DEN BROEKKANT
Broekstraat 29
2281

2370 Arendonk

Den Broekkant is een eenvoudige verbouwde hoeve met een grote eetzaal,
ruime slaapzalen en een grote speelweide in een groene omgeving. Dit gebouw
biedt plaats aan 90 personen en tijdens maanden juli en augustus is er
tentengrond voor 30 à 60 personen. Ideaal dus voor groepen tot 120 à 150
personen.

NOG GEEN FOTO BESCHIKBAAR

CJT
Centrum Voor Jeugdtoerisme
Bergstraat 16
9820 MERELBEKE
tel 09/210.57.70
fax 09/210.57.80
E-mail: cjt@cjt.be
Website: www.cjt.be

Bezichtiging
Fam. Van Olmen
Broekstraat 29
2370 Arendonk
014/67.97.03
0497/629640
ivovanolmen@skynet.be

HET GEBOUW
Gebouw1:
4 slaapkamers voor 2 personen met kleine polyvalente ruimte
Twee groepsdouches en vijf individuele douches
8 toiletten (waarvan 1 voor personen met een handicap).

Gebouw 2:
4 slaapzalen voor 20
personen
Keuken: bestek, borden,
grote frietketels,
industriële afwasmachine
en 2 bakovens (opgelet!
Geen potten, pannen en
tassen)
5 toiletten
Polyvalente ruimte

HET TERREIN
Speelterrein: 10.000 m²

DE OMGEVING
bos op 2 km

STAFKAARTEN

1:10.000
1:25.000
1:50.000

3/1 of 3/5
3/1-2 of 3/5-6
3

Den Broekkant heeft een maximumcapaciteit van
150 personen, tentengrond inbegrepen.

WEGWIJZER
Auto:
E34 richting Luik/Hasselt/Eindhoven/Turnhout. Neem afslag 26 richting
Arendonk. De brug over de autosnelweg naar links (Nieuwedijk) en aan de
asfaltweg rechts houden.
Openbaar Vervoer:
Trein tot Turnhout dan buslijn Turnhout-Reusel. Afstappen aan halte
Gemeentehuis Arendonk. Vandaar is het nog ongeveer 30 minuten stappen.
www.delijn.be
www.nmbs.be

BROEKSTRAAT

HET VERBLIJF IN EEN CJT-HUIS
•

CJT en de huisverantwoordelijke wensen uw jeugdgroep van harte welkom
in Den Broekkant.

•

Het huis blijft onder de leiding van de familie Van Olmen. Zij zijn gemachtigd toezicht uit te oefenen op het gebruik van het huis. Wederzijds
begrip betekent een vlotte samenwerking.

•

Aan de huisverantwoordelijke wordt bij aankomst een waarborg van €
400 betaald voor eventuele schade aan het huis en voor de eventuele
schoonmaak. De laatste dag wordt het resterende bedrag, na afrekening
van de energiekosten, ter plaatse terugbetaald.

•

Indien de huisverantwoordelijke vaststelt dat het verblijf een feest of een
andere niet sociaaltoeristische activiteit is, is hij/zij gemachtigd een
hogere waarborg te vragen, de toegang tot het huis te ontzeggen of de
groep tijdens het verblijf aan de deur te zetten.

•

Voor het gebruik van het huis wordt alle materiaal nagekeken aan de
hand van een inventaris. Opgemerkte schade wordt onmiddellijk aan de
huisverantwoordelijke gemeld. De laatste dag wordt zowel het huis als het
materiaal opnieuw nagekeken. Het huis en het terrein worden
schoongemaakt.

•

De lijst van alle deelnemers (naam en adres) wordt op de eerste dag in
tweevoud aan de huisverantwoordelijke bezorgd. (= tijdelijke
verblijfsvergunning)

•

Na het verblijf kan je een reactie nalaten op het gastenboek van
www.jeugdverblijven.be

• Mocht je na je verblijf een toffe of minder leuke ervaring kwijt willen, dan kan
dit steeds via het gastenboek op www.jeugdverblijven.be of via een mail naar
cjt@cjt.be.
•

De maximumcapaciteit van het huis mag NOOIT overschreden
worden. Bij niet-naleving kan de huisverantwoordelijke je een
meerprijs aanrekenen voor de overlast.

Dit centrum is aangesloten bij de Boekingscentrale van CJT.
Groepen uit het jeugdwerk hebben een aparte prijscategorie en
kunnen 1 jaar vroeger reserveren.
Voor meer info kijk op www.cjt.be

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
HET UITGEBREIDE HUISREGLEMENT VIND JE TER PLAATSE! LEEF HET
STRIKT NA!
•

Gelieve het afgesproken uur van aankomst en vertrek te respecteren.

•

Hou je strikt aan de voorwaarden van de brandbeveiliging, hygiëne en geluidshinder.

•

Het rookverbod geldt altijd en overal. Verplaats geen bedden! Neem er in
geen geval de matrassen af!

•

Alle vluchtwegen in het hele gebouw en de slaapruimtes in het
bijzonder moeten te allen tijde vrijgehouden te worden van materiaal
of bagage om een evacuatie steeds mogelijk te maken.

•

Respecteer het gebouw en de omgeving. Je bent zelf verantwoordelijk
voor het schoonmaken en netjes houden van het huis en het materiaal.
Sanitair en keuken moeten dagelijks grondig gepoetst worden. Respecteer de poetsgewoonten van het huis en gebruik aangepaste methodes en producten. Aan het einde van het verblijf wordt het huis in oorspronkelijke staat achtergelaten.

•

Plakband wordt enkel op hout of steen aangebracht, echter nooit op
behang of geschilderde ondergrond. In deuren of muren worden geen
nagels, spijkers of nietjes aangebracht.

•

Handdoeken voor opschik en vaat, poetsgerief, toiletpapier dient de
groep zelf mee te brengen, net als klein keukenmateriaal. Iedere
deelnemer dient ook een hoeslaken, slaapzak en kussen mee te brengen.
Er is geen linnen aanwezig.

•

Het keukenafval wordt verzameld in vuilniszakken en gesorteerd.

•

Nachtspel (na 22) is verboden.

•

Voor kampvuur en avondspel is het akkoord van de huisverantwoordelijke
en/of de plaatselijke politie verplicht. De huisverantwoordelijke duidt de
kampvuurplaats en de -voorwaarden aan.

Arendonk ligt in de noordoostelijke hoek van de
provincie Antwerpen. Dit dorp maakt deel uit van het
Land van Turnhout. Typerend voor deze streek zijn de
uitgestrekte groene zones.

TOERISME
Arendonk
Toerisme
Potoven 11
2370 Arendonk
tel 014/67.08.56
www.arendonk.be
Turnhout
’t Steentje
Grote Markt 44
2960 Brecht
tel 03/313.68.44
www.turnhout.be/toerisme
Bezienswaardigheden: Nat. Museum vd Speelkaart, Taxandriamuseum,
Begijnhofmuseum, Wielewaalmuseum, meer info: www.turnhout.be

RECREATIE
Recreatiedomeinen
Berkenstrand
Brandstraat 76-78, 2470 Retie
014/37.90.41
www.berkenstrand.be

aantal km.
8 km

Campinastrand
Zanddijk 62 A, 2480 Dessel
014/37.70.75
www.campinastrand.be

10 km

Rauwse Meren Sunparks
Postelsesteenweg 100, 2400 Mol
014/81.72.52
www.sunparks.be

15 km

aantal km.
Familiestrand
Kasteelstraat

Zwembaden
Van Eycklaan 7
2370 Arendonk
tel 014/67.89.34

9 km

1 km

NATUUR
Natuurreservaten & parken
Natuurreservaat de Liereman
Schuurhovenberg 43, 2360 Oud-Turnhout
www.natuurpunt.be
Nauurpark de Korhaan
Reenheide
Natuurpark ’t Goorken
Asselbergen

aantal km.
8 km

Bossen
Congobos (speelbos)

aantal km.
2 km

Hoogvijverbossen (speel- en wandelbos)
Staatsbossen Ravels

4 km
5 km

7 km
10 km

BOSGEBRUIK
-

in openbare bossen mag je op de paden wandelen, tenzij ze afgesloten zijn
in privé-bossen 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 (privé-bossen).

info: Woudmeester provincie Antwerpen: Copernicuslaan 1bus 7, 2018 Antwerpen of
www.bosspel.be

Deze brochure werd laatst aangepast op 25 juni 2010

