Paar corona-regels WALEUK uitgelicht:
Beste gast,

geldig vanaf 2 mei 2021

Allereerst van harte welkom !

WIJ HANTEREN DE RIVM-REGELS " SAMEN TEGEN CORONA" alsmede de regels van de Overheid,
Veiligheidsregio, Horeca en onze eigen aanvullende (o.a. hygiëne) regels DUS OOK U ZULT UW
VERANTWOORDELIJKHEDEN HIERIN MOETEN NEMEN EN U AAN DEZE & ONZE REGELS DIENEN TE HOUDEN &
BEGRIP/RESPECTVOL RICHTING ONS TEAM/PERSONEEL ALSMEDE DIT BELEID TE ZIJN & DE DEZE EN ANDERE
INSTRUCTIES OP TE VOLGEN VAN HET PERSONEEL ZO OOK DIE OP ONS TERREIN VERMELD STAAN. DAARNAAST DIENT U
ANDEREN ER OOK OP AAN TE SPREKEN ALS U MERKT DAT 'T NIET (of NIET GOED) GEBEURD! DE DIRECTIE BEHOUDT
ZICH HET RECHT VOOR OM U EN UW GEZELSCHAP DE TOEGANG/HET VERBLIJF TE ONTZEGGEN INDIEN MEN ZICH NIET
AAN ONS & DIT BELEID HOUDT !

DE DEUREN VAN WALEUK zijn voor u GEOPEND met ZITGELEGENHEDEN VAN MAX. 4/5 PERSONEN Aan een
tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden
en kinderen tot en met 12 jaar.er mag niet eigenhandig/zonder overleg worden geschoven en/of gewisseld
van/met tafels & stoelen, het zijn nl. vaste zitplaatsen dus geen stoelendans of onnodig gaan/blijven
staan/lopen of 2 of meerdere huishoudens/gezinnen aan 1 tafel of aan elkaar geschoven tafels, is ook niet
toegestaan!!!!) dit alles geldt op ons hele terrein, dus zowel BINNEN als BUITEN..

U bent gezellig voor uw ontspanning & plezier hier. U mag daarom “als tegenprestatie” bij ons aan
1 tafel zitten INDIEN U: uit 1 gezin/ gezamenlijke huishouding komt (samen op 1 adres woonachtig
bent) of als u met z’n tweetjes bent (dan 1,5m afstand houden, indien niet afkomstig van 1
huisadres), kinderen onder de 12 jaar dus niet meegerekend, dit zodat wij ook ontspannen kunnen

& willen blijven werken & niet elke dag opnieuw discussies moeten voeren want anders “is voor u
allen daar het gat van de deur” zullen we maar zeggen !
Verder gelden de Corona basisregels (inmiddels al 1 jaar bekend in NL) & de 1,5 meter afstandregel
op

‘t

gehele

terrein

dus

o.a.

van

andere

tafels/

mensen/gezelschappen

in

het

doolhof,

midgetgolfbaan (mag per huisadres/-houden of groepje van 2 pers), camping, natuurspeeltuin etc.
Gaat u niet (onnodig) staan of lopen op het terras, het zijn nl. vaste zitplaatsen ! Mondkapje
verplicht in Openbare Ruimtes zoals Recreatie & Sanitair-ruimte en zodra u gaat lopen op het
terras (zodra u zit mag mondkapje af)
s.v.p. uw handen goed desinfecteren & handen wassen voor & na uw toiletgebruik, de
benodigdheden hangen aan de schutting tegenover

& in ‘t oranje sanitairgebouw (LET OP: de

Pipowagen is tbv de Camping, dus geen toegang voor dagrecreanten !)
Op onze Boerderijcamping geldt w.b.t. te ontvangen bezoek: max. 2 personen 1x per dag (vooraf
melden Beheerders !).
Mochten er vragen dan wel opmerkingen zijn, meld dit ons s.v.p. dank u wel.
Hartelijk dank voor uw medewerking !
Wij wensen u ondanks dit alles toch ’n prettig verblijf 

Vriendelijke groeten,

Esther & Pieter & team WALEUK

