
Corona-nieuws 23 april 2020 

  

• De camping mag per 1 mei open onder voorwaarden. 

• De kamers gaan per 1 mei open onder voorwaarden. 

• Het blotevoetenpad gaat misschien half mei open, indien de Gemeente Zeewolde 

toestemming geeft om het sanitair weer te openen. 

Onderstaande maatregelen zijn van kracht tot nader bericht. 

 Voor de camping 

 De sanitaire voorzieningen zijn volledig gesloten 

• Kamperen is alleen mogelijk als u zelfvoorzienend bent in uw sanitair (enkel een 

watertappunt en chemische stortplaats zijn beschikbaar) 

• De receptie is alleen open voor nood, gelieve vragen per mail of telefoon te stellen 

• Houd zeker de 1,5 m. afstand aan, ook i.v.m. de dagbesteding ouderen op het erf 

• Bezoek op de camping is niet toegestaan (geen daggasten) 

• Samenscholen op de locatie is niet toegestaan 

• Enkel in nood mogen campinggasten in de regio gebruik maken van de huisartsenzorg. 

Altijd eerst de huisartsenpost bellen 0900 - 3410341 

Voor de kamers 

• Tijdelijk kunnen er per kamer maar 2 personen overnachten 

• De gastenkeuken en algemene ruimtes worden extra schoongehouden 

• De receptie is alleen open voor nood, gelieve vragen per mail of telefoon te stellen 

• Houd zeker de 1,5 m. afstand aan, ook i.v.m. de dagbesteding ouderen op het erf ! 

• Bezoek op de kamers of het erf is niet toegestaan (geen daggasten) 

• Enkel in nood mogen gasten in de regio gebruik maken van de huisartsenzorg. Altijd 

eerst de huisartsenpost bellen 0900 – 3410341 

• U heeft als gast ook een eigen verantwoording i.v.m. de hygiëne, vooral bij het 

keukengebruik. Wij zorgen voor de schoonmaakmiddelen. 

Wij betreuren al deze maatregelen, maar hopen op uw begrip. Zo kan de Sternhof toch 

grotendeels weer open gaan en zorgen wij goed voor elkaars gezondheid. 

Wees welkom op ons groene erf ! 

Met 1,5 meter-groet 

  

IN ENGLISH : 

• The campsite may open from 1 May under conditions. 

• The rooms will open from 1 May under certain conditions. 



• The barefoot path may open in mid-May, if the Municipality of Zeewolde gives 

permission to reopen the sanitary facilities. 

The measures below are effective until further notice. 

For the campsite 

The sanitary facilities are completely closed till further order. 

• Camping is only possible if you are self-sufficient in your sanitary facilities (only a 

water tap and chemical landfill are available) 

• The reception is only open for emergencies, please ask questions by mail or phone 

• Keep at least the 1.5 m distance, also in connection with the daytime activities of the 

elderly in the yard 

• Visiting the campsite is not allowed (no day-guests) 

• Schooling on site is not allowed 

• Camping guests in the region may only use general practitioner care in an emergency. 

Always first call the GP post 0900 – 3410341 

•   

For the rooms 

• Only 2 people can stay overnight per room 

• The guest kitchen and common areas are kept extra clean 

• The reception is only open for emergencies, please ask questions by mail or phone 

• Keep at least the 1.5 m distance, also in connection with the daytime activities for the 

elderly in the yard! 

• Visiting in the rooms or the yard is not allowed (no day-guests) 

• Guests in the region may only use general practitioner care in an emergency. Always 

first call the GP post 0900 - 3410341 

• As a guest you also have your own responsibility regarding hygiene, especially in 

kitchen use. We take care of the cleaning products. 

We regret all these measures, but hope for your understanding. In this way, the 

Sternhof can largely reopen and we take good care of each other's health. 

Welcome to our green yard! 

With 1.5 meter salute 

  

 


