
Nieuwsbrief 2022     
 
Geachte gasten, 
2021 is weer voorbij en 2022 is al weer gearriveerd. Hopelijk wordt het een mooi & fijn seizoen en blijft 
iedereen gezond! Wij willen onze dank uitspreken over afgelopen jaar, weer een raar jaar achter de rug, 
maar wij voelen ons wel enorm gesteund door jullie als trouwe gasten. Ook konden wij sommige 
activiteiten gewoon laten plaats vinden en hebben wij nimmer verdeeldheid ervaren op ons park, chapeau 
daarvoor! 
 
Via deze brief willen wij u op de hoogte stellen van nieuwe zaken en zaken die nog steeds niet goed lopen 
op het park, wij zouden het op prijs stellen dat u deze brief goed door leest, mocht u naar aanleiding van 
deze brief vragen hebben, dan vernemen wij dat heel graag van u.  
 
Email - adres: 
Onze correspondentie zal met name via de mail plaats vinden, dus mocht u wisselen van mailadres, 
vergeet dan niet ons het juiste mailadres toe te sturen. Dit kan via info@campingdehanenburg.nl. 
Uw mobiele nummer is van groot belang, want in een noodsituatie zullen wij daar als eerste gebruik van 
maken. Ook vinden wij het prettig om bepaalde informatie via WhatsApp te versturen. Bij wisselen van 
telefoonnummer dus niet vergeten door te geven s.v.p. 
 
Kavel bijhouden: 
Wij proberen ons park netjes te onderhouden, met ruim 8 hectare is dat soms best een opgave, maar we 
doen ons uiterste best. U heeft een veel kleiner stukje om te onderhouden en wij verwachten dan ook uw 
inzet om de kavel keurig bij te houden. Wij zullen hier ook op controleren. Velen van u houden de kavel 
keurig bij en daar zijn wij erg heel blij mee!!!  De hagen dienen minimaal 2 maal per jaar gesnoeid te 
worden en het gras regelmatig gemaaid. Wilt u hiermee rekening houden? Mocht u hulp nodig hebben, 
kunt u altijd gebruik maken van onze tuinmannen, neemt u dan aub contact met ons op. 
 
Elektra: 
De prijs van de elektra is al jaren gelijk, maar nu zijn wij ook genoodzaakt deze te verhogen naar 0,30 cent 
p.k.w.   
 
Glasvezel: 
Mocht u nog niet overgegaan zijn naar XSyou, wilt u dit z.s.m. in gang zetten? Wij doen geen zaken meer 
met KPN en andere aanbieders. De kast van KPN komt te vervallen.  
 
Graven: 
I.v.m. het riool, waterleidingen en nu ook de glasvezel, is het uiterst gevaarlijk om te graven op uw kavel. 
Zelfs al een struik plaatsen, kan voor grote problemen zorgen! Ons park is ruim 72 jaar oud en de 
leidingen liggen nou eenmaal niet diep. Hierdoor konden wij de glasvezel ook niet diep leggen. Een breuk 
in de glasvezel is echter wel een zeer kostbare aangelegenheid en die kosten zal u zal moeten voldoen. 
Mocht u moeten graven, vraag ons gerust waar de glasvezel ligt, dat kunnen wij u precies vertellen.  
 
Vuilstraat:   
Onze nieuwe vuilstraat bevalt ons goed en we zijn blij, dat wanneer de containers vol zijn, of er iets anders 
aan de hand is, er direct melding van gemaakt wordt door jullie! Super! Dank daarvoor! 
Koelkasten en vriezers kunt u helaas niet bij ons kwijt, die zult u zelf moeten afvoeren.  
Als particulier kunt u bijna altijd gratis uw chemisch of grof afval kwijt in uw gemeente. 
Grofvuil mag nimmer in de vuilstraat, heeft u geen mogelijkheid om het zelf weg te brengen, dan kunnen 
wij tegen vergoeding dat voor u regelen. 
 
Groenafval: 
Wij zamelen het groenafval in. Echter doordat men een hele hoop troep in het groenafval gooit, zoals 
bloembakjes, plastic zakken, afval ed. zullen wij hiervoor extra kosten voor moeten gaan berekenen, dit 
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bedrag zit nu nog bij de pacht prijs in.Wanneer dit niet veranderd en er weer door het loonbedrijf gezeefd 
moet gaan worden, doordat het groenafval vol met troep zit,  
zullen wij groenkosten in rekening moeten brengen.  
Het trieste hiervan is, dat de goeden dan weer onder de kwaden moeten lijden.... 
laat dit aub niet zover komen.... 
 
Er staat een blauwe ton voor uw frituurvet- frituurolie  (geen auto olie!) naast de aanhanger voor het 
groenafval. U kunt het vet erin gieten en de lege flacon in een vuilniszak bij het restafval doen. 
Dus geen volle flessen NAAST de ton zetten s.v.p.! Nimmer mag dit in het riool, maar wij hopen dat dit 
overbodige informatie is. 
 
Kruiwagens:                                                                                                                                                                               
De kruiwagens staan er om geleend te worden, voor iedere gast van het park. Dit houdt echter niet in dat 
deze mogen overnachten in uw tuin. Zelfde dag halen, zelfde dag terug brengen! Zo heeft een ieder er 
plezier van en staan wij zelf ook niet ‘s ochtends vroeg, zonder een enkele kruiwagen… 
 
Toiletgebouw: 
Kinderen onder de 5 jaar alleen onder begeleiding van een volwassene.  
Let er ook op dat de kinderen geen misbruik maken van het gratis douchen!  
Heeft u een eigen stacaravan of chalet? Dan is het niet de bedoeling dat de kinderen in het toiletgebouw 
douchen. 
 
Rijden op gras:  
Bezitters van scooters en motoren moeten op de paden en velden aan de hand lopen met hun 
voertuig en dus niet rijden! Ook over de gele of betegelde paden! 
Het is verboden om zonder te vragen over het gras te rijden met welk voertuig dan ook. 
Wij zullen er streng op toezien dat dit niet meer gebeurd.  
Wij zullen dan ook een vergoeding rekenen van 50,00 euro voor een ieder die rijdt op de paden zonder 
toestemming.  
 
Hondenpoep:  
Honden moeten op het park aangelijnd zijn en natuurlijk BUITEN het park uit gelaten worden. Mocht u 
hond het niet meer kunnen ophouden, neemt u dan a.u.b. de verantwoordelijkheid en ruim het op.  

 
Inschrijven gemeente Ermelo op dit adres: 
U mag zich hier nimmer op dit adres inschrijven! 
Mocht iemand zich wel inschrijven op ons adres, dan zal  
zonder pardon de pacht opgezegd worden.  
 
Zon- en feestdagen: 
Denk eraan, geen apparatuur of werkzaamheden wat voor overlast zorgt op de zondagen  
en feestdagen, dit geldt ook zeker voor het gehele Hemelvaart & Pinkster weekend.  In juli en augustus 
geen grote verbouwingen (qua overlast)  
Bij twijfel, raadpleeg ons gerust. 
 
Social media: 
Buiten Facebook  hebben wij ook een Instagram account. Leuk als u ons wilt volgen!  
Maar Facebook is ook heel handig, wij plaatsen namelijk daar veel informatie over allerlei zaken en ook 
wanneer er calamiteiten zijn. (bv water, elektra problemen) Nu is het zo dat wij als eigenaren tientallen 
telefoontjes krijgen, die wij meestal niet eens kunnen beantwoorden doordat wij de calamiteit proberen 
op te lossen. 
Heeft u geen social media, dan kunt u natuurlijk ook alles terug vinden  
bij Nieuws  op onze site www.campingdehanenburg.nl. 

 
Familie Kortlang    
 
Carlo, Sascha & Marion         
 
De Hanenburg 
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