
Regels voor het gebruik van de pizzaoven  
 
1. Allereerst, en van groot belang: de oven is erg heet! Aan de binnenkant kan de  
temperatuur oplopen tot boven de 500 graden. Let dus heel goed op kleine kinderen en 
houd voldoende afstand.   
 
2. Als het weer goed is en wijzelf er zin in én tijd voor hebben, stoken we de oven op. U 
leest dit op de dag zelf op het mededelingenbord bij het toiletgebouw. Omdat het ongeveer 
zeven uur duurt voordat de oven op temperatuur is, kunt u rond 17.30 uur beginnen met 
bakken.   
 
3. Het is de bedoeling dat u zelf pizza’s, drankjes, stoelen en tafel en borden en bestek  
meebrengt. Er staan ook wel een aantal tafels, maar die kunt u niet reserveren. U kunt een 
kant-en-klare pizza bakken, maar er ook zelf een maken met zelf meegebrachte ingrediënten 
zoals tomatensaus, kaas, salami, kappertjes, paprika, champignons etc. Breng in dat geval 
extra bloem en een deegroller mee om het deeg te kunnen prepareren. Of haal bij de Action 
een goedkope pizzabodem met antiaanbaklaag.  
 
4. Bij de oven is een pizzaschep aanwezig. Zorg dat hier een beetje bloem op zit, zodat de  
pizza makkelijk op en af de schep schuift. Mocht u zelf bakken, begin dan vooraan met een  
klein stukje pizza om te kijken hoe warm de bodem van de oven is, het zou zonde zijn als de  
pizza verbrandt. U kunt hem daarna altijd nog iets naar achteren schuiven, waar het warmer 
is. Let daarbij op uw armen! Houd niet uw oventijden van thuis aan. Deze pizzaoven werkt 
anders.  
 
5. Gebruik de oven om de beurt. Bij lekker weer zullen veel gasten een pizza willen bakken. 
Houd er dus rekening mee dat u wellicht niet meteen kunt gaan eten. Ontspan en geniet van 
het gezelschap en de heerlijke geuren.  
 
7. Reserveren van de oven is niet mogelijk, als we hem opstoken is iedereen van harte  
welkom. De oven is bedoeld voor onze eigen gasten (en hun eventuele bezoek). Eén van de  
privileges van kampeerders van Landgoed de Wildert! 
 
8. Het gebruik van de oven is gratis, maar we verlangen wel dat u achteraf opruimt.   
 
9. Geen zin in pizza, maar wel in gezelschap? Kom dan onder het genot van een drankje 
kijken en ruiken.  
 
10. We verzoeken u heel vriendelijk doch met klem niet met de auto de benodigde 
materialen als tuinstoelen, etenswaren etc. heen en weer te vervoeren naar en van de 
pizzaoven. Gebruik van auto’s ondermijnt de rust en het bourgondische gevoel van het 
landgoed. 
 
11. Radio’s e.d. zijn niet toegestaan, maar neem gerust een gitaar (of harp!) mee.  
 
Wij hopen dat het stoken van de pizzaoven ook dit jaar weer een succes zal zijn dit jaar en 
wensen u allen veel smakelijke en gezellige momenten!  
 

 


