
 
 
 
 
Beste gasten,  
 
Zoals het u niet is ontkomen is het corona virus ook in 
Nederland gearriveerd. Een aantal van onze collega’s hebben 
hun camping / recreatiepark al gesloten voor publiek.  
 
Vooralsnog willen en mogen wij open blijven maar voor onze 
en uw veiligheid maar ook voor een aantal gasten die met een 
verlaagde afweer uit voorzorg verblijven in hun chalet, 
hebben we een aantal extra maatregelen.  
 
De maatregel “werk thuis als dat kan” is te vertalen naar “heb 
je vakantie doe dit dan thuis en voorkom contact met 
personen buiten je eigen gezin”.  
 
Een aantal van u hebben ervoor gekozen om er op uit te gaan 
met uw caravan of camper. Gezien het mooie weer snappen 
we dat jullie hiervan willen genieten. Doe dit wel verstandig 
en blijf het nieuws over Corona goed in de gaten houden. 
 
Zolang we niet boven de 100 pers. komen is dit mogelijk 
maar: 
 

- Voorkom contact met anderen en blijf, zoveel mogelijk, in je eigen tuin of op je kampeerplaats. Dit is een 
regel die een verblijf met kinderen in principe al onmogelijk maakt 

- Nodig geen visite uit 
- Beperk het aantal overnachtingen op de camping  
- Er zijn, tot nader order, geen camping activiteiten. Dus geen paardrijden, speeltuin of jeugdhonk 
- De receptie is dicht behalve voor zeer belangrijke kwesties, anders kan je appen. (0642693974) 
- Het toiletgebouw is voor de vaste gasten gesloten tenzij zelf geen faciliteiten hebben  
- Het toiletgebouw deelt u met onze andere gasten. Neem de hygiëne hier extra serieus. Denk na bij alles wat 

u aanraakt. 
- Indien u naar de camping wilt komen om, uit voorzorg, jezelf te isoleren neem dan even contact op 
- Ga er lekker met de fiets of wandelend op uit en ontdek de mooie omgeving van onze camping 

 
We doen hierbij een beroep op jullie eigen verantwoordelijkheid. Tuurlijk nemen we zelf ook de algemene en extra 
regels in acht en zullen in het toiletgebouw extra desinfecteren en schoonmaken. 
 
Laten we hopen dat na 6 april het campingleven kan opstarten en tot die tijd wensen we jullie wijsheid en 
gezondheid toe. 
 

 
Groeten Arie en Ellen van der Burgh 
 

Midicamping Van der Burgh 
 
 
 

 


