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In memoriam:  

erevoorzitter Walter Metsu 

Walter Metsu is niet meer. Onze oud-voorzitter en tevens 
erevoorzitter overleed op maandag 4 november 2019 in WZC De 
Zilverduin te De Haan. Hij werd 90 jaar. 
  
Van 1983 tot 1995 was campinguitbater Walter Metsu uit Bredene 
de immer gedreven voorzitter van Campingfederatie-CKVB vzw, de 
voorloper van RECREAD vzw. Van bij de stichting van CKVB in 
1964 was hij actief in de beroepsorganisatie. Walter Metsu zetelde 
meer dan 30 jaar als lid van de Raad van Bestuur. 
  
In het volgende nummer van Recrea-Magazine wordt hulde 
gebracht aan zijn jarenlange inzet voor de beroepsorganisatie en 
voor de belangenbehartiging van de Vlaamse kampeersector. 
  
De begrafenisplechtigheid vindt plaats op dinsdag 12 november om 
10.30 u. in de Sint-Theresiakerk te Bredene-aan-Zee, Hendrik 
Consciencelaan 5. 
  
Namens het RECREAD-bestuur, de medewerkers en de 
RECREAD-leden bieden wij zijn echtgenote, zijn kinderen, zijn 
kleinkinderen en achterkleinkinderen en zijn naaste familieleden 
onze oprechte blijk van deelneming aan. 

 

 

 

RECREAD-actie tegen 
deloyale 
concurrentievervalsing 

In de provincie Antwerpen ligt thans een visienota voor van 
Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) over het 
kampeerautotoerisme. Deze nota werd door TPA opgesteld in 
opdracht van gedeputeerde voor Toerisme Jan De Haes (N-VA). 
  
RECREAD is bijzonder verontrust over het voorstel in deze 
visienota van TPA om een netwerk van zogenaamde 
campergastbedrijven op te richten.  
  
Volgens de visienota zouden campergasten daar gratis en 
maximaal 24 u. kunnen verblijven op de parkeerplaatsen van 
bijvoorbeeld landbouw- en fruitbedrijven, fabrikanten van 
streekproducten, restaurants, b&b’s, brouwerijen, abdijen, 
toeristische attracties, enzovoort. 
  
RECREAD heeft een schrijven met al haar bezwaren gericht aan 
gedeputeerde De Haes, daar wij menen dat dit een schadelijke en 
deloyale concurrentievervalsing betekent tegenover de reguliere 

  



kampeersector en een kwalijke omzeiling van het Vlaams 
logiesdecreet. 
  
RECREAD is ook beducht dat het voorstel ook zou uitgewerkt 
worden in de rest van Vlaanderen ten nadele van de erkende 
kampeerbedrijven en camperparken. Kopie van de RECREAD-brief 
aan de gedeputeerde werd ondertussen bezorgd aan alle 
kampeerondernemers in Vlaanderen. 
  
RECREAD roept de Vlaamse kampeerondernemers op om ook 
persoonlijk te reageren tegen de plannen via 
jan.dehaes@provincieantwerpen.be. Ondernemers die willen 
reageren kunnen hun reactie uiteraard ook bezorgen aan hun eigen 
bevriend Vlaams parlementslid, hun eigen politieke partij of aan 
RECREAD via dirk.metsu@recread.be.  

 

 

 

Boost uw zaak samen met 
Westtoer! 

Op 14 oktober jl. organiseerde Westtoer voor de West-Vlaamse 
kampeersector een kick-off infosessie over hun project Toeristische 
Businessmodellen Booster. Dit project biedt de mogelijkheid om in 
te stappen in een nieuw begeleidingstraject waarbij u als 
ondernemer advies krijgt om aan de slag te gaan met een nieuw of 
aangepast businessmodel voor uw zaak. 
  
Vanuit Westtoer worden volgende werkthema’s naar voor 
geschoven als aanknopingspunt voor uw deelname: werken met 
big data (klantengegevens), arbeidsorganisatie, milieu- en 
duurzaamheid, technologische innovatie, seizoensgebondenheid, 
blurring (diversificatie en branchevervaging) en de deeleconomie. 
  
Uiteraard kunnen geïnteresseerde ondernemers steeds via een 
eerste gesprek te weten komen hoe hun eigen ideeën, wensen en 
knelpunten eventueel meegenomen kunnen worden onder één van 
de genoemde werkthema’s. 
  
Bij uw kandidatuur tot deelname wordt uw insteek voorgelegd aan 
een klankbordgroep van een viertal experten op gebied van 
marketing, sales, beleving, HR, financiën en duurzaam 
ondernemen. Vervolgens doet deze klankbordgroep een voorstel 
op uw maat en krijgt u een eigen coach aangewezen. U kunt hierbij 
tot maximaal 20 u. gratis coaching krijgen om uw idee uit te werken. 
U hoort het goed: deze coaching is gratis. Maar opgelet: voor alle 
sectoren samen zijn er slechts 50 plaatsen tot deelname. Gewoon 
doen! 
  
Neem dus snel contact met michel.gilte@westtoer.be. 
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Recreatiebedrijf te koop in de Antwerpse 
Kempen 

 

De uitbaters-eigenaars van Verblijfpark De Stille Kempen melden ons dat hun bedrijf te koop 
staat. Er zijn 96 vaste standplaatsen, 12 toeristische plaatsen kampeerders en 11 plaatsen 
voor tenten. Op de website staan heel wat foto’s. 
  
Geïnteresseerde kopers kunnen de eigenaars contacteren via het adres Heide 37, 3294 
Molenstede-Diest, gsm 0498/50.73.63, info@stillekempen.be, www.stillekempen.be. 
  

 

 

 

  

Actueel én trendy fotomateriaal: een must 
voor uw site 

 

De strijd om de klant wordt vandaag online gestreden en daarom is het belangrijk om goed 
voor de dag te komen op de digitale snelweg. Investeren in een eigentijds ogende en trendy 
website is zeker aan de orde om de klant te overtuigen. 
  
Om de bij haar aangesloten bedrijven te ondersteunen bij de aanmaak van actueel en trendy 
fotomateriaal, organiseert RECREAD in 2020 opnieuw een fotosessie waarbij leden kunnen 
intekenen aan een voordelige ledenprijs van 100 euro voor minstens 30 digitale foto’s van 
uw bedrijf. U kunt de fotograaf zelf instructies geven over de thema’s of onderwerpen die u 
in beeld wilt brengen. Voor bedrijven die intekenen zal RECREAD instructies leveren 
waarmee u onze fotograaf op weg kunt helpen. Voorwaarde voor deelname is dat RECREAD 
ook vrij kan beschikken over het voor u geproduceerde fotomateriaal. 
  
Heeft u als RECREAD-aangesloten bedrijf belangstelling voor intekening in dit collectief 
fotoproject samen met uw collega’s? Laat het ons weten tegen 1 december 2019 via Els 
Dierendonck, verantwoordelijke Administratie via els.dierendonck@recread.be. Voor de 
definitieve intekening krijgen de belangstellende aangesloten bedrijven nog een 
engagementsformulier met nadere afspraken. 
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