanaf maandag 2 september is het op werkdagen en in het weekend mogelijk om met de auto het
terrein op te gaan om uw spullen op te halen en uw kampeermiddel en -plek op te ruimen.
Op werkdagen is dat tussen 10.00 en 17.00 uur. In het weekend op zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur en
zondag van 10.00-18.00 uur. 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 slagboom van slot (wel weer dichtdoen).
Hou rekening met de maximale snelheid van 15 km per uur en met de sluitingstijd van de slagboom.
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 zondag 22 september 18.00 uur moet uw kampeerplek helemaal leeg en schoon zijn.
Alle gaten moeten dicht zijn en alle stenen, hutten en afzettingen dienen verwijderd te zijn.
Takken en boomstammen
Met takken en boomstammen zijn bij een aantal staplaatsen hutten en afzettingen gemaakt. GNR eist dat
deze allemaal voor het einde van het seizoen worden weggehaald. Als u uw kampeermiddel opruimt, ruim
dan ook de hutten en takken/stammenafzettingen op. Leg dit op een hoop aan de kant van het pad (wel zo
dat trekkers onze caravans kunnen blijven rijden).
Heeft u een tak of boom die gevaarlijk overhangt en weggehaald moet worden? Meld dit via
info@defranschekamp.nl of via de brievenbus bij de receptie. Aan het eind van het seizoen geven we de
meldingen door aan GNR.

Sluiting toiletgebouwen en afsluiten stroom
Maandag 9 september gaan de toiletgebouwen dicht.
Toilet- en douchegebouw 3 bij het zwembadje blijft tot 22 september open.
Water kan getapt worden bij de buitentappunten: achter de Boekenier, bij 153, 353 en bij de voetbalkeet.
Weghalen groene stroomkastjes vanaf zondag 15 september
Afrekening stroomverbruik krijgt u eind september gemaild of thuis gestuurd. U betaalt per kWh
stroom € 0,30. Het bestuur brengt minimaal € 15,- stroomverbruik in rekening.

Afval
In september staat de huisvuilcontainer bij het zwembadje. Daarnaast staat tevens een container
voor oud ijzer. (Er mag geen vuil gestort worden bij of in de toilet-of douchgebouwen!)
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!

Stalling caravans en tenthuisjes
Winterstalling is mogelijk bij Freek Brouwer in 's Graveland, tel. 035-6560097.
Zaterdag 7 en zondag 15 september tussen 11.00 – 13.00 uur kunt u hiervoor de betalingen doen in de
recreatieruimte/kantine. Later betalen is niet mogelijk, eerder betalen wel.
De stallingsprijzen zijn dit jaar verhoogd:
Kleine toercaravan 3 meter
Tot 5 meter
Groter dan 5 meter
Tendem-asser
Veluwemaat
Schaftwagen
Kar tenthuisje
Vervoer dieplader

€ 145,€ 155,€ 160,€ 180,€ 190,€ 190,€ 185,- (of meer bij grotere kar)
€ 100,- heen en € 100,- terug

Heeft u geen winterstalling bij Freek Brouwer, wilt u dan doorgeven wanneer en door wie uw caravan wordt
opgehaald aan info@defranschekamp.nl ? Onze trekkerrijders zorgen dat uw caravan opgehaald kan
worden bij de parkeerplaats.

Caravan rijklaar maken
Zorg dat uw caravan in goede staat is voor vervoer. Controleer of u 6 x ‘ja’ scoort:
• Heeft u geen 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)?
• Is papier met uw staplaats en telefoonnummer goed zichtbaar aan binnenkant raam bij de dissel?
Is uw caravan niet in orde, dan kan uw caravan niet in de winterstalling.
Zijn wij als camping genoodzaakt uw caravan zelf weg te halen om te repareren, dan betaalt u een boete
van € 100,- boven op de reparatiekosten.
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.
TIP Op zoek naar een lasser voor de dissel e.d? Stuur een foto naar dirk1810@hetnet.nl of bel
06-53387923

Mogelijkheid tot opslag van gasflessen en fietsen
Gasflessen
Gasflessen mogen gedurende de winter niet in de caravan of douche/toiletgebouw.
De camping heeft de mogelijkheid voor 100 flessen op te slaan. Voor 50 kampeerders die geen
mogelijkheid hebben om gasflessen thuis op te slaan, kunnen maximaal 2 gevulde gasflessen in de opslag.
Aanmelden en betalen
7 september tussen 11.00 - 13.00 uur.
U ontvangt dan een kaartje die u aan de gasfles moet bevestigen en een kwitantie.
Met de kwitantie moet u de flessen volgend seizoen zaterdag 4 april 2020 tussen 12.00 - 13.00 uur
ophalen.
Kosten
€ 2,50 per gasfles, of € 5,-.(Uw gasfles wordt dan opgeslagen zodat u 30 maart tussen 11.00-12.00 de
gasfles direct kan worden geleverd.)
Inleveren gasfles
Zaterdag 14 en 21 september tussen 10.00 - 10.30 uur, gasfles bij het gashok inleveren
Kunt u dan niet, vraag een andere kampeerder of zorg voor andere opslag. Gasflessen zonder kaarten
worden niet opgeslagen. Met de kwitantie moet u de flessen volgend seizoen zaterdag 4 april 2020
tussen 12.00 - 13.00 uur ophalen.
Lege gasflessen graag voor 16 september inleveren bij het gashok

Fietsen
De camping heeft de mogelijkheid voor 100 fietsen op te slaan. Fietsen mogen niet in de toiletgebouwen
worden opgeslagen.
Brengen en betalen
Zaterdag 14 september tussen 11.00 - 12.00 uur betalen op de receptie (ruimte tegenover gashok) en
daarna brengen naar winkel (ruimte tussen kantine en garage)
Kosten
€ 2,50 per fiets (maximaal 2 per staplaats)
Ophalen fietsen begin seizoen
Zaterdag 4 april 2020 tussen 11.00 - 12.00 uur Kunt u dan niet, doe uw fiets dan niet in de winterstalling!

Winteropslag toilet/douchgebouw
Een aantal kampeerders kan materiaal opslaan op de Fransche Kamp. Ieder toilet/douchegebouwdeel
heeft een coördinator. Deze coördinator regelt het in- en uitruimen met medegebruikers, zorgt voor betaling
aan het bestuur en geeft het bestuur door of er ruimte over is.
Zoekt u opslagruimte, stuur dan een mail aan info@defranschekamp.nl. Eind augustus geven we
aan of er nog ruimte is.
In deze nieuwsbrief nog een aantal belangrijke regels uit het Kampeerreglement:
• Zorg voor een schoon en opgeruimd aangezicht van en om uw kampeermiddel!
• 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. Het Kampeerreglement is te vinden op www.defranschekamp.nl
Rijden er brommers/scooters over de camping? Of wil een hondeneigenaar niet naar u luisteren als u
aangeeft dat er geen honden op de camping mogen? Meld dit via info@defranschekamp.nl of via de
brievenbus bij de receptie. Vermeld bij de brommer- en hondenincidenten plek, datum en tijdstip. Aan het
eind van het seizoen geven we de meldingen door aan GNR.

Handige informatie
Stroomstoringen melden
Coördinator en bestuurslid: René Oort (staplaats 707)
Stroomteamleden:
Grijze stroomkasten: Edwin Buuing staplaats 270.
toiletgebouw 3
John van Dalen staplaats 194
toiletgebouw 4
Jorgos Aloutzanidis staplaats 165
toiletgebouw 5
Bertus Meister staplaats 249 of Alex Kamphuis staplaats 286
toiletgebouw 6
Martin de With staplaats 282
toiletgebouw 7
Herman van der Wal staplaats 372 of Stefan Klaversteijn staplaats 370
toiletgebouw 8
Jeroen Denderen staplaats 432 of Willem Ruck staplaats 430
toiletgebouw 9
Tineke de Vries staplaats 367 of Evert Rienstra staplaats 443
toiletgebouw 10
Hans Arends staplaats 446 of Cor Bakker staplaats 412
toiletgebouw 11
Marianne Heesen staplaats 349 of Rob Nieuwenhuizen staplaats 487
wasserette
Maarten van Andel staplaats 130 of Piet Voorloop staplaats 129
voetbalkeet
Erik de Vrees staplaats 241
douchegebouw
Gert Jan Deuning staplaats 686
Is een stroomteamlid er niet, kijk dan of een van de anderen er is.
Openingstijden recreatieruimte
In de vakantieperiode is de recreatieruimte alle dagen geopend. De openingstijden van de keuken staan
aangegeven. Vanaf 1 september zijn de globale openingstijden (eventueel langer open of eerder dicht
wordt door Cantine le Pont ter plekke aangegeven):
• Maandag gesloten
• Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
• zaterdag en zondag 7, 8, 15 en 21 september van 8.00 - 22.00 uur
• zaterdag 14 september van 8.00 – 24.00 uur vanwege feestavond
• zondag 22 september van 10.00 - 18.00 uur.

Veiligheid
Wat u moet doen voor uw veiligheid bij brand: Waarschuw direct 112. Bel dan met de recreatieruimte 0356911832. 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.
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. Het Kampeerreglement is te vinden op www.defranschekamp.nl

Belangrijke data op een rij
25 augustus
vanaf 2 september
7 september

slagboom open van 10.00-18.00 uur voor ophalen vakantiespullen
slagboom open voor ophalen spullen (let op sluitingstijd)
tussen 11.00 - 13.00 uur betalingen gasflessen, stalling Freek Brouwer - oude
douchegebouw gesloten
15 september
Tussen 11.00 - 13.00 uur betaling stalling Freek Brouwer
9 september
toiletgebouwen gaan dicht, toilet/douchegebouw 3 blijft open
14 september
Tussen 11.00 - 12.00 uur inleveren fietsen
vanaf 15 september Groene stroomkasten weggehaald
14-21 september
Tussen 10.00 en 10.30 uur inleveren gasflessen bij gashok
22 september
18.00 uur alles schoon op de Fransche Kamp
Tevens nalopen kampeerterrein
28 september
Burendag 10.00 uur koffie en daarna werken aan natuurspeeltuin en repareren
speeltuin
Klussenzaterdag
vanaf 10.00 uur zaterdag 12 oktober, 9 november, 14 december, 4 januari (met
Nieuwjaarsreceptie), 15 februari en 14 maart
28-29 maart 2020
Leeghalen toilet- en douchegebouwen
1 april 2020
Start kampeerseizoen
4 april 2020
11.00 - 12.00 uur Ophalen fietsen,12.00 - 13.00 uur Ophalen gasflessen

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van het bestuur van de Stichting tot Behoud en Beheer van de
Fransche Kamp: Frans Salman (voorzitter), Monique Verkerk (secretaris, tel. 06-53171969), Marja
Hemminga (penningmeester), René Oort (stroomzaken), Henk van der Tas (bouwzaken) en Erik van Wijk
(vanuit KBV ’t Gooi).
C. Aarnoutsstraat 117, 1106 ZE Amsterdam/ Franse Kampweg 5a, 1218 XW Hilversum
Tel. 035-6911832, NL16INGB0005931864, info@defranschekamp.nl

