
Informatie betreffende Coronavirus (COVID-19) 

Gezondheidssituatie Coronavirus 
Wij snappen dat er veel vragen zijn over het Coronavirus (COVID-19) en het verblijf bij de 
Groenlanden.                                                                                                                                           

De ontwikkelingen omtrent het Coronavirus en de richtlijnen van de Nederlandse overheid, 
het RIVM, Gemeente en de brancheorganisatie K.H.N./Recron wordt nauwlettend in de 
gaten gehouden.     

Op deze pagina houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen 
en beantwoorden we veel gestelde vragen over de gevolgen van de coronavirus voor je 
vakantie. 

Laatst gewijzigd op: 23 April 10.30 uur 2020 

We hebben 21 april 2020 kunnen horen, dat de maatregelen worden verlengd 
tot 10 mei.  Blijf zoveel mogelijk thuis. 
 

Wij attenderen u erop dat de sanitaire voorzieningen gesloten zijn.                                                                 
Het paviljoen is ook gesloten van horeca en snackhoek. 
Ook wijzen wij u erop de maatregelen van het RIVM in acht te nemen. 
Hier gelden dezelfde beperkingen als thuis. 
 
De maatregelen die er al zijn blijven tot 10 mei.                                                                                          
Er zijn geen beperkingen bij gekomen.                                                                                                           

Voor een ieder die een vitaal beroep heeft, of op welke manier dan ook afhankelijk zijn van, 
of te maken krijgen met de vitale beroepen,  en voor alle gasten:                                                             

HEEL VEEL STERKTE GEWENST  -   PROBEER GEZOND TE BLIJVEN 

    Gezondheidsadviezen voor iedereen 
• Was uw handen 
o 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen 
o Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, 

natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest. 
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog 
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg 
o Was daarna uw handen 
• Schud geen handen 
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen 
o Dit geldt voor iedereen op straat, in winkels en op het werk als u een vitale functie 

heeft. Maar niet thuis en ook niet op straat als het mensen zijn uit uw gezin of 
huishouden. 



o Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten 
• Voor iedereen in Nederland geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Werk thuis indien 

mogelijk en ga alleen naar buiten als dat nodig is: boodschappen doen, de hond 
uitlaten, een frisse neus halen of iets voor een ander doen. Blijf op 1,5 meter 
afstand van anderen, behalve binnen uw gezin/huishouden. Ga zoveel mogelijk 
alleen op pad. Mensen werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen gelden 
kunnen wel naar hun werk als dat nodig is. 

• Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest of 
verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en 
ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen, of laat ze bezorgen, zorg 
dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de regels 
die voor iedereen in Nederland gelden (zie boven). Als u 24 uur lang geen klachten 
heeft, mag u weer naar buiten. Mensen werkzaam in cruciale beroepen en vitale 
processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven thuis als zij zelf klachten 
met koorts hebben (overleg zo nodig met uw werkgever). 

• Mensen met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of 
benauwdheid: blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen 
bezoek. Heeft u huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten; alleen wie geen 
klachten heeft, mag even boodschappen doen. Huisgenoten werkzaam in cruciale 
beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven thuis als zij zelf 
klachten met koorts hebben (overleg zo nodig met uw werkgever). Als iedereen 24 
uur geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. Voor meer informatie over de 
leefregels thuis: kijk op de website van het RIVM. 

 

Algemene situatie: 
Het is zover dat de camping open gaat (1 April). 
Dit zal een ander begin van open gaan zijn dan andere jaren. 
We kunnen er niet aan ontkomen dat het coronavirus ook ons land treft. 
 
 

Wij kunnen begrijpen dat er vragen bij u op komen, ik probeer die dan ook zo goed mogelijk 
te beantwoorden. 
Doormiddel van onderstaand informatie over Coronavirus en over de maatregelen die de 
Groenlanden neemt om de verspreiding te voorkomen, hoop ik, dat al een aantal vragen 
beantwoord zijn. 
Maatregelen: 
*Voor een verblijf op de Groenlanden gelden dezelfde landelijke richtlijnen als die u thuis   
volgt.  (richtlijnen van de Nederlandse overheid het RIVM)                                                                                                                                                   
*Alle openbare locaties, kinderspeeltoestellen, paviljoen en snackhoek (alleen afhaal)  zijn 
tot 10 mei 2020 gesloten, in overeenstemming met de landelijke maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus.                                                                                                                   
*Maximaal 1 persoon in de receptie.                                                                                                
*Wij schudden geen handen en voorkomen lichamelijk contact.                                                       

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.rivm.nl/coronavirus/nieuw-coronavirus-in-China/vragen-antwoorden


*Indien u reeds ziekteverschijnselen heeft, dient u thuis te blijven.                                        
*Alle gasten worden verzocht gepaste afstand te houden tot andere gasten eventuele 
medewerkers en leveranciers.                                                                                                                                                  

* Je mag geen visite ontvangen op het terrein                                                                                

 

 

 

Daarnaast nemen wij een aantal extra maatregelen:                                                                  
*Wij dragen, zoals u gewend bent, zorg voor een goede hygiëne. voor het toiletgebouw wil 
ik er nog aan toevoegen:                                                                                                                         
* In het toiletgebouw, douche gedeelte mogen maar 3 personen tegelijk aanwezig zijn.   Er 
staan nr. bordjes buiten neem deze mee en leg terug als je klaar bent.                                              
* Tijdens het schoonmaken zal het toiletgebouw dicht zijn.                                                     
*Blijf niet wachten bij het toiletgebouw om samen scholing te vermijden.                                  
*Ook geen samenscholing op de velden.                                                                                        
*Tip gebruik handschoenen voor het bedienen van deur / knoppen / kranen en nummer 
bordjes                                                                                                                                                      
*Let ook op eigen hygiëne en laat het toiletgebouw netjes achter.                                       
*Maak zoveel mogelijk gebruik van eigen toilet, voor zover dit kan.   

 Denk om je eigen welzijn en dat van je mede gasten. 

de Gemeente Aa en Hunze heeft besloten dat op de campings en jachthavens het toiletgebouw 
gesloten wordt dit in overleg met alle 3 de noordelijke provincies. 

 
De gezondheidsmaatregel duurt nu tot 10 mei. Aankomende week neemt het kabinet een besluit 
over een eventuele verlenging van de looptijd. Daarna nemen de voorzitters van de Veiligheidsregio’s 
een nieuw besluit over het al dan niet gesloten houden van de toiletvoorzieningen op de campings 
en jachthavens. 
 

Op dit moment is het geen geldige reden voor kosteloos annuleren, en valt het niet onder de 
annuleringsverzekering.  

We worden allemaal getroffen op welke manier dan ook door het coronavirus. Als gastvrij 
bedrijf willen wij onze gasten zoveel mogelijk tegemoet komen daar waar mogelijk.           
Ook dit heeft onze volle aandacht  

Heeft u geboekt voor 4 mei en wilt u deze verzetten, neem dan contact op met de 
Groenlanden om uw verblijf naar een latere datum te verplaatsen en de voorwaarden te 
bespreken. 

Op dit moment geldt dat reserveringen vanaf 4 mei niet kunnen worden omgeboekt of 
geannuleerd met als reden coronavirus. Wij adviseren u het even aftewachten. 
Aanbetalingen kunnen desgewenst in overleg opgeschort worden.  

 



Verhuur Blokhut:  

Op dit moment staat Nederland nog niet op slot.                                                                            
De reserveringen staan nog gepland, ook dit kan per dag wijzigen. 

Er zijn een paar aanpassende maatregelen.:  

*Ik adviseer u eigen dekbed en kussens mee te nemen.                                                                                       
*De keuze voor zelf schoonmaken vervalt. Er zullen ook geen schoonmaak kosten in 
rekening worden gebracht.                                                                                                                          
*Let ook op eigen hygiëne en laat de Blokhut netjes achter.                                                       

 

Denk om u eigen welzijn en de gasten na u.    Laten we met zijn allen de maatregelen van de 
overheid in acht nemen om het virus in te dammen. 

 

 

 


