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Beste, 

 

Hierbij een bundel met een korte samenvatting van ons kampterrein “De Waterhoek” te 

Waterhoek 4, 8340 Moerkerke (Damme). 

 

Het terrein is + 2 ha groot. Het huisje op het terrein wordt verhuurd en is bewoond. Deze 

mensen zijn op de hoogte dat er kampen zijn en maken hier geen probleem van. Wel vragen 

wij hun gehuurd goed niet te betreden. Op onderstaande foto de zone in het rood die zij 

huren. Deze kleine ruimte( 200 m2) is ook mooi afgezet met draad. Dus is zeer makkelijk te 

zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder enkele sfeerfoto’s: 
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Basisprijs is het € 2,5 per persoon per dag.  

 

Een  vuurschaal is aanwezig. Indien slecht weer  kan er materiaal onder de carport gezet 

worden. De PMD vuilzakken van de Stad Damme kan je bij ons aan aankoopprijs aankopen. 

Of deze kan je kopen in de supermarkt ( op 300 meter) Restafval zal terug meegenomen 

worden of moet mooi in zakken gedeponeerd worden en is in de Stad Damme per gewicht 

betalend. Wij zetten deze zakken dan op de juiste dag buiten. En de aantal afvalKg’s zullen 

aangerekend worden bij de afrekening van de kampperiode.  Ander afval of containerpark 

zie bijgevoegde afvalkalender. 

 

Water en elektriciteit: 

Het werkelijke verbruik. Foto bij aankomst van de teller, en bij vertrek. 

(Voor weekends en kortverblijven is de vaste kost € 15) 

 

Gebruik van 1 aanwezig toilet met uitstortgootsteen warm & koud water : € 50 per week. Bij 

meer dan 50 personen dient zelf nog extra sanitair/ mobiel toilet/Hudo’s voorzien te 

worden. Plaatsing in overleg. Voor weekends en kortverblijven is het standaard € 20 voor 

het gebruik van het toilet. Of anders overeen te komen. 

Chiro en scouts graven soms ook zelf hun toilet/hudo’s. Samen met ons de plaats aanduiden 

waar dit zal gegraven worden. Nadien voldoende hoog  (+ 40 cm) terug aanvullen met aarde! 

Zakt nog na enkele jaren. Compostton aanwezig. Keukenafval/groenafval mag hierin. Geen 

ander producten of afval. 

Alle info en regelgeving waar jullie onder vallen , kampvuur, eerste hulp, kampmateriaal, 

water bos natuur, koken op kamp, het kamp en de buurt, duurzaam op kamp, Hudo, afval 

op kamp, onderweg, ….. en zoveel meer is te vinden op:  

https://www.opkamp.be/regelgeving. 
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Voor meer info kan je altijd terecht op de site van jeugdverblijven.be 
https://www.jeugdverblijven.be/nld/Details.aspx?d=157f78e8-2b35-43c0-b7be-
30df4123a2c1&r=2&status=2&aankomst= 

Of filmpje van bovenaf  https://www.youtube.com/watch?v=i9G6BF-uv0s 

Alles voor een fijne kampervaring waar spelen en plezier voorop staan! 

 

 

 

 

De terreinen MOETEN bij vertrek achtergelaten worden in de toestand waarin ze zich 

bevonden bij aankomst.  Indien dit niet het geval is zal een vergoeding van € 50 aangerekend 

worden. Indien de kosten groter zijn, zal de werkelijke kost aangerekend worden . 

 

Vuurschaal terug van de weide, brandhout op z’n plaats. Alle afval/materiaal weg, er mag 

niets achtergelaten worden op de weide. Speciaal toezicht op kroonkurken/ ijzer!  

Afval die in de correcte vuilniszakken gedeponeerd is zullen wij op de juiste dag aan de straat 

plaatsen. In bijlage de afvalkalender. 

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen veroorzaakt door leden van jullie 

groep. Eventuele schade aan onze eigendommen of die van 3de veroorzaakt door leden van 

jullie groep zullen vergoed worden door jullie. 

 

Vergunningsaanvraag dienen wij in bij de gemeente Damme. Een bevestiging hiervan zal 

doorgestuurd worden via  mail. 

 

Enkele dagen voor aankomst graag telefonisch iets laten weten wanneer jullie komen. Idem 

bij vertrek, even voordien laten weten. Het aantal personen en overnachtingen doorgeven. 

 

Het terrein is net buiten het dorp in landbouwgebied gelegen. Rust en een prachtig zicht op 

de polders zal je hier vinden.  

Zie de website van Damme voor meer info over bezienswaardigheden / uit-tips/ activiteiten. 

www.visitdamme.be 

Ook op de websites van Knokke/Brugge & Sluis staan tal van GRATIS evenementen die 

plaatsvinden. Zoals: avondmarkten, gratis festivals, beach-evenementen, sportstranden, 

jeugdhuizen, cultuur, braderies, sportevenement, ….   

 

In bijlage is terug te vinden waar bakker, slager, supermarkt, kaas/hoevezuivel en 

charcuteriewinkel/ apotheker, frituur en verschillende huisdokters gevestigd zijn. Evenals de 

stadsdiensten. 

 

Indien jullie op kamp komen zal er een basis kampeerovereenkomst opgemaakt worden  

voor beide partijen. Goeie afspraken maken goeie vrienden. Is er een vraag, nu of tijdens de 

kampperiode. Kan u me altijd bereiken. Telefoon, sms of whatsapp.  

http://jeugdverblijven.be/
https://www.jeugdverblijven.be/nld/Details.aspx?d=157f78e8-2b35-43c0-b7be-30df4123a2c1&r=2&status=2&aankomst=
https://www.jeugdverblijven.be/nld/Details.aspx?d=157f78e8-2b35-43c0-b7be-30df4123a2c1&r=2&status=2&aankomst=
https://www.youtube.com/watch?v=i9G6BF-uv0s
http://www.visitdamme.be/
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Hulpdiensten & nuttige nummers in  de buurt 

van Waterhoek 4, 8340 Moerkerke? 
Eigenaar:  Familie De Vlamynck Dries, 0472 373 144. Legeweg 2, 8340 Moerkerke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leiding is verwacht van de basis van EHBO te kunnen toepassen. 
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Dokters in Moerkerke: 

Dr. Christa Devriendt en Dr. Geert Verdonckt en Dr. Jeroen Depestel. 
Middelburgsesteenweg 46 
8340 Moerkerke 
050 / 50 11 44 
 
Dr Jan Kamoen 

Visserstraat 22 

8340 Moerkerke 

050 / 500 180 

 

Dr. Hutsebaut A. 

Oude Pastoriestraat 13 

050 50 01 51 

Dokter van Wacht: 2 wachtposten 

1 AZ Zeno KNOKKE (dichtst) Kalvekeetdijk 260, 8300 Knokke-Heist, 050 53 50 00  

2 AZ Sint Lucas Sint-Lucaslaan 29 , 8310 Brugge, 050 36 91 11 

3 AZ Sint Jan BRUGGE Ruddershove 10, 8000 Brugge, 050 45 21 11 

 

Apotheker van wacht : 0903 99 000 

(10) Apotheek Rogghe, Moerkerkebrug 1, 8340 Moerkerke. 050 50 02 61 

(11) Tandarts: De Visschere Willem, Vissersstraat 39, 8340 Damme. 0485 19 31 52 

Tandarts van wacht: : 0903 39 969 

Antigifcentrum : 070 24 52 45 

Tele onthaal : 106 

Winkels:  Zeg dat jullie op kamp zijn : Kampkorting !  

1.Bakkerij Roedts 050 54 86 65 

2. De Kasteelhoeve: Hoevezuivel, Kaas en  Charcuterie. (Winkel van Ons)  

Verse Yoghurt, plattekaas, verse melk, dessertjes: Tiramisu, chocomousse, rijstpap, pudding. 

Groot aanbod Kaas en Charcuterie / Vleeswaren vers van het mes. Elke dag open, Bestel de 

dag voordien, Dan staat het voor jullie klaar.  0472 373 144  

3. Slagerij Brecht 050 50 02 85 / naast de slager Frituur De Vrede ( Frituur & cafe) 

4. Supermarkt/ glasbak (Ook vuilniszakken te verkrijgen per rol, of aparte zakken bij ons) 

5. Groenten & fruitwinkel 

6. Gemeentehuis (050 28 84 55)  & sportcentrum/sportpleinen 

7. Containerpark 

8. Aardbeien teler/automaat 

9. Fietswinkel/reparatie 

https://www.google.com/search?source=hp&ei=wlJxXdGOKsrawQLmqZeYAg&q=az%20zeno%20knokke&oq=az+zendo+&gs_l=psy-ab.1.0.0i13l10.1173.2796..4371...0.0..0.91.681.9......0....1..gws-wiz.......35i39j0i67j0j0i131j0i131i67j0i22i10i30j0i22i30.EyVrhutA12I&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=51267593,3286387,13070&tbm=lcl&rldimm=2543542015407429492&ved=2ahUKEwi8ou3qprrkAhVCLVAKHV9oDR4QvS4wAHoECAYQIA&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.google.be/search?hl=nl&sxsrf=ALeKk00I6HTljO6qyUSr9Dd0spnpABZUig:1589061631678&q=ziekenhuis&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=51388015,3428987,11811&tbm=lcl&ved=2ahUKEwji8dPw46fpAhUFC-wKHQW-DkwQtgN6BAgMEAQ&tbs=lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2&rldoc=1
https://www.google.com/search?tbm=lcl&ei=y1JxXbKlGorKwQLA1ZywAg&q=az+sint+jan+brugge&oq=az+sint&gs_l=psy-ab.1.0.0i67k1j0i131i67k1j0i67k1l2j0l6.67925.69276.0.71295.7.5.0.2.2.0.115.472.4j1.5.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.7.489...35i39k1j0i131k1.0.J_idmDghooQ
https://www.google.com/search?source=hp&ei=FUVxXdzAEcTMwQLxpLCQAg&q=apotheek+meorkerke&oq=apotheek+meorkerke&gs_l=psy-ab.3..0i13l2j0i13i10i30j0i13i30j0i13i5i10i30j0i8i13i30l5.948.2789..2947...0.0..0.99.1280.18......0....1..gws-wiz.......35i39j0i67j0i131i67j0j0i131j33i160.f4uf9NP8L2M&ved=0ahUKEwicn4DjmbrkAhVEZlAKHXESDCIQ4dUDCAU&uact=5
https://www.google.com/search?ei=PTpxXcqGKtK71fAPi-aGuA0&q=tandarts+moerkerke&oq=tandarts+moerkerke&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i30l7.1894.2862..3005...0.2..0.100.722.9j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67._ieZq46M6Xg&ved=0ahUKEwiKmb-3j7rkAhXSXRUIHQuzAdcQ4dUDCAs&uact=5
https://www.google.com/search?ei=XUVxXYXyDZHcwAL4y4SwDg&q=bakkerij+roedts+moerkerke&oq=bakkerij+roedt&gs_l=psy-ab.1.1.0l3j0i22i30l2.2734089.2738080..2740032...2.1..1.197.1344.15j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67j0i131j35i39j0i10.jdnB80jNrj0
https://www.google.com/search?ei=m1BxXe24HsbRwQKtsLKoAg&q=slagerij+brecht+moerkerke&oq=slagerij+brecht&gs_l=psy-ab.1.1.0l3j0i22i30l7.13900.15523..17646...0.1..0.74.977.15......0....1..gws-wiz.......0i71j35i39j0i131j0i67.TMRtyvm6XUY
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Nuttiger info: 
 
De stedelijke jeugddienst van de Stad Damme is ook steeds bereikbaar voor 
jeugdbewegingen (te gast) die nood hebben aan 
ondersteuning/infrastructuur: jeugdddienst@damme.be of 050 28 84 55. 
 

De aangifte voor het evenementformulier (meldingsplicht) doe ik altijd voor de groepen in 
de eerste plaats voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen die op kamp komen. Dat 
het stadsbestuur, politie en hulpdiensten weten dat er een jeugdbeweging aanwezig is. In 
geval van nood staat niemand voor verrassingen.  Dit gebeurd via het Eaglebe Smart City 
platform waar Stad Damme op aangesloten is. We sturen de bevestiging door naar jullie 
contactpersoon of algemeen emailadres. 
 
 

 

Nuttige links: 

 

https://www.damme.be/Jeugd 

https://www.visitdamme.be/ 

https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/alle/damme 

https://www.sluisonline.nl/ 

https://www.myknokke-heist.be/nl 

https://www.visitbruges.be/ 

https://www.jeugdverblijven.be/   De Waterhoek Moerkerke 

https://www.opkamp.be/regelgeving       (Vlaamse overheid) 
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https://www.opkamp.be/regelgeving

