
Veelgestelde vragen met betrekking tot Corona  

Kan ik met mijn school het Herinneringscentrum Kamp Westerbork bezoeken tussen 13 en 31 maart 2020? 

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork is tot 31 maart 2020 gesloten voor het publiek, dus ook voor 

(school)groepen.  

Ik heb een reservering voor een schoolbezoek tussen 13 maart en 31 maart en een bevestiging van jullie 

ontvangen. Kan dit bezoek toch doorgaan? 

Nee, tussen 13  en 31 maart worden er geen (school)groepen begeleid 

Kan ik met mijn schoolgroep wel het kampterrein bezoeken? 

Het kampterrein is altijd geopend voor bezoekers. U kunt het kampterrein zelfstandig bezoeken, maar het is niet 

mogelijk hiervoor gebruik te maken van een gids. 

Kan ik een ander moment plannen voor het  bezoek  van mijn school aan het Herinneringscentrum? 

Voor het schooljaar 2019-2020 is dit helaas niet meer mogelijk. In verband met de aandacht voor 75 jaar 

bevrijding is er buitengewoon veel aandacht vanuit het onderwijs voor een bezoek aan het 

Herinneringscentrum. De agenda is tot aan de zomervakantie volgeboekt. 

Ik kom niet met een schoolgroep, maar een ander type groep. Gelden voor onze groep dezelfde 

maatregelen? 

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork begeleidt tot en met 31 maart geen groepen. Heeft u uw bezoek in 

het weekend gepland, dan kunt u in overleg met de afdeling educatie de mogelijkheden voor een alternatieve 

datum bespreken.  

Ik ben gastspreker in de periode van 13 t/m 31 maart. Kan ik mijn gastles geven?  

Nee, alle gastlessen worden geannuleerd. U krijgt u hierover nog nader bericht.  

Wat moet ik doen als op mijn school of instelling een gastspreker zou komen in de periode van 13 t/m 31 

maart? De gastspreker komt niet in die periode. We vragen u vriendelijk om per mail aan te geven of u de 

gastles annuleert of naar een ander tijdstip wilt verplaatsen. U kunt mailen naar 

steunpunt@kampwesterbork.nl U krijgt hierover nog nader bericht.  
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