
 
 

ONTHAALBROCHURE VOLPENSION 
 

Tips voor een veilig en milieuvriendelijk verblijf 
 

(Merkenveldteam en –vrijwilligers danken je alvast) 
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SPELREGELS 

 

ALGEMEEN 

• breng alle begeleiders op de hoogte van deze info en sensibiliseer je leden 

• hou het rustig en proper, veilig en milieuvriendelijk 

• stoor onze buren niet, hou het rustig en beleefd, niet aanbellen bij de huizen in de buurt 

• gebruik geen duimspijkers, nietjes en nagels in ramen, deuren, houtwerk en bomen 

in de dagzalen zijn priklatten voorzien aan de muren 

• uitsluitend papieren (schilders)plakband is toegelaten om zaken uit te hangen 

 

PARKEERRICHTLIJNEN 

• Merkenveld is autovrij, parkeren kan alleen op de parking, en langs de nabijgelegen straten. 

Pas goed op waar je parkeert langs de straten (zie foto’s en uitleg)!!  

• In de Merkemveldweg, vanaf het kruispunt met de Leliestraat richting Hopper parking, geldt 

een stationeer- en parkeerverbod!  

• Laat een parkeerwachter post vatten in de Merkemveldweg, wanneer ouders leden 

brengen/ophalen.  

• Geef jullie nummerplaten op bij aankomst, zodat we jullie kunnen verwittigen indien jullie 

verkeerd geparkeerd staan. 

• Komt jullie groep met een eigen bus, vragen we om deze enkel te parkeren op de voorziene 

busparkeerplaats (zie plannetje) en niet verder door te rijden, ook niet om te laden en 

lossen. Er zijn stootkarren beschikbaar waarmee bagage en/of materiaal kan gelost worden. 

 

 
 

GELUID EN LAWAAI 

• stilte vanaf 22u (aan de kampvuurkring vanaf 23u) 

• geen geluidsversterking buiten, geen megafoon, voetzoekers en vuurwerk 

• geluidsversterking binnen mag buiten niet te horen zijn 

• avondspelen steeds melden 

• heb respect voor de nachtrust van de dieren, de buren en andere verblijvende groepen 

 

 



3 

 

3 

 

ONTHAAL 

• meld je bij aankomst steeds eerst aan bij het onthaal waar we de belangrijkste informatie en 

afspraken overlopen 

• voor alle vragen kom je naar het onthaal waar een vrijwilliger of personeelslid je verder helpt 

• tijdens de zomervakantie is het onthaal open van 8u-12u en van 15u-22u 

• tijdens de zomervakantie geef je bij aankomst de naam en het gsmnummer van een 

verantwoordelijke die steeds te bereiken is; dit gsmnummer wordt ook toegevoegd aan de 

WhatsAppgroep ‘Merkenveld zomer’; alle aanwezige groepen, vakantieresidenten en 

personeel zit in deze grote WhatApp groep tijdens hun verblijf; deze WhatsApp groep wordt 

enkel gebruikt voor volgende afspraken: broodbestellingen, reservatie douches, openen 

slagbomen, afspreken controletijdstip bij vertrek van de groep, openen containerpark en 

verwittigen bij verkeerd parkeren; buiten de openingsuren van het onthaal kan je ook met 

dringende vragen terecht op de WhatsApp groep; afspraken of discussies tussen de 

logerende groepen onderling kunnen niet in deze Whatsapp groep 

• daarnaast vragen we ook de naam en gsmnummer van de EHBO verantwoordelijke 

• voor het onthaal voorzien we buiten een tent, waar er voor elke groep een postvakje en een 

afsluitbaar vakje is voor het opladen van gsm’s; ook in de tent zal elke ochtend het brood per 

groep klaarliggen 

• elke dag om 9u (of in overleg met de vakantieresident op een ander uur) is er kampraad op 

het domein; van elke groep wordt dagelijks één persoon verwacht op de kampraad; breng 

een eigen tas mee, wij zorgen voor de koffie 

• op deze korte bijeenkomst wordt informatie gegeven, kan je vragen stellen, bestellingen 

plaatsen, reserveringen doen; probeer zoveel mogelijk afspraken met de vakantieresident te 

maken tijdens deze kampraad 

 

SLAAPZALEN EN –KAMERS 

• verplaats geen matrassen 

• schoenen blijven beneden in de schoenrekken 

• verplicht gebruik van onderlaken en kussensloop 

 

BRANDVEILIGHEID 

• rookverbod in alle gebouwen 

• bekijk de evacuatieplannen die in het gebouw hangen; zie verder bij brandalarm en evacuatie 

• kosten van een brandweerinterventie worden doorgerekend aan de veroorzakende groep 

 

VUUR MAKEN 

• enkel na toestemming - Merkenveld kan ten allen tijde een vuurverbod uitvaardigen 

• vuur maken mag uitsluitend in de kampvuurkring en in de vuurtonnen van Merkenveld (niet 

in en op de grond) – bij de kampvuurkring steeds met de bluskar bij de hand; deze kan je 

ophalen in het onthaal 

• verbrand uitsluitend dood sprokkelhout of zuiver hout uit de handel, zeker geen afval 

• leg je voorraad sprokkelhout op minimum 5 meter van je vuur 

• zet emmers bluswater klaar en doof je kampvuur volledig met vijver- of beekwater wanneer 

je het verlaat, bij de kampvuurkring maak je gebruik van de bluskar 

• asresten van vuurtonnen deponeer je in de kampvuurkring 

 

BOS EN NATUUR 

• beschadig geen bomen en struiken, bijlen en zagen zijn verboden in het bos! 

• graaf geen putten en greppels 

• werp niets in de vijver, poel en in de Kerkebeek 

• speel bosvriendelijk: beperk lawaai en snelheid, ruim alle spelmateriaal op 

• we verdelen het speelbos in drie delen; er kan een deel van het speelbos gereserveerd 

worden, zodat je ongehinderd een bosspel met je eigen groep kan spelen 
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WATER EN ENERGIE 

• wees zuinig met water en energie, overmatig gebruik wordt aangerekend 

• hou ramen en deuren van verwarmde ruimtes dicht; verlucht wel dagelijks minimum 20 

minuten alle ruimtes 

• de verwarming is geautomatiseerd en wordt centraal gestuurd vanuit het onthaal 

• doof lichten in ongebruikte ruimtes 

 

INTERNET 

• Er is gratis WiFi beschikbaar in de gebouwen 

• Selecteer het netwerk ‘Bezoekers’; open je browser; aanvaard de gebruiksvoorwaarden; er is 

geen wachtwoord nodig 

• In alle dagzalen zijn ook vaste accespoints beschikbaar voor een snellere verbinding 

 

ETEN EN DRINKEN 

 

• Onze maaltijden zijn standaard op volgende uren:  

8u15 ontbijt 

12u15 middagmaal 

16u00 vieruurtje 

18u15 avondmaal 

In overleg kunnen de uren van de maaltijden aangepast worden. Koffiepauzes kunnen 

geregeld worden.  

• Er kan ook een lunchpakket verkregen worden voor een daguitstap. Breng dan een eigen 

brooddoos en drinkfles mee. 

• Voor je verblijf ontvang je een mail waarin we info vragen voor de maaltijden. Gelieve dit 

tijdig terug te bezorgen, zodat we daar rekening kunnen mee houden bij het opstellen van 

het menu en de bestellingen.  

• Gelieve na de maaltijd bij het afruimen de richtlijnen van het personeel te volgen voor het 

sorteren van het afval, de afwas, alsook de tafels af te kuisen en de vloer te vegen. 

• Er kunnen drankjes gekocht worden aan de bar of per bak. Indien je dranken wenst af te 

nemen per bak, gelieve dit door te geven, dan zetten we dit klaar voor jullie. 
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BEREIKBAARHEID 

• Het station van Zedelgem is op 1,4 km van Hopper Merkenveld. Op het plannetje hieronder 

zie je een aangename, autoluwe route van aan het station tot Merkemveld. 

• De bushalte is op 200m van Hopper Merkenveld (zie ook aanduiding op het plannetje 

hieronder). Er zijn telkens 2 bussen per uur tussen Merkenveld en Brugge. 
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AFVALSORTEERGIDS 

PMD  → sorteren in blauwe PMD- zak (blauwe PMD- rolcontainer) 

+ Plastic flessen en flacons 

+ Metalen blikken (conserven & 

    drankblikjes) 

+ Drankkartons (tetra) van o.a. melk 

    en fruitsap 

+ plastic schroefdoppen 

+ yoghurtpotjes 

+ aluminium – en plasticfolie 

+ plastic bekers en – zakken 

+ botervlootjes 

+ kroonkurken & metalen deksels 

 

- piepschuim 

- verfpotten 

 

PAPIER EN KARTON → sorteren in kartonnen doos 

+ kranten en tijdschriften 

+ schrijfpapier 

+ papieren etiketten van bokalen en 

    conservenblikken 

+ papieren- en kartonnen verpakking 

- behangpapier 

- papieren servetten en zakdoeken 

- keukenpapier 

- broodzakken 

 

 

ETENSRESTEN  → sorteren in ronde bruine of witte ton 

+ rauwe groenten- en fruitresten 

+ aardappelschillen 

+ overschotten van bereide maaltijden 

+ brood en gebak 

 

- beschimmelde en rotte voeding 

- verpakkingsmateriaal 

- eierschalen 

- koffiedik en filterzak 

- as 

- keukenpapier 

! GLAS  → ZELF WEG TE BRENGEN NAAR GLASBOL IN STRAAT ‘PIERLAPONT’ 

+ lege, uitgespoelde glazen flessen 

    en bokalen 

+ gebroken drinkglazen 

 

- statiegeldflessen 

- deksels en kurken 

- lampen 

- spiegels 

- vlak glas 

- porselein en aardewerk 
 

RESTAFVAL   → sorteren in doorzichtige zakken 

+ yoghurtpotjes 

+ aluminium- en plasticfolie 

+ plastic bekers en –zakken 

+ botervlootjes 

+ brood- en chipszakken 

- afval dat kan gesorteerd worden bij 

   hoger genoemde afval fracties 

- Klein Gevaarlijk Afval 

- grof vuil 

 

 

KGA (Klein Gevaarlijk Afval) → af te geven in onthaal 

+ lege batterijen 

+ resten van verf en vernis 

+ lijm 

+ frietvet 

+ spuitbus insecticide 

- afval dat kan gesorteerd worden bij 

   hoger genoemde afval fracties 

 

! GROF VUIL  → MEENEMEN NAAR HUIS, WORDT HIER NIET AANVAARD! 

+ tenten 

+ zeilen 

+ decorstukken 

+ meubilair 

+ kledij 

- afval dat kan gesorteerd worden bij 

    hoger genoemde afval fracties 
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BRANDALARM & EVACUATIE 

 

1. Blijf kalm! 

 

2. Gebied iedereen het gebouw te verlaten via de trap of de (nood)uitgang 

 

3. Verbied bagage mee te nemen 

 

4. Controleer of iedereen buiten is, kijk even in toiletten en douches 

 

5. Sluit alle vensters en deuren 

 

6. Tel buiten of iedereen er is 

 

7. Ga in groep naar de Fourage (grote, aparte refter) 

 

8. Voorkom dat er iemand terugkeert 

 

9. Hou uw groep bijeen in de Fourage (grote, aparte refter) 

 

10. Rapporteer aan de Merkenveldmedewerker of uw groep voltallig is of als er iemand 

ontbreekt 
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NOODGEVALLEN EN NOODNUMMERS 

 

BIJ NOODGEVALLEN: 

 

• blijf kalm 

• contacteer altijd een Merkenveldmedewerker in het onthaal of telefoneer naar het 

Merkenveldnummer 0(032)50/27.76.98 

 

BIJ HET TELEFONEREN NAAR NOODNUMMER 112 MELD JE: 

 

• "Met ........(je voornaam en naam)...... vanuit scoutsdomein Merkenveld, Merkemveldweg 15 

in Loppem- Zedelgem." 

• Wat is precies gebeurd? Wat is de noodsituatie? 

• Hoeveel slachtoffers zijn er? Hoeveel personen zijn in gevaar? 

 

Laat iemand de nooddiensten opwachten aan de Merkenveldweg en verwittig een 

Merkenveldmedewerker! 

 

MEDISCHE SPOEDDIENST EN BRANDWEER: tel. 112, installeer de app 112BE op jullie 

smarphone (zo wordt jullie exacte locatie direct doorgegeven) + verwittig het onthaal van 

Merkenveld 

 

POLITIE: tel. 101 + verwittig het onthaal van Merkenveld 

 

ANTI-GIFCENTRUM: tel. 0(032)70/245.245 

 

DOKTER: Huisartsen praktijk Te Velde, Kloosterstraat 131, 8210 Zedelgem,  

tel. 0(032)50/27 74 18 

http://www.huisartsentevelde.be (indien mogelijk online afspraak maken) 

WACHTDIENST DOKTERS: www.mediwacht.be, tel. 1733 (vr 20u tot ma 8u) 

 

APOTHEEK: Bouckaert, Groenestraat 189, 8210 Zedelgem, tel. 0(032)50/20.97.50 

WACHTDIENST APOTHEKERS: www.apotheek.be, tel. 0(032)900/10.500 (tot 22u) of 

0(032)903/922.48 (tussen 22u en 9u) (0,50 EUR/min) 

 

ZIEKENHUIS: AZ Delta campus Rembert Torhout (op 10 km), St.-Rembertlaan 21, 8820 

Torhout, tel. 0(032)50/23.21.11 of AZ St. Jan (op 12,6 km), Ruddershove 10, 8000 Brugge, tel. 

0(032)50/45.21.11 

 

WACHTDIENST TANDARTSEN: www.tandarts.be/wachtdienst 

http://www.huisartsentevelde.be/
http://www.tandarts.be/wachtdienst
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Contactgegevens zie volgende pagina 
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• Hoeve-ijs Z, Zaggebroekstraat 2, 8210 Zedelgem, 0479/92.01.52, www.hoeveijsz.be  

• Hof Ter Pierlapont, Zeedijkweg 23, 8210 Zedelgem, 0478/76.59.65, 

www.pierlapont.be 

• Klokhof zomercafé, Zeedijkweg 20, 8210 Zedelgem, 050/28.00.20, facebook: Klokhof 

Loppem zomercafé 

• Boerderijwinkel Augustijnenhof, Rolleweg 32, 8210 Zedelgem, 0475/65.24.30, 

www.augustijnenhof.be  

• Zwembad Zedelgem, De Groene Meersen, Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem, 

050/28.83.30, www.zedelgem.be/zwembad 

• Subtropisch zwembad Lago Brugge Olympia, Doornstraat 110, 8200 Brugge, 

050/67.28.70, www.lago.be/brugge   

• Boudewijn Seapark, Alfons de Baeckestraat 12, 8200 Brugge, 050/38.38.38, 

www.boudewijnseapark.be  

• Doe-het-zelf Euroshop, Torhoutsesteenweg 370, 8210 Zedelgem, www.euroshop.be 

 

 

http://www.hoeveijsz.be/
http://www.pierlapont.be/
http://www.augustijnenhof.be/
http://www.zedelgem.be/zwembad
http://www.lago.be/brugge
http://www.boudewijnseapark.be/
http://www.euroshop.be/
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