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Welkom op domein ‘De Kalei’ en meer bepaald in ‘De Wilg’ 

De verantwoordelijke doet het onthaal en laat je ‘De Wilg’ zien.  

Eventuele schade dient onmiddellijk gemeld te worden aan de verantwoordelijke. 

Schade/ Extra kost 

➢ Schade of verlies worden achteraf verrekend aan de nieuwwaarde, vermeerderd met de nodige loonkost (in 

regie). Op het einde van je verblijf zal de huisverantwoordelijke de nodige controles uitvoeren en het verbruik 

berekenen. Eventueel gebruik van extra toestellen (jacuzzi, springkasteel, frigowagen, zware 

geluidsinstallaties, …) is niet in de volpensionprijs begrepen. Het tarief wordt voorafgaandelijk met de 

huisverantwoordelijke besproken. 

➢ Bij extreem vuile lokalen, tafels, sanitair, slaapkamers wordt een poetsbedrag aangerekend van 45 euro/uur. 

Weet dat dit bedrag al vlug kan oplopen tot zelfs €200. Zie verder. 

➢ Het beschrijven van bedden, muren, … zal extra in rekening gebracht worden. Wij zitten in een mooi, zuiver 

gebouw en willen dat zo houden. Op dit ogenblik hanteren we €75 per graffiti., van welke aard ook. 

➢ Draag zorg voor alle materialen die je ter beschikking hebt. Er mag geen materiaal (tafels, stoelen, …) van 

binnen naar buiten gebracht worden. Matrassen, kussens, … mogen niet van kamer veranderen. Tafels en 

stoelen zijn ter beschikking in de Buitenhub. 

Roken 

➢ Roken is overal verboden, zowel in de gebouwen van de Kalei als in de omliggende bossen. Er zijn wel 

peukpotten voorzien aan het formatieplein. 

Het Domein 

➢ Er mogen geen gaten, greppels of putten gegraven worden in de weide en in het bos. 

➢ Het gebruik van een geluidsinstallatie kan aanleiding geven tot geluidshinder. Beperk dus de duur en het 

volume. Houd rekening met de nachtrust van de anderen. 

➢ Parkeren doe je op de daarvoor voorziene plaatsen. Als die bezet zijn, ken het langs de kant van de weg. Let 

erop dat je wagen volledig van de weg af staat. 

LEEFREGELS ‘DE WILG’ 
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Nachtrust 

➢ Wij vragen aan al onze groepen om de nachtrust te respecteren en het tussen 22u30 en 7u30 buiten stil te 

houden. Nachtspelen zijn niet toegelaten in de onmiddellijke omgeving van het domein. Neem 1 km afstand en 

maak afspraken met de huisverantwoordelijke. 

Maaltijden 

➢ Drank, maaltijden, vieruurtje, … worden afgenomen van De Kalei. 

➢ Je overlegt met de huisverantwoordelijke over de uren van de maaltijden en eventueel speciale wensen en 

aanpassingen. De normale uren zijn: 08u30 – 12u – 16u (vieruurtje) – 18u. Gelieve de gemaakte afspraken na 

te komen.  

➢ Eten en drinken mag niet meegenomen worden naar de slaapkamers. Op de slaapkamers mag niet gegeten 

worden. Enkel water drinken is toegestaan op de slaapkamers. 

➢ Het aantal personen en de aanpassingen voor het menu (vegetarisch, halal, allergieën,    …) moet je ten laatste 

10 dagen voor het verblijf doorgeven, zodat wij er nog rekening mee kunnen houden. 

Brandveiligheid 

➢ In ‘De Wilg’ is er een centraal brandmeldsysteem. Een vals brandalarm veroorzaken kost je €25 

➢ Blustoestellen, branddetectie, vluchtdeuren: gebruik ze enkel in geval van nood. 

➢ Branddeuren mag je niet blokkeren. 

Afval sorteren 

➢ Wat waar hoort krijg je als bijlage met dit document meegeleverd. 

Beddengoed 

➢ Gebruik van een onderlaken en een kussensloop is verplicht, ook bij een slaapzak. Jullie dienen hiervoor zelf te 

zorgen. Een set lenen kan tegen de prijs van €9. 

➢ Wie een deken wil, moet ook een hoeslaken meebrengen 

Wat moet je zelf meebrengen? 

➢ Beddengoed en EHBO 

➢ Spel en/of knutselmateriaal 

Met zorg omgaan met gebouw en materiaal 

➢ Er mag geen materiaal (tafels, stoelen, …) van binnen naar buiten gebracht worden. Matrassen, kussens,  … 

mogen niet van kamer veranderen. Tafels en stoelen zijn ter beschikking in de Buitenhub. 

➢ Matrassen, kussens, keukengerei, … zijn geen spelmateriaal. Matrassen en kussens blijven op de bedden waar 

ze op liggen. We gaan niet met schoenen op de bedden. 
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➢ Ruwe spelen en balspelen gebeuren buiten 

➢ Let op met verf en kaarsvet, zet zeker geen theelichtjes op de grond of tafel zonder onderzetter. 

➢ Bruine en andere tapes mogen niet gebruikt worden. Alleen schildersplakband is toegelaten. 

➢ Alle toegelaten tapes (zie hierboven), touwtjes en andere bevestigingsmaterialen moeten bij het einde van het 

verblijf verwijderd worden, zowel binnen als buiten 

➢ De witte schrijfborden in de daglokalen mogen enkel beschreven worden met speciale stiften, niet met 

alcoholstiften of andere stiften. Schade of een eventuele vervanging zal aangerekend worden.  

➢ Ook de buitenomgeving dient bij het vertrek verwijderd te worden van papiertjes, plastiekjes, … 

 

Aanwezigheidslijsten 

➢ Voor alle groepen: gelieve 1 week voor je verblijf een lijst met naam, adres en geboortedatum van alle 

aanwezigen te sturen naar dekalei@dekalei.be en naar het plaatselijke politiekantoor t.a.v. 

hubert.vranken@politie-maasland.be 

Tafelmanieren 

➢ Het document ‘Opruimen van de tafels tijdens en na de maaltijd bij volpension’ wordt meegegeven met de 

leefregels. 

Kampvuurreglement 

➢ Bij aankomst spreek je met de huisverantwoordelijke af wanneer je een kampvuur wil houden 

➢ Bij een code oranje of rood mag er absoluut geen vuur gemaakt worden. Je kan dat zelf nakijken op 

www.natuurenbos.be/waarschuwingen 

➢ Als het bovenstaande allemaal in orde is kan je hout gaan sprokkelen. Vraag aan de huisverantwoordelijke in 

welk bos dat mag. 

➢ Hat kampvuur moet voldoen aan de regels uit het kampvuurreglement (als bijlage meegeleverd) 

 

Wij wensen U allen een formidastisch kamp toe! 

Het Voltallige Kaleiteam. 

  

mailto:dekalei@dekalei.be
mailto:hubert.vranken@politie-maasland.be
http://www.natuurenbos.be/waarschuwingen
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Opruimen van de tafels tijdens en na de maaltijd  bij Vol Pension 

 

➢ Voor de eerste maaltijd wordt de tafel gedekt door personeel ‘De Kalei’, nadien door de groep. 

➢ Na elk Gerecht worden de tafels afgeruimd. Liefst 1 persoon per tafel. 

Borden en bestek verzamelen op de hoek van de tafel bij 1 persoon. 

Daarna op de afruimkar het bestek in de specifieke emmers verzamelen. 

Borden en kommen op de juiste plaats op de afruimkar verzamelen. 

Na het afruimen wordt het volgende gerecht opgediend. 

Etensresten in de specifieke emmer. 

Brood afzonderlijk in een andere emmer.  

PMD in de blauwe afvalbak.  

Restafval in de zwarte afvalbak.  

De borden dienen schoongeveegd te worden (met pannenlikker).  

Restjes als chocopoeder, mayonaise… bij de etensresten.  

Water samengieten in 1of meerdere kannen. 

Kommen dienen ook uitgeveegd met pannenlikker. 

➢ Na de maaltijden worden de tafels afgeveegd (met nat) en gedroogd. 

➢ Nadien worden de tafels gedekt voor de volgende maaltijd en dit door de groep.  

Alle te gebruiken materialen zullen klaar staan op een kar. 

➢ Na de laatste maaltijd (einde periode) dienen de tafels afgeruimd en afgeveegd (met nat) en gedroogd te worden.  

De stoelen dienen dan ook afgeveegd met nat, erna worden de stoelen op de tafels geplaatst, volgens tekening. 

De eetzaal dient met de borstel geveegd te worden. 

➢ De laatste ochtend (ten laatste een halfuur na het einde van het ontbijt) dienen de kamers uitgeborsteld te worden, 

matrassen rechtgezet, kussens mooi in de rekjes. 

➢ Voor het vertrek dienen in alle gebruikte lokalen de tafels met nat geveegd te worden, de tafels op de stoelen geplaatst 

te worden en de vloer dient geborsteld te worden. 

➢ Bij extreem vuile lokalen, tafels, sanitair, slaapkamers wordt een poetsbedrag aangerekend van 45 euro/uur. Weet dat 

dit bedrag al vlug kan oplopen tot zelfs €200. 
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Kampvuurreglement  

 

 

1. De Kalei heeft een goedkeuring van het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit is echter niet voldoende. Je spreekt bij 
aankomst met de resident af wanneer je kampvuur wil houden. Bij een eventuele code geel, oranje of rood mag er geen 

vuur gemaakt worden. Dit kan je checken op http://www.natuurenbos.be/waarschuwingen. 

 

2. Zelf nemen jullie contact op met de resident (089/75 52 83) om te horen of het mag. Dit is verplicht! Zij bepalen of het 

mag ja of nee!!! Dit is jullie eigen verantwoordelijkheid. 

 

3. Als dit in orde is kunnen jullie hout beginnen sprokkelen. Dat kan in de omliggende bossen waar hout gekapt is aan de 

bosranden. 

 

4.  Het vuur mag niet hoger komen dan 2 meter (de vlammen en niet het hout!). Dit betekent houthoogte maximum 1 meter !  

 

5. Er moet een tuinslang of voldoende emmers water in de buurt liggen/staan. 

 

6. Vooraleer de weide te verlaten moet het vuur volledig gedoofd zijn. 

 

7. Er moet een brandblusapparaat bij het kampvuur staan en dat mag niet uit onze gebouwen genomen worden. 

 

8. De dag van het vertrek moet de kampvuurkring opgeruimd worden. Het overschot van hout moet terug in het bos gelegd 

worden, dat kan gerust op een hoop, maar niet op de weide. De kuil dient volledig uitgeschept te worden, de assen 

kunnen naar het Kampvuurassenbakje (aan de geitenstal) evt.: Kruiwagen en schop beschikbaar  
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Afval Sorteren. 

PMD 

Wat? 

Pmd staat voor Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons.  Pmd verzamelt u in de blauwe pmd-zak met logo 

Limburg.net.  Vanaf 1 januari 2022 worden enkel nog pmd-zakken met witte lintjes aan huis opgehaald of kunnen deze naar 

het recyclagepark gebracht worden.  Volledige ongeopende rollen pmd-zakken met zwarte lintjes kunnen tot en met 31 maart 
2022 omgeruild worden tegen rollen pmd-zakken met witte lintjes.  Meer informatie leest u hier 

Wat is pmd? 

• Plastic verpakkingen: flessen, flacons, schaaltjes, vlootjes, bakjes, potjes, tubes, folies en zakjes 

• Metalen verpakkingen: blikjes, spuitbussen, bakjes en schaaltjes, deksels, doppen en kroonkurken 

• Drankkartons 

Wat is geen pmd? 

• Aluminiumfolie 

• Harde plastics: speelgoed, emmer, ... 

• Piepschuim 
• Verpakkingen met kindveilige dop 

• Verpakkingen van motorolie en smeermiddelen, lijm, verf en vernis, siliconenkits, ... 

•  Verpakkingen met een van deze pictogrammen:  

 

 

 

 

 

 

https://limburg.net/in-de-kijker/volle-rollen-oude-afvalzakken-inruilen-kan-tot-eind-maart-2022
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GFT 

Wat mag in de groene container? 

• Schillen en resten van fruit en groenten  

• Koffiedik, papieren koffiefilter  
• Noten, pitten en zaden 

• Plantaardig en dierlijk keukenafval en etensresten 
• Vlees- en visresten, schaaldierresten 

• Eieren en eierschalen 
• Vaste zuivelproducten (bv. kaasresten) 

• Keukenrolpapier 
• Broodresten 

• Snijbloemen en kamerplanten (zonder aardkluit) 

• Gras 
• Bladeren en onkruid 

• Klein tuin- en snoeiafval, haagscheersel  
• Schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout 
• Mest van kleine huisdieren (cavia, konijn, ...) 

Wat mag niet in de groene container? 

• Vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie, ....) 

• Sauzen, vet en oliën > huisvuil 
• Theezakjes, koffiepads > huisvuil 

• Frituurvet en -olie > kga 
• Schelpen van mossels, oesters, .... > huisvuil 

• Mest van grote huisdieren (honden, katten, ...) of grote hoeveelheden 

• Beenderen en slachtafval > huisvuil 
• Dierenkrengen 

• Stof uit de stofzuiger > huisvuil 
• Wegwerpluiers en maandverband > huisvuil 

• Kattenbakvulling en vogelkooizand > huisvuil 
• Asresten, houtskool > huisvuil 

• Behandeld hout (met verf, vernis, impregneermiddel) 
• Aarde en zand 
• Kurk 

REST 

Wat is restafval? 

Afval dat niet gerecycleerd kan worden, niet herbruikbaar is en niet apart wordt ingezameld: 

• Stofzuigerzakken 

• Kattenbakvulling 
• Mosselschelpen 

• Vuil of vettig papier/karton (bv. pizzadoos) 
• Aluminiumfolie 
• Videobanden, cd's, cd-roms 
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Wat is geen huisvuil? 

Afval dat apart wordt ingezameld, aan huis of op het recyclagepark: 

• Papier en karton 

• pmd 

• Harde plastics 
• Keukenafval 

• Textiel 
• Tuinafval 

• Afgedankte elektrische en elektronische apparaten 
• Glas 
• Metalen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


