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Geachte medekampeerders,  
  
De ontwikkelingen en landelijke maatregelen rond het Corona-virus dwingen helaas ook ons 
om passende maatregelen te nemen op ons kampeerterrein.  
 
De camping blijft vooralsnog open.  
Wel gelden een aantal regels en maatregelen, welke we hieronder voor u op een rijtje zetten. 
Wij denken dat iedereen de laatste persconferenties wel gevolgd heeft en we u dus niet echt  
iets nieuws vertellen.    
  
Het belangrijkste is dat ook bij ons op de Vereniging geldt:  
………….Samen kunnen we dit aan zonder anderen in gevaar te brengen…………  
  
  
Verder in deze nieuwsbrief:  

• de laatste ontwikkelingen rond het kappen,   
• de uitgifte van nieuwe standplaatsen,  
• de ALV,   
• nogmaals aandacht voor de letterzetter-kever.    

  
  
De Corona-maatregelen: 
 
Afstand houden en groepsvorming: 
Ook op ons terrein moet een minimale afstand van 1,5 meter worden gehouden tot andere 
personen en is groepsvorming verboden. 
De eigenaren (dus wij als Vereniging) van vakantieparken zijn verplicht 1,5 meter afstand 
tussen mensen te waarborgen en te bewaken alsmede groepsvorming te voorkomen. 
Wanneer dit door personen (groepen) niet wordt opgevolgd kan de Gemeente beslissen het 
park alsnog te sluiten. 
Tenslotte moeten wij als vereniging ook onze verantwoordelijkheid nemen om zoveel mogelijk 
de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. 
 
 
 
Het bestuur heeft daarom de volgende besluiten genomen: 
Deze besluiten gelden tot 1 juni 2020. 
Als deze datum wijzigt, laten we dat weten. 
 
 

1. Loods en kantine gaan op slot. 
       

2. Douches blijven gesloten. 
Dit heeft te maken met het feit, dat wanneer er gebruik gemaakt wordt van de douches 
er een vochtsluier blijft hangen die extra en langer gevaar op kan leveren.  
Verder kunnen er dan meerdere mensen in de ruimte vertoeven en is de afstand van 
1,5 meter niet goed te handhaven c.q. te bewaken. 
Deze regel geldt voor zowel Zuid als Noord.  
Ook de verdere verbouw van de douches wordt opgeschort tot die datum. 
 



3. Gebruik huisjes: 
 In de huisjes en onder de luifels mogen alleen de leden en de bij hen inwonende 
gezinsleden verblijven.  
 De 1,5 meter afstand kan anders  in deze kleine ruimten gewoon niet goed worden 
gewaarborgd. 
 

4. Verhuur: 
  De huisjes mogen niet worden verhuurd.  

 We lopen anders het risico op besmetting van buitenaf. Bovendien loopt de vereniging 
risico als de huurders de regels niet naleven. 
 

5. Bouw: 
  Er zijn mensen, met akkoord van het bestuur, aan het bouwen. 
  Dit kan doorgang vinden, maar de afstandsregels zijn ook daarbij van toepassing. 

 
 
Wij drukken jullie hierbij op het hart deze regels niet te licht op te vatten of te negeren. 
Het bestuur gaat hierop (laten)toezien. Eerste aanspreekpunt is Jannes vd Kooi (nr. 40). 
Meldingen en signalen dat de regels niet worden nageleefd worden serieus genomen:  
 
Leden die op incorrect gedrag zijn aangesproken door het bestuur of een gemachtigde van 

het bestuur en alsnog de regels negeren: 
.........Lopen serieus het risico hun lidmaatschap te verliezen !!!……… 

 
Want:  
We hebben veel ouderen en zwakkeren op onze Vereniging, evenals trouwens  jongere 
leden die ook in een risicogroep kunnen vallen.  
We willen samen toch absoluut voorkomen dat iemand het loodje legt op een manier die 
voorkomen had kunnen worden. 
Bovendien willen we niet het risico lopen dat de Gemeente  inderdaad de camping voor ons 
gaat sluiten.  
Dus wij doen een sterk beroep op jullie gezond verstand en sociale empathie, we zijn 
samen tenslotte ook verantwoordelijk voor onze mede-verenigingsleden/bewoners. 

   
Tot slot:   

o BOA’s (Bijzondere Opsporings Ambtenaren (met boete-bevoegdheid)) mogen en 
    zullen op ons terrein controleren op het naleven van de landelijke en 
    gemeentelijke regels.  
    Denk erom de boetes zijn niet mals, enkele honderden euro’s zomaar.   
o En:  
    Als jullie een groep wandelaars o.i.d. zien die zich niet aan de landelijke groeps- 
    en afstandseisen houden kun je ze aanspreken op hun gedrag en anders 
    aangeven dat ze niet gewenst zijn op ons terrein.  

  
En verder:  

6. De ALV: 
De ALV wordt uitgesteld tot in elk geval na 1 juni 2020. 

 
7. Kappen en slepen:  

Onze ploeg houtkappers heeft zich weer uit de naad gewerkt om de meest gevaarlijke 
en gemerkte bomen overal tussenuit te halen voor zover ze dat zelf konden doen.  
Er zijn bomen die door een boom(klim)-specialist gekapt moeten worden dus dat komt  
later.  
Een aantal mensen die zich hebben aangemeld voor hout slepen, hebben ook flink wat 
werk verzet.  
Het resultaat is te zien: voor de loods ligt een enorme berg takken.  
Deze berg moet nog versnipperd gaan worden, maar het slepen is helaas nog niet 
helemaal klaar.  



We willen alle takken in één keer versnipperen om de kosten te beperken.  
De scouting heeft al flink wat blokken hout weggehaald en een aantal bekenden van de 
Vereniging heeft ook een aantal aanhangers vol opgehaald, misschien halen ze nog 
meer. We zijn nog aan het bekijken hoe we hier mee verder kunnen gaan, gezien de 
Corona-ontwikkelingen..  
  

8. Nieuwe plekken:  
We hebben een aantal oude plekken weer uitgegeven in gebruik:   

o Plek  93, 97, 112 en 116 op Zuid.  Zuid zit nu vol qua mogelijkheden. 
o Plek 12, 15, 16 en 23 op Noord kunnen nog worden uitgegeven.    
  

9. Letterzetter-kever: 
Het bericht in de vorige nieuwsbrief over de “Letterzetter-kever” blijft onverminderd 
van kracht.  
Dus s.v.p. opletten op fijn houtstof onderaan bomen en dan direct het bestuur 
waarschuwen die dan contact kan opnemen met de gemeente of andere instantie.  
Nog even ter herinnering hieronder de brief die wij ontvingen omtrent dit monster: 
  
Aan:   
Onderwerp: Schorskever 'Letterzetter'kever; waarschuwing.  

   
Geachte heer,  
  
Hierbij een mail die wellicht ook voor de andere leden van belang kan zijn.  
   
Het gaat om het volgende:  
Enkele weken geleden zag ik op ons terrein - dat bij een aantal sparren en   
larixen de bast/schors was 'weggevreten' , resulterend in ettelijke meters 'kale' boom,  
een hoop bruin 'poeder' onder aan de stam, alsmede een groot aantal stukken schors op  
de grond rondom de boom.  
   
Ik heb foto's genomen en ben thuis gaan googelen om te kijken of ik iets hierover kon vinden.  
Al snel kwam ik tot de conclusie dat de bomen vrijwel zeker waren aangetast door de   
zogenaamde 'letterzetter', een zeer schadelijke boomschorskever.   
Afgelopen maandag las ik een artikel in het DvhN over deze 'letterzetter' .   
De kern van dit verhaal was, dat op dit moment in Europa hele bossen met miljoenen sparren en larixen zijn 
aangetast door dit beestje;  
deze bomen worden allemaal gerooid, resulterend in een dramatische verlaging van de verkoopprijs 
van sparre- en larixhout.  
Deze bomen gaan onherroepelijk dood en gaan op enig moment omvallen, met gevaarlijke  
situaties tot gevolg. Zo'n 25 meter hoge spar zal maar op je huis vallen ...  
Daarnaast kan een geïnfecteerde boom gemakkelijk en snel naburige bomen ook infecteren.  
De enige remedie is zo snel mogelijk de aangetaste bomen (laten) kappen en verwijderen.  
   
Ik heb afgelopen week een met de materie bekende hovenier laten komen; deze bevestigde  
mijn diagnose en ook dat de betrokken bomen zo snel mogelijk gerooid moeten worden, om erger  
te voorkomen.  
   
De buurt doorlopend zag ik ook op een ander perceel een aantal aangetaste bomen.   
Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat meerdere percelen in Zeegse op dit moment een aantal aangetaste   
bomen hebben.   
Wat dat betreft zou ik iedereen willen aanraden om eens te googelen op 'letterzetter' en dan met name om 
de foto's van aangetaste bomen te bekijken, om vervolgens het terrein over te lopen om te kijken of er 
wellicht aangetaste bomen staan.  
   



Mochten meerdere leden tot de conclusie komen dat ze op het terrein een letterzetter-probleem denken te 
ontdekken, dan zou ik dat graag willen vernemen.   
Dus het blijft opletten!!!.  
  
 
Dank allemaal, sterkte in het voorblijven van de Corona en hopelijk tot gauw.  
  
Met vriendelijke groet,  
namens het bestuur, 
  
Esdert Edens (Vz./Secr.)  
 


