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Nog geen versoepelingen, kunnen we komen kamperen?
Heb je een boeking voor een verblijf op ons kampeerterrein gemaakt, voor jezelf en de
groepsleden waarmee je wilt komen kamperen, dan wil je graag weten of dit door kan gaan.
Campings en vakantieparken mogen momenteel open zijn onder bepaalde voorwaarden. Zo
moet men zich ook op deze plekken houden aan de landelijke richtlijnen van het RIVM
omtrent corona, zoals 1,5 meter afstand houden, geen samenscholingen en de hygiëneregels.
Door maatregelen vanuit de overheid is het in ieder geval tot 28 april niet toegestaan met
meer dan twee personen, die niet uit hetzelfde huishouden komen, samen te komen. Daarnaast
is er een stappenplan door de overheid gemaakt voor opening van de samenleving.
In dit stappenplan lijken de mogelijkheden voor groepen om samen te komen nog lange tijd
zeer beperkt te zijn. Echter is dit stappenplan nog geen zekerheid, ook vorig jaar bleken
maatregelen die een openstelling van ons kampeerterrein verhinderde binnen enkele dagen
gewijzigd in een meer gunstigere variant. Dat heeft ons geleerd niet te ver op de zaken vooruit
te lopen. Wij zullen per moment, afhankelijk van berichten vanuit de overheid, bekijken of
ons kampeerterrein open kan. Tevens gaan wij in overleg met gemeente Dronten en de
veiligheidsregio over de mogelijkheden.
Natuurlijk wil je graag weten waar je aan toe bent, kun je gezellig met de familie of vrienden
komen kamperen aankomende tijd? We kijken er allemaal zo naar uit. Helaas moeten we je
vragen om, net als wij, geduld te hebben. Wij hebben al de toezegging gedaan dat je de
boeking tot uiterlijk één maand voor aankomst kosteloos kan annuleren, zo lopen jij en je
groepsleden geen financieel risico. Mocht er één maand voor aankomst nog geen
duidelijkheid zijn over het openen van ons kampeerterrein dan zullen wij deze termijn nog
verder versoepelen. Voor groepen die in de maand mei een boeking hebben staan, hebben we
dit al gedaan. Als dit voor jou aankomstdatum het geval is zullen we je daar van op de hoogte
brengen. Ook wanneer meer duidelijk is over het wel of niet doorgang kunnen vinden van je
boeking hoor je dit natuurlijk zo snel mogelijk.
Er zijn groepen die vragen of zij, ieder groepslid/huishouden voor zich, individuele boekingen
kunnen maken om zo de overheidsmaatregelen te omzeilen. Wij snappen dit, iedereen wil er
zo graag weer eens gezellig op uit om elkaar te ontmoeten. En natuurlijk hebben wij hier ook
uitgebreid over nagedacht. Echter zien wij niet hoe wij als ondernemer dit in goede banen
kunnen leiden met de maatregelen die er nu zijn. Wij zijn nu eenmaal een
groepskampeerterrein en mensen komen hier voor het samenzijn. En natuurlijk wil je al je
groepsleden ontmoeten, met ze bijpraten, lachen, samen eten en drinken, rondom het
kampvuur zitten of een balletje trappen. Maar we zullen echt nog even dat geduld moeten
oefenen en zodra dit op een verantwoorde manier kan, zullen we je ook met veel
enthousiasme weer verwelkomen.

