Welkom bij

Heggies Speelschuur
EXTRA INFO IVM MAATREGELEN CORONA ( m.i.v. 1 juli)
• Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM en volgen het protocol van
onze branche organisatie HISWA-RECRON
• Heb je verkoudheidsklachten blijf thuis! (Bij koorts moet hele gezin thuisblijven)
• Houd > 1,5 meter afstand van mede gasten en medewerkers
• Houd je aan de instructies op het terrein volg de aanwijzingen van het personeel op

• Het is niet meer nodig om te reserveren als je komt spelen.
Wel eerst melden bij de receptie om de gezondheidscheck te doen
Binnen en buiten geldt: op 1,5 meter afstand!
Uitzonderingen voor personen uit 1 huishouden en kinderen tot 18 jaar.

• Kinderfeestjes wel graag reserveren (telefonisch of via website)
Dan kunnen we een verjaardag stoel klaar zetten voor de jarige!
(voor kinderen t/m 12 jaar geldt 1.5 meter afstand ook niet tot volwassen / begeleiders)

• Bij de entree/ingang - receptie zijn max. 4 personen tegelijk welkom
• Binnenspeeltuin
Kinderen mogen in het toestel spelen, niet in de zaal spelen/rennen! Kinderen die groot genoeg zijn en
zelfstandig kunnen spelen, graag zonder ouders in het toestel.

• Buiten speeltuinen – skelters
De kinderen mogen uiteraard ook spelen in de buitenspeeltuinen op trampolines en met de skelters.
(zwemmen is niet toegestaan, alleen voor campinggasten!)

• Online bestellen: je kunt online op tafel je drankje of eten bestellen.
https://zandhegge.menuapp.nl/ . Je besteld en betaald en onze medewerkers brengen het aan tafel.
Iets bestellen kan natuurlijk ook aan de balie bij 1 van onze medewerkers. We hebben ook buiten een
loket gemaakt om consumpties te bestellen.

• Op onze website staat een druktemeter
Hierop kun je zien of er al veel mensen zijn om te spelen. We kunnen niet meer mensen
binnen laten dan er stoelen zijn. Buiten hebben we ook een mooi terras.
Weest verstandig Alvast bedankt voor jullie medewerking. Veel speelplezier !
Koos en Lilian van Selm en Team Heggies Speelschuur

