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Welkom op Camping MAKA!
Wij wensen u veel plezier en een aangenaam verblijf op onze gezellige familiecamping. Mochten wij u ergens mee van
dienst kunnen zijn, dan vernemen wij dat graag. Om u sneller wegwijs te maken hebben wij enkele zaken op papier
gezet die voor u, uw medekampeerders en voor ons van belang zijn. Daarnaast is er een reglement opgesteld
waaraan eenieder zich dient te houden en zich van in kennis dient te stellen. Dit reglement hangt op het
informatiebord bij de containers en is in de informatiemap in de receptie.

BELANGRIJK

UW AFVAL CORRECT SCHEIDEN A.U.B. (het milieu is een verantwoordelijkheid van ons allemaal)
Uw afval dient gescheiden en in de desbetreffende containers gedeponeerd te worden:
- de ronde groene container:
- de blauwe container:

glas (alle kleuren)
drinkkartons (sinaasappelsap, melk etc.), drank-blikjes,
conservenblikjes, gasblikjes en ander blik (geen ijzer, staal etc.),
aluminium BBQ schaaltjes e.d., PET drinkflessen (géén andere

plastic verpakkingen)
- de gele container:
- de smalle groene container:
-

de
de
de
de

ronde blauwe tonnen:
kleine ronde groene ton:
rechthoekige stalen kist:
grijze container:

papier en karton (hout is geen karton of papier!)
alle afval van voedsel (fruit, brood, groenten), koffiedras, theezakjes,
eieren, noten). (géén vlees, schelpdieren, vis)
frituurolie
batterijen
houtskool en as dat overblijft in uw vuurschaal en bbq.
alles wat over blijft aan afval en alleen in doorzichtige plastic zakken! Dit
is minder dan u denkt…

Afval scheiden is belangrijk en we rekenen erop dat u uw kinderen uitlegt hoe het in zijn werk
gaat. Jong geleerd, is….

Eenvoudig reglement…
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Aankomen op onze camping kan tot uiterlijk 19:00. Na 19:00 uur is de camping gesloten!
Tussen 22:00 en 08:00 wensen wij absolute rust. Auto’s’ kunt u dan buiten de camping parkeren.
Dagelijkse pauze: zie de openingstijden op de deur van de receptie en het café.
Ons terras is rookvrij, evenals het café. Er staat een grote asbak beneden zodat u toch kunt roken als u dat
wilt.
Het is verboden vochtig toiletpapier te gebruiken in onze toiletten én de stortbak van het chemisch toilet. Dit
i.v.m. het behoud van onze eigen afvalwaterzuivering en pompen!
Uw chemisch toilet kunt u legen in de speciale afvoer “tegen de voorkant-onderkant” van het sanitairgebouw.
Indien u bezoek wenst te ontvangen, dient u dit RUIM vooraf bij ons te melden.
U mag nog altijd open vuur op Camping MAKA maken, maar alleen op de voorbereide plaatsen tussen de
houtbielzen aan de waterkant óf in een vuurschaal. Bij de tent of caravan, dus op de kampeerplaatsen alleen
in vuurschalen en niet op de grond of in een vuurkorf. Vuurschalen zijn te huur en te koop in de receptie.
Alleen kleine kampvuren zijn toegestaan! Hout mag u uit het bos halen, maar geen takken dikker dan
10cm en alleen dood hout dat al op de grond ligt en absoluut geen hout dat al op maat gezaagd is voor eigen
gebruik van derden. Er mogen geen struiken of bomen omgezaagd of omgekapt worden!
Honden zijn van harte welkom op onze camping, echter aangelijnd, niet tot overlast van anderen, onder
commando, niet luidruchtig en de uitwerpselen (ook buiten de camping) dienen opgeruimd te worden.
Het gebruik van radio’s, MP3-spelers en andere geluidversterkende apparatuur e.d. is verboden.
Op het campingterrein mag u maximaal 5km p/uur (stapvoets) rijden.
Het gebruik van een motorzaag, elektrisch of op benzine is absoluut verboden.
Het gebruik van “partytenten” en andere “afdaken” buiten onze eigen zeilen is alleen toegestaan op uw eigen
kampeerplaats en niet op de groenstroken langs de rivier of beek.
Uw kampeerplaats is vanaf 13:00 uur gereed, u dient deze vóór 12:00 te verlaten. Uw blokhut of
bungalowtent is vanaf 15:30 uur gereed, u dient deze vóór 12:00 te verlaten.
Uw verblijf is ten einde? Kijk nadat u ingepakt hebt nog even rond en ruim de laatste restjes van uw verblijf
op, zowel in de verhuuraccommodaties als op de kampeerplaatsen…

Camping MAKA biedt u o.a. de volgende services…
•
Afrekenen met PIN/Maestro/CreditCard: U kunt bij ons met uw PINPAS & Creditcard betalen. Let wel, er
is vaak een maximum van € 500,- voor een pintransactie p/dag. Voor creditkaarten vraagt de bank 1,45%
provisie. Wij vragen u vriendelijk deze 1,45% te betalen bovenop het met creditcard te betalen bedrag.
•
Café en terras: Ons gezellige café en het terras aan de rivier zijn alleen voor onze campinggasten
toegankelijk. Zie de actuele openingstijden op en naast de deur van het café en de receptie.
•
Koffie “to take away”: We schenken de Puro Fairtrade koffie ook in biologisch afbreekbare meeneembekers,
mocht u een liefhebber van échte koffie zijn (bij uw kampeermiddel).
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Restaurant: Onze eenvoudige keuken maakt dagelijks tijdens de openingstijden pasta’s, friet, zelf gemaakte
pizza’s, rijstgerechten e.d. voor u klaar. U dient te reserveren indien u wenst te komen eten. Daarnaast is het
ook mogelijk om af te halen (pizza’s, frites en snacks).
Draadloos internet: op het gehele campingterrein, ook op de kampeerweide, is ons eigen Camping MAKA
WIFI-netwerk te ontvangen. We plukken internet van de satelliet middels twee schotelantennes, maar
capaciteit en snelheid blijven desondanks beperkt. Vouchers zijn in de receptie verkrijgbaar, er zijn diverse
mogelijkheden: 100Mb à € 3,50 – 300Mb à € 8,00 – 500Mb à € 10,00 – 1Gb à € 18,00 – 2Gb à € 25,00.
Wasmachine en wasdroger: Een wasmachine en wasdroger is voorhanden in het sanitairgebouw, aan de
achterzijde, linker deur (munten in de receptie, automatische wasmiddel en wasverzachter inname).
Informatiemap: In de receptie hebben we een uitgebreide informatiemap over de activiteiten in de
omgeving. Deze ligt voor u klaar en mag ook in het café of op het terras gelezen worden.
Bibliotheek: In het café is een uitgebreide collectie lees- en stripboeken aanwezig, ook voor de jeugdige
lezers. U kunt de boeken gewoon komen lenen. Nieuwe inbreng is altijd welkom, ook in “vreemde” talen.
Geocachen: Schat zoeken voor kinderen en volwassenen. Kom de Garmin GPS en handleiding ophalen en ga
op zoek naar de schatten (geocaches) die wij voor u verstopt hebben.
Visvergunning: Visvergunningen kunt u vooraf zelf regelen via http://www.permisdepeche.be/nl. Natuurlijk
kunt u ook tijdens uw verblijf de vergunning bij het postkantoor in Bertrix of Bouillon ophalen.
Vissen in de rivier en beek: U dient t.a.t. in het bezit te zijn van een Waalse visvergunning en daarnaast
voor de beek lid te zijn van de Camping MAKA Forellen Club. Onze eigen club, volledig op basis van
sympathisanten, zorgt er elk jaar voor dat in het voorjaar 70-80kg grote forel en 200 stuks jaarlingen
uitgezet wordt. U vindt het leuk om op forellen te vissen? U wilt mee doen? U draagt initiatief een warm hart
toe? Wij horen het graag! Hoe meer geld, hoe meer forellen…
Trial-bike: de sport van onze zoon Loeke en hij wil graag zijn truckjes met andere kinderen delen. Hiertoe
maakt hij elk jaar een uitdagend parcours en extra fietsen aangeschaft. Wie durft?

Verhuur van…
•
Volledig ingerichte blokhutten, ingerichte bungalowtenten, hangmatkamperen, vuurschalen voor
kampvuurtjes op de kampeerplaats, Weber barbecues, MAKA-tafel & banken en meer. Speciaal voor in het
kampvuur: tosti-ijzers, pannenkoekpannen, Finse Muurikka (kookplaat).
•
Vuurschalen: u mag nog altijd open vuur maken op Camping MAKA, maar alleen in een vuurschaal, dus niet
in een vuurkorf of direct op de grond).
•
Hangmat-kamperen: maak er een onvergetelijk nachtelijk avontuur van samen met uw zoon of dochter. Huur
een hangmat met muskietennet en tarp, reeds ingepakt in een rugzak en ga “wildkamperen”. Ervaar de
natuur en het wildleven… *alleen beschikbaar indien u reeds met uw eigen tent, caravan, camper bij ons
kampeert. Dit omdat het weleens te “eng” zou kunnen zijn ’s nachts… Houdt u rekening met € 25,00 eigen
risico, dit wordt verrekend met een eventuele reparatie veroorzaakt door foutief gebruik, foutief inpakken etc.
Kanovaren… Wij verhuren zelf geen kajaks of kano’s, maar collega’s in de buurt doen dat wel en er is een
mogelijkheid om diverse trajecten te varen. U kunt o.a. bij Les Ochay in Mortehan boten huren, u rijdt ernaar toe en
vaart naar onze camping (11km) waar u weer opgehaald wordt door de verhuurder. Heel leuk is het om erheen te
wandelen (de wandeling ligt klaar voor u) en vaart terug naar de camping. Daarnaast kunt u ook varen van Bouillon
naar Poupehan (15km) met “Semois Kayaks”. U rijdt naar Poupehan, zij brengen u naar Bouillon en u vaart weer naar
Poupehan. Bij beiden kunt u tot uiterlijk 14:00 uur vertrekken en beiden verhuren ze kano’s en kajaks. Reserveren is
bij beiden aan te raden. Les Ochay via 061-414061 en Semois Kayaks via 0475247423. Uitgebreidere informatie
hebben wij in de receptie voor u klaarliggen.
Mountainbike verhuur… Mountainbikes worden verhuurd in Bertrix bij CapNature. Hiervoor dient u te reserveren en
afhankelijk van het seizoen wordt u verwezen naar de standplaats van de fietsen. Tel.nr: 0488-285820.
Te koop in de receptie…
•
De Camping MAKA-vuurschaal, te huur en te koop (€ 29,95). Eventueel met BBQ-rooster (€ 10,95).
•
Twee wandelkaarten van de directe omgeving (€ 10,00).
•
Vers brood (alleen op bestelling, de dag ervoor, vóór 18:15).
•
De Camping MAKA-ansichtkaart en postzegels (€ 1,00 + zegels).
•
De Camping MAKA Kampeerbon, een cadeaubon voor onze camping die u aan vrienden kunt schenken.
•
Blauwe en groene CampinGaz, Coleman en Primagaz gas en Coleman benzine.
•
Brandhout, houtskool, briketten, aanmaakblokjes, flessen water, levensmiddelen, ijs, visspulletjes, bier, wijn,
kampeerspullen zoals haringen, slaapzakken, hangmatten, tarpen, touw, bijlen, zaagjes, plakspullen,
chemisch toiletvloeistoffen, olielampen, hele fraaie messen en nog veel meer.
•
Armbandjes zoals de “Saami” deze ook maken, maar nu door Marieke gemaakt.
•
Armbandjes gemaakt door Yva, eenvoudig en leuk.
Wildlife… Naast herten, reeën, vossen, wilde zwijnen hebben we ook… de wasbeer… Er lopen meerdere wasberen
in het bos rond de camping en die gaan ’s avonds en ’s nachts op zoek naar voedsel én vernielen uw teenslippers.
Berg uw voedingsmiddelen, afval en teenslippers dus goed op. Ze schromen niet om de tent binnen te komen! De
bever… Onze beverfamilies huizen tegenover de camping “stroomopwaarts en stroomafwaarts”. Deze komen
nagenoeg elke avond even in het zicht…

AED:

Automatische Externe Defibrillator hangt bij onze privé-tafel links van de deur

EHBO:

Koffer in de receptie

BRANDBLUSSERS:

receptie – café – terras - sanitairgebouw

GSM PROSPER:

0494/47.58.31

of via de grote gele telefoon bij onze privé-tafel

POLITIE:

061/46.57.60

of 112

BRANDWEER:

100

of 112

DRINKWATER: Camping MAKA maakt gebruik van rivierwater om de toiletten te spoelen en voor
haar drinkwatervoorziening.
Het drinkwater wordt zorgvuldig gereinigd. Zodoende komt het als schoon kraanwater uit alle
kranen op de camping, behalve uit de twee tuinslangen!. Natuurlijk zijn er grondige en regelmatige
analyses van het drinkwater door een onafhankelijk laboratorium, maar er blijft “één maar”, we
mogen het water volgens de Belgische wetgeving niet als drinkwater distribueren, omdat we geen
officiële producent zijn. Het kraanwater is echter zo goed gezuiverd dat de resultaten van de
analyses altijd goed zijn.
HET WATER UIT DE KRANEN OP DE CAMPING IS DUS GEWOON DRINKBAAR, OOK AL HANGEN ER
PICTOGRAMMEN BIJ. WIJ BEGRIJPEN DAT DIT VERWARREND IS…
Schoon water is schaars en onnodig veel water gebruiken moet dan ook vermeden worden. De douches zijn gratis, maar hou
rekening met het feit dat elke douchebeurt energie en water kost, dus elke minuut korter is een besparing en dus beter voor
ons milieu. Vertel ook uw kinderen dat drinkwater schaars is, niets is vanzelfsprekend…

Upend♥ Children's Centre
born with a purpose
In 2008 is onze oudste dochter Michel, toen 17 jaar, naar Nyeri (Kenia, Afrika) gereisd om daar als vrijwilliger een weeshuis
mee te bouwen en een schooltje op te knappen. Deze gebouwen en de aangeboden hulp was voor misbruikte- en
weeskinderen en de reis, het verblijf en alle materialen zijn toen bekostigd door haarzelf en de andere vrijwilligers.
Nu, bijna 8 jaar later draait alles zoals van tevoren gepland, maar door de gevaren die her en der in Afrika opduiken en ook
in Kenia niet onbekend zijn, geldt er voor bepaalde streken en plaatsen een negatief reisadvies. Hierdoor wijken stagiaires en
vrijwilligers uit naar veiligere landen zoals Ghana. Het weeshuis draait puur op giften en op vrijwilligersbijdragen en nu die
laatste groep wegvalt (het hele laatste jaar al eigenlijk) zien ze de buffer flink slinken. Ook de giften die we ontvangen van
particulieren, scholen en bedrijven lopen hard terug. De financiële crisis is overal en daardoor nemen ook hier de giften sterk
af.
De vraag is nu of we met z’n allen Upendo financieel willen helpen en vragen we op onze camping voor een kleine gift. Zo
kunnen we het geleverde werk in 2006, maar zeker ook de toekomst voor het weeshuis veiligstellen.
Wij verdubbelen aan het einde van het seizoen uw giften waarna het rechtstreeks naar het weeshuis wordt gestort…

Voor meer informatie kunt u terecht op www.upendocentre.org en op www.tessajanssen.com.
Donate: Donate a one-time amount directly to:
ABN AMRO 59.63.47.596
Stichting Upendo Children's Centre in Maastricht The Netherlands
Paypal: upendocentre@gmail.com

Wij danken u voor uw bezoek aan onze camping en wensen u nogmaals een aangename vakantie op onze camping
toe. Camping MAKA, Prosper, Juliette, Michel & Jelle, Yva, Loeke

