
SPELREGELS verblijf - AANDACHTSPUNTEN
001 01 0010 BASIS DOELSTELLINGEN JAGERSHUIS jeugdkampeercentrum VZW

Het KAMPHUIS wordt met voorrang verhuurd aan jeugd- en gehandicapten-
organisaties met een NIET-COMMERCIEEL DOEL;

ter bevordering van het opvoedend jeugdwerk,
met bijzondere aandacht aan het (sociaal)jeugdtoerisme,
het openluchtleven met respect voor de omringende natuur.

001 01 0020 BASIS DOELSTELLINGEN DOELGROEPEN
Het KAMPHUIS is gedurende het volledige jaar met voorrang ter beschikking van
JEUGDWERK- ORGANISATIES, waarvan 80%van de deelnemers/leden onder de 16 jaar
zijn.

GEHANDICAPTEN vallen voor ons onder dezelfde categorie en zijn niet gebonden aan
een leeftijdsgrens.

001 01 0030 BASIS DOELGROEP JEUGDWERK
 CAT.1ao = jeugdwerk alle leden/deelnemers jonger dan -16 jaar

o CAT.1b = jeugdwerk alle leden/deelnemers ouder dan +16 jaar
= reserveren onbeperkt in tijd (contract vanaf 2 jaar voor datum, verder in tijd enkel optie)
o CAT.2 = andere jeugdorganisatie / school of instelling / gehandicapten (geen
leeftijdsgrens)
= reserveren vanaf 10 maanden voor datum,
tijdens de zomermaanden voor 11 juli en na 10 augustus; prijs+5%

Omwille van het decreet “Toerisme
voor Allen” van het Vlaamse
Gewest, verdelen wij de gebruikers
in 3 categorieen met hun eigen
regels en prijzen.

001 01 0031 BASIS DOELGROEP GEHANDICAPTEN
GEHANDICAPTEN vallen voor ons onder dezelfde categorie als CAT.2 en zijn niet
gebonden aan een leeftijdsgrens.

Omwille van het decreet “Toerisme
voor Allen” van het Vlaamse
Gewest, verdelen wij de gebruikers
in 3 categorieen met hun eigen
regels en prijzen.

001 01 0033 BASIS DOELGROEP VOLWASSENORGANISATIES
o CAT.3 = volwassenorganisatie, families, vriendengroep, oud-leiding,...
kunnen ALLEEN gebruik maken van de accommodatie tijdens de maanden  december -
januari & juni *
= reserveren vanaf 5 maanden voor datum; prijs+15% -

Jeugdverenigingen hebben altijd voorrang

Omwille van het decreet “Toerisme
voor Allen” van het Vlaamse
Gewest, verdelen wij de gebruikers
in 3 categorieen met hun eigen
regels en prijzen.
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001 02 0001 BASIS FEESTEN van welke aard ook

fuiven, barbecuefestijnen, ontgroeningen, cantussen,
WORDEN NIET TOEGESTAAN IN HET KAMPHUIS

GEEN tapsinstallaties, discobars,... vereisen tapvergunning, billijke vergoeding,... niet in
orde, boetes,....
cfr. hiervoor zijn administratief vergunningen nodig van gemeentebestuur, sabam,...

001 02 0001 NIET VOOR FEESTEN van welke aard ook
fuiven, barbecuefestijnen, ontgroeningen, cantussen,
WORDEN NIET TOEGESTAAN IN HET KAMPHUIS

GEEN tapsinstallaties, discobars,... vereisen tapvergunning, billijke vergoeding,... niet in
orde, boetes,....
cfr. hiervoor zijn administratief vergunningen nodig van gemeentebestuur, sabam,...

001 02 0010 VERHUUR SPELREGELS VERHUURFORMULE
VERHUUR KAMPHUIS is altijd in ZELFVERZORGING, ZELFKOOK en OPKUIS, steeds
door de HUURDER.

001 02 0011 VERHUUR SPELREGELS
WIJ VERTROUWEN U HET KAMPHUIS TOE GEDURENDE DE DUUR VAN UW
VERBLIJF. GELIEVE HET TE RESPECTEREN EN ZUIVER TE HOUDEN VOOR U ZELF
EN VOOR HEN DIE NA U KOMEN. HET IS BELANGRIJK TE WETEN DAT DE
VERANTWOORDELIJKEN VAN HET JAGERSHUIS DIT OP VRIJWILLIGE BASIS DOEN
EN REEDS JAREN WERKEN AAN DE VERBOUWING VAN WAT EENS EEN RUINE
WAS, EN DIT OM U DE MOGELIJKHEID TE BIEDEN  HIER TE KUNNEN GENIETEN
VAN DE NATUUR. WIJ REKENEN DAN OOK UW BEGRIP EN MEDEWERKING.

WIJ WENSEN U EEN GOED
BESTEED EN AANGENAAM
VERBLIJF.

001 02 0015 VERHUUR SPELREGELS VERBLIJF MINIMUM 2 NACHTEN
WEEKEND = steeds 2 NACHTEN: vrijdag vanaf 18 uur tot zondag ten
laatste 18 uur.

WEEKVERBLIJVEN of KAMPEN (min. 2 nachten) = is een overnachting
steeds van 14 uur tot dag later 12 uur

ééN NACHT kan enkel in de
week tijdens het schooljaar -
enkel- vanaf maandag 8 uur
tot dinsdag 12 uur -of- van
donderdag 14 uur tot vrijdag
16 uur.
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001 02 0015 VERHUUR SPELREGELS GEEN - VERHUUR voor DAGACTIVITEITEN

Het kamphuis wordt niet verhuurd voor DAGACTIVITEITEN.
Voor een dergelijke organisatie, moet zowel een toestemming van de Gerhagencommissie
aangevraagd worden bij de gemeente Tessenderlo, en moet vzw JAGERSHUIS een
toestemming geven.

Eéndagsactiviteiten kunnen
uitzonderlijk voor Looise
organisaties na een specifieke
aanvraag. Hiervoor is ook vaak
een toelating van het
schepencollege nodig!

001 02 0020 VERHUUR ACTIVITEITEN OP DOMEIN EN OMRINGDE TERREINEN
In het kamphuis en op de omringende terreinen mogen ALLEEN ACTIVITEITEN
georganiseerd worden voor de VERBLIJVENDE DEELNEMERS van het Jagershuis!

Dit zijn de personen die vermeld zijn op de deelnemerslijst de overhandigd wordt bij de
aanvang van het verblijf.

UITZONDERING hierop is de
bezoekdag bij de zomerkampen.

002 0010 INFO TERREINE EN GEBOUW
Voor de volledige omschrijving van gebouw, terrein en omgeving verwijzen we naar de
infobrochure, spelregels en binnenhuisreglement.

002 0011 De groep aanvaardt het gebouw in de staat waarin het zich bevindt
De werkgroep Jagershuis verontschuldigt zich, en kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor technische mankementen. Ze zal binnen haar beperkingen de problemen zo goed
mogelijk trachten op te lossen, rekening houdend met het feit dat deze zich vaak ʻs avond
en in het weekend plaats vinden. Momenten waarop we geen externe firmaʼs kunnen
oproepen.

Eventueel slecht opkuizen groep
voorafgaand op de verhuring!
Geen tijd voor verdere opruim.

Of verdoken problemen van een
van de vorige groepen?

002 0020 HUURDER NETHEID EN ORDE GOEDE HUISVADER
De zelfstandigheid van de kampen/weekends brengt met zich mede dat de
kamp/weekendleider volledig moreel en burgerlijk verantwoordelijk is voor alles wat er zich
op het kamp geschiedt. I.v.m. : de vormende waarde van het verblijf, orde en netheid,
tucht, eerbiedigen van personen, planten, dieren en goederen, onderhoud van de
accomodatie, schade,....
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002 0020 VERANTWOORDELIJKHEI HUURDERS

Het Jagershuis is niet verantwoordelijk voor diefstal, vandalisme en ongevallen.

002 0050 SCHADE
De schade wordt terplaatse verrekend en vereffend.verantwoordelijke ten laatste 2 uur na
betreden van het gebouw. Zoniet kan hiermede geen rekening gehouden worden.De groep
is verantwoordelijk voor alle schade door hen aangebracht. Indien de schade niet door hen
werd aangebracht, dient dit dadelijk mondeling of schriftelijk gemeld aan de
verantwoordelijke ten laatste 2 uur na betreden van het gebouw. Zoniet kan hiermede geen
rekening gehouden worden.

De schade wordt terplaatse
verrekend en vereffend.

002 0060 GEEN 2 GROEPEN
Het kamphuis en de terreinen worden nooit afzonderlijk aan twee verschillende groepen
verhuurd.

003 001 DOMEIN AFBAKENING
verharde weg vooraan - rechts eerste bospad - links eerste bospad - achteraan rand ven
AL DE REST NATUURRESERVAAT op wegen, maar niet in bos!

Overzijde weg, ten zuiden van weide, de zandvlakte en aangrenzend bos en heide, 100m
rondom zandvlakte Erkende speelzone, Dus ook voor andere groepen!
Alle andere bossen rondom natuurreservaat.

zie OMGEVINGSPLAN

003 0002 DOMEIN KAMPEERTERREIN
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003 0004 DOMEIN KAMPEERWEIDE aanvullend terrein overzijde kamphuis

met voorzieneingen? Ook bruikbaar als PARKING

BIJZONDERE AANDACHT BIJ
OPRUIM
Dag erna moeten er terug koeien
op de wei?!!!

003 008 ERBUITEN NATUURRESERVAAT HOUTERENBERG  - GERHAGEN
Gelden de regels van het Gerhagenreglement en reglement Natuurreservaten.
Alle wegen toegankelijk, uitgezonderd broegebied Pinnekenswijer.
Speelzoneʼs in infomap.
Enkel toegangsweg kan met auto, alle andere paden auto en moto vrij.

Wegwijzers enkel aan de wegwijzers van het Jagershuis maken. Dag van vertrek
wegnemen.

Het Gerhagenreglement laat
avondspelen in de speelbossen
toe voor de jeugdorganisaties.

003 0010 GERHAGEN STILTEGEBIED Beperkingen door ligging in het natuurreservaat
BIJZONDERE AANDACHT voor GELUIDSVOVERLAST
Geen geluidsinstallaties buiten. Of in deur- of raamopeningen.

AUTOVERKEER strikt beperken. Geen toeterende autoʼs, geen rijdende discobars.
= STILTEGEBIED

AUTOVERKEER alleen
toegestaan op de enige
toegangsweg. Alle andere
boswegen in Gerhagen zijn AUTO:
MOTO VRIJ.

005 001 GERHAGEN WANDELPARK DE MERODE

005 002 GERHAGEN NATUURRESERVAAT HOUTERENBERG
Door de ligging van kamphuis in het natuurreservaat Houterenberg
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010 0001 BRANDGEVAAR KAMPVUUR Brandcode staat aangeduid in de inkomhal

Kampvuuraanvraag via de verhuurder (aan te vragen bij aankomst) en volgens de
geldende reglementering.
Enkel en alleen in de kampvuurkring en bij valavond, geen kampvuur overdag.
Door de ligging van de kampvuurkring beperkt in grootte. cfr constructie en reglement

Bij brandcode ORANJE en ROOD
van de crisiscommunicatie van het
Agentschap Natuur en Bos =
GEEN KAMPVUUR

010 0001 VEILIGHEID
BRAND
ELECTRICITEIT
GAS

020 0001 PARKEREN AUTOʼS
Zoveel mogelijk vermijden van te parkeren op de toegangsweg in de bos.
Let op parkeren onder bomen, voor dorre takken die op auto kunnen vallen bij stormachtig
weer

Eventueel de weide tegenover het
Jagershuis als aanvullende
parking.
Poort gesloten houden voor
toeristen !!!

050 0001 SPEELZONES
Rondom het kamphuis en verder in Gerhagen. Info beschikbaar in het kamphuis

060 0001 AFVALBEHEER
Volgens de geldende regels en
tarieven.
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080 001 NUTSVOORZIENI WATER BUITEN

Buitenwastafel op kampeerterrein.

Buitenkranen aan gebouw

080 002 NUTSVOORZIENI ELECTRICITEIT BUITEN
UITBREIDINGEN BUITEN

REGELING VEILIGHEID & VERPLICHTINGEN KEURING

090 0001 BUITEN DOMEIN
Gelden de regels van het Gerhagenreglement en reglement Natuurreservaten.
Alle wegen toegankelijk, uitgezonderd broegebied Pinnekenswijer.
Speelzoneʼs in infomap.
Enkel toegangsweg kan met auto, alle andere paden auto en moto vrij.

Wegwijzers enkel aan de wegwijzers van het Jagershuis maken. Dag van vertrek
wegnemen.

Het Gerhagenreglement laat
avondspelen in de speelbossen
toe voor de jeugdorganisaties.

090 0002 STILTEGEBIED
GEEN TOETERENDE AUTOʼS,
GEEN GELUIDSINSTALLATIES BUITEN of IN RAAM EN DEUROPENING van het
gebouw of een auto. Maw geen electrische geluidsverwekkers.
Zingen, roepen, spelende kinderen, kampvuur, gitaren,... kunnen.
Beperkt gebruik van oproepmelodie, beperkt in tijd en geluidsterkte.
Eén eenvoudige regel, het mag de voorbij wandelende, joggende, fietsende,...... recreant
niet storen.

Autoverkeer bezoekdag
afspreken

GEEN MECHANISCHE -
ELECTRISCHE
GELUIDSDRAGERS
spreek af met de verantwoordelijke

090 0003 PUTTEN GRAVEN
Enkel op het kampeerterrein en in de speelbos.
Moeten na het verblijf deftig dichtgemaakt worden. Eventueel grond aanvullen van de
hopen die op het kampeerterrein liggen
Zeker de gaten van pionierpalen !!! zijn poten brekers voor de dieren, maar ook gevaarlijk
voor spelende kinderen. Vullen met zand en goed aanduwen.
GEEN GATEN IN TERREIN ROND HET KAMPHUIS gras, OF IN  DE KAMPVUURKRING

NIET ROND HET HUIS

DE PUTTEN DIE JE MAAKT
OOK DICHTEN
DE VOLGENDE GROEP EEN
GAAF TERREIN BIEDEN
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090 0004 BOMEN EN STRUIKEN LAAT HET GROEN GROEIEN

GEEN messen, bijlen en zagen in de bossen.
enkel dood hout gebruiken dat op grond ligt.
ZEKER HET LOOFHOUT RESPECTEREN, dit zijn de speelbomen van de volgende
generatie. Dus de leden aanleren dat ook de dunste twijgen dik moeten kunnen worden.
blijf uit de zwakke bomen. OOK dode bomen hebben een nut in de natuur, laten staan!
Voor de rest kan men in de bomen klimmen. Bij gebruik van touwen, boomstam
beschermen!

ALS ER ERGENS TAKKEN MET
GROENE BLADEN LIGGEN
=
IS ER EEN BOOM OF STRUIK GEFNUIKT
HERSTELTIJD = ENKELE
JAREN, OF AFSTERVEN VAN
STRUIK OF BOOM

090 0005 SPEELZONES
Terug te vinden in de infomap, met kaarten. Zie bakje in brievenbus hal.
ALGEMEEN
Laat de speelbos achter zonder touw, papier, of andere restanten.
Gebruiksklaar voor de volgende groep, zonder storende, niet natuurelementen.

http://www.natuurenbos.be/nl-
BE/Natuurbeleid/Toegankelijkheid/
Speelzones_in_Vlaanderen.aspx

090 0010 BRANDGEVAAR
Het Agentschap Natuur en Bos bepaald de bepaald de brandfase en
preventiemaatregelen. De huurders worden hiervan op de hoogte gebracht, door de
boswachter, de verantwoordelijke van de Gemeentelijke Jeugddienst of de
verantwoordelijke van het Jeugdkampeercentrum Jagershuis. Zij melden u de regels waar
men zich moet aan houden.

Kampvuur, kookvuur, barbecue,... maar ook de sigaret is een vuurhaard, hoe klein ook!!!

www.natuurenbos.be

http://www.natuurenbos.be/nl-
BE/domeinen/Crisiscommunicatie/
De%20verschillende%
20risicofases

090 0011 ROOKVERBOD
IN DE BOSSEN - OP HET TERREIN - IN HET HUIS
Enkel achter het gebouw aan de keuken is een asbak.
Denk eraan, jullie zijn met kinderen aan het werken, geef het goede voorbeeld. Beperk het
roken, en als het dan toch moet, graag op de voorziene plaats. Zodat er ook geen
sigarettenpeukjes achterblijven!

GEEF HET GOEDE VOORBEELD
AAN DE KINDEREN
EN TRACHT HET ROKEN TE
LATEN OF TOCH MINSTENS TE
BEPERKEN IN TIJD EN PLAATS

090 0012 KAMPVUUR enkel na melding bij de aanvang van het verblijf
Na melding worden de nodige afspraken gemaakt.
ENKEL ʻS AVONDS, NOOIT OVERDAG
ENKEL DOOD EN DROOG HOUT, GEEN GROEN HOUT dit wil zeggen dat er bomen of
struiken beschadigd zijn !!! Dit brand NIET en geeft veel ROOK.
GEEN BIJLEN EN ZAGEN in de bos, enkel het hout dat op de grond ligt!
OOK dode bomen hebben een nut in de natuur, LATEN STAAN, geen bomen omdoen.
Kampvuurkring na verblijf gritselen, ontdoen van houtresten voor de volgende groep!

BIJ BESCHADIGING VAN
BOMEN OF STRUIKEN, WORDT
DE BOSWACHTER
VERWITTIGD.
EEN PROCES VERBAAL IS
ALTIJD MOGELIJK, INCLUSIEF
HET FACTUUR !!!
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090 0013 KAMPVUUR HOE

Vuur maken mag volgens het nieuw reglement enkel 50 meter van bomen of gebouw.
Vuur is in het domein Jagershuis enkel toegestaan op de voorziene plaats en is door de
locatie BEPERKT IN GROOTTE !! Enkel IN de kampvuurkring, binnen de 3-pikkel.
Geen hoge houttoren stapel hout mag niet buiten de ijzeren driepikkel komen.
KLEIN GEZELSCHAPSVUUR ! Geen groot kampvuur toegestaan.
Let op bij wind ! Hoe meer wind, hoe lager het vuur, of zelfs geen !

Bij code GEEL = enkel in vuurkorf
ORANJE of ROOD = GEEN
KAMPVUUR

Voor een klein, gezellig vuur,
gebruik de brandkorf, en je
verbruikt voor hetzelfde effect
minder hout!

090 0014 KAMPVUUR WERKWIJZE
Enkel hout, geen afval, zeker geen papier of karton ! stukjes vliegen dan brandend rond !
ENKEL ʻs avonds !, Brandslang van sanitair afrollen en klaar leggen.
Bij sluiten kampvuur, niet doven met 2 emmertjes water!
PUT ONDER WATER ZETTEN MET BRANDSLANG en door assen roeren!
ʻs Morgens de gedoofde kampvuurresten met kruiwagen naar asput.
De kampvuurkring is liefst tijdens de dag asvrij !!!
Zodat ook de kinderen hierin niet kunnen spelen.

KONTROLEER DE
KAMPVUURRESTEN VOOR JE
ZE NAAR DE ASPUT BRENGT,
ZET EVENTUEEL DE
KRUIWAGEN MET ASRESTEN
NOG EENS ONDER WATER.
Je kunt niet veilig genoeg zijn !!!

090 0015 BARBECUE
Nooit op een grasterrein. In de kampvuurkring bij voorkeur of op het terras of op de parking
voor het huis.
NIET op het kampeerterrein of in de speelbossen!
Verwerking van houtskool, zie kampvuur.

090 0016 ELECTRICITEIT BUITEN
Geen kabels door ramen of deuren.
Aanvragen bij aankomst, dan hangen wij buitenstopcontacten!

090 0017 BUITENWASBAK
De kraan aan de houten paal kunnen jullie afsluiten, zodat de kinderen niet met water
kunnen spelen. Hendel met touwtje ligt op vensterbank in keuken!
Alle water van kranen in leidingwater, dus drinkbaar, maar ook kostbaar.
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090000 0000 AFBAKENING DOMEIN

verharde weg vooraan - rechts eerste bospad - links eerste bospad - achteraan rand ven
AL DE REST NATUURRESERVAAT op wegen, maar niet in bos!

Overzijde weg, ten zuiden van weide, de zandvlakte en aangrenzend bos en heide, 100m
rondom zandvlakte Erkende speelzone, Dus ook voor andere groepen!
Alle andere bossen rondom natuurreservaat.

Zie OMGEVINGSPLAN

100 0000

100 0000

100 0001 ALGEMEEN VERBLIJF
Eerst de administratie, rondleiding, briefing
DAARNA kan men pas het kamphuis betreden.

100 0002 DOCUMENTEN
AFSPRAKEN VERBLIJFSPRIJS, kontrole contract en documenten

METERSTANDEN noteren.

DEELNEMERSLIJST = leden - leiding - begeleiding - kook - enz.
           NAAM en GEBOORTEDATUM  is voldoende,
           personen aanduiden met kruisje - plus 30 jaar

voor zomerkampen
2x  dezelfde bos sleutels
volledig kamphuis nr 3 + nr 4
basis kamphuis enkel nr 3
indien nodig sleutel voor bureau
zolder, sleutel nr 5
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100 0003 ALGEMEEN KAMPHUIS JAGERSHUIS

Je ontvangt een kamphuis in goed staat. Zorg ervoor dat het na uw verblijf terug in deze
staat is of nog beter. Wij en de volgende groepen zullen u dankbaar zijn.

Bij het vaststellen van schade in het begin van uw verblijf, dit rapporteren met een briefje
met datum, uur, omschrijving van de schade, in de brievenbus van onze bureau, en een
kort sms-bericht naar de verantwoordelijke van het Jagershuis.

http://www.opkamp.be

100 0004 INKOM
Rechts tegen de wand de schoenenkast.

Rechts naast de trap, ruimte onder de trap. Het DROOG kuismateriaal.
NAT kuismateriaal altijd buiten op de koer, keuken.

Hier bevindt zich ook de electrische schakelkast van het oud-kamphuis.

BRIEVENBUS algemeen.

Binnenin kleine brievenbus voor
doorgeven info naar verhuurder.

Vak voor INFOMAPPEN

100 0005 OUD KAMPHUIS GEHANDICAPTEN GEDEELTE - 20 personen
Extra Sanitair, slaapzaal 4, 6 en 10 personen. Stapelbedden.
Matrassen op de bedden laten. Indien bovenste bedden als stapelruimte gebruikt worden.
Alle matrassen op één bed.  Zeker niet op de grond!
NOOIT OP DE GROND ! ZEKER NOOIT BUITEN !
Een matras die wij buiten zien, wordt sowieso aangerekend bij de afrekening.

4 tafeltjes en 8 stoelen terug op de rek.

Vanuit de slaapkamer 6 kan men
met de buitendeur rechtstreeks op
de koer naar de keuken.
Handig voor de keukenploeg.

Aparte sleuten nr 4 voor
buitendeur vooraan en tussendeur.

100 0005 OUDE ZOLDER SPEEL- EN VERGADERZOLDER + BUREAU
Oude matrassen om op te zitten en te spelen. Op zolder laten, mogen op vloer, maar
mogen de oude zolder niet verlaten. NIET BUITEN !!!

2x4 tafels en 2x8 stoelen terug in de rek.

Achteraan rechts een bureau met
2 bureaus en 2 stoelen.
Mogelijke aansluiting internet met
kabel.
Deze ruimte is de enige ruimte die
jullie kunnen afsluiten. Sleutel nr 5
vragen!

100 0006 ZOLDER SANITAIR - hal - overloop
2 toiletten met vuilnisbakje
1 klein wastafeltje

In de hal boven aan het hek van de trap, afwateringsputje. Proper maken na kuisen.

VERDER OP DE OVERLOOP achter de hoek, aan de brandblusser, kraan voor water en
een afweteringsputje.
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100 0007 ZOLDER OVERLOOP KUISEN SLAAPRUIMTES.

Kraantje en afloop
GOED UITBORSTELEN, ook onder de bedden.
NIET ONDER WATER ZETTEN
ENKEL KUIZEN MET NATTE DWEIL, zodat er geen plassen blijven staan en het goed kan
drogen tegen dat de volgende groep komt.
OOK DE OVERLOOP en TRAP

100 0008 ZOLDER EHBO KAMER
2 bedden, 1 bureau en 1 stoel

100 0009 ZOLDER SLAAPZALEN 6 - 20 - 22 (=2 X 11)
Matrassen op bedden laten,
plaats bedden zie plan.
Elke slaapzaal heeft minimum één nooduitgang met brandtrap.
Deuren gaan van binnen met drukbaar open, kunnen niet op slot.
Gesloten kan men van buiten niet naar binnen.
Deze mogen uiteraard tijdens het verblijf gebruikt worden. Dagelijks gebruiken is de beste
brandoefening.

100 0010 BENEDEN GROTE ZAAL AFWASKOT
Afwasbak voor de leden?
1 Koeler

100 0011 GROTE ZAAL OPHANGLATTEN en OPHANGPANELEN
NIETS OP DE GESCHILDERDE MUREN PLAKKEN

Alles op de ophanglatten tegen het plafond. Hier zijn ook ophangogen voorzien.
Ook op de scheidingspanelen, enkele hebben zelf bordverf.
GEBRUIK BIJ VOORKEUR PLAKBAND MET niet-permanente lijm (cfr. schildersplakband)
geen duke-tape en zeker geen bruine, dunne plastiek plakband = moeilijk te verwijderen;
slechte lijm en scheurt bij verwijderen.
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100 0012 GROTE ZAAL MEUBILAIR

Het hier aanwezige meubilair is voor BINNENGEBRUIK. Kan even buiten gebruikt worden,
maar moeten daarna terug binnen. Staan ze in de regen, dat betaal je dit meubilair.

Er is buiten aan de zijkant, een hok met het BUITENMEUBILAIR.
Dit buitenmeubilair mag dag en nacht buiten, in weer en wind.

100 0013 GROTE ZAAL BUITENLAMP KAMPVUURKRING
Knipper rechts naast de grote poort, op 2 meter hoogte.
Is een soort straatlamp, heeft dus een korte tijd nodig om op te warmen en op volle
lichtstrerkte te komen, maar dan is wel de volledige kampvuurkring verlicht.

Let op!
Dat deze niet tijdens de dag of ʻs
nachts blijft branden.
Electriciteitsverbruik?!!

100 0014 GROTE ZAAL BRANDCENTRALE
Is niet verbonden met de brandweer, er moet nog zelf gebeld worden.
Storing, geen probleem, kan overtollig stof zijn dat rondvliegt. RESET
Bij brandmelding, staat plaats van en nummer van detector vermeld. bv EETZAAL 009, dit
is de rookdetector aan de deur met de keuken.
In dit geval alle deuren open, ventileren, en stop sirene drukken. Dit moet enkele malen
herhaald worden, wand de centrale gaat na  1 minuut een check-up doen en nog steeds
rook detecteren. Dus blijven herhalen tot rook weg is, en dan RESET.

Deur tussen keuken en eetzaal is
een branddeur. Moet dicht zijn bij
het koken. In de zaal zijn het
rookdetectoren in de keuken
warmtedetectoren !!!!
Deur open en vlees bakken is
meestal brandmelding !

100 0014 GROTE ZAAL BRANDCENTRALE
Knop handmatig bediening sirene, kan gebruikt worden voor brandoefening !

100 0015 GROTE ZAAL EETMATERIAAL
100 glazen
100 ondertassen en tassen
100 soepkommen
100 platte borden
100 messen, vorken, lepels en klein lepeltjes
x inox koffiekannen en x inox melkkannetjes
x plastiek waterkannen

Na verblijf alles proper in de
plastiek bakken met het juiste
pictogram.
Niet vergeten ook de plastiek
bakken uit te wassen.
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100 0016 KEUKEN BERGING

1 KOELKAST 700L
1 DIEPVRIEZER 700L
1 DIEPVRIEZER 300L

Na verblijf, afzetten, en met
warmwater uitkuizen en open laten
staan, ter verluchting.

100 0017 KEUKEN KOOK MATERIAAL
1 VUUR MET GROTE BRAADSLEE
1 KOOKVUUR MET 4 BEKKENS EN GASOVEN
DAMPKAP MET LICHT

VOOR KOOKMATERIAAL ZIE FOTOʼS ALLES TERUG OP DEZELFDE PLAATS ZETTEN
NA VERBLIJF

Klein keukenmateriaal kan er zijn,
maar wil je kwaliteit, zelf mee te
brengen. Zoals: aardappelmesje,
broodmes, blikopener, ...

100 0018 KEUKEN GAS
HOOFDKRAAN op ooghoogte in de hoek, aan het raam.
Kraan verticaal, gas OPEN
kraan horizontaal, gas DICHT
      LET OP er zijn onderaan op de leidingen nog 2 kranen, laten open staan!

ʻs nachts of als men het kamphuis
verlaat, gas afzetten!

100 0021 KEUKEN AFVALWATER - WATERZUIVERING
Geen oliën of chemicaliën in de gootsteen! Alle afvalwater gaat naar de waterzuivering
achter aan de keuken. Deze producten zouden de bacteriën in de waterzuivering doden.
Het gezuiverde water loopt onder huis door, en komt in de gracht uit, naast de
toegangsweg.

Indien het rode licht flikkert op de
waterzuivering. Onmiddelijk de
verantwoordelijke verwittigen.

100 0022 KEUKEN KOER
KUISMATERIAAL

AFVAL sorteren zoals op de bordjes staat, reserve zakken, links onder het dak.
Tracht de restafval te beperken, goed sorteren.
Glas proper in de plastieke bak of in een kartonnen doos.
Papier en karton in kartonnen dozen of goed verpakken, samenbinden!
ETENSRESTEN op de mesthoop, uitspreiden. Af en toe eventueel een laagje zand erover.

MATERIAAL KAMPVUURKRING

2 schoppen
1 gritsel
1 kruiwagen
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100 0025 SANITAIR

Alles met drukknoppen, mengkraan in technisch lokaal.

100 0026 TECHNISCH LOKAAL
ELECTRICITEIT zie schakelkast, bij onweer kunnen de aardwachters uitvallen. Niet
vergeten voor het oud-gedeelte staat er nog een doorschakeling onder de trap.
WATER Let op, 2 watermeters. De grote telt alleen bij gebruik brandslang! groot verbruik!

VERWARMING EN WARM WATER uitleg terug te vinden op de schakelkast.
MENGKRANEN zie uitleg op kraan jongenszijde. Kraan meisjeszijde ook voor oud-
gedeelte.

BUITENKRANEN aan en af zetten
links onderaan, links buiten voor,
rechts keuken.

100 0027 GANG BRANDSLANG
Brandslang mag gebruikt worden. Maar niet om te spelen!? niet vergeten dat het DEBIET
van de brandslang ongeveer 4x zo groot als van een tuinslang. En die kan je buiten
aansluiten op de buitenkraan. Er is ook een buitenkraan aan de keuken. Beidekunnen aan
of uit gezet worden in het technisch lokaal.

Brandslang gebruiken om na gebruik van het kampvuur de put met asse goed onder water
te zetten. Brandblusser bereikbaar houden tijdens kampvuur.


