
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatie brochure voor 

de keukenploeg kamp. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Wil je graag voor te koken hoeve verse produkten  ? 

 

Hoeveproducten zijn producten die je rechtstreeks bij de boer/teler kan kopen. Het kunnen 
zowel verse producten zoals melk, eieren, groenten, fruit en aardappelen zijn als verwerkte 
producten zoals yoghurt, platte kaas, boter, kaas, fruitsap en confituur, maar ook eerlijk 
geteelde bloemetjes! 
Elk product is uniek en vertelt een eigen verhaal. Door het directe contact met de boer is hij dan 
ook de aangewezen persoon om je dit verhaal mee te geven. 
  

De 4 voordelen van hoeve producten zijn : 

1. Ecologisch voordeel. 

2. Hoeveproducten zijn seizoensgebonden. 

3. Hoeveproducten zijn afvalarm.  

4. Eerlijke prijs 
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Beda aardappel 
Doorgangstraat 
9160 Lokeren 
 

09/348 32 03 

Voor verse geschilde aardappelen, 
gesneden frieten ( niet 
voogebakken). 
 
Gelieve 1 dag op voorhand te 
bestellen.  
Brengt het naar de kampplaats. 

 

Hoeveslagerij “ de vierklaver” 
Hemelseschoot 17 A 
9160 Lokeren 
 

0498/850 005 
devierklaver@yahoo.com 
 

 
Gelieve 1 dag op voorhand te 
bestellen,  
je kan het zelf afhalen of laten 
brengen. 

 

Van Bastelaere Filip 
Hillarestraat 131 
9160 Lokeren 
 
09/348 14 07 
 

Verse melk  
Dit dien je zelf af te halen. 
 

 

’t Groenselhof 
Heiendestraat 50 
9160 Lokeren 
 
09/348 44 37 
 

Voor verse groenten en fruit. 
 
Gelieve te bestellen maandag, 
woensdag en zaterdag, omdat het dan 
zeker vers is. 
Kan geleverd worden. 

 

Verse scharrel eitjes 
op het bedrijf te 
verkrijgen. 
 

30 eieren /volgens dagprijs. 

 
Zie brochure korte keten in het verblijf. 
 

mailto:vierklaver@yahoo.com


 

 

Bakkers  
Leveren aan jeugdverblijf. 

 
Bakkerij Kevin & Lore 
Heiendestraat 8, 9160 Lokeren  
Sluitingsdag winkel : maandag. 
 
Levert aan verblijf  
 

09/ 349 18 85 

Bakkerij Joeri 
Bokslaarstraat 61, 9160 Lokeren  
Sluitingsdag winkel : maandag 

 
Leveren elke dag in de week ook op 
maandag. 
 

Mail : bakkerij.joeri@gmail.com 

052/49 75 65 

 

Bakkerij Martine & Filip 

Hovenierstraat 11,9160 Lokeren  
Sluitingsdag :  Dinsdag en woensdag 
 

 
Leveren behalve op sluitingsdagen 
 
 

09/348 10 32 

Bakkerij Kris & Natalie 
Karlapperstraat 2, 9160 lokeren 
Sluitingsdag : dinsdag & woensdag  

 
Leveren elke dag in de week  
 

09/348 99 00  

 
 

mailto:bakkerij.joeri@gmail.com


 

 

 
Winkelmogelijkheden : 
 
Bakkers  in de buurt : Aantal km 

Bakkerij Kevin & Lore, Heiendestraat 8, 9160 Lokeren ( 09/ 349 18 85) 
Sluitingsdag winkel : maandag. 
 

1.7 km 

Bakker Joeri, bokslaarstraat 61, 9160 Lokeren ( 09/349 67 47). 
Sluitingsdag winkel : maandag. 

 

Bakkerij Martine & Filip, hovenierstraat 11, 9160 Lokeren (09/348 10 32) 
Sluitingsdag winkel  :dinsdag & woensdag .  

1.9 km 

Bakkerij Kris & Natalie, karlapperstraat 2, 9160 Lokeren ( 09/348 99 00) 
Sluitingsdag winkel : dinsdag & woensdag 

2.6 km 

Slagers in de buurt :  

Bio slagerij Meert, Sterrestraat 240, 9160 lokeren (09 348 15 93) Verkoopt Halal vlees. 
Sluitingsdag : maandag 

1.0km 
 

Vleeshal De Nul, Zelestraat 56, 9160 Lokeren (09 348 16 19) 
Sluitingsdag : maandag 

2.7km 

Renmans , Lokerhoutstraat 27A , 9160 Lokeren (09 349 31 61)  
 

2.9 km 

Drankenhandel  

Drankgigant Van Eetvelde, bokslaarstraat 88,9160 Lokeren (09/348 21 79 ) – 
info@drankenvaneetvelde.be 

 

Prik & Tik Lokerse drankencentrale, Gentse Steenweg 115 , 9160 Lokeren ( 09/ 321 11 20 ) 
lokeren@bierhandel-dewilde.com 

 

Bierhandel De Wilde BVBA,Spinnerijstraat 6,9240 Zele (052 44 66 68) 

info@bierhandel-dewilde.com 

 

Bontinck Bierhandel BVBA, Elststraat 33 – 9240 Zele (052/45 86 60) 
info@bontinck.be  verhuurt tapinstallatie, frigo’s enz. 

 

Winkels in de buurt :  

Lidl, Dijkstraat 3 A, 9160 Lokeren                                                          

Albert Heijn,  Zelebaan 19, 9160 Lokeren                                        

Colruyt , Gentse Steenweg 22, 9160 Lokeren                                   

Aldi, Lokerhoutstraat 27 A, 9160 Lokeren                                                        

Broodjeszaak/frituur  

Broodjeszaak Smik en Smak, Hillarestraat 294, 9160 Lokeren (0474/10 40 40) 

Sluitingsdag : zondag 

1.7km 

Frituur “ De vliegende Friet”, Hillarestraat 249,9160 Lokeren (0484/59 47 33) 
Sluitingsdag : dinsdag 

1.7km 

Markten  

De wekelijkse markt, grote markt, 9160 Lokeren. Op woensdag  

De rommelmarkt, stationsplein, 9160 Lokeren. Op Zondagvoormiddag.  
 

mailto:info@bierhandel-dewilde.com
mailto:info@bontinck.be


 

 

 

 

Vrije tijd 

Recreatiedomeinen. Aantal km 
Nieuwdonk, Dendermondsesteenweg 13A, 9290 Overmere                            

• openluchtbad, ligweide, speeltuin, fit-o-meter (Gratis toegang tot het domein, 

de zwemzone is betalend.) 

8.5 km 

Recreatiepark “Puyenbroeck”,Puyenbrug 1A, 9185 Wachtebeke (09/355.70.87) 

 openluchtbad, speeltuin, hangbrug, kleuterdorp, golfterrein, tennis…    (Gratis toegang tot 

het domein, zwemzone is betalend Reserveren verplicht om te zwemmen, Je krijgt enkel 

toegang tot het zwembad als je vooraf tickets hebt gekocht)      

15km 

Recreatiepark “De Ster”, Lange Rekstraat 30, 9100 St Niklaas (03 776 03 48) 

Strand, zwemvijver, speeltuin  betalend  voor het volledige domein                                                                                      

17km 

Zwembaden  

“Durmebad”, Sportlaan 2-4, 9160 Lokeren (09/340 50 80)  

Tijdelijk gesloten voor nieuwbouw                                             

2km 

“Olympos”, Leopold II laan 18a, 9200 Dendermonde (052 21 57 04) 

olympos@dendermonde.be 

14km 

 “S&R Rozebroeken”Victor Braeckmanlaan 180, 9040 Gent (09 335 28 88) 
LAGO Gent Rozebroeken - Inloggen (recreatex.be) 

20.4 km 
 

Sportaccommodatie  

Padel terrein everslaarstraat 209,9160 Lokeren ( 0485/ 68 88 53)  

Sporthal Sportlaan 2-4, 9160 Lokeren (09/340 50 80)  
Sportdienst@lokeren.be                                                                                             

2 km 

Sport de dam Lokerhoutstraat 29 I 9160 Lokeren. info@sportdedam.be. (09/348 76 56) 
www.sportdedam.be 

1.4 km 

Jumpsky Koning Albertlaan 2c, 9080 Lochristi ( 09/361 35 60)  
www.jumsky.be 

 

Verhuur Boten/Kano’s/Vespa’s op afspraak (496/88.88 40) 
www.kajakcompany.be - kajakcompany@telent.be 

 

Fietsenverhuur mobibikes  ( 09/360 85 83) 
 www.mobibikes.be - info@mobibikes.be 

 

Padel de Pelgrim, Everslaarstraat 209, 9160 Lokeren 
Home - De Pelgrim Lokeren (depelgrim-lokeren.be) 

1 km 

Natuur  

Het Bospark, Snepstraat 30, 9160 Lokeren  3.3km 

Het Verloren bos , Nijverheidstraat 17, 9160 Lokeren                                                                                                                2.5km 

Het Everslaarbos, spieveldstraat * industriepark E17/3, 9160 Lokeren 1.8km 

Het Molsbroek, Molsbergenstraat 1,9160 Lokeren 2.3km 

Verhuur tafels en stoelen, springkastelen, frigo’s, tapinstallatie enz.  

Van de Voorde Bjorn, naastveldstraat 106 ,9160 Lokeren ( 0496/34 93 45)   

https://nieuwdonk.webshop.oost-vlaanderen.be/Home
mailto:olympos@dendermonde.be
javascript:void(0)
https://lagogent.recreatex.be/
mailto:Sportdienst@lokeren.be
http://www.sportdedam.be/
http://www.jumsky.be/
http://www.kajakcompany.be/
mailto:kajakcompany@telent.be
http://www.mobibikes.be/
mailto:info@mobibikes.be
https://www.depelgrim-lokeren.be/


 

 

www.verhuur-vandevoorde.be 

Cedalion , Kriktestraat 4,9160 Lokeren  (0488/87 58 80) www.cedalion.be  

Jeugdhuizen  

Jeugdhuis OKAPI kerkstraat 16, 9160 lokeren   

Jeugdhuis TKLUB ( Vagevuur) kazernestraat 7,9160 Lokeren (09/348 20 30) 

info@vzwjeugdclubs.be  Facebook : vagevuur 
 

Café / Brasserie  

 Café De pelgrim Everslaarstraat 209, 9160 Lokeren (0485 68 88 53) 1.4 km 

Café De Zaal Hillarestraat 32,9160 lokeren (0473 12 41 52) 1.4 km 

Brasserie ’t Mysterie Hillarestraat 172,9160 Lokeren (09 349 57 96) 1.4 km 
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Afval  

Onze afval wordt allemaal gesorteerd dwz. : 

* papier kan in de container voor papier& karton gedaan worden. 
* PMD mag los in de container voor het PMD. 
* glas kan in de container voor het glas 
* restafval moet in een vuilzak gestopt worden en mag dan in de container van restafval, er mogen geen 
voedselresten bij. ( we doen regelmatig controle) 
* alle voedselresten mogen in een blauwe ton gedaan worden ( gekookt, rauw enz.), wij legen deze ton op 
regelmatige tijdstippen en geven dit aan de everzwijnen die zich in een gesloten domein bevinden in de 
omliggende bossen. 
*Frituur olie mag in het daar voorziene vat achtergelaten worden. 

In de sanitaire ruimtes zijn het zeer kleine vuilbakjes, wij steken er reeds voor jullie al een vuilzakje in bij 

aankomst. 

In de keuken wordt er  voor de restafvalbak reeds al een vuilzak voorzien , de rest dien je zelf mee te brengen.  

In de keuken staan sorteer vuilbakken die je dan kan uitgieten in de containers. 

Sorteer goed, we zijn er streng op , indien we zien dat jullie niet sorteren zullen jullie ook aangesproken 

worden door ons, en indien er dan geen aandacht aan besteed wordt zal er een boete volgen van minstens  

25 euro/container, ook wij worden hiervoor beboet door onze afval ophaler 

Bij aankomst tonen we waar ons container park is.  

 

Op al onze afvalbakken hangt er educatieve informatie wat er gemaakt wordt van PMD, papier en karton, glas 
en restafval, frituurolie en ijzer zodat onze gasten ook wel even stilstaan bij wat er allemaal kan gerecycleerd 
worden en waarvoor  
( kijk en lees gerust de tekst op onze afvalbakken, misschien ook een leuk idee om iets mee te doen vb  een 
kwis , knutselen met afval meer tips vind je achteraan onze infobrochure in het verblijf zelf ). 

 

 



 

 

 

 

Zoek op  www.mediwacht.be voor arts/tandarts/apotheek van wacht. 

Artsen: 

➢ Huisarts van wacht : 09 348 78 78 
               www.mediwacht.be 
➢ Praktijk sterrenstraat , Sterrestraat 16/1 ,9160 Lokeren      

Elke weekdag van 8u-19u. na telefonische contact. 
09 348 38 82 

➢ Praktijk de rotonde,  Gentse Steenweg 143, 9160 Lokeren   
             09/348.91.45 
*AZ Lokeren, lepelstraat 2,9160 Lokeren ( 09/340 81 11). 
 
Apotheek : 
 
Apotheek van wacht : 0900 10 500 (0.50EUR/min) 
www.apotheek.be 
*Apotheek Spoele, Spoele 6,9160 LOKEREN ( 09/348.74.51) 
apotheekspoele@gmail.com 
*Apotheek De vriese, Heiendestraat 11,9160 Lokeren ( 09/348 55 43) 
info@apotheekdevriese.be 
 
Tandarts :  
Tandarts van wacht : 0903 39 969 ( 1,5 euro/min) 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.mediwacht.be/
http://www.mediwacht.be/
tel:093483882
http://www.apotheek.be/
mailto:apotheekspoele@gmail.com
mailto:info@apotheekdevriese.be


 

 

 
 

 
 
 

Noodnummers : 
Politie : 

 

09/340 94 99 112 

Brandweer :   

 

09/348.16.66 112 

Ziekenhuis 
 

09/340 81 11 112 

Antigifcentrum 

 

 070 245 245 

Brandwonden 
centra  

 02 /268 62 00 

Rode kruis 
Vlaanderen  

 105 

Zelfmoord 
preventie  

 

 
 1813 

Bij storm of 
wateroverlast  
niet dringend 

  1722 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Inventaris : 
 
Vooraleer het gebouw in gebruik genomen wordt, wordt al het materiaal nagekeken aan de hand van 

een inventaris door de eigenaar en eventueel aangevuld waar nodig. 

Bijgevoegde lijst geeft u een beeld van de extra kosten die kunnen worden aangerekend wanneer er  

schade is in de keuken of elders in het lokaal en wanneer er keuken – of poetsmateriaal  

ontbreekt. 

Voor groot keukenmateriaal, tafels, stoelen en banken worden er geen waarborgprijzen weergegeven, wanneer 

deze beschadigd worden, zal de schade worden hersteld op kosten van de huurder  

Schade en gebruik van brandblussers en branddeken wordt enkel aangerekend wanneer het gaat om  

onverantwoordelijk gebruik van deze toestellen.  

Schade aan niet vermelde materialen wordt eveneens hersteld en nadien doorgerekend aan  

de huurder. 

 

Zoals wij allen weten kunnen er dingen breken of stuk gaan, we appreciëren het ten zeerste indien jullie 

ons direct op de hoogte brengen, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen vervangen of laten maken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Materiaal (extra kost) Aantal bij aankomst Aantal  vertrek Ontbrekende/beschadigde 

stukken 

 Sanitaire ruimte    

 Spiegels  4 vierkante   

 Toiletpapier houders 6 stuks   

 Wc borstel houders 6 stuks   

 vuilbakjes 3 stuks   

 Keuken    

 Bovenste Lade ( in de lade)    

 *aardappelmesje 6 stuks   

 *messen (lang lemmet) 5 stuks   

 * slijpstaaf 1 stuks   

 *vleesvork 1 stuk   

 *sla knijpers 3 stuks    

 Bovenste Lade    

 *kleine lepels  60 stuks   

 *messen  60 stuks   

 *Vorken 60 stuks   

 *Soeplepels 60 stuks   

 *sauslepel  1 stuks   

 *pollepel klein  3 stuks   

 Onderste lade    

 *klopper  3 stuks   

 *spatels  3 stuks   

 *spatel groot  1 stuk   

 *scharen  2 stuks   

 *kurkentrekker 1 stuks   

 *kleine vorken 60 stuks   

 *blikopener 3 stuks   

 *dunschillers  6 stuks   

 *pizzasnijder 1 stuks   

 Kleine kast naast lades    

 * broodrooster  1   

 *eierkoker  1   

 Grote schuif naast kleine kast    

 *perculator ( 100 tassen ) 1   

 Kast onder aanrecht     

 *kookpotten  7 stuks   

 *steelpannen 2 stuk   



 

 

 Kast  boven  gootsteen    

 *bekers 90 stuks   

 *colaglazen 15 stuks   

 * water glazen 24 stuks   

 *andere glazen  20 stuks   

 *Bierglazen  12 stuks   

 *wijnglazen  06 stuks   

 * jeneverglazen 03 stuks   

 kast boven gootsteen    

 *vuilbakjes tafel 2 stuks   

 *melkkannetjes 5 stuks   

 *tassen witte 60 stuks   

 *ondertassen 60 stuks   

 *mokken gele  30 stuks   

 Bovenste kast grote kast    

 *dienbladen 5 stuks   

 Grote kast naast gootsteen    

 *soepkommen 60 stuks   

 *borden plat 60 stuks   

 *dessertborden  60 stuks   

 *water bidons     

 *plastiek bordjes  30 stuks   

 *plastiek kommetjes  60 stuks   

 Lade onder grote kast    

 *braadpannen 2 stuks   

 * Pannenkoekenpan 2 stuks   

 Bovenste kast naast oven    

 EHBO koffer 1 stuks   

 Vliegenmeppers 2 stuks   

 Grote kast naast oven    

 *waterkannen gekleurde 3 stuks   

 *ijzer kannen klein 900ml 6 stuks   

 *Ijzerkannen groot 2 000ml 6 stuks   

 *onderzetters voor pannen 4 stuks   

 *onderzetters XXL 3 stuks   

 *weegschaal  1 stuks   

 *Slakommen   3 stuks   

 *Ijzer kommen  5 stuks   

 *pizza rek + 4 schalen 1 stuks   

 *keukenwekker  1 stuks   



 

 

 *maatbekers  3 stuks   

 *ovenwanten 4 stuks   

 Rek boven aan gasbekkens    

 *klopper/garde groot 1 stuks   

 *visspaan groot 1 stuks   

 *pureestamper groot 1 stuks   

 *pollepel groot  1 stuks   

 *scheplepel groot 1 stuks   

 *houten spatel groot  1 stuks   

 Oven/microgolf    

 *braadslee 2 stuks   

 *ovenrekken grote oven  4 stuks   

 *ovenrekken kleine oven 3 stuks   

 * glazen schaal microgolf oven 1 stuks   

 Rek in koude keuken    

 *braadpannen Xl 2 stuks   

 * braadpannen zwart XXL 2 stuks   

 *wokpan 1 stuks   

 *kookpotten  5 stuks   

 *kookpotten hoog ( XXL) 3 stuks   

 * vergiet xxl 1 stuks   

 Rek klein     

 *snijplank klein  6 stuks   

 *snijplank groot  1 stuks   

 Keuken extra    

 *waterkoker 1   

 *Koffiezetapparaat 1   

 Vuilbakken keuken Wit 4 stuks   

 Magneet borden 2 stuks   

 Keuken machines    

 *gasbekken( kookvuur) 5   

 *Laag gasbekken 2   

 *microgolfoven 1   

 *diepvriezer 1   3 in  zomervakanties 

 *koelkast 1   

 *oven 1   

 *oven XXL 1   

 *Barbecue 1   

 *wasmachine 1   

 *afwasmachine 1   



 

 

 * Kleine frietketel     Op vraag  

 Tafels en stoelen / zetels    

 *tafels  ronde (8-12pp) 4   

 *Zwarte tafel 10 p 1   

 *lange bruine tafel 1   

 *biertafels + banken 10 / 20   

 * tafel 16 pers 1   

 *stoelen  60   

 *Zetels 3   

 Poetsmateriaal    

 *aftrekker 5   

 *stoffer en blik 4   

 *veegborstel groot 4   

 *Emmers  5   

 *zachte borstels  5   

 *wasrek 3   

 Brandveiligheid    

 *Brandblussers 5   

 * brandblusser op wielen 1   

 *Alarm  1   

 *Branddetectie  14   

 *gasdetectie 1   

 Extra     

 *paniekstang 1   

 *Wifi bakje 1   

 *vliegenbestrijding bakken 2   

 Tuin    

 schommel 1   

 wippen 2   

 draaimolen 1   

 Stoelen XXL 2   

 Hut in hout gebouwd 1   

 Vuurschaal  1   

 Houten blokken  15   

 Picknickbanken 4   

 Parasol 3   

 Toilet en douche wagen  

2 x toilet 

3 x douches 

  In de zomervakanties 

 



 

 

 


