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Kaatsheuvel 1 juli 2020 

 

Beste mensen,   

In verband met het coronavirus geldt op dit moment een speciaal protocol op ons bedrijf. Ons bedrijf 

volgt de richtlijnen zoals bepaald door het RIVM en de Rijksoverheid. Daarbij treffen wij een aantal extra 

maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan.  

We vragen u mee te werken aan onderstaande voorschriften om de gezondheid van elkaar te 

beschermen! 

Voor alle gasten geldt: als u koorts hebt of verkouden bent komt u niet naar ons bedrijf. Blijf dan thuis. 

Dit geldt ook voor uw gezinsleden. Hartelijk voor uw medewerking. 

Dorus en  Jolêne van Loon 

06-20935679 

 

Boekingen 

U bent van harte welkom. Onze voorkeur gaat uit naar boeken via ons mailadres 

[info@vanloonshoekske.nl], wij lezen dagelijks onze mail. 

Receptie  

• Wij zijn geopend maar zullen afstand van u houden. Wij schudden geen handen.  

• Kom met 1 persoon tegelijk, ‘s-avonds om 19 uur naar de picknicktafel onder het afdak 

• Houd anderhalve meter afstand.  Wij vragen om uw geduld.  

Betalingen 

Betaal via internet, of stop geld in de enveloppe wanneer u al hier aangekomen bent.  Wilt u graag de 

rekening ontvangen; noteer dit op het inschrijfformulier en u ontvangt er een op uw staanplaats.  

Terrein  

• Zodra u op ons terrein aankomt, wast u altijd direct uw handen voordat u naar uw staanplaats of onze 

gebouwen gaat.   
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• Zoals u van ons gewend bent; staat uw naam genoteerd op het welkomsbord. Kies uw gewenste 

plaats. HOUD TEN ALLER TIJDEN 1,5 METER AFSTAND VAN ANDEREN!  

• Het kinderspeelgoed mag u zelf meebrengen. Speelgoed hier is momenteel niet beschikbaar.  

Toegang Boerderij en Dieren  

De dieren van de boerderij worden mede verzorgt door onze hulpboeren van de zorgboerderij. Om ook 

de veiligheid van hen te garanderen, is belangrijk de 1,5 METER AFSTAND te bewaren.  

 

Wat is er te doen op de boerderij?  

U en uw kinderen kunnen meekijken naar werkzaamheden op de boerderij (zie website). Wij begeleiden 

momenteel geen activiteiten.  

Sanitairgebouw  

• In het sanitair gebouw dient u ook de 1,5 meter afstand te houden, behalve wanneer u alleen met uw 

gezin in deze ruimte bent. 

• In het sanitair gebouw wordt 2 x per dag schoongemaakt, er staat altijd handzeep klaar,  zodat u uw 

handen regelmatig kunt wassen.  

•Het is niet toegestaan af te wassen bij/in het sanitair gebouw. Maak gebruik van uw eigen 

kampeermiddel of afwasteiltjes bij uw caravan of tent.  

Dagbezoek/visite is op dit moment alleen toegestaan in overleg.  

Informatievoorziening  

Zorg ervoor dat uw contactgegevens bekend zijn bij ons. Wij kunnen u dan snel informeren over zaken 

die relevant zijn. Het zijn bijzondere tijden en deze vragen om bijzondere maatregelen. De veiligheid van 

u, onze hulpboeren van de zorgboerderij en onszelf staan centraal bij onze voorschriften.  

 

Met vriendelijke groet,  

Dorus en Jolêne van Loon 
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