Den Havik
Verhuurboekje
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Beste bezoeker,

Welkom in de lokalen van Don Bosco scouts Ruisbroek. In dit boekje vindt u
allerlei info i.v.m. de verhuur van onze lokalen. Gelieve dit dan ook
aandachtig te lezen wanneer u bij ons op weekend/kamp bent.

Om te beginnen is hier de allerbelangrijkste regel die voor alle lokalen geldt:

Sinds januari 2006 is het strikt verboden te roken in jeugdlokalen. De regels
zijn eenvoudig: u mag nooit en onder geen enkel voorwaarde roken in een
jeugdlokaal. Het doet er niet toe of dit een leidingslokaal, materiaalhok, tent
of andere ruimte is, het doet er ook niet toe of er ramen openstaan, er
rookafzuiging is, er enkel rokers aanwezig zijn, er geen leden aanwezig zijn,
het geen scoutsactiviteit is, … Er mogen in het lokaal ook geen elementen
aanwezig zijn die wijzen op roken, zelfs geen propere asbakken..
Er wordt strikt gecontroleerd, mogelijk krijgt u eerst een waarschuwing maar
in principe kan je direct een stevige boete krijgen. Denk niet dat u geen
controle kan krijgen, zelfs de meest afgelegen lokalen krijgen controle en het
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aantal controles is gevoelig toegenomen. Daarbij kan het voldoende zijn dat
de controleur door een raam naar binnen kijkt en een lege asbak ziet staan
om een boete te krijgen.

Verder wensen wij u nog veel leesplezier en een fijn verblijf!
De leidingsploeg

Don Bosco Scouts Ruisbroek
Eikerlandstraat 49b
2870 Ruisbroek (Antwerpen)
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Handige adressen en telefoonnummers
Brandweer Puurs
Kleine Amer 22
2870 Puurs
TEL: NIET-DRINGEND:
DRINGEND:

03/889.23.13
112

Politie Klein-Brabant
Puursesteenweg 389
2880 Bornem
TEL:

03/293.22.22

Wijkagent
Koen Verhoeven
GSM:

0498/88.56.00

Antigifcentrum
TEL:

070/245.245

Verantwoordelijke verhuur
Maarten Rousseau:

0487/41.11.12 (administratie)

Groepsleiding
Mattis Van Ranst:
Anneleen Brems:

0479/83.69.28
0470/03.52.46

Verantwoordelijke Hof ter Zielbeek:
(bos)
Yvo Van Damme:

0475/69.81.82
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Naam

Adres

Gemeente

Telefoon

Dr. Andries L.

De Buisseretlaan 25

Breendonk

03 886 59 40

Dr. Berwouts P.

Hof ten Berglaan 4

Puurs

03 889 36 26

Dr. De Bondt M.
Dr. Wille S.
Dr. Macharis N.

Liezele Dorp 60

Liezele

03 889 39 48

Dr. De Smedt F.

Achterhoefweg 4

Ruisbroek

03 886 69 91

Dr. De Winter R.

Bosdreef 1

Puurs

03 889 45 94

Dr. De Wit H.

Hoogstraat 105

Puurs

03 889 03 37

Dr. Dillen R.

C. Verschaevenstraat 37

Breendonk

03 886 36 00

Dr. Janssens V.

Violetstraat 12

Puurs

03 298 01 72

Dr. Moerenhout A.

Breendonk-Dorp 98

Breendonk

03 886 95 60

Dr. Platteaux M.

Kalfortdorp 18

Kalfort

03 889 09 00

Dr. Proesmans A.
Dr. Proesmans E.
Dr. Pauwels S.
Dr. Bellon I.

Sint-Katharinastraat 33

Ruisbroek

03 886 11 50

Dr. Tersago J.

Kalfortdorp 49

Kalfort

03 889 67 52

Dr. Van Cauwenberg R.

Molenstraat 37

Puurs

03 889 48 48

Dr. Van Ranst K.

Hoogstraat 1

Puurs

03 889 08 61

Dr. Willems W.

Beenhouwerstraat 15

Breendonk

03 886 67 68

Huisartsenwachtpost

Ziekenhuis
Sint-Jozefkliniek Bornem
Kasteelstraat 23, Bornem, 03/890.16.11
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Algemene afspraken
• De niet verhuurde lokalen mogen niet betreden worden.
• Het is verboden om mensen die niet tot uw groep of onze groep
behoren op de scoutsterreinen toe te laten.
• Drugs is verboden in alle lokalen en op de speelplaats.
• Don Bosco scouts Ruisbroek is niet verantwoordelijk voor mogelijke
ongevallen.
• De sanitaire voorzieningen kunnen tijdens de huurperiode gebruikt
worden door de leidingsploeg van Don Bosco scouts Ruisbroek wanneer
er een vergadering plaats zou vinden. Tijdens kampen kan de sanitaire
voorziening ook door de leden van Don Bosco scouts Ruisbroek gebruikt
worden op zondag.
• Afval dient gesorteerd te worden in de daartoe bestemde vuilniszakken
die u in het begin kreeg. Wanneer deze vol zitten, worden deze
dichtgebonden en in de bak links van de poort gedeponeerd.

• Groenten- en fruitafval mag op de composthoop gesmeten worden.
Smijt het afval op de juiste plaats in de afbakening! Brood, overschotten
van sauzen of ander eten, … horen zeker niet thuis op de composthoop!
De composthoop vindt u helemaal achteraan het terrein rechts (achter
de lokalen).
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• ’s Avonds of bij het verlaten van het terrein moet de poort gesloten
worden.
• Vóór vertrek zal er een eerste controle uitgevoerd worden op eventuele
schade. Beschadigingen worden onmiddellijk in mindering gebracht op
de waarborgsom. Volstaat de waarborgsom niet, dan is de gebruiker
verplicht de bijkomende onkosten te betalen. De waarborg wordt, na
aftrok van eventuele schadevergoeding, teruggestort.
• Op het einde van de huurperiode gaat een controleperiode in van 7
kalenderdagen, waarop de verhuurder de kans krijgt om de lokalen
extra te controleren.
Omschrijving

Prijs (in euro)

Verboden gebruik sjorhout

100

Gebruik materialen onder afdak

100

Gebruik containerkot
Betreden van niet verhuurde lokalen (‘oude blok’, scoutslokalen)
Composthoop niet proper achtergelaten
Koer niet opruimen
Kampvuurkring niet opruimen

100
100
50
75
50

Schade aan kampvuurkring (kring, banken, planten rondom, bomen
rondom)

150

Beschadiging gras

50

Onvoldoende opgekuist (zowel lokalen als afwas)

100

Beschadiging info boekje (huisregelement)

20

Papieren of andere dingen op muren gekleefd (binnen in
verhuurlokaal)

50

Afval fout sorteren en/of achterlaten waar het niet hoort

50

Lokaal huren onder een valse naam of onder naam van een ander
vereniging

inhouding van de hele waarborg

Roken in lokalen

inhouding van de hele waarborg

Nachtlawaai, geluidsoverlast, storen van naaste buren
Niet naleven van bruikleenovereenkomst en/of huisreglement
Schade aan accommodatie en infrastructuur

inhouding van de hele waarborg
inhouding van de hele waarborg
te bepalen via offerte
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Speelplaats
• Sigarettenpeuken worden niet op de grond gegooid. U dooft uw sigaret
en gooit deze vervolgens in de daarvoor voorziene asbak (onder het
afdak).
• Het is verboden om vuur te maken op de speelplaats. Hiervoor is er een
kampvuurkring. Als u een vuur wil maken, zorgt u zelf voor hout. Het
hout dat onder het afdak ligt is van onze groep en wordt niet gebruikt
door de huurders.
• Onder het afdak aan de speelplaats ziet u sjorhout liggen. Dit is
eigendom van Don Bosco scouts Ruisbroek. Dit is verboden terrein en
wordt dus niet gebruikt door de huurder. Ook stootkarren, kruiwagens,
stenen, hout en andere materialen die zich achter de hekken bevinden
of bij het sjorhout staan mogen nooit gebruikt worden!
• Gelieve niet door de planten te lopen rond onze kampvuurkring.
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Verhuurlokaal + polyvalente zaal
Er mag niet gerookt worden in de lokalen!
Bij vertrek worden deze lokalen geveegd EN gekuist met kuismiddel. Dit
vindt u in de meest linkse kast in het verhuurlokaal.

Banken en tafels worden terug toegeklapt en op zijn plaats gezet zoals op
de foto. Gelieve de banken, met het platte gedeelte naar onder, te leggen.
Zo worden beschadigingen voorkomen!
Bij vertrek moeten alle banken en tafels open staan. Zo kan de
verantwoordelijke alles controleren. Na de controle worden alle banken
en tafels terug in de kast geplaatst.
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De gaskranen worden bij vertrek volledig dichtgedraaid. Zowel in
de turnzaal, het verhuurlokaal en de keuken. Dit zal door de
verantwoordelijke gedaan worden.
Er mag NIETS op de groene kasten en muren in het verhuurlokaal gekleefd
worden met plakband of andere dingen. De verf komt zo los. Wanneer dit wel
gebeurt rekenen wij u de kosten van de herstelling aan.
Bij het kuisen van de turnzaal moet men ook een natte dweil gebruiken om
‘vegen of strepen’ te voorkomen.
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Keuken
De keuken is verplicht te gebruiken bij het bereiden van maaltijden.
Tijdens het koken op de vuren is het verplicht de dampkamp op te zetten!
Voor u de keuken in gebruik neemt, moet de doek met al het keukengerei aan
de kant gelegd worden! Zo heeft u genoeg plaats om eten te bereiden. Dit doek
wordt op het einde van de huurperiode terug gelegd met het juiste
keukengerei op de juiste plaats!
Al het gebruikte keukengerei- en materiaal wordt afgewassen met ecologisch
afwasmiddel. Daarna wordt het helemaal afgedroogd en proper terug op de
juiste plaats gezet. Dit wordt gecontroleerd om schimmels te vermijden.
De afwasmachine wordt open gezet, de roosters uitgespoeld en het water
weggelaten door het verwijderen van de stop (rechts achteraan in het
waterreservoir). Nadien wordt de afwasmachine uitgedroogd om onfrisse
geuren en schimmels te vermijden.
De koelkast en de diepvriezer moeten helemaal leeg gemaakt worden en
uitgekuist worden bij vertrek. Laat geen etenswaren liggen! Zet deze beiden
nadien op OFF en zet de deur helemaal open. Zo vermijdt u onfrisse geuren en
kan de groep na u een propere koelkast en diepvriezer gebruiken.
Ook de keuken dient uitgekuist te worden. Ook hier moet men zeker een
natte dweil gebruiken!
Handdoeken, sponsjes, evt. afwaspoeder voor de afwasmachine, … dient u zelf
mee te nemen om alles net achter te laten!
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Bij vertrek wordt de keuken terug op orde gebracht. Gebruik hiervoor de
foto’s die u vertellen wat waar moet staan en liggen. Zet en leg alles terug
zoals op deze foto’s. Dit vergemakkelijkt de controle en zo blijft alles op zijn
plaats.
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Sanitair
De wc’s dienen proper gehouden te worden!
Indien u de douches huurt, dienen deze ook proper achtergelaten te worden.
Wanneer de douches niet gebruikt worden, zullen deze aan het begin van de
huurperiode op slot gedaan worden. De doucheruimte mag u dan, op gelijk
welke manier, niet meer betreden.
Na vertrek hoeft er niets meer op de lavabo’s te staan. Deze worden volledig
proper gemaakt alsook de spiegels die er boven hangen.
Indien de ruimte voor mindervalide gebruikt wordt, dient u deze ook te kuisen.
Wanneer deze ruimte niet gebruikt wordt, zal deze op slot gedaan worden aan
het begin van de huurperiode. U mag deze ruimte dan niet meer betreden.
Er wordt niets gekrast of geschreven op materiaal in deze ruimte, dit wordt
zeer streng nagekeken.
U dient er zelf voor te zorgen dat er overal wc-papier voorzien is.
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Inventaris verhuur
Keuken
Steamer
Merk: Convotherm OSC
6 roosters
6 schalen

Fornuis
Merk: Blue Line C4FP
4 pitten
2 roosters
2 kleine roosters

2 Lage gasvuren
Merk: Diamond
1 pit
1 rooster

IJskast
2 deuren
Merk: Lae SSD90A12E
10 Roosters

Diepvriezer
1 deur
Merk: ZO 600 DEZ
4 Roosters

Afwasmachine
Merk: Krupss
3 wasbakken + stop
Snijtafel
Dampkap

Potten & pannen
3 grote potten + deksels
2 kleine potten + deksel
2 steelpannen
2 pannen
braadslee
inox schalen
vergieten
inox opdienschalen
1 metalen snijplankenhouder
grote snijplanken
kleine snijplankjes
4 metalen onderleggers
4 grote plastieken kommen
2 waterkannen

Keukengerei (op het aanrecht)
1 (gas)aansteker
1 rasp
1 maatbeker
1 broodmes
3 grote messen
3 snijmesjes 1 blikopener
aftrekker
dunschillers
1 schaar
1 ijsschep
1 knoflookpers
1 vleesprikker
1 grote spatel
1 kleine spatel
1 grote pottenlikker
1 kleine pottenlikker
aardappelstamper
spaghettitangen
2 bakspatels
2 schuimspanen
2 gardes
4 soeplepels
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Verhuur
Brandveiligheid
3 brandblussers
2 blusdekens
Bestek
50 messen
50 vorken
50 soeplepels
50 dessert lepels
50 glazen
50 bekers
50 tassen
50 borden
50 soepborden
50 soepkommen
Tafels
8 tafels
19 banken
Kuismateriaal
2 borstels
2 schuurborstels
2 aftrekkers
4 emmers
4 dweilen
1 bus allesreiniger eco
1 bus afwasmiddel eco
1 bus wc-middel eco

Sanitair
2 urinoirs
3 wc's
4 douches
7 lavabo's
1 uitgietbak
1 mindervaliden ruimte:
wc, douche, lavabo

Het materiaal zal bij het vertrek nagekeken en geteld worden. Ontbrekende of
kapotte materialen zullen aangerekend worden. Dit bedrag wordt van de
waarborg gehouden. HEB RESPECT VOOR AL HET MATERIAAL!
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Toerisme
Recreatie:
− Provinciaal domein De Schorre
Adres: Schommelei, 2850 Boom Telefoon:
03 880 76 00
Mogelijkheden: waterfietsen (betalend), minigolf (betalend), wandelen, fietsen,
speeltuin, vissen, grasvelden, deltaheuvel
− Kinderboerderij
Barelstraat 18, 2880 Bornem
03/889.13.80
Dinsdag, woensdag en vrijdag: 9u – 12u30 & 13u – 18u
Zaterdag en zondag: 9u – 18u
Afwijkende openingsuren tijdens schoolvakanties.
Winkeltje met hoeveproducten en heerlijke ijsjes.
− Speeltuin/speelbos Sint-Pietersburcht
Scheeveld 18, 2870 Puurs
Gratis inkom
2 mei – 31 september: zaterdag en zondag 13u30 – 18u30
Juli en augustus: dagelijks 13u30 – 18u30

Zwemmen:
− Zwembad Bornem: Breeven
Barelstraat 111, 2880 Bornem
03 889 65 00
niet verplicht: aansluitende zwemshort, badmuts
− Zwembad Londerzeel
Lijsterstraat 1,1840 Londerzeel
052 30 03 00
verplicht: aansluitende zwembroeken (lengte: maximaal tot boven de knie)
niet verplicht: badmuts

Jeugdvoorzieningen:
− Jeugdhuis Kabal
Kaardijkstraat 22b, 2870 Ruisbroek Openingsuren:
Vrijdag: 20u - …
Zaterdag: 20u - …
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Toerisme
Plannetje Ruisbroek

9

Nummers op de kaart:
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1

Don Bosco Scouts Ruisbroek
Eikerlandstraat 49b

2

Hof ter Zielbeek (bos)
Sint-Katharinastraat

3

Bakkerij L&M
Sint-Katharinastraat 87

4

Proxy Delhaize
Sauvegardestraat 2

5

Frituur De Post Kerkstraat 100

6

Drankencentrale Maes
Kerkstraat 82

7

Buurtwinkel De Schepper
Ruisbroek dorp 64

8

Bakkerij Goossens
Ruisbroek Dorp 56

9

Jeugdhuis Kabal
Kaardijkstraat 22b
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