DE BERKELHOEVE
229192
Vakantie- en vormingscentrum Berkelhoeve ligt in een uitgestrekt landelijk domein,
vlakbij het centrum van Vorselaar. Deze unieke locatie met een oppervlakte van 18 ha
heeft zeer veel troeven. Kleine kamers, speeltuin, groot park, enz. De Berkelhoeve kan
opgedeeld worden in de Wizzeweus (30 personen) en de Rekketek (35 personen).
In juli en augustus kan je enkel de Berkelhoeve volledig huren. Er zijn verschillende
formules voor de schoonmaak van het gebouw (zie verder in de huisbrochure).

BEZICHTIGING
Bieke Parmentier
Berkelheide 9
2290 Vorselaar
0485/53.67.37
berkelhoeve@elegast.be

ADRES HUIS
Berkelheide 9
2290 Vorselaar
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TECHNISCHE GEGEVENS:
Erkenning Toerisme Vlaanderen: type C
7-8

9-6

Aantal personen binnen

65

65

Aantal personen in tenten

35

0

100

65

1

1

Slaapzalen

28

28

Bedden

65

65

Eetzaal

2

2

Gras

17.500 m²

Dagzaal

3

3

Verhard

500 m2

Douchekoppen

8

8

Kranen

30

30

Toiletten

16

16

Borden

Ja (75)

Ja

Potten

Ja

Ja

Bos
Extra’s:
Op het domein zijn speeltuigen voorzien.
Kinderbedjes, kinderstoelen, verzorgingstafel en
babybadjes aanwezig.
WIFI

Ja

Ja

Ja (75)

Ja

Totaal aantal personen
Gebouw (aantal)

Klein keukenmateriaal
Bestek

7-8

9-6

Kampvuur
Energie (kosten)
BBQ

Inbegrepen
Ja
A (4 personen, 2
kamers)

Terrein

LEGENDE
Kampplaats met ingerichte keuken, minstens 1 douche per 20 personen, hoofdkussens en dekens,
buiten de eetzaal nog minstens 2 daglokalen.
juli – augustus

Type C
7-8
9-6

september – juni
Het totaal aantal personen, is het maximaal aantal toegelaten personen op het terrein (gebouw +
tentengrond).

Totaal
Klein
keukenmateriaal

Materiaal zoals kleine en grote keukenmessen, kurkentrekker, blikopener, rasp, zeef, mixer…

Toegankelijk voor rolwagens •

Kampvuur toegestaan •

Kampvuur niet toegestaan

BOSGEBRUIK





in openbare bossen mag je op de paden wandelen, tenzij ze afgesloten zijn
in privébossen mag je wandelen na toestemming van de eigenaar
in speelzones mag je van de paden afwijken
buiten de speelzones mag je enkel van de paden afwijken na toestemming van de woudmeester
(openbare bossen) of van de eigenaar (privébossen).

ANB-Antwerpen
Gebouw Anna Bijns
Lange Kievitstraat 111/113 b63
2018 Antwerpen
www.natuurenbosspel.be
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GRONDPLANNEN

Toelichting grondplan
Nr

Ruimte
GELIJKVLOERS
De Rekketek

Keuken

Eetzaal
Dagzaal
Sanitair

Info over de ruimte
Gasvuur met 6 kookpunten
Combioven uit 2 delen (2 x 60cm) + microgolfoven
2 koelkasten
Diepvriezer;
geen friteuse of mixer aanwezig!
Klik hier voor de inventaris
13 tafels
35 stoelen
TV
12 zeteltjes
5 toiletten
3 lavabo’s

Veranda
De Wizzeweus
Keuken

Eetzaal
Dagzaal
Sanitair

Gasvuur met 6 kookpunten
Combioven
2 koelkasten
Diepvriezer; geen friteuse aanwezig!
Klik hier voor de inventaris
15 tafels
75 stoelen
Zeteltjes
4 toiletten waarvan 1 voor minder validen + 2 lavabo’s
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GRONDPLANNEN

Toelichting grondplan
Nr

Ruimte
De Rekketek
SLAAPRUIMTES
5
4
3
2
1
7
8
9
10
11
12
Sanitair
OPGELET
De Wizzeweus
SLAAPRUIMTES
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Info over de ruimte
De nummers van de kamers stemmen overeen met de nummers in het huis.
Minder validen kamer;2 personen; 2 enkele bedden; douche en lavabo en wc
3 personen, 1 stapelbed en 1 enkel bed
4 personen, 2 stapelbedden
4 personen, 2 stapelbedden
4 personen, 2 stapelbedden
2 personen; 1 stapelbed
2 personen; 1 stapelbed
4 personen, 2 stapelbedden
4 personen, 2 stapelbedden
4 personen; 2 stapelbedden
2 personen; 1 stapelbed
2 douches; 3 toiletten
Lavabo’s op elke kamer + 2 extra in doucheruimte
Voor groepen tot 53 personen heb je geen toegang tot kamer 3, 9 en 11
De nummers van de kamers stemmen overeen met de nummers in het huis.
4 personen, 2 stapelbedden lavabo en douche
2 personen; 2 enkele bedden; lavabo en douche
Kamer voor minder validen; 2 enkele bedden; lavabo, douche en toilet
1 persoon; 1 enkel bed
1 persoon; 1 enkel bed
2 personen; 1 stapelbed
2 personen; 1 stapelbed
2 personen; 1 stapelbed
2 personen; 1 stapelbed
2 personen, 1 stapelbed
1 persoon; 1 enkel bed
2 personen, 1 stapelbed
2 personen; 1 stapelbed
2 personen; 1 stapelbed
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27
28
Sanitair

2 personen; 1 stapelbed
1 persoon, 1 enkel bed
2 douches, 2 toiletten, lavabo op elke kamer

ABC VAN CJT
Dit is een basis huishoudelijk reglement, de uitbater kan je ter plaatse nog een uitgebreid
huishoudelijk reglement bezorgen. Vraag er naar bij aankomst.
AANKOMST
Respecteer de uren van aankomst en vertrek.
Controleer ook bij aankomst samen met de
verantwoordelijke de meterstanden en eventuele
schade. Neem 10 dagen voor aankomst contact op met
de eigenaar.

LAWAAI
Respecteer de stilte voor 8u en na 22u. Je wordt ook
niet graag gestoord in je slaap door luidruchtige
mensen. Nachtspel wordt op voorhand aangevraagd
bij de huisverantwoordelijke.

ALGEMENE VOORWAARDEN
De lijst van alle deelnemers (naam, adres en
geboortedatum) wordt op de eerste dag aan de
huisverantwoordelijke bezorgd (tijdelijke
verblijfsvergunning). Dit is verplicht voor iedereen!

PLAKKEN OF PRIKKEN
Plakband wordt enkel op hout of steen aangebracht,
echter nooit op behang of geschilderde ondergrond.
In deuren en muren worden geen nagels, duimspijkers
of nietjes aangebracht.

AFVAL
In elk huis wordt afval gesorteerd. Vraag aan de
verantwoordelijke wat de regels zijn en waar welk afval
moet gedeponeerd worden.

ROKEN
Roken in de huizen is niet toegestaan.

BEDDEN
Iedereen is verplicht om minstens 1 laken en
kussensloop mee te brengen, ook bij gebruik van een
slaapzak.
ENERGIE
De energie is inbegrepen.
EXTRA KOSTEN
Te vragen bij de huisverantwoordelijke.
FEESTEN
De huizen hebben geen vergunning om (doop-,
communie,..) feesten te laten doorgaan. Indien de
eigenaar of beheerder merkt dat er toch een feest
doorgaat, kan hij eisen dat de groep het gebouw
verlaat zonder enige vorm van compensatie voor de
groep.
HUISDIEREN
Huisdieren zijn niet toegelaten.
KAMPVUUR
Kampvuur is enkel toegestaan in de daartoe voorziene
kamvuurkring.

SCHOONMAAK
Je kan kiezen uit volgende formules:
Zelf volledig poetsen
250 euro voor de natte eindreiniging (zelf het gebouw
vegen)
400 euro voor het vegen en de natte eindreiniging.
Keuken- en badhanddoeken moeten zelf meegebracht
worden, alsook toiletpapier. Poetsmateriaal is
aanwezig.
STUDENTEN
Studenten worden geacht zich ook te houden aan de
regels van het huis. Cantussen, ontgroeningen en
feesten zijn niet toegestaan. Indien de eigenaar of de
beheerder merkt dat dit toch gedaan wordt, kan hij
eisen dat de groep het gebouw verlaat zonder enige
vorm van compensatie. Dit geldt ook bij vandalisme.
VERTREK
Respecteer het uur van vertrek. Probeer dus in te
schatten hoeveel tijd je nodig hebt om je bagage te
maken, alles op te ruimen en te poetsen.
WAARBORG
De waarborg moet ten laatste drie werkdagen voor het
verblijf worden gestort op rekeningnummer:
BE94 0688 9269 9414 (BIC: GKCCC BE BB). Het bedrag
vind je op je toegangsbewijs en op de website.

Dit centrum is aangesloten bij CJT Boekingscentrale.
Groepen uit het jeugdwerk hebben een aparte prijscategorie en kunnen 1 jaar vroeger reserveren.

Voor meer info kijk op www.cjt.be/boekingscentrale
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Vorselaar ligt in het centrum van de Kempen. De dichtst bijgelegen gemeente is Lille, omgeven
door bossen.

TOERISME

RECREATIE

NATUUR

Vorselaar
Gemeentehuis
Markt 14
2290 Vorselaar
014/50.71.04

RECREATIEDOMEINEN
Lilse Bergen» 13 km
Strandweg 6
2275 Gierle
014/55.79.01
www.lilsebergen.be

NATUURRESERVATEN
Schupleer
Lovenhoek

ZWEMBADEN
Netepark
Vorselaarsebaan 56
2200 herentals
014/85.97.10

1 : 50.000: nr. 16 2/3
1 : 25.000: nr. 16 2/3
1 : 10.000: nr. 16 2/3

Lille
Toerisme
Rechtestraat 44
2275 Lille
014/44.82.33

STAFKAARTEN

SPORTFACILITEITEN
Sportcentrum De Dreef » 3 km
Oostakker 1
2290 Vorselaar
014/50.17.31

Deze brochure werd laatst aangepast op 11-12-2019
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