
Welkom op kamp/weekend 
in Lille 
 

Voorwoord 
 
Lille is een landelijke gemeente waar jeugdbewegingen het erg naar hun zin hebben. Lille 
heeft heel wat troeven om er op kamp/weekend te komen.  
 
Om de verenigingen die op kamp komen wegwijs te maken in de gemeente, heeft de 
jeugdraad van Lille in samenwerking met de jeugddienst deze brochure uitgebracht. In deze 
brochure zetten we je op weg en tonen we interessante plaatsen. Lille heeft vier 
deelgemeenten waar van alles te ontdekken valt.  
 
We geven heel wat praktische informatie over de gemeente zelf, haar diensten, het 
recreatieaanbod en de plichten en afspraken als je hier op kamp komt. Blijven er dan nog 
vragen onbeantwoord, kijk op www.lille.be/jeugd of contacteer onze jeugddienst via 
vrijetijdsdienst@lille.be of via 014 88 98 28.  
 
Je vindt deze brochure ook op www.lille.be/jeugd, ga naar op kamp in Lille.  
 
Veel plezier!  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lies.sas@lille.be
http://www.lille.be/jeugd


Praktisch om uit te voeren   

Meldingsplicht 
 
Wanneer je op kamp komt in Lille, moet je dit, ten laatste een week op voorhand, melden bij 
de gemeente. Dit doe je via het e-loket op https://www.lille.be/opkampinlille. 
(Heb je je weekend last minute geboekt, verwachten nog steeds een melding via het  
e-loket.) 
 

Nachtspel 
 
De organisator van een nachtspel moet vooraf toestemming vragen aan de gemeente. Dit 

doe je via het e-loket op https://www.lille.be/opkampinlille. Je meldt vooraf wanneer je 

nachtspel zal doorgaan, tussen welke twee tijdstippen en waar het nachtspel zal 

plaatsvinden. Na de aanvraag laten we zo snel mogelijk weten of deze activiteit mag 

doorgaan of niet.  

Bij toelating van de gemeente, dienen de buurtbewoners op de hoogte gebracht te worden 

van deze activiteit. Je meldt hen schriftelijk waar en wanneer (tijdstippen!) het spel zal 

doorgaan, samen met contactgegevens van de verantwoordelijke!  

Let wel! De toestemming voor een nachtspel is geen vrijgeleide om de nachtrust van 

derden te verstoren. Wees respectvol naar de buurtbewoners! Indien er te veel overlast is, 

kan het spel worden stopgezet door de politie. 

Kampvuur  
 
De organisator van een kampvuur moet vooraf een vergunning aanvragen. Dit doe je via het 
e-loket op https://www.lille.be/opkampinlille, ga naar ‘mag ik een kampvuur maken?’. De 
aanvraag moet minstens twee maanden voor het kampvuur ingediend worden. 
 
Voor het gebruik van een barbecue, vuurkorf of andere toestellen waarin onbehandeld hout 
wordt verbrand, is geen toestemming nodig.  
 
Wanneer de vergunning is toegewezen, dien je de veiligheidseisen op de vergunning door te 
nemen. In geval van droogte (bij provinciale fase geel in bosrijke gebieden, bij provinciale 
fase oranje of rood inzake bosbrandgevaar) mag het kampvuur niet doorgaan. De 
organisator dient altijd op de dag van het kampvuur contact op te nemen met de dispatching 
van Brandweer Turnhout (tel. 014 42 22 22) om zich te informeren of het kampvuur op basis 
van de weersomstandigheden kan doorgaan.  
 

 

https://www.lille.be/opkampinlille
https://www.lille.be/opkampinlille
https://www.lille.be/opkampinlille


Afval  
 
Tijdens een kamp wordt er vaak heel wat afval geproduceerd. Probeer de afvalberg zo klein 
mogelijk te houden.  

De gemeente heeft een voorraad van afvalcontainers die verenigingen de mogelijkheid biedt 
om voor hun evenement of op hun kampplaats het afval met de huis-aan-huis ophaling mee 
te geven. Deze containers worden ter beschikking gesteld voor een vastgelegde periode. 

Ga je op kamp of op weekend in Lille, dan kan je voor restafval en gft-afval een container 
aanvragen. Dit doe je via het e-loket in het ‘meldingsformulier kampen’. Hier hangt wel een 
prijskaartje aan vast. Lees onderstaande info goed door!  

Type containers 

Er zijn voor restafval 2 formaten van containers beschikbaar. Het grootste model, namelijk 
een rolcontainer van 1.100 L. Er is ook een standaard formaat met een volume van 240 L. 

Gft-afval is enkel beschikbaar in het standaardformaat van 120 L. 

Werkwijze 

1. Nadat je je containers hebt aangevraagd, zal onze technische dienst tijdig de containers 
naar je locatie brengen. Eenmaal geleverd kan je ze beginnen vullen. 

2. Mijn container zit vol. Wanneer wordt deze geledigd? 

De ledigingsmomenten zijn: 

- Tijdens de zomerperiode (van half juni tot begin september): 

• De week dat er reguliere inzamelronde is: dezelfde dag als de huis-aan-huis ophaling. 
De reguliere inzamelronde van de huis-aan-huis ophaling kan je terugvinden op 
de ophaalkalender. 

• De week dat er geen reguliere inzamelronde is: op maandag. IOK zet tijdens de 
zomerperiode extra wagens in voor de evenementencontainers te ledigen. 

- De rest van het jaar (van half september tot half juni): 

• De week dat er reguliere inzamelronde is: dezelfde dag als de huis-aan-huis ophaling. 
De reguliere inzamelronde van de huis-aan-huis ophaling kan je terugvinden op 
de ophaalkalender. 

• De week dat er geen reguliere inzamelronde is: dit is dan afhankelijk van de planning 
(IOK zal bekijken naar de afvalophaling in naburige gemeentes om een ommetje te 
maken en je container te ledigen. 

https://www.lille.be/product.aspx?id=25
https://www.lille.be/product.aspx?id=25


3. Je plaatst je gevulde containers tijdig aan de openbare weg. De ophaalwagen passeert en 
ledigt je containers. 

4. Aan alle mooie liedjes komt een einde. Je kamp of weekend is weer afgelopen? Onze 
technische dienst zal dan passeren om de lege vuilnisbakken weer op te halen. 

Er wordt gevraagd om met vuilniszakken in de restafvalbakken te werken. Voor de start van 
het kamp dien je bij het onthaal van het gemeentehuis gratis restafvalzakken af te halen. Je 
start met één rol. Kom je niet toe, mag je een nieuwe komen halen. Hierin verzamel je het 
restafval en als de zak vol is, deponeer je deze in de container.  

Soms komen de containers iets te laat, vandaar dat het ook handig is dat je reeds 
vuilniszakken hebt waar je reeds alles kan in deponeren. Van zodra de containers er zijn, kan 
je de volle vuilniszakken hierin doen.  

Betaling 

IOK zal een factuur opmaken de welke wordt verstuurd aan de organisator van het 
evenement/kamp. Deze factuur bestaat uit de volgende kosten: 

1. Een vast tarief van: 
A. 120 L container voor gft-afval : 10,00 euro per container 

B. 240 L container voor restafval : 10,00 euro per container 

C. 1.100 L container voor restafval : 25,00 euro per container 

 
2. De aangeleverde gewichten afval aan een tarief van 0,24 euro per kilogram voor restafval 
en 0,10 euro per kilogram voor gft-afval. 

Extra info? 

Wenst u nog bijkomende info? Bel dan naar de DIFTAR informatielijn op het nummer: 0800 
97 687 

Dit kan op weekdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 

Wat met je ander afval? 

Voor PMD koop je de juiste zakken aan zodat je hier je PMD-afval kan indoen. Voor Papier 
en Karton kan je geen container bestellen. Dit bind je zo goed en compact mogelijk samen. 
Als het einde van je kamp nadert, bel je even naar het IOK om te melden dat er ook PMD en 
Papier en Karton zal staan aan jullie kampplaats. Zo kan het IOK dit ook ophalen.  
Jullie hebben zelf geen toegang tot het containerpark. 
 



Voor verdere afspraken en vragen, kan je terecht bij de verantwoordelijke van het kamp- of 
weekendplaats. Indien je via de verhuurder van de kamplocatie een afspraak kan maken om 
een afvalcontainer van de kamplocatie te gebruiken, is een aparte aanvraag voor een 
gemeentelijke afvalcontainer met lediging door IOK uiteraard niet nodig (en een overbodige 
extra kost).  

Afspraken 
 
We zijn blij dat we vele jeugdgroepen in onze gemeente kunnen ontvangen. Opdat we dit 
kunnen blijven doen, is het nodig om duidelijke afspraken te maken.  
Sommige kampplaatsen liggen midden in woonwijken. Het is vanzelfsprekend dat we respect 
hebben voor de buurt en zijn bewoners.  
 
Dat wil zeggen: 
 

• Respect hebben voor alle eigendommen en materialen van de buurtbewoners. 

• Geluidsoverlast beperken (overdag): bijv. bij gebruik van een geluidsinstallatie 

• Nachtrust respecteren: tussen 22u en 7u is het stil! 

• Je dient je kampplaats en de omgeving netjes te houden. Afval hoort in de 
afvalcontainer.   

• Een nachtspel moet altijd aangevraagd worden. 

• Een kampvuur moet altijd aangevraagd worden.  
 
Bij het niet naleven deze afspraken, worden maatregelen getroffen.  
 
Afsprakenprocedure: 
 

1. Je wordt een eerste keer op de hoogte gebracht van de afspraken via deze 
infobrochure. 

2. Ben je op kamp? Bij de start van het kamp komt de wijkagent langs om de afspraken 
nogmaals te overlopen.  
Ben je op weekend? Bij de start van het kamp, zal de wijkagent je telefonisch 
contacteren om de afspraken nogmaals te overlopen. 
Houd je je niet aan de afspraken en krijgt de politie (terechte) klachten binnen, dan 
zal er een PV opgesteld worden in de vorm van een GAS-boete.  

3. Bij aanhoudende klachten, zullen extra maatregelen genomen worden (bv. 
inbeslagname geluidsinstallatie). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Leuk om te doen   
 
Spelen in de bossen en op pleintjes  

In onze gemeente kan je spelen op een van onze vele speelpleintjes of in een van onze 
speelbossen.  
 

De vier speelbossen 

In Lille zijn er vier speelbossen. In deze bossen kunnen bosspelen georganiseerd worden en 
allerhande activiteiten! Zolang er geen vaste constructies geplaatst worden, kan je er 
terecht. 
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de jeugddienst of de boswachter, Bram Cannaerts 
op het nummer 0496 21 95 21 , of kijk op de website van de gemeente, www.lille.be/jeugd, 
en ga naar ‘op kamp’.      

• Speelbos Haarlebeekbrug in Gierle (13 hectare): langs beide zijden van de Haarlebeek 
ter hoogte van de huidige lokalen van jeugdverenigingen - vooral bekend als de 
Rollekensbergen 

• Speelbos Poeyelheide in Gierle (8,5 hectare): ten zuiden van de sportterreinen 
• Speelbos Vorselaarheide in Wechelderzande (12,3 hectare): in de Vorselaarheide 
• Speelbos Brulens in Gierle: Molenvelden bij de meisjeschiro van Gierle  

Vlak naast het speelbos Brulens is er nog een nieuw aangeplant speelbos. We vragen om 
hier nog niet te spelen en dus uit te blijven zodat het bosgoed tijd en kansen krijgt om goed 
te groeien. Alvast bedankt! 

Speelpleintjes 

In onderstaande straten vind je gemeentelijke speelpleintjes. Enkele zijn uitgerust met 
speeltuigen en/of voetbaldoelen. Op de website van de gemeente 
(www.lille.be/buurtspeelpleintje) kan je de ligging van de speelpleintjes bekijken op een 
stratenplan.  

Speelpleintjes in Lille 

• Hoogland 
• Nachtegalenstraat (met speeltoestellen)  
• Pater Damiaanstraat 
• Veldstraat 
• Gagelveld (met speeltoestellen)  
• Park Goetschalckx  – naast het Gemeentehuis (met speeltoestellen) 

http://www.lille.be/jeugd
http://www.lille.be/free/speelbos/warande.pdf
http://www.lille.be/free/speelbos/poeyelheide.pdf
http://www.lille.be/free/speelbos/vorselaarheide.pdf


 

Speelpleintjes in Gierle 

• Klaprooslaan (met speeltoestellen)  
• Meikloklaan (met speeltoestellen) 
• Schoolblok (met speeltoestellen)  
• Molenpad 
• Vondelweg 

Speelpleintjes in Poederlee 

• Haestakkers (met speeltoestellen) 
• Laakakker 
• Hulsbos (met speeltoestellen)  
• Kastanjelaan 
• Kard. Cardijnlaan 
• Rooyaerde(met speeltoestellen)  

Speelpleintjes in Wechelderzande 

• Boonhof (met speeltoestellen)  
• Meidoornlaan 
• Hof d’Intere (met speeltoestellen) 

Op uitstap  
 

• Wandel- en fietsroutes vind je op www.lille.be   
 

• Recreatiedomein De Lilse Bergen (zwemvijver, buitenspeeltuin,…)  
Strandweg 6 
2275 Gierle  
www.lilsebergen.be  
 

• Mega Speelstad (binnen- en buitenspeeltuin) 
Voetbalstraat 16 
2275 Wechelderzande 
www.speelstad.be  
 

• Bobbejaanland (Pretpark) 
Olensteenweg 45 
2460 Lichtaart 
www.bobbejaanland.be   
 

• Hidrodoe 
Haanheuvel 7 
2200 Herentals 

http://www.lille.be/
http://www.lelsebergen.be/
http://www.speelstad.be/
http://www.bobbejaanland.be/


www.hidrodoe.be  
 

• Netepark (speeltuin, zwembad) 
Vorselaarsebaan 56 
2200 Herentals 
www.netepark.be  
 

• Schaatsbaan Herentals 
Vorselaarsebaan 60 
2200 Herentals 
www.sport.vlaanderen/waar-sporten/onze-centra/sport-vlaanderen-
herentals/ijsbaan/ 

 

• Laser Games 
Olensteenweg 40 
2460 Lichtaart  
www.laser-games.net 

 

• Bowling HET VEN 
Vennen 35 
2200 Herentals  
http://www.hetven.be  
 

• Tropicana IJs  
Kosterstraat 44 
2275 Gierle 
0494 375091 

 

• ’t IJssloeberke 
Wespedongen 2 
2460 Tielen 

 

• Hoeveijs Den Achtersten Dries  
Eindhoven 23 
2980 Zoersel 
http://www.einhoven.be/HoeveijsDenAchterstenDries  
 

Jeugdhuizen  
Lille heeft twee jeugdhuizen: JOC Frontaal en JK ’t Hoekske  
 

• JOC Frontaal 
Gierlebaan 26j, Lille 
https://www.facebook.com/jocfrontaal/  

 

• JK ’t Hoekse 
Singel 29, Gierle 
https://www.facebook.com/jkthoekske/ 

http://www.hidrodoe.be/
http://www.netepark.be/
http://www.laser-games.net/
http://www.hetven.be/
http://www.einhoven.be/HoeveijsDenAchterstenDries
https://www.facebook.com/jocfrontaal/
https://www.facebook.com/jkthoekske/


Sporten  
 
De sportdienst van de gemeente beheert verschillende sportzalen en outdoor 
sportinfrastructuren. Hieronder vind je een overzicht van alle sportinfrastructuur van de 
gemeente. 
 

• De Warandeplas (verboden te zwemmen!) 

• Diverse mountainbikeroutes 

• Omnisportveld 

• Ruiterpad 

• Skateterreinen 

• Sportcomplex Balsakker 

• Sportcomplex Poeyelhei 

• Sportcomplex Pulsebaan 

• Turnzaal Brulens 

• Vaste loopomloop 
 
Voor de locaties en reservatie van de sportinfrastructuur of meer inlichtingen kan je terecht 
op www.lille.be/sport, ga naar infrastructuur, of je kan terecht bij de sportdienst (zie 
gegevens vrijetijdsdienst). 

Cultuur opsnuiven  
 
In de Uitkalender kan je vinden wat er te doen is in Lille: www.lille.be/uitinlille. 
 
Openbare bibliotheek  
  
De gemeente Lille heeft drie bibliotheekvestigingen: een hoofdbibliotheek in Lille en een 
uitleenpost in Gierle en Poederlee. 

• Hoofdbib Lille: Kerkstraat 22b, Lille  

• uitleenpost Gierle: Singel 1, Gierle  

• uitleenpost Poederlee: Dorp 17, Poederlee  
De openingsuren vind je op www.lille.be/Bib 
 
Informatie over toerisme in Lille kan je vinden op www.lille.be/toerisme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lille.be/sport
http://www.lille.be/uitinlille
http://www.lille.be/toerisme


Handig om te weten  

Handelaars  
 
Je vindt een overzicht van de handelaars op www.lille.be/ondernemers.  
Onderstaand zijn alvast enkele handelaars opgesomd die zeker van pas kunnen komen 
tijdens jullie kamp.  
 
Supermarkten   
 
Colruyt Vosselaar 
Antwerpsesteenweg 21 
2350 Vosselaar 
 

Colruyt Herentals 
Belgiëlaan 42 
2200 Herentals 
 

Aldi  
Poederleese weg 50 
2275 Lille 
 

Lidl 
Poederleese weg 91 
2275 Lille 

Delhaize 
Poederleese weg 25 
2275 Lille 

Albert Heijn  
Kloosterstraat 36 
2275 Gierle 
 

Drankhandelaars  
 
Drankenhandel Daems  
Wechelsebaan 145 
2275 Lille 
 

Drankenhandel Verreydt 
Poederleese weg 121 
2275 Poederlee 
 

Bakkers  
 
’T Bakhuis  
Kerkstraat 26 
2275 Lille 
 

Janssen Staf bvba 
Kerkstraat 15 
2275 Lille 
 

Bakkerij Van Heuckelom 
Den Hert 28 
2275 Wechelderzande 
 

Bakkerij Teunis  
Herentalsesteenweg 14 
2275 Poederlee 
 

Bakkerij Bart & Noëlla 
De Nefstraat 4A 
2275 Gierle 

Bakkerij Piedfort – Laenen  
Kloosterstraat 47 
2275 Gierle 
 

 
 
 

http://www.lille.be/ondernemers


Slagers 
 
Beenhouwerij De Dijken  
De Dijken  
2275 Lille 

Jonkers – Verheyen  
Gebroeders de Winterstraat 7 
2275 Wechelderzande 
 

Renmans  
Poederleese weg 46-50 
2275 Poederlee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwaliteitsslagerij Adriaenssen 
Kloosterstraat 24 
2275 Gierle 
 
 

  



Bereikbaarheid 
 
Lille is vlot bereikbaar (met het openbaar vervoer):  
  
Per bus  
 Gemeente Lille wordt bediend door de lijnen:      

• 409 Hoogstraten - Malle - Wechelderzande - Lille - Poederlee - Herentals 

• 416 Antwerpen - Wechelderzande - Turnhout 

• 418 Antwerpen - Lille - Poederlee - Herentals       

• 429 Antwerpen - Zoersel - Malle - Wechelderzande - Lille -  Poederlee - Herentals 

• 449 Malle - Wechelderzande - Lille - Poederlee - Vorselaar   

• 493 Vosselaar - Gierle - Lichtaart - Tielen - Geel 

• 200 Turnhout - Vosselaar - Gierle - Tielen - Kasterlee  

• 210 Turnhout – Gierle – Lille – Poederlee - Herentals 

• 212 Turnhout - Gierle - Herentals    

• 213 Turnhout - Gierle - Lille - Poederlee - Grobbendonk 

• 219 Vorselaar - Poederlee 
 
Voor informatie en de dienstregelingen kan je terecht op www.delijn.be en bij het onthaal in 
het gemeentehuis.  
 
Per trein 
Kom je met de trein? De dichtstbijzijnde stations zijn:  
Tielen, Spoorwegstraat       
Herentals, Stationsplein 1 
Turnhout, Stationstraat 1  
Aan de stations kan je een bus naar Lille nemen.  
 
Per auto  
Via autosnelweg E34 neem je afrit 21 Lille of nummer 22 Gierle. Via de E313 neem je afrit 22 
Herentals Oost. 
 
Op deze website vind je een stratenatlas van gemeente Lille: 
http://www.geoportaal.be/portaal/Lille/stratenatlas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.delijn.be/
http://www.geoportaal.be/portaal/Lille/stratenatlas


Openbare diensten  
 

Gemeentehuis 
Rechtestraat 44, 2275 Lille 
014 88 20 10  
info@lille.be  
www.lille.be  
 
openingsuren 
maandag  8.30uur -12.00uur  13.00uur -16.00uur  17.00uur-20.00uur   
dinsdag 8.30uur -12.00uur   
woensdag  8.30uur -12.00uur  13.00uur -16.00uur 
donderdag 8.30uur -12.00uur   
vrijdag  8.30uur -12.00uur  
Tijdens de zomervakantie zijn we enkel open in de voormiddag, uitgezonderd op maandag.  
 

Dienst Vrije tijd 
Jeugddienst, sportdienst, cultuurdienst  
Rechtestraat 44, 2275 Lille   
014 88 20 10  
vrijetijdsdienst@lille.be  
www.lille.be  

Vrije beroepen en medische hulpdiensten  

Hulpdiensten 

Brandweer/ziekenwagen 100 of 112 
Politie 101 of 112 
Politiepost Lille, Rechtestraat 59, Lille 014 88 20 70 
Rode Kruis 105 

Onthaal- en infolijnen 

Childfocus 116 000 
Tele-onthaal 106 
Awel 102 
Holebifoon 0800 99 5 33 
Volia Mol - Holebivereniging Kempen 0476 664 999 
Meldpunt Discriminatie 014 40 96 34 
Geestelijke gezondheid www.hulpkompas.be  
Zelfmoordlijn 1813 
Antigifcentrum 070 245 245 

mailto:info@lille.be
http://www.lille.be/
mailto:vrijetijdsdienst@lille.be
http://www.lille.be/
http://www.childfocus.be/
http://www.tele-onthaal.be/
http://www.awel.be/
http://cavaria.be/holebifoon
http://www.voilakempen.com/
http://www.turnhout.be/nl/162/product_catalog/224/meldpunt-discriminatie.html
http://www.hulpkompas.be/


Huisartsen  

Wachtpost voor Regio Turnhout  
voor Gierle en Wechelderzande 

014 41 04 10 

Wachtpost Herentals  
voor Lille en Poederlee 

014 22 22 00  

Gierle   

Multimed, De Nefstraat 54 03 309 01 69 
Duchene, De Nefstraat 69 014 55 33 11  
Van Doninck, De Nefstraat 28 014 55 49 00 
Poffé, Vennestraat 25 014 55 22 24 

Lille 

Medisch Centrum Lille, Gierlebaan 12   014 88 32 59 
Van der Straeten, Kerkstraat 14 014 88 01 57 
Van Hirtum, Poederleeseweg 37 014 88 01 69 

Poederlee    

HuisartenPraktijkPoederlee, 
Lichtaartsesteenweg 36 

014 88 27 86 

Van de Kerckhof, Dorp 63 014 88 28 88 
 
Wechelderzande 

 

 
Miltimed, Beulk 56 

 
03 309 01 69 

Van Hofstraeten, Stepke 16 03 312 21 17 

Tandartsen 

Wachtdienst  090 33 99 69 

Gierle    

Siuzdak, Beersebaan 2 014 55 76 84 
Wouters - Verheyen - Vervoort  
De Nefstraat 39 

014 55 21 91 

Lille 

Rosiers J., Kerkstraat 6 014 88 01 48  
Tandzorg Lille, Kerkstraat 32 014 63 85 05 

 



Poederlee    

Tandartsenpraktijk Geluykens, 
Lichtaartsesteenweg 42 

014 88 25 27 

Apothekers 

Nationaal oproepnummer 0903 99 000 

Gierle    

Lambrechts, Beersebaan 5  014 55 75 48  

Lille    

Coppens, Rechtestraat 65 014 88 19 12  
Heylen, Poederleeseweg 9 014 88 27 10 

Poederlee   

Biopharm, Dorp 16 014 88 28 29 

Wechelderzande    

Peeters–Dekeyser,                             Gebr. De 
Winterstraat 32 

03 312 18 65 

Ziekenhuizen 

A.Z. Sint-Elisabeth   
Nederrij 133 in Herentals  014 24 61 11  
A.Z. Turnhout   
Campus Sint Jozef,                     Steenweg op 
Merksplas 44 in Turnhout 

014 40 60 11 

Campus Sint-Elisabeth,              Rubensstraat 
166 in Turnhout 

014 40 60 11 

A.Z. Sint-Jozef Malle  
Oude Liersebaan 4, 2390 Malle 03 380 20 11 

Thuisverpleging 

Sowel Thuisverpleging  014 21 54 30 
Thuisverpleging De Voorzorg 0800 3 04 04 
Wit-Gele Kruis 014 61 48 02 
Zelfstandige Thuisverpleging 
Noorderkempen 

014 37 06 98 



Nutsmaatschappijen 

Eandis, algemeen 078 35 35 34  
Eandis, defecten 078 35 35 00 
Eandis, gasreuk 0800 650 65 
Eandis, defecte straatlampen 0800 635 35 
Pidpa 0800 90 300 
Telenet 015 66 66 66 
Rode Kruis   
Uitleendienst Veenzijde 45 in Gierle 014 55 33 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Jeugdverenigingen – erkende kampplaatsen Lille  
 

• Scouts Wechelderzande  
Kerkepad 35 
2275 Wechelderzande 
www.scoutswechel.be 
verhuur@scoutswechel.be  
 

• KLJ Wechelderzande 
Oostmalsebaan 44 
2275 Wechelderzande 
www.kljwechel.be 
kljwechel@hotmail.com  
 

• Scouts Lille – Poederlee 
Zagerijstraat 29 (gelieve te parkeren op Boskapelstraat 59) 
2275 Lille 
www.scoutslille.be 
vzwscoutslillepoederlee@gmail.com  
  

• Chiro Lille – Poederlee 
Helleweg 13 
2275 Lille 
www.chirolille.be 
chirolille.verhuur@gmail.com  
  

• Meisjes Chiro Gierle 
Brulens 37 
2275 Gierle 
https://chirogierle.chirosite.be/ 
verhuur@chirogierle.be  
 

• Jongens Chiro Gierle 
Strandweg z/n 
2275 Gierle       
https://chirogierle.chirosite.be/ 
verhuur@chirogierle.be  

 
• Kamphuis PAX 

Zagerijstraat 25 
2275 Lille 
www.kamphuis-pax.be 
info@kamphuis-pax.be   
 
 
 

http://www.scoutswechel.be/
http://www.kljwechel.be/
mailto:kljwechel@hotmail.com
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mailto:verhuur@chirogierle.be
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mailto:info@kamphuis-pax.be


• Kampplaats Dingdongen 
Dingdongen 8 
2275 Gierle 
https://www.jeugdverblijven.be/nld/details.aspx?d=580ddc2a-be3d-434f-8965-

e6634d2a6e0f 
peter_van_craenenbroeck@hotmail.com 

 

https://www.jeugdverblijven.be/nld/details.aspx?d=580ddc2a-be3d-434f-8965-e6634d2a6e0f
https://www.jeugdverblijven.be/nld/details.aspx?d=580ddc2a-be3d-434f-8965-e6634d2a6e0f
mailto:peter_van_craenenbroeck@hotmail.com

