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Naar aanleiding van de aangescherpte en nieuwe maatregelen van het kabinet 

om het Coronavirus onder controle te krijgen volgt in het groen een uitgewerkt 

beleid van de Midicamping voor onze gasten. 

  

Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet 

thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een 

frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van 

anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen 

mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand 

tot elkaar. 

• Gasten die welkom zijn: 

1) Gasten (die hier in de buurt werken) en een groot deel van het jaar op de 

camping 'wonen' en zich aan de regels houden 

2) Gasten die momenteel tussen twee huizen zitten en dus niet naar huis 

kunnen en zich aan de regels houden. 

3) Gasten die een vaste plek hebben en vanwege een verminderde weerstand 

naar de camping zijn gevlucht en zich aan de regels houden. 

4) Gasten die een vaste plek hebben en onderhoud moeten plegen of willen 

genieten van hun tweede huis en zich aan de regels houden. 

• Gasten die geweigerd worden: 

 

1) Gasten die het thuis zitten zat zijn en vakantie willen vieren. 

2) Gasten die uit bv. Spanje komen en zichzelf hier willen isoleren voordat ze 

naar huis en familie gaan. 

3) Bezoek 



Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook 

koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen 

in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf 

ziek worden. 

• Als u kucht, hoest en/of verkouden bent en u valt onder de eerste 3 

genoemde gasten dan neemt u telefonisch contact op met de receptie 0181-

404179 en zullen we overleggen hoe nu verder. In uiterste nood zullen we u 

helpen. Blijf wel in isolatie!  

• Als u kucht, hoest en/of verkouden bent en u valt onder de 4e genoemde 

gasten groep dan blijft u en uw gezin thuis en komt u niet naar de camping. 

 

Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met 

minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een 

uitzondering, waarover later meer informatie komt. 

• Op de camping zijn bijeenkomsten verboden. De kantine, speeltuin en 

jeugdhonk blijven dicht. Er is geen animatieprogramma 

 

Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen 

om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deur 

beleid. 

• Hier moeten we kijken naar het gebruik van het sanitairgebouw. 

• Indien u sanitaire mogelijkheden heeft in uw chalet dan gebruikt u deze.  

• Voor de gasten die deze faciliteiten niet hebben houdt dan rekening met de 

mede kampeerders. Houdt ten alle tijden minstens 1.5 m. afstand van elkaar. 



• We zullen de 'drukte' monitoren en eventueel later met meer maatregelen 

komen. Denk hierbij aan tijdschema's en gebruik schema's. 

• Als u een onwenselijke situatie ervaart, gaarne melden bij de receptie. 

 

Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet 

treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in 

staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten. 

• Mensen laten we met z'n allen voorkomen dat dit niet gaat gebeuren!! 

• Blijf zo veel mogelijk rondom je kampeermiddel. 

• Mocht je een frisse neus willen halen loop/fiets dan over de rustige 

polderwegen. 

• Sla de drukte op de stranden en natuurgebieden over. 

 

Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. 

Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die 

geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in 

hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd. 

• Hier zit het probleem voor de toeristische gemeentes. In het zomerseizoen 

verdubbeld of verdriedubbeld het aantal personen op het eiland. Dat is in 

normale tijden meer dan wenselijk maar momenteel kan het dorp deze 

toestroom van toeristen niet verwerken. 

• De gevraagde 1,5 m is dan niet meer te waarborgen en zo komen de 

bewoners van het dorp in de knel.  

Daarom wil ik aan de gasten die hier aan het genieten zijn van hun tweede 



huis of met het onderhoud van bv. de tuin om hun boodschappen van thuis 

mee te nemen en, als deze op zijn, weer een aantal dagen te vertrekken 

richting huis. 

Voor noodaanvragen kan je altijd terecht bij de receptie. 

• Het is een heftige regel maar volgens mij de enige manier waarop de 

gemeente ziet dat er geen extra belasting is op de veiligheid van de 

bewoners. 

 

De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. 

Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening 

makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke 

locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes 

worden opgelegd. 

• Terwijl ik dit allemaal zit te schrijven voel ik ook de onwerkelijkheid van de 

hele situatie maar, misschien door mijn achtergrond, vraag ik u toch om u 

alle regels te houden. Dit is de enige manier om het virus te stoppen 

waardoor we hopelijk later kunnen genieten van een mooie zomertijd. 

Laat je van de beste kant zien, houdt je aan de regels en blijf gezond! 

 


