Familie Moerkens
De Boomgaard, Westkapelle
Ton en Marjan Moerkens komen zo vaak als ze maar kunnen naar hun chalet op camping De
Boomgaard. Nu het helemaal af is, genieten ze met volle teugen van de mooie en gemoedelijke
omgeving van Westkapelle.
Marjan: “We kwamen al heel lang in Oostkapelle kamperen op een seizoenplaats. Om het hele jaar
door hier te kunnen zijn, gingen we op zoek naar iets permanents, zoals een huisje of chalet.” Bij
Zeeuwse Chalets zagen ze dit type chalet waar ze wel oren naar hadden. Alleen moest er nog wel een
locatie voor gevonden worden. En die zijn er niet veel op Walcheren. Ton: “Er was hier dus nog plek
en samen met Colinda van de Stacaravanmakelaar zijn we gaan kijken. Vervolgens hebben we een
hele dag in Scharendijke aan tafel gezeten om alle mogelijkheden te bespreken. Want nadat we een
showmodel hadden bekeken, hoorden we dat we het chalet ook zelf konden samenstellen. We
hebben onder andere aanpassingen gedaan aan de keuken en de vloer. Dat was een erg leuke dag.”
Tot Marjans spijt konden ze niet bij de plaatsing aanwezig zijn. “Dat vonden we wel jammer. Het was
toen ook nogal slecht weer en alles op de camping was een bende met natte klei. Later in de week
zijn we natuurlijk snel gaan kijken.” Wat ze erg prettig vonden, was dat ze goed konden overleggen
met Arcabo en Zeeuwse Chalets hoe ze alles wilden hebben. Ton: “We hebben veel en goed overleg
gehad met alle partijen. Dat verliep prima. Tijdens alle afspraken die we hadden werd er veel tijd
voor ons genomen. Dat was perfect. Het chalet zelf is opgeleverd naar het idee zoals wij dat voor ons
zagen. We zijn heel tevreden, het is echt van onszelf.” Ook voor Marjan voelt dat zo: “Dit voelt als
ons tweede thuis. We gaan het dan ook niet verhuren, alleen al omdat we er zelf vaak zijn. Ook de
kinderen komen regelmatig langs.”
De tijd die het stel hier doorbrengt, wordt vooral ingevuld met wandelen, liefst aan het strand.
Marjan: “Er is naast het strand sowieso heel veel te doen op Walcheren. Maar het is ook heerlijk om
hier gewoon te luieren en een boek te lezen. Thuis is om bezig te zijn, hier in het chalet is voor niets
doen.”

