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I. INTRODUCTIE.
Met deze infobundel willen we je op weg helpen om je verblijf in
onze lokalen zo goed mogelijk voor te bereiden. Heb je nog
vragen, aarzel dan niet contact op te nemen met de
verantwoordelijke Rik Vancouillie (0477 35 81 65).
Welkom op de site van Chiro Jomada Wijnendale.
Onze lokalen bevinden zich in het centrum van Wijnendale. Onze
accommodatie bestaat uit een groot speelveld, een
verblijfsgebouw, keuken en sanitaire blok. Het verblijfsgebouw
heeft een totale capaciteit om 35 personen te laten overnachten.
Het verhuur van onze lokalen richt zich in eerste instantie naar
andere jeugdverenigingen voor weekends. Maar ook
Wijnendaalse verenigingen en particulieren kunnen gebruik
maken van onze lokalen. Babyborrels, verjaardagsfeestjes,
communies, ... . Andere initiatieven zijn ook bespreekbaar.
Hopelijk biedt deze bundel een antwoord op zoveel mogelijk van
uw vragen.
Tot binnenkort!
Pieter Rondelez
Voorzitter Chiro Invest
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II. ACCOMMODATIE.
Onze locatie heeft een capaciteit om 40 personen te laten overnachten. Het
verblijfsgebouw bestaat uit één groot losstaand gebouw dat ingedeeld is in
drie ruimtes. Iedere ruimte kan apart worden betreden en afgesloten. Het
andere gebouw bestaat uit een ruimte dat uitsluitend is gereserveerd voor
Chiro Jomada, een volledig ingerichte en ruime keuken en een sanitaire
blok.
2.1. Grondplan
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2.2. Keuken.
• We beschikken over een uitgeruste keuken. Inclusief basis
keukenmateriaal (borden, bestek, glazen, potten, pannen en klein
keukenmateriaal).
• Grote potten en pannen dienen zelf meegenomen te worden indien
gewenst.
• Gasvuur, frigo met vriesvakje en microgolfoven zijn aanwezig.
2.3. Verblijfsgebouw.
Het verblijfsgebouw bestaat uit drie ruimtes die apart kunnen worden
betreden en afgesloten. Ieder lokaal is voorzien van de nodige tafels en
stoelen.
• Het eerste en tweede lokaal zijn 6 op 6 meter, het derde is groter en is 6
op 12 meter.
• Er zijn GEEN BEDDEN aanwezig in de gebouwen.
• Het lokaal is geschikt voor een groep van maximaal 35 personen.
2.4. Sanitaire blok
De sanitaire blok bestaat uit een ruimte voor gescheiden toiletten (twee
toiletten voor mannen; drie urinoirs; vier toiletten voor vrouwen en één
toilet voor gehandicapten) en een was/doucheruimte. WC papier is
aanwezig (rol per toilet), maar het is aangeraden om een eigen voorraad
mee te brengen.
2.5. Speelgelegenheid
• We beschikken over een groot grasveld (het is verboden putten en
greppels te graven in het gras).
• Het heem bevindt zich naast het kerkplein dat bestaat uit een grasveld,
voetbal – en basketbalpitch.
• Op 500m is er een speelterrein en voetbalveld.
• Er zijn twee bossen in de onmiddellijke omgeving: 1) Het
Wijnendalebos is een 200 ha groot bos in de nabijheid van het kasteel
van Wijnendale; 2) Het bos rondom het kasteel d’aertrycke is makkelijk
bereikbaar te voet.
• Er mag in een geen geval vuur gemaakt worden op het domein.
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III. Wegbeschrijving.
Onze lokalen zijn gelegen in de A. Deleustraat (naast de Kerk). De lokalen
zijn bereikbaar met de fiets, auto en het openbaar vervoer. Hieronder vind
je een gedetailleerde beschrijving.
3.1. Met het openbaar vervoer.
Ø Station Torhout, Bus naar Oostende. Bepaalde bussen rijden
Wijnendale dorp binnen en stoppen aan de kerk waar de lokalen
zich bevinden, anders afstappen op de baan Oostende-Torhout
Wijnendale (halte bevind zich op 2 km afstand).
3.2. Met de auto.
Ø Vanaf de autostrade: E403 Afrit Torhout; richting Oostende volgen;
afslag naar Wijnendale tot aan de kerk waar de lokalen zich
bevinden.
3.3. Met de fiets
Ø Vanaf het station. Richting Aartrijke (via Aartrijkestraat); Groene 62
nemen; afslaan aan Wijnendale Statie, richting kerk.

IV. Nuttige nummers.
4.0. Rekeningnummer:
4.1. Verantwoordelijken.
Ø Rik Vancoillie
: 0477 35 81 65
Ø Thomas Declerck. : 0472 44 88 72
Ø Pieter Rondelez : 0494 23 18 83
4.2. Algemene noodnummers
Algemene spoeddienst
Medische spoeddienst
Brandweer
Lokale opsporingspolitie
Dienst Politionele
slachtofferbejegening

112
100
100
050231870
050 23 18 62

Interventiepolitie Sector
Zuid
Brandwondencentrum
Antigifcentrum
Child Focus
Noodnummer gasreuk
Dokter van wacht

050 23 18 00
02 268 62 00
070 245 245
110
0800/60.888
http://www.mediwacht.be
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4.3. Apothekers.
Ø Apotheek Cordenier Wijnendale: 050/21.14.42
4.4. Dokters.
Ø Huisartsenpraktijk dr. De Groote en dr. Blancke: 050/21.22.04
Ø dr. Rys: 050/21.54.77
4.5. Bakkers en slagers
Ø Bakkerij Dewilde: 050/21.27.69
Ø Bakkerij Dupon: 050/22.38.48
Ø Dorpslagerij Joeri & Fiene: 050 67 88 09

V. Afspraken.
We hopen dat je je snel thuis voelt in ons verblijfsgebouw en je volledig
kunt uitleven in Wijnendale. Graag wijzen we jullie op een aantal afspraken
om je verblijf vlot te laten verlopen.
1. Bij aankomst.
Ø Bij aankomst van de groep moet de verantwoordelijke zich melden
aan de verhuurverantwoordelijke die jullie staat op te wachten. De
afspraken worden gezamenlijk overlopen. De
groepsverantwoordelijke geeft een aanwezigheidslijst met
geboortedata aan de verantwoordelijke (in geval van een
overnachting)
Ø In de keuken dient men bij aankomst de inventaris van het
keukenmateriaal en het eetgerief te controleren.
2. Tijdens het verblijf.
Ø Cfr. Huishoudelijk reglement.
3. Bij vertrek.
Ø Bij vertrek worden de lokalen opgeruimd, geveegd en gedweild door
de groep. Alles wordt teruggeplaatst zoals vooraf. Keuken & Sanitair
worden nat gepoetst door de groep. Het plein wordt opgeruimd.
Ø De inventaris van het keuken – en eetgerief wordt nagekeken door de
verantwoordelijke.
Ø De waarborg (helft van het bedrag) wordt teruggestort op de
rekening na grondige controle. De terugbetaling wordt vier weken na
de gebruiksperiode uitgevoerd.
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VI. Huurperiodes en prijzen.
6.1. Huurperiodes.
De beschikbare periodes worden vertoond aan de hand van een kalender
op de website. Bij twijfel volstaat een mail naar de verantwoordelijke.
Uiteraard hangt deze agenda volledig af wanneer Chiro Jomada Wijnendale
de lokalen gebruikt.
6.2. Prijs
Jeugdbewegingen
Ø Voor een weekend (=vanaf vrijdag 18.00 uur tot en met Zondag 11
uur): 225 EUR (inclusief Electriciteit)
- + plus water Sanitaire blok volgens gebruik
- + plus gas volgens gebruik
Ø Voor een zaterdagmiddag (vanaf 11 uur s’morgens tot en met 18 uur
s’avonds): 15 EUR
- + forfait van 10 EUR voor electriciteit
- + water Sanitaire blok volgens verbruik
- + gas volgens verbruik
Verenigingen
Ø Huur avond na 18 uur: 15 EUR
Ø + forfait van 10 EUR voor electriciteit
Ø + water Sanitaire blok volgens verbruik
Ø + gas volgens verbruik
Ø
Huur dag: 30 EUR
Ø + forfait van 20 EUR voor electriciteit
Ø + water Sanitaire blok volgens verbruik
Ø + gas volgens verbruik
6.3. Voorschot – Waarborg.
De prijs voor verhuur + een waarborg (100 EUR) dient op voorhand betaald
te worden. Nadien wordt het verbruik afgerekend en de waarborg
(wanneer alles in orde is) teruggestort.

7

CHIRO JOMADA WIJNENDALE INFOBUNDEL

VII. Huishoudelijk reglement.
Opgesteld in 2 exemplaren: 1 voor huurder/ 1 voor verhuurder + voorzien
handtekeningen (= goedkeuring).
De lokalen worden verhuurd door de vzw, ism Chiro Jomada Wijnendale en
niet door de individuele leden van de vzw. Het voltallige bestuur staat
borg voor verhuur, in combinatie met veiligheid, orde en netheid!
1. De gebruikte lokalen, toiletten en de keuken dienen na gebruik
gereinigd (= nat dweilen) te worden.
2. De lokalen worden bij het einde van het verblijf grondig gereinigd en
het terrein opgeruimd.
3. Het vuilnis dient gesorteerd te worden op PMD, papier/karton, glas
en restafval in de voorziene zakken en containers. De vuilniszakken
worden de zondagavond afgesloten op straat geplaatst ter hoogte van
de oprit in de A. Deleustraat. De ophaling is op maandagmorgen. PMD
en papier/karton worden beurtelings opgehaald (zie ophaalkalender)
4. Het graven van afvalputten is ten strengste verboden.
5. Bij schade dient de vzw onmiddellijk te worden verwittigd. Deze zal
samen met de gebruiker de schade ramen en alle verdere
maatregelen treffen voor de herstelling. De kosten voor de herstelling
of vervanging worden verhaalt op de gebruiker. Ook indien er schade
wordt vastgesteld nadat de groep is vertrokken en het vastligt dat
deze schade door deze groep is aangebracht, worden die ook verhaalt
op de gebruiker.
6. Er dient steeds een verantwoordelijke van de gebruikende groep op
het terrein aanwezig te zijn als er zich één of meerdere leden op het
terrein bevinden. Tijdens de afwezigheid van de gebruiker dienen de
lokalen te worden afgesloten.
7. Er mogen op de terreinen en in de lokalen geen vuren worden
gemaakt.
8. Er dient stilte te heersen tussen 22.00 en 07.00 u. Eveneens dient
men op geluidsoverlast te letten tijdens de uren van de
eucharistievieringen.
9. Het is verboden op het terrein te parkeren (uithangen vrijhouden)
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10. Het gebruik van tenten is toegestaan op de voorziene plaatsen.
11. Het is verboden om bijkomende verwarmingstoestellen te plaatsen.
12. Bijkomende gasbranders mogen eventueel gebruikt worden in de
keuken na goedkeuring van de verhuurder (gasflessen dichtdraaien
na gebruik).
13. Roken in de lokalen is VERBODEN.
14. ’s Nachts: deur slaapruimte NIET sluiten = VEILIGHEID
→ geen slaapgelegenheid in oud heem enkel in NIEUWBOUW.
15. Bij het verlaten van de lokalen: deuren op SLOT.
16. Ieder lokaal is voorzien van ventilatieroosters; deze NOOIT
dichtmaken aub.
17. Veiligheid handhaven, boven het stellen van RISICO’S !
18. Niet opgekuiste lokalen worden doorgefactureerd : 50€/lokaal
19. Veiligheidverlichting/pictogrammen: zijn voorzien→niet
wegnemen !
20. Bij het verlaten heem: verwarming afzetten (!) en lichten doven.
21. Gasconvectoren : NIET gebruiken in slaapruimtes.
22. Gasconvectoren : afzetten bij het verlaten van het heem.
23. Gasconvectoren : nooit afdekken of kledij op drogen.
24. Blusapparaten : goedgekeurd (1 per lokaal) bij misbruik boete van
150€/stuk
25. Branddeken keuken (35€ bij gebruik) + gasdetector
26. Het is verboden om over het grasplein te rijden met voertuigen
Gelezen, de verantw.
Invest
Naam+ vereniging+ handtekening

VZW ChiroChiro Jomada
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