ONTHAALBROCHURE KAMPEREN

Tips voor een veilig en milieuvriendelijk verblijf
(Merkenveldteam en –vrijwilligers danken je alvast)

2

CHECKLIST
VERPLICHT BIJ JE TE HEBBEN:


brandblusmiddelen: minimaal een gekeurde poederblusser (ABC) van minimaal 6kg of
een gekeurde schuimblusser (AB) van minimaal 6 liter.



E.H.B.O.-koffer



Indien van toepassing: gaskookvuren die voldoen aan de geldende regelgeving en
waarvan alle onderdelen in goede staat zijn, om die deskundig en lekvrij te monteren



accurate aanwezigheidslijst (ook een exemplaar voor Merkenveld)
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SPELREGELS

ALGEMEEN
• breng alle leiding op de hoogte van deze info en sensibiliseer je leden
• hou het rustig en proper, veilig en milieuvriendelijk
• stoor en hinder onze buren niet, hou het rustig en beleefd, niet aanbellen bij de huizen in de
buurt
GELUID EN LAWAAI
•
•
•
•

stilte vanaf 22u (aan de kampvuurkring vanaf 23u)
geen geluidsversterking, megafoon, voetzoekers en vuurwerk
avondspelen steeds melden
heb respect voor de nachtrust van de dieren, de buren en andere verblijvende groepen

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.
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LADEN EN LOSSEN
• je kan 2 keer per kampeerperiode rijden tot aan de laad- en loszone, 1 keer bij aankomst om
te lossen en 1 keer bij vertrek om te laden
• maximumsnelheid op toegangsweg tot laad- en loszone: 5 km/u
• Merkenveld stelt stootkarren ter beschikking
• laden en lossen tussen 22u en 8u is niet toegelaten
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 zitten 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 (breng een eigen hangslotje mee!); 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
BRANDVEILIGHEID
• verplicht brandblusmiddelen bij zich te hebben: minimaal een gekeurde poederblusser 6 kg of
schuimblusser 6 l (poederblusser kan gehuurd worden aan 1,00 euro per dag + een contant
te betalen waarborg van 100,00 euro)
• zorg er voor dat het vuur bij een (tent)brand zo weinig mogelijk kan overslaan naar andere
tenten, hou 4 meter afstand tussen (blokken van) tenten
• laat een hout- of gasvuur nooit onbewaakt achter
• vuur maken en roken in het bos is verboden
• kosten van een brandweerinterventie worden doorgerekend aan de veroorzakende groep
KAMPVUUR EN HOUTVUURTJES
• enkel na toestemming - Merkenveld kan ten allen tijde een vuurverbod uitvaardigen
• kampvuur uitsluitend in de kampvuurkring met bluskar! – de bluskar kan je ophalen in het
onthaal
• kook- en houtvuurtjes uitsluitend in bovengrondse tonnen of bakken, die onderaan en aan de
zijkanten gesloten zijn (niet in en op de grond), vlammen komen maximaal 50 cm hoger dan
de bovenrand, Merkenveld stelt gratis vuurtonnen ter beschikking
• verbrand uitsluitend dood sprokkelhout of onbehandeld 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 vuur volledig (met vijver- of beekwater) wanneer je
het verlaat, bij het kampvuur maak je gebruik van de bluskar
• asresten van vuurtonnen deponeer je in de kampvuurkring
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GASKOOKVUREN
• gaskookvuren moeten voldoen aan de geldende regelgeving, in optimale staat zijn, deskundig
en lekvrij gemonteerd, gebruik ervan uitsluitend in open lucht, open tent of shelter
• scherm je gasflessen af van zon, hitte, vuur en plaats ze verticaal en stootvrij
• draai altijd de gaskraan van de gasfles dicht wanneer die niet in gebruik is
BOS EN NATUUR
•
•
•
•
•

beschadig geen bomen en struiken, heb respect voor jonge aanplantingen
levende (takken van) bomen kappen, 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

WATER EN ENERGIE
• wees zuinig met water
• er is geen elektriciteit ter beschikking op de terreinen, generatoren meebrengen is niet
toegelaten
• we voorzien een waterlijn met waterkraantje; elke groep krijgt een eigen waterkraantje
toegewezen (gelinkt aan naam van het kampeerterrein)
• er is een koelkastenruimte; we vragen de groepen om zelf een koelkast mee te brengen! Op
de koelkast wordt vanuit Merkenveld een blad voorzien met naam van de groep en hun
kampeerterrein; de deur van de koelkastenruimte gaat is open van ’s morgens 8u tot ’s
avonds 22u.
• in het onthaal kunnen telefoons en dergelijke opgeladen worden (zie verder)
AFVAL – zie ook afvalsorteergids verderop
• voorkom afval: koop verse voeding in vrak, in grootverpakking of in retourverpakking
• om voedselverspilling tegen te gaan geven we enkele richtlijnen qua hoeveelheden:
• Brood: 7-11jaar: 1 brood per 8 kinderen – 12-16jaar: 1 brood per 6 kinderen - +16jaar: 1
brood per 5 personen
• Beleg: 7-11 jaar: 3 sneetjes per broodmaaltijd - +12jaar: 4 sneetjes per broodmaaltijd
• Pasta: 75 g per kind – 100g per volwassene
• Pastasaus: 200g per kind - 350g per volwassene
• alle afval wordt gesorteerd! – er kunnen transparante restafvalzakken en PMDzakken aan het
onthaal gekocht worden – een restafvalzak kost €3,5, een PMDzak kost €1; enkel de zakken
die aangekocht worden aan het onthaal, worden aanvaard in ons afvalsorteerpark; ook papier
en karton en etensresten kunnen aangeboden worden in ons afvalsorteerpark; bij slecht
gesorteerd afval rekenen we €5 per zak; glas breng je zelf naar de glasbol in straat
‘Pierlapont’ (zie plannetje op volgende pagina), grof vuil neem je terug mee naar huis
• vraag de Merkenveldmedewerker om het afvalsorteerpark te openen en breng er je afval
BEURTROL POETSEN
• tijdens de zomervakantie poetst er elke dag een andere groep het sanitair blok (toiletten,
spoelbakken, koelkastenruimte, omgeving rond het sanitair blok); dit gebeurt via een
beurtrolsysteem; een vrijwilliger van het onthaal komt het poetslokaal aan het sanitair blok
openen en sluiten

BEREIKBAARHEID
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• 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 verpakkingen:
- verpakkingen die uit verschillende
Flessen, flacons, schroefdoppen, schaaltjes,
materialen bestaan
vlootjes, bakjes, potjes en tubes, folies,
- piepschuim
zakjes, bekers
- verpakkingen van verf, lijm,
+ Metalen verpakkingen:
motorolie, …
Drank- en conservenblikken,
- aluminiumfolie
spuitussen (niet alle! Zie hiernaast),
- kindveilige sluiting
aluminium bakjes en schaaltjes,
-verpakkingen (oa spuitbussen) met
deksels, doppen en kroonkurken
één van deze symbolen
+ Drankkartons (tetra) van o.a. melk
en fruitsap
PAPIER EN KARTON
→ sorteren in kartonnen doos
+ kranten en tijdschriften
- behangpapier
+ schrijfpapier
- vuil, vettig en beschilderd papier en
+ papieren etiketten van bokalen en
karton
conservenblikken
- papieren servetten en zakdoeken
+ papieren- en kartonnen verpakking
- keukenpapier
+ eierkartons
+ broodzakken
ETENSRESTEN
→ sorteren in ronde bruine of witte ton
+ rauwe groenten- en fruitresten
- beschimmelde en rotte voeding
+ aardappelschillen
- verpakkingsmateriaal
+ overschotten van bereide maaltijden
- eierschalen
+ brood en gebak
- 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
+ alle afval dat je niet kan sorteren
- 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
- afval dat kan gesorteerd worden bij
+ resten van verf en vernis
hoger genoemde afval fracties
+ lijm
+ frietvet
+ spuitbus insecticide

! GROF VUIL
+
+
+
+
+

tenten
zeilen
decorstukken
meubilair
kledij

→ MEENEMEN NAAR HUIS, WORDT HIER NIET AANVAARD!
- afval dat kan gesorteerd worden bij
hoger genoemde afval fracties
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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
• de evacuatiezone bevindt zich tussen de Merkemveldweg en de laad- en
loszone (boomgaard); zie plattegrond op de laatste pagina
BIJ HET TELEFONEREN NAAR NOODNUMMER 112 MELD JE:
• "Met ........(je voornaam en naam)...... vanuit scoutsdomein Merkenveld, kampeerterrein
.....(nummer kampeerterrein)....., 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 Merkemveldweg en verwittig een
Merkenveldmedewerker!
MEDISCHE SPOEDDIENST EN BRANDWEER: tel. 112, installeer app 112BE op jullie
smartphone (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
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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
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