
Welkom (terug) op Hof van Moeder Aarde! 
Het kampeerterrein van Hof van Moeder Aarde is vanaf 1 januari 2022 een 
coöperatieve camping. Onze coöperatieve camping staat open voor vaste 
gasten en introducés van vaste gasten, die kampeer-lid van onze coöperatie 
zijn. We gaan er daarom vanuit dat je de weg al kent op Hof van Moeder 
Aarde. Ofwel dat degene die je geïntroduceerd heeft tijdens jouw verblijf 
aanwezig is om jou de weg te kunnen wijzen. Mocht dat niet het geval zijn, 
dan kun je met behulp van de informatie in deze welkomstbrochure ook zelf 
je weg op Hof van Moeder Aarde vinden. 

Coöperatieve camping? 

Wat wij bij een coöperatieve camping voor ons zien, is dat bewoners en vaste 
gasten: 
• genieten van de mogelijkheid om (een deel van) het leven door te brengen 

met geestverwanten als naaste buren; 
• geïnspireerd zijn om een actieve bijdrage te leveren aan de geest-, leef- en 

werk-gemeenschap die Hof van Moeder Aarde is; 
• zich verbonden voelen met onze leidende principes, namelijk: bewustzijn, 

duurzaam doen en divers genieten; 
• genieten van het vruchtgebruik van een privé-plek; 
• zich mede-hoeder voelen van de grond onder en de flora en fauna op Hof 

van Moeder Aarde en de sacred space die we op deze plek co-creëren; 
• genieten van de mogelijkheden die een aantal gemeenschappelijke 

voorzieningen en (binnen- en buiten) ruimtes bieden om individueel en 
gemeenschappelijk activiteiten te ontplooien; 

• zich mede-eigenaar van die gemeenschappelijke voorzieningen en ruimtes 
voelen; 

• met enthousiasme een bijdrage leveren aan het onderhouden, opgeruimd 
en schoon houden en mooi(er) maken van die gemeenschappelijke 
voorzieningen en ruimtes; 

• zich uitgenodigd voelen om zelf initiatieven te nemen en deel te nemen 
aan activiteiten die anderen initiëren. 

Aansluitend bij dit ideaal-beeld hebben we een aantal afspraken gemaakt 
rondom de aankomst, het verblijf en vertrek van Hof van Moeder Aarde. 

Welkom (terug) op  
Hof van Moeder Aarde



Aankomst 

Kom op tijd 
In de meivakantie en de zomervakantie verwachten we je op de dag van 
aankomst tussen 15:00 en 18:00 uur ’s middags. Dat geeft ons tussen 12:00 
en 15:00 uur namelijk de tijd om - waar nodig - het gras te maaien en het 
sanitair schoon te laten maken. 

Tijdens het Hemelvaarts- en het Pinkster-weekend hanteren we afwijkende 
aankomsttijden. Dan ben je op de dag van aankomst ’s morgens tussen 9:00 
en 12:00 uur al welkom op het terrein, zodat je in deze lange weekenden zo 
lang mogelijk van je verblijf op ons kampeerterrein kunt genieten. 

Vind zelf je kampeerplaats 
Je kent de weg op Hof van Moeder Aarde. Na aankomst kun je daarom direct 
naar de kampeerplaats gaan die voor jou gereserveerd is. Je hoeft je dus niet 
eerst bij iemand te melden. 

Het nummer van de door jou gereserveerde kampeerplaats staat op de 
bevestiging van je reservering. Voor alle zekerheid schrijven we je naam en 

het nummer van de kampeerplaats die voor jou gereserveerd is op de dag 
van aankomst ook op het bord naast de entree van La Cantina.  

De kampeerplekken met nummers 1 t/m 23 zijn te vinden op het Berkenveld.  
De kampeerplekken met nummers 60 t/m 76 zijn te vinden op het Thujaveld. 
Deze nummers zijn op het Berkenveld en het Thujaveld op paaltjes tussen de 
kampeerplaatsen aangegeven. Midden in dit welkomstboekje vind je ook een 
plattegrond waarop deze nummers terug te vinden zijn. 

Ben je nieuw en heb je moeite om je kampeerplaats te vinden? Neem dan 
contact op met degene die jou op Hof van Moeder Aarde geïntroduceerd 
heeft! Of vraag het aan één van je buren op het kampeerterrein. 

Plaats je kampeermiddel midden op je kampeerplaats 
Plaats je kampeermiddel s.v.p. ongeveer midden op je kampeerplaats. Dat is 
de rechthoek die gevormd wordt door de genummerde paaltjes en water-tap-
punten die langs de singels staan en de stoeptegels die ca. 10 meter uit de 
singel in het gras geplaatst zijn. Op die manier kan er overal wat afstand 
blijven tussen mensen die naast elkaar staan. Zorg er s.v.p. voor dat ook 
eventuele scheerlijnen binnen deze rechthoek blijven, zodat je buren 
voldoende plaats over houden om hun kampeermiddel op hun plaats te 
zetten. 

Parkeer je auto op de parkeerplaats 
Om zowel spelende kinderen als het gras op onze kampeervelden te 
beschermen, is Hof van Moeder Aarde autoluw. 
Het is oké wanneer je op de dag van aankomst stapvoets (5 km/uur) met je 
auto het terrein op rijdt om je kampeermiddel en/of kampeerspullen naar je 
kampeerplaats te brengen. En om ze er op de dag van vertrek met je auto af 
te halen. Gelieve je auto tijdens je verblijf op Hof van Moeder Aarde verder 
op de kampeerplaats te laten staan. 
Het is dus niet de bedoeling dat je steeds met je auto het kampeerterrein op 
en af rijdt. Ook niet om boodschappen uit te laden ;-). Mocht je zoveel 
boodschappen gehaald hebben, dat je ze niet meer kunt tillen, dan kun je 
één van de kruiwagens die tegen de buitenmuur van Amethist staan lenen om 
je boodschappen naar je kampeerplaats te brengen. Mits je de kruiwagen 
meteen na gebruik weer terug zet ;-). 



Verblijf 

We helpen ons zelf en elkaar 
We verwachten van de kampeer-leden van onze gemeenschap een grote 
mate van zelf- en samen-redzaamheid. De vaste bewoners van Hof van 
Moeder Aarde zijn daarom slechts beperkt bereikbaar en beschikbaar voor 
vragen van kampeerders. 

De dienstdoende hofdame of hofheer is ’s morgens tussen 9:00 en 
12:00 uur bereikbaar via 06 - 238 62 942 
Kom je er zelf of samen met anderen niet uit? Of signaleer je iets wat volgens 
jou om actie van de dienstdoende hofdame of hofheer vraagt? Neem dan ’s 
morgens tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch contact met haar of hem. Zij of 
hij is dan bereikbaar via 06 – 238 62 942. 

Bel bij calamiteiten het noodnummer 06 - 53 47 98 22 
Dit nummer is dag en nacht bereikbaar voor calamiteiten die onmiddellijk om 
actie vragen. Voor alle duidelijkheid: dit nummer is niet bedoeld om jou 
persoonlijk “uit de brand te helpen” als: 
* je een deel van je kampeeruitrusting vergeten bent; 
* je een koppelstuk van de blauwe euro-stekker naar een gewone stekker mist 

en daardoor je elektriciteit nog niet kunt aansluiten; 
* je geen stroom meer hebt, doordat je teveel apparaten tegelijkertijd aan 

hebt gezet (meer dan 6 ampère), waardoor de aardlekschakelaar 
omgeslagen is. 

In al dit soort gevallen kun je ’s morgens tussen 9:00 en 12:00 uur bij de 
dienstdoende hofdame of hofheer terecht. 

Is er sprake van een noodgeval? Bel dan 112! 

Je bent zelf verantwoordelijk voor je pijn en plezier 
Bewoners en gasten zijn zelf verantwoordelijk voor hun fysieke, emotionele, 
mentale en spirituele gezondheid. Deelname aan activiteiten, gebruik van 
speeltoestellen, andere speelplekken en bezoek aan de kinderboerderij is dus 
op eigen risico. Kinderen tot 18 jaar zijn aanwezig onder verantwoordelijkheid 
van hun ouder(s) of verzorger(s). 

Ondervind je hinder door het doen of laten van één of meer van de andere 
gasten? Probeer dan in onderling overleg een oplossing te vinden, die recht 
doet aan jouw grenzen en hun wensen. 

Samen maken we het nog leuker 
Wil je graag samen met andere leden van onze gemeenschap iets leuks 
doen? Dan neem je daar zelf het initiatief voor!  
Je kunt je initiatief aankondigen op het schoolbord of het “Vier de zomer in 
festival-sfeer” bord in de buurt van sanitair-gebouw 1.  

Wil je voor je initiatief gebruik maken van één van onze binnenruimtes? Check 
dan eerst even bij de dienstdoende hofdame of hofheer of de desbetreffende 
ruimte op het gewenste moment nog beschikbaar is. 

Voor activiteiten waar andere gasten gratis aan kunnen deelnemen stellen we 
de ruimte gratis ter beschikking. Vraag je een vergoeding voor deelname aan 
je activiteit? Dan vragen wij een afdracht van 30% van je winst tot een 
maximum van de normale huurprijs van de desbetreffende ruimte. 



Ontmoet gelijkgestemden in (of op het terras voor) La Cantina 
La Cantina is geopend van 09.00 uur tot 22.00 uur. Hier kun je voor je zelf een 
kopje koffie of thee zetten, een ijsje eten, boodschappen doen (in “Marieke’s 
Winkeltje”), een boek lenen in de bieb, andere mensen ontmoeten, 
internetten, genieten van eetcafés en live muziek-optredens en de sauna 
reserveren. Gelieve in La Cantina geen films te kijken of online gesprekken te 
voeren, waar anderen dan noodgedwongen van mee moeten genieten. 

Koop biologisch in Marieke’s Winkeltje 
In ‘Marieke’s Winkeltje’ vind je een compleet assortiment biologische 
levensmiddelen (exclusief vlees en vis).  
Je schrijft op een boodschappenlijstje wat je koopt en hoeveel dat kost en 
rekent dat aan het eind van je verblijf af. De boodschappenlijstjes vind je een 
bak naast de weegschaal in de winkel. 
Kinderen vanaf 9 jaar mogen zelfstandig boodschappen doen. Jonger dan 9? 
Dan alleen onder begeleiding van een volwassene. 

Onze moestuin is géén zelfpluktuin 
In de moestuin telen we groenten, fruit, kruiden en bloemen. Onze 
tuinmensen oogsten de verse producten die ze vervolgens in de ‘Marieke’s 
winkeltje’ leggen voor de verkoop. 

Je mag zelf douchemuntjes pakken 
De douchemuntjes vind je in een blauw bakje naast de weegschaal en de bak 
met boodschappenlijstjes in Marieke’s Winkeltje. Op het boodschappenlijstje 
turf je hoeveel douchemuntjes je pakt. De douchemuntjes die je gebruikt 
hebt, betaal je bij het afrekenen. 

We gebruiken alleen biologische schoonmaak- en 
verzorgingsproducten  
Hiertoe zijn er in onze Hofwinkel kleine flesjes afwas- en wasmiddel en 
douchegel/shampoo verkrijgbaar. 

We maken alleen open vuur op de kampvuurplaatsen 
Op ieder kampeerveld is er een kampvuurplek. Daar mag je zo vaak als je wilt 
vuur maken. Hout voor een kampvuur vind je in de vorm van schaaldelen op 
een stapel in de buurt van Toermalijn. Voor € 10 mag je een kruiwagen 
volladen met schaaldelen. Ook dat noteer je dan op je boodschappenlijstje. 
In de buurt van de receptie ligt een spanzaag waarmee je de schaaldelen een 
stukje kleiner kunt zagen.  

Het is niet toegestaan om in de singels rondom de kampeervelden 
hout te sprokkelen 
De stammetjes, takken en twijgen die in de singels liggen, hebben we daar 
namelijk expres laten liggen. Ze dienen als voedsel en schuilplaats voor 
allerlei schimmels, kruipende diertjes en vogels. 

Je bepaalt zelf met wie je in de sauna gaat 
Bij de receptie in La Cantina ligt een klapper waarin je de 6-persoons barrel- 
sauna voor tijdsblokken van een uur kunt reserveren. Zowel in de klapper als 
in de sauna vind je de nodige instructies voor het gebruik van de sauna. Op je 
boodschappenlijstje turf je hoeveel uur je de sauna gebruikt. Het aantal uren 
dat je de sauna hebt gebruikt, betaal je bij het afrekenen. 





We genieten overdag van de verkoeling die het zwembad biedt 
In de zomermaanden (vanaf het hemelvaartsweekend tot half september) is 
het zwembad in principe van 09.00 uur ’s morgens tot 21.00 uur ’s avonds 
geopend. Tenzij anders aangegeven. Gelieve het zwembad alleen met blote 
voeten te betreden. Kinderen mogen alleen onder begeleiding van een 
volwassene binnen de omheining van het zwembad komen. 

Grote wasjes doen we in Robijn 
In Robijn staan twee wasmachines en een droger. De instructies voor het 
gebruik van deze machines vind je ter plekke. 
In Robijn staat ook een gastenkoelkast, waarin je producten gekoeld kunt 
bewaren en/of koelelementen kunt koelen. Om verwarring te voorkomen is 
het dan wel handig om je naam op de verpakking te zetten. 

Huisdieren zijn welkom, mits … 
ze goed verzorgd worden, andere gasten niet tot last zijn, buiten het 
kampeermiddel steeds aangelijnd zijn en buiten het terrein uitgelaten 

worden. Mocht een dier per ongeluk het terrein bevuilen, dan ruimt zijn/haar 
baasje dit zo spoedig mogelijk op. In de gebouwen en binnen de omheining 
van het zwembad zijn huisdieren niet toegestaan. 

We laten de paarden, geiten, kippen en vissen in principe met rust 
Ze hebben namelijk hun eigen ruimte nodig en krijgen van ons genoeg voer 
dat gezond voor hen is. Onder begeleiding van de leden van onze 
dierenkring kunnen kinderen soms helpen bij het voeren van de dieren of naar 
de wei brengen van de mini-paarden. 

Als je alcohol drinkt, doe dat dan met mate 
Geniet nooit met mate. Maar drink s.v.p. niet zoveel alcohol dat je er 
luidruchtig, dronken of ziek van wordt. 

Wil je roken? Ga dan s.v.p. een blokje om! 
Onze rook-tipi bleek zeer in trek als speel-plek en daarom toch niet zo 
geschikt als rook-plek. Zolang we nog geen geschikt alternatief gevonden 
hebben, verzoeken we je vriendelijk om - als je wilt roken - een blokje om te 
gaan. Dat is namelijk de enige manier waarop we kunnen garanderen dat 
mensen die niet roken, geen hinder van jouw rook ondervinden. 

Er wordt op Hof van Moeder Aarde niet geblowd 
Ook voor andere drugs hanteren we een zero-tolerance beleid. 

We gunnen elkaar de nodige rust en stilte 
Overdag geven we elkaar de kans om het tjirpen van de krekels te horen. Het 
geluid van eventuele audio-apparatuur zetten we daarom zo zacht dat het 
alleen op de eigen kampeerplek te horen is.  
’s Nachts geven we elkaar de kans om rustig te slapen. Tussen 23.00 en 7.00 
uur zijn we daarom stil op de camping. Bezoekers die niet blijven slapen, 
vertrekken voor 22.00 uur. 

We scheiden het afval in 5 afvalstromen 
Groente en fruit-resten verzamelen we in de blauwe rolcontainers waar 
“compost” op staat en die op een aantal plekken op het terrein staan.  
Let op! Werp geen dierlijke eiwitten (vlees, vis, eieren) in de compost-
containers, want dat gaat erg stinken! Resten vlees, vis en eieren mogen bij 
het restafval. 



Al het overige afval verzamelen we in containers in de afvalstraat bij 
Parkeerplaats P1. 

Los papier in de blauwe container waar ‘los papier’ op staat; alleen volle 
dozen papier in de daarvoor bestemde grote grijze container in de betonnen 
behuizing. 

Plastic, metaal en drankpakken graag eerst klein maken en dan in de 
container waar ‘los PMD’  op staat. Alleen volle zakken in de daarvoor 
bestemde grijze container in de betonnen behuizing. 

Glas (inclusief deksels) mag in de glascontainer. 

Restafval in de container waar ‘rest-afval’ op staat; als het restafval al in een 
dichte zak zit dan graag in de daarvoor bestemde grijze container in de 
betonnen behuizing.  

Hof van Moeder Aarde is geen afval-brengpunt 
Misschien ten overvloede, maar … Hof van Moeder Aarde is geen 
afvalbrengpunt. Wanneer tijdens je verblijf een deel van je kampeer-uitrusting 
kapot gaat, stellen we het daarom op prijs wanneer je dat thuis in de 
container stopt en niet op Hof van Moeder Aarde achterlaat. 

We legen po’s en plas- en poep-emmers op de Triple P-plek  
Een chemisch toilet mag niet op Hof van Moeder Aarde geleegd worden. In 
“Marieke’s Winkeltje” is een natuurlijke toiletvloeistof te koop. 

We houden samen het sanitair opgeruimd en schoon 
Eens per week - voor de komst van nieuwe gasten - laten we het sanitair 
schoon maken. De rest van de week houden de mensen die van het sanitair 
gebruik maken het sanitair samen schoon. Enerzijds door het sanitair na 
gebruik zo schoon mogelijk achter te laten. Anderzijds door per week dat je 
op Hof van Moeder Aarde verblijft tenminste één maal 1/5e deel van het 
sanitair schoon te maken. 

Het samen schoonmaken wordt mogelijk gemaakt doordat er in alle sanitair-
ruimtes de nodige schoonmaak-materialen en -middelen staan. Ook hangt er 
in elke ruimte een lijst waarop je kunt aangeven wanneer jij of jullie het 
sanitair hebt of hebben schoongemaakt.  

Eén maal per dag wordt de voorraad schoonmaak-materialen en -middelen 
en WC-papier gecheckt en waar nodig vervangen of aangevuld. 

Elke donderdag kun je tijdens onze klussendag helpen om Hof van 
Moeder Aarde opgeruimd, schoon en nog mooier te maken 
We verzamelen om 9:00 uur 's morgens bij La Cantina. We werken in vier 
blokken van 1,5 uur. Tussen half 11 en 11 uur ‘s morgens houden we koffie-
pauze. Tussen half 1 en half 2 wordt iedereen die op een klussendag 
meehelpt een lunch met soep en brood aangeboden. Tussen 3 uur en half 4 ’s 
middags houden theepauze. Na de thee ronden we de klussen af, ruimen op 
en maken een rondje om te genieten van al het werk dat we samen gedaan 
hebben. 



Vertrek 

We hopen dat je (weer) een fijn verblijf op Hof van Moeder Aarde hebt 
gehad. En dat je hebt kunnen genieten van rust en ruimte voor jezelf en de 
verbinding met anderen. Let voordat je vertrekt s.v.p. op de volgende zaken. 

Kom op tijd afrekenen 
Heb je tijdens je verblijf gebruik gemaakt van de warme douches? Verse 
broodjes besteld? Boodschappen gedaan in de hofwinkel? Eén of meer 
kruiwagens met hout gepakt om een kampvuur te maken? Of lekker in de 
sauna gezeten? Dan is het fijn als je voor vertrek je openstaande rekeningen 
betaald. 

In de meivakantie kun je daartoe op vrijdag- en maandagmorgen tussen 9:00 
en 12:00 uur ’s morgens bij de receptie in La Cantina terecht. 

Tijdens het hemelvaarts- en pinksterweekend kun je op zondag respectievelijk 
maandag tussen 15:00 en 18:00 uur ’s middags bij de receptie in La Cantina 
terecht om af te rekenen. 

En in de zomervakantie zit er op zaterdag tussen 9:00 en 12:00 uur iemand bij 
de receptie in La Cantina voor je klaar. 

Laat je kampeerplaats helemaal leeg achter 
Natuurlijk voer je voordat je vertrekt eventueel afval af naar de daarvoor 
aangewezen plaatsen. Maar check voordat je naar huis vertrekt s.v.p. of er 
echt helemaal niets meer op je kampeerplaats ligt. Na jouw vertrek en voor 
de komst van het volgende kampeer-lid van onze gemeenschap, willen we je 
kampeerplaats namelijk maaien. En onze motormaaier gaat kapot als er nog 
een verdwaalde haring, scheerlijn of elastiek tussen het gras ligt. 

Vertrek op tijd 
In de meivakantie en zomervakantie dien je op de dag van vertrek uiterlijk om 
12:00 uur je kampeerplek te verlaten. Dat geeft ons tussen 12:00 en 15:00 uur 
namelijk de tijd om - waar nodig - het gras te maaien en het sanitair schoon te 
laten maken. 

Tijdens het Hemelvaarts- en Pinkster-weekend kun je tot het einde van de dag 
op het terrein blijven. 

Deel je leukste ervaringen op social media 
Ben je enthousiast over Hof van Moeder Aarde? Schroom dan niet om je 
ervaringen op sociale media te delen.  Wil je daarbij foto’s of filmpjes 
gebruiken die je op Hof van Moeder Aarde hebt gemaakt? Check dan eerst of 
de personen die daar herkenbaar op staan er geen bezwaar tegen hebben! 

Blijf via onze besloten online gemeenschap in contact met andere 
kampeer-leden 
Als kampeer-lid van onze coöperatie heb je niet alleen het recht om een 
kampeerplek te boeken, maar ook een jaar lang gratis toegang tot de 
besloten online gemeenschap op onze website. Dit is één van de manieren 
waarop je in contact kunt blijven met de geestverwanten die je op Hof van 
Moeder Aarde hebt ontmoet en elkaar het hele jaar kunt blijven inspireren 
voor een bewust, duurzaam en divers leven.  
Je vindt onze online gemeenschap door met je gebruikersnaam en 
wachtwoord in te loggen op het ledendeel van onze website. 

Wordt donateur van Stichting Hof van Moeder Aarde 
Draag je Hof van Moeder Aarde een warm hart toe? Dan kun je overwegen 
om - naast kampeer-lid van onze coöperatie - ook donateur van Stichting Hof 
van Moeder Aarde te worden. Dat doe je door € 5, € 50, € 500 of elk ander 
meervoud van € 5 over te maken op IBAN NL55 TRIO 0391 1939 37 ten name 
van Stg Hof van Moeder Aarde onder vermelding van “Ik geef graag een 
stukje van de aarde terug aan haar zelf”. Alle giften die de stichting van 
donateurs ontvangt , gebruiken we om de grond onder Hof van Moeder 
Aarde “vrij te kopen”. Wil je hier meer over weten? Klik dan op onze website 
in het footer-menu op de pagina “Crowdfunding” of lees de folder die in La 
Cantina ligt. 

Hartelijke groet en graag tot ziens! 

Harm, Joyce, Arjan, Joke, Marcel, Richard, Jenny, Aschwin en Carianne.
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