
HUISHOUDELIJK  REGLEMENT  BIVAK  HOUTENVELD. 

 

1.      Afspraken rond veiligheid. 

 

 

• We roken niet in de gebouwen. We spreken op voorhand af in welke 

buitenruimte mag gerookt worden zodat de kinderen niet gestoord worden. 

We plaatsen een ‘peukenpot’.  

• We roken niet in de tenten en de bossen. 

 

• Het aantal bedden en ook het aantal slaapplaatsen is vooraf bepaald volgens 

de normen van brandveiligheid. Dus de bedden worden niet verschoven. De 

doorgangen tussen de bedden en beide uitgangen worden vrijgehouden owv 

de veiligheid bij brand. 

 

2.       Het politiereglement op kamperen. 

 

                   De naamlijst van de deelnemers wordt opgehaald door een Gemeenschapswacht ,                      

zij overhandigen deze  aan de  politie en aan de brandweer. Jullie geven deze lijst ook aan de 

eigenaar. 

Voor de weekenden maken wij de volgende afspraken: jullie mailen de ledenlijst door naar 

de volgende emailadressen: info@politie-maasland.be en info@bwol.be en 

anjesessers@hotmail.com . 

Op deze lijsten vermelden jullie: 

 

• Datum van het verblijf in  Bivak Houtenveld I of II.  

• De naam van de vereniging.  

• De naam en het adres van de verantwoordelijk en het gsm-nr.(en vervangend 

persoon) 

• De naam en de geboortedatum van de deelnemers. 

• De naam en de geboortedatum van de leiding.  

• De naam en de geboortedatum van de kookouders 

 

mailto:info@politie-maasland.be
mailto:info@bwol.be
mailto:anjesessers@hotmail.com


Deze gegevens worden enkel gebruikt bij een eventuele noodsituatie van brand of een 

ongeval. Na het verblijf in Bivak Houtenveld worden deze gegevens vernietigd. 

 

 

                       We houden geen ruiltochten of andere activiteiten waarbij men aanbelt bij de 

lokale bevolking, georganiseerd. Ik weet niet of  je het zelf plezant zou vinden als men 10 

maal op een voormiddag komt aanbellen om een lege fles te ruilen. 

Jullie komen logeren in de mooie natuur van Limburg:de Duinenegordel. Luide muziek past 

niet in dit plaatje, ook niet overdag. Het hindert de natuur en de buurtbewoners die dit 2 

maanden lang moeten verdragen. DUS vragen we om geen grote geluidsversterkers mee te 

brengen.  

We houden het voor 8h zowiezo rustig op de bivakplaats en na 20h ’s avonds houden we 

het ook stil. 

 

  

Dit is geen maatregel die wij zomaar uit de mouw schudden, je bent strafbaar als je 

nachtlawaai maakt volgens het artikel 561 van het strafwetboek. 

Muziek wordt enkel gedraaid om op te staan of als verzamelsignaal . Lichte 

achtergrondmuziek bij taakjes of spelen kan je met een eenvoudig en licht toestel draaien. 

 

3.- Het maken van kampvuur. 

• Iedereen leeft naar het kampvuur toe ,dat op het einde van het kamp gehouden 

wordt. Het is een leuk en gezellig moment. 

• Allereerst gaan jullie contact nemen met de boswachter.(gsmnr vinden jullie in de 

infobundel van de gemeente of bij de uitbater)Hij is op de hoogte welke code geldt 

ivm brandgevaar. 

• Jullie dienen de code ivm veiligheid in de bossen te  respecteren. Bij code oranje en 

rood maak je ook geen vuur in een vuurkorf. Je maakt geen vuur bij windkracht van 

meer dan 5 beaufort en bij felle droogte.    

• We houden het kampvuur op de kampvuurplaats en in de vuurkorf.  

• Leg extra hout een veilige afstand van de vuurkorf. Het niet gebruikte hout wordt 

terug aan de rand van het bos gelegd. 

• We hebben steeds voldoen blusmiddelen in de buurt, ovv van een waterslang. 

• Laat een vuur dat niet volledig gedoofd is nooit onbewaakt achter. 



• Enkel de leiding maakt het vuur aan en eenmaal het kampvuur gedaan, wordt er ’s 

anderdaags niet meer verder ‘gestookt’. 

• Een kampvuur houden we ’s avonds, niet ’s nachts. 

• We houden geen fakkeltochten en gebruiken geen knallers of vuurwerk. (heb een 

beetje medeleven met de paarden en de honden in de buurt die dit zeker niet op 

prijs stellen). 

 

4.- Specifieke bepalingen voor het opstellen van de tenten. 

• Jullie voorzien voldoende brandblusapparaten in de buurt van de tenten. 

• De vrije ruimte tussen de tenten , op de grond gemeten, bedraagt minimum 5 m. 

• De tenten worden open opgesteld, zodat hulpdiensten steeds de tenten kunnen 

binnentreden. 

• We stellen de tenten op meer dan 30m van de woonhuizen op. 

• Jullie moeten geen greppels graven rondom de tenten: het water kan voldoende 

wegsijpelen in de grond. 

5.- Hygiëne. 

• Een goede hygiëne draagt bij tot een goede preventie voor besmettelijke ziektes 

zoals griep, maag -en darminfecties . 

• De kinderen worden eraan herinnerd om na het wc-bezoek de handen te wassen. Er 

zijn voldoende wastafels en wasbakken voorzien, binnen en buiten. 

• Alle kranen zijn aangesloten op het leidingnet van de Watergroep. 

• Het sanitair en de toiletten worden elke dag gepoetst door de groep.  

• Flesjes en drinkbussen worden elke dag uitgespoeld. 

• De keuken wordt proper gehouden .Restjes worden weggegooid . De frigo’s worden 

regelmatig gepoetst. 

• Verlucht de slaapzalen, je kan de deuren en vensters openzetten, zo ontstaat tocht. 

• Jullie ruimen volle vuilzakken direct op, zie afspraken onder ‘sorteren van het afval’. 

 

6.- Orde . 

• Houdt de eetzaal en de slaapzalen in orde. Dit is een naamkaartje voor jullie groep .  

• Respecteer de richtlijnen die her en der uithangen. Bvb gebruik van tafels en stoelen. 

• De eigenaar sorteert zelf de post, indien anders is afgesproken met de groep. 



• De auto’s worden geparkeerd op de parking, niet rond de gebouwen.  

• Verwittig de uitbater bij eventuele schade of defecten aan het gebouw of de 

inboedel. 

• Jullie voorzien een EHBO kamertje. 

• Jullie nemen ’s avonds best de vlag terug binnen: vlaggenroof. 

• Jullie hakken geen bomen om, geen joy-rijden op de weiden . Brandblusapparaten 

worden niet nodeloos gebruikt. 

SORTEREN VAN HET AFVAL  

• PMD gaat in een blauwe PMD-zak. 

• Het glas spoelen jullie uit en nemen jullie mee naar de glasbol. 

• Het papier binden jullie samen in een klein pakket en dit wordt opgehaald. 

(stokkeren in de carport) 

• De frituurolie kunnen jullie tijdens het winkelen in de  Delhaize in Neeroeteren op de 

parking in de container achterlaten. 

• REST- AFVAL :  De gewone restafval(plastic) wordt in de grondcontainer gedumpt. 

• De groene container is om de groenteafval en het gekookt afval in op te vangen tot 

deze wordt opgehaald . 

• Groot huisvuil nemen jullie terug mee naar huis. 

  

7.- Afspraken ivm onkosten niet begrepen in de huurprijs: dezen worden per jaar 

meegedeeld aan de hurende groepen. 

• De prijs van de elektriciteit is de prijs die ik betaalde aan de leverancier. 

• De prijs van de gas is de prijs waaraan ik deze aankocht. 

• De prijs van de stookolie is de prijs waaraan ik deze aankocht.  

• De prijs van het water is de prijs die men mij meedeelde bij de watermaatschappij . 

• Voor het ophalen van de groentecontainer en de molokcontainer  betalen jullie een 

vergoeding van 0.30 euro per persoon per dag. 

 

 

 

 

WIJ  WENSEN  JULLIE   EEN  HEEL  AANGENAAM  VERBIJF  IN  BIVAK  HOUTENVELD. 



 

 


