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Dag allen! 

Deze Nieuwsbrief komt op een bijzonder moment. We weten sinds kort dat het seizoen 

2020 opent op 1 juni 2020. Reden: Het Corona virus, ofwel Covid-19.  

 

Het moment waarop wij ons elk jaar verheugen, de seizoen opening, is dus uitgesteld. Eerst 

tot 7 april, al gauw hierna tot 1 juni 2020. Dit is nu de datum waarop we ons kunnen richten. 

We moeten echter beseffen dat het nog steeds kan veranderen, nog steeds kan opschuiven. 

Het hangt af van de ontwikkelingen.   

 

Op www.stortemelk.nl onder “Nieuws” vinden jullie de meest actuele informatie 

 

Dit is de tekst die Stortemelk naar gasten heeft gestuurd: 

 

Naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen van de overheid om het coronavirus  

onder controle te krijgen, hebben bestuur en directie van Stichting Rekreatiebelangen 

Vlieland besloten de opening van kampeerterrein Stortemelk in ieder geval uit te stellen tot 1 

juni. 

Dit houdt ook in dat u niet voor 1 juni uw tenthuis of tent mag opbouwen. Indien de situatie  

wijzigt passen wij uiteraard de maatregelen aan. 

De bedrijven op Vlieland die eventueel goederen voor u in opslag hebben zijn op de hoogte  

van de gewijzigde openingsdatum. 

Wij begrijpen dat u zich ongerust maakt over de gehele situatie. Wij gaan in ieder geval met  

u een financiële regeling treffen voor de periodes die u hier niet heeft kunnen 

doorbrengen.  

Hiermee willen wij eerst wachten totdat er meer duidelijkheid is over de ontwikkelingen  

rond het coronavirus. 

Verder willen wij de periode van betaling van de tweede termijn uitstellen naar 15 juli. 

Wij hopen hiermee de druk bij u hiermee enigszins weg te nemen en hopen u hiermee  

voorlopig voldoende in kennis te hebben gesteld. 

Indien u vragen heeft, stelt u deze dan alstublieft via info@stortemelk.nl . 

Al het nieuws omtrent wijzigingen in verband met nieuwe maatregelen zullen wij plaatsen  

op onze website www.stortemelk.nl onder het kopje ‘Nieuws’ en via Social media. 

 

Hieronder nog enkele gegevens die van belang zijn: 

http://www.stortemelk.nl/
mailto:info@stortemelk.nl
http://www.stortemelk.nl/


Ook De Bolder en de Stortemelk Vakantie-Super gaan pas op 1 juni open. De reeds gedane 
aanmeldingen van verblijf van seizoenplaatshouders en tenthuiseigenaren en hun eventuele 
gasten komen, zolang Stortemelk gesloten is, te vervallen. 

De burgemeesters van de Waddeneilanden hebben op dinsdagavond 17 maart een oproep 
gedaan aan de toeristen om de Waddeneilanden voorlopig niet te bezoeken. Onduidelijk is 
nog voor welke periode dit geldt. 

Indien u uw reservering voor onze Bos- of Duinhuisjes wilt wijzigen, dan kunt ons mailen 
via info@stortemelk.nl. Voor zover mogelijk proberen wij samen met u een oplossing te 
vinden. 

Informatie van Rederij Doeksen vindt u op https://www.rederij-doeksen.nl/. N.B. vanaf 21 
maart jl. zijn er minder afvaarten per dag: https://www.rederij-doeksen.nl/corona. 

Verder 

We hebben nog een paar punten (die triviaal zijn vergeleken met alles rond het Corona 

virus) die we even kwijt willen. 

 

Ledenvergadering 

De ledenvergadering op 12 februari 2020: Met 20 leden was de beschikbare ruimte in 

Ureterp precies groot genoeg. Het was een knusse bijeenkomst waar frank en vrij werd 

gediscussieerd over diverse onderwerpen. Op de website vinden jullie de concept notulen en 

het jaarverslag 2019.  

 

Verzekeringskwestie 

De tenthuisverzekering bij ASR: Er is het een en ander veranderd. Er zijn aparte voorwaarden 

voor “oude” klanten en “nieuwe” klanten van ASR.  Lidia Veenstra is nu contactpersoon 

verzekeringen voor ons bestuur.  Mailadres: stortemelkkampeerders@gmail.com 

Voor informatie kunt u zich ook wenden tot onze tussenpersoon: 

Meijer & Wiggers 

Debussylaan 6         

9402 WE  Assen    Tel       0592 – 404504                      

info@meijer-wiggers.nl       

www.meijer-wiggers.nl         

 

Website 

www.stortemelkkampeerders.nl.  

Jeannette Los heeft zich bereid verklaard de opvolger te zijn van Theo Bakker. Zij beheert nu 

de website, samen met Gerrit Schurer. 

 

Jaennette stelt zich aan u voor: 
Dit jaar gaat mijn 5e seizoen in als kampeerder op Stortemelk. Met mijn tent Leeuwerik ben ik dit 

avontuur aangegaan na een pittige tijd. Veel buiten zijn, dicht bij zee én op een Waddeneiland waren 
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mailto:stortemelkkampeerders@gmail.com
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mijn motivatie om naar Vlieland te komen. De afgelopen 4 seizoenen ben ik bijna ieder weekend 

tussen 1 april en 1 oktober in mijn 'buitenverblijf' aanwezig.  

Toevallig kwam ik op de website van de vereniging terecht en heb me aangemeld. Het contact met de 

secretaris was snel gelegd aangezien het een buurman op Ver Weg is.  

Graag stel ik mij beschikbaar om te kijken wat de website nodig heeft en daar met o.a. Gerrit Schurer 

een bijdrage aan te leveren.  

Wij vragen de leden na te denken over de vulling en het gebruik van de website. We moeten 

ons afvragen waar we de website voor willen gebruiken.  Voor informatie delen? Welke 

doelgroepen? Alleen de leden, potentiele leden of ook voor andere geïnteresseerden? Is het 

een idee foto's van Vlieland te delen. Nieuwe leden werven?   

We kunnen met elkaar ook nadenken over de vraag: Wat voor vereniging zijn wij en wat 

zouden we willen zijn? Ideeën?   

Reageren?  https://stortemelkkampeerders.nl/contact/ 

 

Gasflessen 

Nog eens uitleg over de gang van zaken rondom de gasflessen! De procedure is als volgt: 2 

weken voor opbouw datum/1e aankomst meld je de kampwinkel winkel@stortemelk.nl dat 

je de gasfles wilt ophalen op - datum -. De kampwinkel zet dan de gasfles klaar. Niet in de 

winkel (dat mag niet), maar op het terrein van de kampwinkel 

 

Tentharingen 
Bestelling plaatsen is mogelijk:  winkel@stortemelk.nl .  De prijs voor gewone dunne houten 
haringen 40 cm is € 0,60 per st, € 5,40 per 10 st en € 50 per 100 st. 
Prijs voor dikke luxe haringen/gestoomd beuken 
40 cms:  € 0,85 p st, € 7,65 per 10 st, € 75,-- per 100 st 
50 cms: € 0,95 p st, € 8,55 per 10 st, € 82,50 per 100 st 
 

SRV: Organisatie en Voorzieningen 

We hebben uitgebreid verslag gedaan in Nieuwsbrief 33 van het overleg met de directeur en 

het bestuur van SRV. Door een misverstand zijn de afgesproken aanpassingen in het 

tenthuisreglement niet doorgevoerd. Van de andere punten zal het komende seizoen 

duidelijk worden wat geeffectueerd kon worden.    

Tot slot 
Het zijn rare tijden. Onwezenlijk. We zullen het met elkaar moeten doen, niemand 
uitgezonderd. Dat vraagt veel wijsheid, begrip, flexibiliteit en solidariteit van allen.  
 
Ik wens jullie vooral een goede gezondheid en ook, hopelijk, straks een prettig verblijf op 

Vlieland.   

Vragen?  stortemelkkampeerders@gmail.com 

 

Groeten, 

Namens het bestuur van VTSS, 

Bauke Seldentuis, secretaris 
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