
Maatregelen en richtlijnen

      Ja! We mogen weer!

We zijn er helemaal klaar voor om jullie in de beste omstandigheden een fantastisch en oh zo welverdiend verblijf te 
bieden.  

Hieronder vind je enkele richtlijnen en tips om je verblijf prettig te laten verlopen. 

We willen jullie vragen om alles goed door te lezen en op te volgen. Het succes van deze extra maatregelen staat of 
valt met de gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen. 

We wensen je een fantastisch verblijf in de Hoge Rielen toe!  

De Hoge Rielen, Molenstraat 62 - 2460 Kasterlee 

Je verblijf op de Hoge Rielen

Basis

• Hou minstens 1,5 meter afstand van elkaar.
• Kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen hebben op het hele domein een mondmasker bij zich. In  

dienstgebouwen van de Hoge Rielen (onthaal, restaurant, uitleendienst) draag je een mondmasker.  
• Was je handen dikwijls en zorgvuldig.  

Gebruik eventueel ontsmettingsgels. 
• Blijf thuis als je ziek bent of als je samenwoont  

met iemand die besmet is.
• Hoesten en niezen doe je in een papieren zakdoek  

of in je elleboog.
• Raak zo weinig mogelijk je gezicht aan.
• Ventileer voortdurend en verlucht ruimtes zo vaak het kan.



Algemene principes

• Vermijd contact met andere groepen. Bij contact met 
medewerkers van de Hoge Rielen hou je minstens  
1,5m afstand.

• Respecteer de aanwijzingen in verband met 
afstand houden, hygiëne en eenrichtingsstroken 
zoals aangeduid op de affiches en vloerstickers in 
de dienstgebouwen van de Hoge Rielen (onthaal, 
restaurant,…). 

• Hou voor de interne organisatie van je verblijf (met 
hoeveel personen je mag samenkomen, welke 
maatregelen van kracht zijn, ...) rekening met de 
actuele regels binnen de samenleving. Als vereniging, 
school, ... hou je uiteraard rekening met de regels die 
gelden voor jouw sector.

• Reinig en desinfecteer de accommodatie en alle 
aanwezige materialen voor, tijdens en na je verblijf. 

Voorafgaand aan je verblijf

• De Hoge Rielen bezorgt je de nodige documenten 
vooraf via e-mail. Vul ze in en mail ze bij voorkeur 
vooraf terug:  veiligheidsverklaring en deelnemerslijst 
(per contactbubbel, indien van toepassing).

• Voorzie zelf de nodige materialen: handzeep, papieren 
handdoekjes, zakdoeken, desinfectiemiddelen, 
alcoholgel, mondmaskers, EHBO-materiaal… 

• De Hoge Rielen zorgt ervoor dat de accommodatie 
grondig gereinigd en verlucht wordt voor je aankomst.  
De contactgevoelige oppervlakken worden ook 
ontsmet. 

Bij aankomst

• Slechts één persoon meldt zich op het onthaal voor de 
incheck. 

• Sleutels en eventuele rijkaarten worden voor 
overhandiging ontsmet.

• We raden aan om de aanwezige keukeninventaris 
bij aankomst eenmalig te ontsmetten voordat je er 
gebruik van maakt. De Hoge Rielen zorgt voor een 
desinfectie- en reinigingsmiddel dat geschikt is voor 
de afwas.

Tijdens het verblijf

• Ventileren en verluchten

 Ventileer voortdurend alle lokalen (door vensters en 
deuren op een kier of op kiep te zetten). Verlucht 
meermaals per dag door ramen en deuren een tijdlang 
wijd open te zetten. 

• (Dons)dekens 

 Er zullen geen dekens of donsdekens aanwezig zijn in 
de accommodatie (uitgezonderd in hostel Wadi). Vraag 
dus aan de deelnemers om zelf een slaapzak of deken 
mee te brengen, alsook lakens en kussensloop. 

• Maaltijden in het restaurant 

 In het restaurant gelden volgende afspraken:
 • Er wordt voldoende afstand voorzien tussen   

 verschillende groepen.
 • Het is ook mogelijk dat er aangepaste eettijden  

 zullen worden afgesproken. 
 • Iedereen vanaf 12 jaar draagt een mondmasker  

 bij het binnenkomen, rondstappen en    
 buitengaan. Enkel tijdens het zittend eten en   
 drinken kan het mondmasker worden uitgedaan.

• Workshops 

 Onze workshops, incl. het klimbos, kunnen plaatsvinden. 
Iedereen vanaf 12 jaar draagt een mondmasker. Bij een 
gemengde groep deelnemers (+12 en -12 jaar) draagt 
de hele groep een mondmasker. Je voorziet deze 
mondmaskers zelf.

• Sporthal en sportvelden

 De sporthal en het sanitair worden dagelijks grondig 
gepoetst. De contactgevoelige oppervlakken worden 
ontsmet. Kleedkamers, douches en toiletten zijn 
beschikbaar, maar bij voorkeur kleed je je om en 
douche je in je accommodatie. 

• Besteldienst

 Voor jullie aankomst worden de bestellingen in de 
accommodatie geleverd. Tijdens het verblijf wordt er 
geleverd aan de deur.

• Aankopen

 We verkiezen elektronische betalingen boven cash. 

•Bij vertrek

• Besteed extra aandacht en tijd aan de schoonmaak 
van de accommodatie, met speciale aandacht voor 
contactoppervlakken en keukenmateriaal. 

• Slechts één persoon meldt zich op het onthaal voor de 
uitcheck.

Je kan deze info alsook een uitgebreide versie van onze
coronagids terugvinden op www.dehogerielen.be/corona.

De Hoge Rielen, Molenstraat 62 - 2460 Kasterlee 


