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Jeugdverblijf Galbergen is op alle vlakken een pareltje. Het recente 
gebouw voldoet aan alle moderne normen. Er zijn 13 slaapkamers, een 
grote zaal en overdekte buitenruimte. Ook de omgeving heeft heel wat 
te bieden: Galbergen paalt aan een groot speelplein én ligt in een rustige 
en bosrijke omgeving.

Jeugdverblijfscentrum  
Galbergen 
Mol

Toegangspad, ingang en onthaal
Er is een aangepaste parkeerplaats. 
Er zijn 2 toegangspaden. Het toe-
gangspad links van de parking 
bestaat voor het eerste deel uit ver-
hard zand (bospad) en gaat dan over 
in een goede klinkerverharding die 
voldoende breed is. Het toegangspad 
rechts is volledig verhard in klinkers 
en voldoende breed. De toegang is 
drempelloos met een dubbele deur. 
De inkomhal is voldoende ruim en 
geeft toegang tot de grote eetzaal, 
het sanitair en vestiaire.
Looproutes en niveauverschillen
Alle gangen en deuren zijn voldoende 
breed. In de inkomhal is een trap 
en plateaulift aanwezig. De trap is 
voorzien van goede leuningen en 
de nodige contrasten op de treden. 
De lift is voldoende groot met een 
automatische deur. Je kan hulp nodig 
hebben om de knoppen in de lift 
te bedienen, omdat ze moeilijker 
bereikbaar zijn. De knoppen staan 
recht tegenover de liftdeur en moet 
je ingedrukt houden.
Eetzaal / multifunctionele ruimte
De multifunctionele ruimte naast 
de keuken zal voornamelijk wor-
den ingezet als eetruimte. Vanuit 

de multifunctionele ruimte kan 
men rechtstreeks naar buiten via 
voldoende brede deuren die een 
minimale drempel hebben. De 
beschikbare tafels zijn beperkt 
onderrijdbaar qua hoogte.
Gemeenschappelijk toilet
Het toilet in de gemeenschappelijke 
badkamer heeft voldoende 
opstelruimte en beugels.
Slaapkamer en sanitair 
blok / badkamer
Alle slaapkamers zijn op de eerste 
verdieping. Er zijn 13 kamers 
variërend in grootte (8 stuks van 6 
personen, 3 stuks van 8 personen, 
één van 7 personen en één van 14 
personen). Alle deuren zijn voldoende 
breed en alle bedden zijn verhoogd. 
Er werd gewerkt met verrolbare 
kasten. Op deze manier is bijna 
elke kamer rolstoeltoegankelijk. Een 
aantal kamers (niet allemaal) hebben 
een lichtpunt dat bedienbaar is 
vanuit het bed. Op het gelijkvloers 
is er een aangepaste badkamer 
met een toilet met 2 beugels, een 
onderrijdbare grote wastafel en een 
drempelloze douche met opklapbaar 
douchezitje en afneembare 
sproeikop.
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