
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze uitleengids wil iedereen op weg helpen die materiaal zoekt voor een bepaalde tijd. 
(vb. tenten, een muziekinstallatie, bepaalde vormingspakketten, spelen, …) 

 

De jeugddienst heeft in deze gids alle uitleenmogelijkheden (die het meeste van 
toepassing kunnen zijn voor het Linterse jeugdwerk) op een rijtje gezet. Je vindt er 

ondermeer informatie over wat welke organisatie uitleent, wat de huurprijs is, welke 
reglementen je dient te volgen als huurder en op welke wijze je het materiaal kan 

aanvragen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op regelmatige tijdstippen zal deze uitleengids geëvalueerd worden, indien er zich veranderingen 

voordoen. Eigen ideeën of diensten die hier nog niet in vermeld staan, mag je steeds melden aan 

de jeugddienst. 



INHOUD 

 
 

◊ Provinciale Uitleendienst Vlaams – Brabant 

◊ Uitleendienst Kampeermateriaal voor Jeugd  (UDLK) 

◊ Bloso 

◊ Centrum voor Sportcultuur vzw   (C.S.C) 

◊ Provinciaal Documentatiecentrum Atlas  

◊ Provinciaal Instituut voor Milieueducatie   (PIME) 

◊ Inverde vzw 

◊ In Petto 

◊ Kinderrechtswinkel 

◊ Spelotheek ‘Speeldoos’ 

◊ Jongerenpastoraal 

◊ Gemeentelijke / Stedelijke uitleendiensten 

◊ Springkastelen en animatie 

◊ Tenten en ander kampmateriaal 

◊ Lokalen / Kampplaatsen 

◊ Bijlagen 

 
 

 
 
 

 



PROVINCIALE UITLEENDIENST VLAAMS BRABANT 

 
 

� WAT ?? 
 

De provinciale uitleendienst Vlaams-Brabant stelt gratis het volgende materiaal ter beschikking:  
 

 Wat Opmerkingen 

Audiovisueel materiaal 
video, camera, tv, montage, geluid, PA – 
geluidsversterking, dvd, VJ-sets 

 

Lichten  500-2000 Watt in 4 kleuren 

Projectiemateriaal 
multimediaprojector, diaprojector, 

overheadprojector, projectieschermen 
 

Didactisch materiaal 
flip-over, vitrinekast, 
tentoonstellingspanelen 

 

Tenten 

patrouilletenten, polyvalente tenten, 
ziekenboegtent 

Enkel uitleenbaar tijdens juli en 
augustus / aanvragen voor 31 maart 
van het lopende jaar / te halen in 
Asse  

Walkie-talkies en 

megafoons 

  

Museummateriaal  Enkel uitleenbaar voor musea en 
aanverwante instellingen 

Archeologisch materiaal opgravingskit, meetkit, prospectiekit In het bezit zijn van een geldige 
opgraafvergunning 

Sport- en spelmateriaal 
baseballset, hockeyset, parachute, 
testkoffer veiligheid speeltuig 

 

Infostand Europa   

Promotiestand openbare 

bibliotheken 

  

 

� VOOR WIE ?? 
 

Dit materiaal wordt ter beschikking gesteld van het jeugdwerk, het sociaal-cultureel 

vormingswerk voor volwassenen, de sportverenigingen, de gemeentelijke cultuur-, jeugd- en 

sportdiensten en het Vlaams-Brabants onderwijs 
 

 

� PRIJS ?? 
  

Het materiaal wordt gratis uitgeleend. 
 

Let op!  Als de waarde van de ontlening hoger is dan € 1860, moet je wel een verzekering afsluiten. Dit kan via de 
abonnementspolis van de uitleendienst, maar je kan ook op eigen houtje een verzekering afsluiten. De 
abonnementspolis kan je inkijken bij de uitleendienst. Dit is geen waarborg! Je krijgt dit bedrag dus NIET terug 
als je het materiaal (uiteraard in goede staat) terugbrengt. 
 

Tabel: minimumpremies  

Verzekeringswaarde van de ontlening Kostprijs van de verzekering 

tot 2500 euro 12,40 euro 

tussen 2500 euro en 5000 euro 25,00 euro 

tussen 5000 euro en 7.500 euro 50,00 euro 

boven de 7.500 euro de premie wordt pro rata berekend met een minimum van 50,00 euro 
 

 



� REGLEMENTEN ?? 
 

- Provinciaal reglement betreffende de uitlening van didactisch, audiovisueel en kampmateriaal  

   (zie bijlage  A) 

 

 

� AANVRAGEN ?? 
 

- Schriftelijk via het aanvraagformulier ‘uitlening materiaal provinciale uitleendienst’  

   (zie bijlage B) 

 

 
 

CONTACT  

Provinciale Uitleendienst 

Uitleenbalie Leuven 

Provincieplein 1 

3010 Leuven 

Coördinator:   Tim Jonckers:   016/26.76.98 

Dagelijks beheer: Jef Van Cortenberg:  016/26.76.91 

   Peter Hermans:  016/26.76.92 

Fax: 016/26.76.90 

E-mail: uitleenbalie.leuven@vlaamsbrabant.be 

Website: www.vlaamsbrabant.be/uitleendienst  

 

 

Provinciale Uitleendienst 

Uitleenbalie Asse 

Relegemsestraat 40, Loods 45 

1731 Asse 

Coördinator:  Tim Jonckers:  016/26.76.98 

Dagelijks beheer: Luc Beeckmans: 02/454.82.41 

   John Kestens:  02/454.82.42 

Fax: 02/454.82.40 

E-mail: uitleenbalie.asse@vlaamsbrabant.be 

Website: www.vlaamsbrabant.be/uitleendienst  
 



UITLEENDIENST KAMPEERMATERIAAL JEUGD (ULDK)  
(VOORHEEN ADJ) 

 

Sinds 1 januari 2009 is de Uitleendienst Kampeermateriaal voor de Jeugd (UDLK) ingesourcet bij 

het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.  

 

� WAT ?? 
 

ADJ leent kampmateriaal uit, specifiek: - seniortenten (5m x 5m) 

      - patrouilletenten (4m x 4m) 

      - stoelen 

      - tafels 

 

 

� VOOR WIE ?? 
 

Enkel jeugdverenigingen en organisaties actief in de non-profit sector kunnen bij de UDLK een 

aanvraag indienen om tenten te ontlenen. Er bestaan twee uitleenformules met afzonderlijke 

prijzen, nl. het kampeerinitiatief of het niet-kampeerinitiatief. 

 

- Kampeerinitiatieven:  Het initiatief moet ten minste 4 overnachtingen omvatten. 

    Het initiatief mag niet plaatsvinden in de eigen gemeente of deelgemeente 

    van de aanvragende vereniging of organisatie. 
    Er moet een kopie van de geldige kampeerovereenkomst voorgelegd 

    worden, als bewijs van het initiatief. 

- Niet-kampeerinitiatieven: Initiatieven die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden, vallen onder 

    de noemer niet-kampeerinitiatief. 
 

>> Tijdens de maanden juli en augustus krijgen de aanvragen voor kampmateriaal van 

jeugdverenigingen voor het organiseren van hun kamp voorrang!! 

>> Tijdens de periode van 15.11 tot 15.03 worden er geen uitleningen toegestaan!! 

 

 

� PRIJS ?? 
 

Niet - kampeerinitiatief 
Materiaal Kampeerinitiatief 

Jeugdverenigingen Social-profit sector 

Seniortent € 8,20 € 16,40 € 44,00 

Patrouilletent € 5,50 € 11,00 € 15,40 

Stoel gratis € 0,30 € 0,30 

Tafel gratis € 0,90 € 0,90 

Prijzen 
Geldig voor een 

periode van 14 dagen 
Geldig voor een periode van 5 dagen 

 

 

� REGLEMENTEN ?? 
 

- Uitleenreglement voor de uitlening van kampmateriaal voor een kampinitiatief   (zie bijlage  C) 

- Uitleenreglement voor de uitlening van kampmateriaal voor een niet - kampinitiatief   

  (zie bijlage D) 



 

 

� AANVRAGEN ?? 
 

- Kampeerinitiatieven >> schriftelijk via het aanvraagformulier ‘aanvraag uitlening kampmateriaal  

      voor een kampinitiatief’ (zie bijlage E) 
 

 - Afdelingen van erkende landelijke jeugdverenigingen dienen dit op te sturen naar het secretariaat  

    van hun landelijke jeugdvereniging.  
  - De andere aanvragers met een kampinitiatief dienen dit rechtstreeks te versturen naar de  

    uitleendienst. 
 

- Niet - kampeerinitiatieven >> schriftelijk via het aanvraagformulier ‘aanvraag uitlening  

      kampmateriaal voor een kampinitiatief’ (zie bijlage F) 
 

 - De aanvraagformulieren dienen dadelijk verstuurd te worden naar de uitleendienst. 

 

 
 

CONTACT UDLK Machelen 

  Rittwegerlaan 33 

  1830 Machelen 

 
   

  Telefoon: 02/251.69.43 

  Fax: 02/253.25.02 

  E-mail: kampeermateriaal@cjsm.vlaanderen.be 

  Website: www.adj.be  

 

  UDLK Kasterlee 

  Molenstraat 62 

  2460 Kasterlee 
  (opgelet: alle administratie en briefwisseling verloopt via UDLK Machelen. In UDLK  
  Kasterlee kan uitsluitend reeds aangevraagd materiaal afgehaald worden) 
 

 
 



BLOSO 

 

 

� WAT ?? 
 

De centrale uitleendienst van Bloso leent het volgende materiaal rond de volgende sporten: 

- Atletiek   - Gymnastiek   - Conditietraining 

- Baseball   - Handbal   - Badminton 

- Basketbal   - Minibasketbal  - Hockey 

- Judo    - Tafeltennis   - Tennis 

- Korfbal   - Voetbal   - Volleybal 

- Watersport   - New Games   - Omnisporten 

- Golfset 
 

>> Voor een meer concretere lijst: zie bijlage G 
 

+ bloso - speleobox 

 

 

� VOOR WIE ?? 
 

- Landelijk georganiseerde sportverenigingen en de bij deze verenigingen aangesloten clubs 

- Provinciebesturen, gemeentebesturen, sportraden, sportdiensten, sportgangmakers, 

recreatiesportclubs, en organisatoren van sportpromotionele activiteiten. 

- Socio - culturele verenigingen en jeugdverenigingen 

- Scholen 

 

 

� PRIJS ?? 
 

- Het sportmateriaal wordt gratis uitgeleend. 

- Voor de speleobox dient met een huurprijs te betalen 
 - 1ste dag: € 186,00 

 - 2de dag: € 124,00 
 - 3de dag: € 124,00 

 - vervoersonkosten: € 0,37 / km vanuit Machelen   (max. € 74,37 heen en terug) 
 

 

� REGLEMENTEN ?? 
 

- Reglement voor de uitlening van sportmateriaal   (zie bijlage H) 

- Reglement voor de uitlening van de speleobox   (zie bijlage I) 

 

 

� AANVRAGEN ?? 
 

- Sportmateriaal: schriftelijk via het aanvraagformulier ‘aanvraag om uitlening van materiaal’ 

  (zie bijlage J) 

- Speleobox: schriftelijk via het aanvraagformulier ‘aanvraag ontlening van de Bloso – speleobox’ 

  (zie bijlage K) 
 



 

CONTACT SPORTMATERIAAL Bloso - uitleendienst 

     Nieuwbrugstraat 68 

     1830 Machelen 
 

     Verantwoordelijke: Fons Vercalsteren:  

               fons.vercalsteren@bloso.be   
   

     Telefoon: 02/251.70.63 

     Fax: 02/251.70.99 

     

CONTACT SPELEOBOX  Bloso 

     Afdeling Sportpromotie en Inspectie 

     Arenbergstraat 5 

     1000 Brussel 
 

     Contactpersoon: Geert Van Belleghem 

          speleobox@bloso.be 
   

     Telefoon: 02/209.45.39 

     Fax: 02/209.45.05 
 

 



CENTRUM VOOR SPORTCULTUUR (C.S.C)   
(VOORHEEN VLAAMSE VOLKSSPORTENCENTRALE)    

 

 

� WAT ?? 
 

Het Centrum voor Sportcultuur biedt een verscheidenheid van spelen aan:  
 

Volkssporten: gaaibol, hoefijzerwerpen, sjoelbak, … 

Kinderspelen: kegelen, knikkerhuisje, kinderspelkoffer, … 

Uitheemse spelen: Darts, toka, billard nicolas, … 

Kermisspelen: zaklopen, mastklimmen, ballo smitto, … 

New games: speelparachute, wereld- of aardebal, … 

Aangepaste volkssporten: hamertjesspel, kegelen, riboulette… 

Randinfrastructuur: marktkraam, feestverlichting, opvangnet voor de schietspelen, … 

 

>> Voor een meer concretere lijst: zie het aanvraagformulier: bijlage M of vraag een 
uitleencataloog aan bij het Centrum voor Sportcultuur. 
 

� VOOR WIE ?? 
 

Wie gebruik wil maken van de dienstverlening van C.S.C., dient zich als lid aan te sluiten. Het 

lidmaatschap bedraagt € 10,00 per jaar.  

 

� PRIJS ?? 
 

- Per spel dien je huurgeld te betalen (afhankelijk van spel tot spel >> te bekijken in uitleencatalogus die  
   je bij C.S.C. kan bestellen) 
- Waarborg per uitlening: uitleenbijdrage x 2, met een minimum van € 40,00 

 

� REGLEMENTEN ?? 
 

- Algemene voorwaarden   (zie bijlage L) 

 

� AANVRAGEN ?? 
 

- Alle spelen: Centrum voor Sportcultuur.   (zie bijlage M) 

 
 

CONTACT Sportimonium Uitleendienst 

  Centrum voor Sportcultuur vzw 

  Bloso-domein Hofstade, Trianondreef 19 

  1981 Hofstade-Zemst 

  Tel: 015/61.82.38 

  Fax: 015/61.82.39 

  E-mail: uitleendienst@sportimonium.be 

  Website: www.sportimonium.be   
 



PROVINCIAAL DOCUMENTATIECENTRUM ATLAS   

 
 

� WAT ?? 
 

Het provinciaal documentatiecentrum Atlas (docAtlas) is een documentatie- en 

leermiddelencentrum gespecialiseerd in Nederlands voor anderstaligen, intercultureel onderwijs, 

mondiale vorming en interculturaliteit. DocAtlas organiseert ook vormingen over het gebruik van 

leermiddelen Nederlands voor anderstaligen, intercultureel onderwijs en mondiale vorming en 

over de materialen die verenigingen en organisaties op weg helpen bij processen van 

interculturalisering.  

 

 

� VOOR WIE ?? 
 

Eigenlijk kan iedereen die belangstelling heeft voor interculturaliteit het documentatiecentrum 

bezoeken en van onze dienstverlening gebruik maken: 

- Directies en leerkrachten van kleuter-, basis- en secundaire scholen 

- Medewerkers van de Centra voor Leerlingenbegeleiding 

- Lesgevers aan anderstalige volwassenen 

- Allochtonen die Nederlands willen leren 

- Lectoren en studenten van de lerarenopleiding 

- Schoolopbouwwerkers 

- Medewerkers uit de sociaal-culturele sector 

- Jeugdwerkers van jeugdbewegingen en jongerenorganisaties 

 

 

� PRIJS ?? 
 

De ontlening is gratis. Zij vragen wel inschrijvingsgeld van € 3. 

 

 

� REGLEMENTEN ?? 
 

- Reglement en praktische informatie docAtlas   (zie bijlage N) 

 

 

� AANVRAGEN ?? 
 

Om iets van de collectie uit te lenen, dien je persoonlijk naar de Provinciale 

Documentatiecentrum Atlas te gaan. 
 

 
 

 
 



 

CONTACT Documentatiecentrum Atlas Antwerpen 

  Carnotstraat 110 

  2060 Antwerpen 

  Tel: 03/227.71.60 

  E-mail: info@docatlas.be 

  Website: www.docatlas.be  

 

  Documentatiecentrum Atlas Turnhout 

  Koning Albertstraat 15 

  2300 Turnhout 

  Tel: 014/72.40.20 

  E-mail: turnhout@docatlas.be 

  Website: www.docatlas.be 
 



PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR MILIEUEDUCATIE (ANTWERPEN)  
 

 

� WAT ?? 
 

Op het PIME kan je terecht voor cd-roms, dvd’s en veldkoffers. 

Wil je de bodem, een waterloop, een vijver of een bosgebied onderzoeken, dan heb je daar 

allerlei materialen voor nodig. Alle materiaal is verpakt in handige koffers. Men kan kiezen uit: 
 

- De wereld onder onze voeten, bodemonderzoek voor kinderen van 8 tot 12 jaar 

- Boeiende bodem, bodemonderzoek voor kinderen vanaf 12 jaar 

- Gesnater om water, wateronderzoek voor kinderen van 8 tot 12 jaar 

- Aan de slag met water, wateronderzoek voor jongeren vanaf 12 jaar 

- Speuren in het bos, een bostas voor kinderen van 8 tot 12 jaar 

- Een bos vol leven, een bostas voor jongeren vanaf 12 jaar 

- Compostkoffer, voor kinderen van 6 tot 12 jaar 

- De natuur ontdekken, natuur- en landschaponderzoek voor kinderen van 6 tot 12 jaar 

- Landschap in beeld, natuur- en landschaponderzoek voor kinderen vanaf 12 jaar 

- In de wolken, lucht- en weerstandsonderzoek voor kinderen van 10 tot 14 jaar 

- Boompje, beestje, bloempje, voor kleuters 

 

De tassen kunnen ook mee op kamp. Ze bevatten materiaal om te verzamelen, te observeren en te 

verwerken en een handleiding. Een uitgebreide beschrijving van de milieukoffers (met foto’s) 

vind je op de site van Pime. 

 

� VOOR WIE ?? 
 

Jeugdverenigingen 

 

� PRIJS ?? 
 

- Een video, dvd of cd-rom ontlenen kost € 2,50, plus € 10,00 waarborg (max. ontlening 2 

weken) 

- € 10 per week/koffer 

 

� AANVRAGEN ?? 
 

Reserveren doe je rechtstreeks bij de betrokken diensten. Voor meer info, bel naar Pime of mail 

naar karin.keustermans@pime.provant.be 
 
 

 

CONTACT Provinciaal Educatief Centrum (Pime) 

  Mechelsesteenweg 365 

  2500 Lier 
   

  Tel: 015/31.95.11 

  Fax: 015/31.58.80 
 

  E-mail: info@pime.provant.be 

  Website: www.provant.be/leefomgeving/milieueneducatie  
 



INVERDE VZW      

 

 

� WAT ?? 
 

Spelen in het bos kan gerust maar je dient wel rekening te houden met de natuur. Inverde vzw 

werkte een aantal vormingspakketten uit die daarbij helpen: 
 

- Anders bossen   - Uren naturen   - Natuur in je koffer 

- Boompjes opzetten   - Natuur en spel, die bouw ik wel 

- Bos en spel, stel het wel 
 

Voor een concrete invulling van de vormingspakketten, zie bijlage O 

 

� VOOR WIE ?? 
 

Deze pakketten kan iedereen uitlenen, alsook het jeugdwerk. 

 

 

� PRIJS ?? 
 

De vormingspakketten zijn gratis uitleenbaar voor jeugdwerkers. 

 

 

� AANVRAGEN ?? 
 

Reserveren doe je rechtstreeks bij de betrokken diensten.  

Voor meer info: Petra Detienne, 02/657.93.64, petra.detienne@ine.vlaanderen.be 

 

 
 

CONTACT Inverde vzw 

  Duboislaan 2 

  1560 Hoeilaart 
 

  Tel: 02/657.93.64 

  Fax: 02/657.57.54 
 

 



IN PETTO 
 
 

� WAT ?? 
 

◊ De Rubbermap 
 

Met de Rubbermap kan elke jeugdwerker aan de slag rond het thema ‘veilig vrijen’. De 

Rubbermap is het resultaat van jarenlange ervaring van JAC’s en In Petto met soa- en 

aidspreventie in de vrije tijd van jongeren. De Rubbermap sluit volledig aan bij deze vrije 

tijdscontext: interactief, ontspannend en op maat van jongeren. Het vormingspakket is 

bruikbaar in verschillende settings: het jeugdhuis, de jeugdbeweging, het 

jongerenontmoetingscentrum, het opvangcentrum of in de klas.  
 

◊ Koffie-Pot 
 

De jongerengids is een klein boekje met allerlei informatie voor jeugd (werk, wonen, 

leren, vrije tijd, gezondheid, relaties, … Er is één groot nadeel aan dit boekje: lezen doet 

niet iedereen graag. Daar komt voortaan verandering in via het enige, échte 

JongerenGids-spel ‘Koffie-pot’. Via obstakels, pientervragen, praatvragen en pretvragen 

mag men rekenen op jongereninformatie, een klontje discussie en veel spel en plezier. 

 
 

� VOOR WIE ?? 
 

Iedereen kan deze pakketten aankopen (Let op: niet uitlenen). Voor het jeugdwerk zijn deze 

pakketen zeker op maat gemaakt. 

 
 

� PRIJS ?? 
 

- De Rubbermap, inclusief handleiding, vormingsmateriaal, video, brochures en folders: € 30 

- Koffie-Pot, inclusief spelmateriaal en kaarten: € 30  
 

>> Beide kunnen geleverd worden, mits een betaling van de verzendingskosten. Zelf het materiaal halen bij 

In Petto kan ook, mits verwittiging bij de bestelling. 
 

 

� AANVRAGEN ?? 
 

Reserveren doe je rechtstreeks bij In Petto. 
 

 
 

CONTACT In Petto 

  Diksmuidelaan 50 

  2600 Berchem 
 

  Tel: 03/366.15.20 

  Fax: 03/366.11.58 
 

  E-mail: mailbox@inpetto-jeugddienst.be 

  Website: www.inpetto-jeugddienst.be 
 



Kinderrechtswinkel 
 

 

� WAT ?? 
 

◊ Kinderrechtenkoffer 
 

Dit is een koffer vol materiaal waarmee je als begeleider aan de slag kunt rond het thema 

kinderrechten. De koffer bevat boeken, video’s, didactische spelen, jeugdliteratuur en 

concrete suggesties (alle leeftijden). 
 

◊ Speel je recht koffer 
 

Een koffer waarmee kinderen (6 – 12 jaar) zelf al spellend kunnen leren over 

kinderrechten. Naast de verschillende originele educatieve spelen (vb. bordspel ‘Draai je 

recht’ en het ‘kinderrechtenhuis’), bevat deze koffer ook bekende spelen die speciaal zijn 

aangepast    (vb. Twister, Domino, Wie is het?, Kwartet, …). De koffer bevat eveneens een 

video en een groot aantal jeugdboeken rond de rechten van het kind. 
 

 

� VOOR WIE ?? 
 

Iedereen kan deze pakketten aankopen of uitlenen. Dit kan niet specifiek bij de 

kinderrechtswinkels in Brugge of Gent. Per provincie zijn er uitleendiensten voor deze pakketten. 

Voor Vlaams-Brabant is dit het Provinciaal Educatief Centrum, Provincieplein 1, 3010 Leuven, 

016/26.73.47. 
 

 

� PRIJS ?? 
 

- Kinderrechtenkoffer 

 - Uitlenen: € 0; waarborg: € 125 + op voorhand reserveren is wenselijk 

 - Aankopen: € 1000  (leveringstermijn: 1 à 2 maanden) 
 

- Speel je recht koffer 

 - Uitlenen: € 0; waarborg: € 125 + op voorhand reserveren is wenselijk 

 - Aankopen: € 750  (leveringstermijn: 1 à 2 maanden) 
 
 

� AANVRAGEN ?? 
 

Zie ‘Voor wie?’ 
 

 
 

CONTACT Kinderrechtswinkel Brugge   Kinderrechtswinkel Gent 

  Kleine Hertsbergestraat 1   Hoogstraat 81 

  8000 Brugge     9000 Gent 
 

  Tel: 050/33.95.84    Tel: 09/233.65.65 

  Fax: 050/33.95.84    Fax: 09/233.19.72 
 

  E-mail: KRW.Brugge@kinderrechtswinkel.be KRW.Gent@kinderrechtswinkel.be 

  Website: www.kinderrechtswinkel.be 
 



SPELOTHEEK  ‘SPEELDOOS’  

 

 

� WAT ?? 
 

De spelotheek is zoiets als een supergrote speeldoos waaruit onthaalouders… speelgoed kunnen 

ontlenen. De spelotheek is open elke eerste woensdag van de maand van 17u00 tot 20u00. 

 

 

� VOOR WIE ?? 
 

De spelotheek staat open voor onthaalouders, kinderdagverblijven, buitenschoolse 

kinderopvangen, jeugdbewegingen, sportverenigingen, culturele verenigingen en privé-personen 

van de gemeente Kortenaken, Linter en Zoutleeuw. 

 

 

� PRIJS ?? 
 

Wie jaarlijks € 15 lidgeld betaalt, kan gratis speelgoed uitlenen. 

 

� REGLEMENTEN ?? 
 

- Reglement spelotheek   (zie bijlage P) 

 

 

 
 

CONTACT Spelotheek ‘Speeldoos’ 

  Dorpsstraat 99 

  3470 Ransberg (deelgemeente Kortenaken) 

   

  De ‘speeldoos’ is een initiatief van: 

   STORZO vzw 

   St.- Truidensesteenweg 37 / bus 2 

3440 Zoutleeuw 

011/78.90.45 
 

 
 
 

 



Jongerenpastoraal 

 

 

� WAT ?? 
 

Een jongere in je groep verongelukt, een klasgenoot sterft, … Hoe ga je daarmee om? Wat kan er 

gezegd worden?? Wat kan je als jeugdbegeleider doen voor de betrokkenen en de groep?, … 
 

De rouwkoffer van het jongerenpastoraal (Vlaams-Brabant en Mechelen) rekt ideeën, materiaal 

en informatie aan om hier op een goede manier mee om te gaan. In de koffer zitten verhalen, 

gedichten, liturgieteksten, methodieken, rituelen, muziek, … Deze werkvormen sterken je als 

begeleider in het omgaan met deze ingrijpende situatie en om een stap verder te kunnen gaan 

met de groep. 

 

� VOOR WIE ?? 
 

De rouwkoffer is bruikbaar voor begeleiders van jongerengroepen, leerkrachten, 

bezinningsleiders, … 

 

 

� PRIJS ?? 
 

De uitleen is gratis voor IJD-groepen; de waarborg bedraagt € 20 

Anderen groepen betalen € 5,00 voor 1-3 dagen, € 10 voor 4-7 dagen of € 20 voor 8-14 dagen 

 

 

� AANVRAGEN ?? 
 

Aanvragen kan bij: 

- Documentatiecentrum Jongerenpastoraal, Varkensstraat 6, 2800 Mechelen, 015/29.84.60, 

info.vbm@ijd.be 

- Bezinningshuis Salvator, Molenweg 54, 3270 Scherpenheuvel, 013/77.51.69, 

marijn.loozen@ijd.be 

 
 

CONTACT IJD-afdeling Vicariaat 

  Vlaams-Brabant en Mechelen 

  Varkensstraat 6 

  2800 Mechelen 
   

  Tel: 015/29.84.56 

  Fax: 015/29.84.13 
 

  E-mail: info.vbm@ijd.be  

  Website: www.ijd.be 
 



Gemeentelijke / Stedelijke uitleendiensten 

 

 

• Tienen 
 

Stad Tienen heeft een eigen uitleendienst voor jeugdverenigingen die aangesloten zijn bij de 

Tiense jeugdraad en voor verenigingen buiten stad Tienen.  

Zie bijlage: Q ‘Reglement uitleendienst’  

   R ‘Huurprijzen en waarborg’. 

Contact: Jeugddienst Tienen, Donystraat 10, 3300 Tienen, telefoon: 016/82.38.64, fax:  

   016/82.47.34, jeugd@tienen.be 

Afhalen: Jeugddienst Tienen, Donystraat 10, 3300 Tienen 

 

 

• Sint-Truiden 
 

Stad Sint-Truiden heeft een eigen uitleendienst voor jeugdverenigingen van Sint-Truiden en voor 

verenigingen van de buurtgemeenten van Sint-Truiden. 

 

 

• Linter 
 

De gemeente Linter heeft geen uitleendienst. De gemeente verhuurt wel nadars en 

verkeerssignalisatie. Hiervoor moet men een waarborg van € 8 per stuk betalen voor de nadars en 

€ 5 per stuk voor de verkeerssignalisatie. Deze waarborg krijgt de aanvrager terug indien het 

materiaal onbeschadigd wordt terug gebracht. 

Contact: Veronique Petré, Helen-Bosstraat 43, 3350 Linter, 011/78.91.30,  

   veronique.petre@linter.be 

Afhalen: Dienst Openbare Werken, Ransbergstraat 26, 3350 Linter, 011/78.40.33 

 

 

• Glabbeek 
 

De gemeente Glabbeek heeft geen uitleendienst. De gemeente verhuurt wel nadars, herassen, 

podiums en signalisatie. Hiervoor moet men een waarborg van  € 5 per stuk betalen. Deze 

waarborg krijgt de aanvrager terug indien het materiaal onbeschadigd wordt terug gebracht. 

Contact: Dienst Info, Grotestraat 33, 3384 Glabbeek, 016/77.29.29 

Afhalen: Dienst Openbare Werken, Steenbergestraat z/n, 3380 Glabbeek 

 

 

• Tielt-Winge 
 

De gemeente Tielt-Winge heeft een eigen uitleendienst voor jeugdverenigingen van Tielt-Winge. 

 

 

 

 

 

 



• Scherpenheuvel - Zichem 
 

Stad Scherpenheuvel - Zichem heeft een eigen uitleendienst voor jeugdverenigingen binnen en 

buiten de stad gelegen. Zie bijlage S ‘reglement van de jeugduitleendienst’ en zie bijlage T voor 

een concrete inventaris van de jeugduitleendienst. Daar vind je eveneens de tarieven voor het 

uitlenen van het materiaal. 

Contact: Cultuur- en jeugddienst, Marleen Plu, A. Nihoulstraat 15, 3270 Scherpenheuvel -  

   Zichem , 013/35.24.81 

Afhalen: GC Den Egger, Koningin Astridstraat, 3270 Scherpenheuvel-Zichem 

 

 

 
 



Springkastelen en animatie   

 

 

>> VLAAMS – BRABANT 
 

• Linter 
 

- Timeless-fun, 016/47.46.91, heteyckske@pandora.be, www.timelessfun.eu 

 

• Glabbeek 
 

- Adventure-ent, Rudy Laermans, Vissenakensesteenweg 23 , 3380 Glabbeek, 0495/20.72.13, 

fax: 016/77.09.15, info@adventure-ent.be, www.adventure-ent.be 

 

• Wilsele 
 

- Fierens Sven, Woutersstraat 19, 3012 Wilsele, 016/23.93.21, fierens.sven@scarlet.be, 

www.fierenssven.be 

 

• Tremelo 
 

- BCJ Attractieverhuur, Leuvensebaan 44, 3120 Tremelo, 016/52.04.24, info@bcjverhuur.be, 

www.bcjverhuur.be 

 

• Bierbeek 
 

- Kaboem, Kloosterstraat 25, 3360 Bierbeek, 016/47.45.20 of 0475/36.95.50 

kaboem@skynet.be,  

 

• Kessel-Lo 
 

- Gepetto, Wimmershof 25, 3010 Kessel-Lo, 0495/22.11.83, francois@gepetto.be, 

www.gepetto.be 

 
• Aarschot 
 

- MT-Rent, Steentje 29, 3200 Aarschot, 016/44.67.00, 0495/12.02.78, 

tonyengelen@hotmail.com, www.mt-rent.be 

 
 

>> LIMBURG 
 

• Alken 
 

- Air Fun, Hakkeveldstraat 72, 3570 Alken, 011/31.51.99, info@air-fun.be; www.air-fun.be 

 

• Hasselt 
 

- Just Move Verhuur, Kanaalstraat 85, 3511 Hasselt (Stokrooie), 011/25.13.97, 0497/50.90.72, 

justmove@tiscali.be 



- Roneyck bvba, Mevrouwhofstraat 8, 3511 Hasselt (Kuringen), 011/85.12.45, roneyck@skynet.be 

- Huppeldepup, Bloemenhofstraat 26, 3500 Hasselt, 0478/59.29.29, info@huppeldepup.be, 

www.huppeldepup.be  

 

• Halen 
 

- Namco bvba, Betserbaan 71, 3545 Halen, 013/44.24.92, 0475/72.04.47, 

gunther.neuteleers@pandora.be 

 

 

 

>> ANTWERPEN 
 

• Meer 
 

- Jan Bogaerts, Brusselstraat 17, 2321 Meer, 03/313.49.28,  info@janbogaerts.be, 

www.janbogaerts.be  

 

 

• Geel 
 

- Cools Bart Springkastelen, Rode Kruisstraat 18, 2440 Geel, 0497/93.87.06, 

info@springkastelencools.be, www.springkastelencools.be  

 

 

 

 

Extra informatie omtrent springkastelen: zie bijlage V 

 

 



Tenten en ander kampmateriaal 

 

 

• CHIRO 
 

Er is geen informatie online beschikbaar. Een volledige lijst kan je aanvragen bij het nationaal 

secretariaat van de Chiro. Aanvragen kan je bij Ingrid De Backer via 03/231.07.95 of via 

info@chiro.be  

 

• KSJ 
 

Concrete informatie (beschikbaarheid, aantal personen, aanwezig materiaal, …)  

>> site van de KSJ via www.ksj.be  >> klik op kamp >> klik op kampplaats 

 

• SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN 
 

Concrete informatie (beschikbaarheid, aantal personen, aanwezig materiaal, …)  

>> site van de scouts via www.scoutsengidsenvlaanderen.be >> klik op dienstverlening >> klik op 

zoekertjes >> klik op zoek een lokaal of zoek materiaal 

 

• KLJ 
 

Concrete informatie (beschikbaarheid, aantal personen, aanwezig materiaal, …)  

>> site van de KLJ via www.klj.be  >> klik op extra >> klik op verhuur tenten, lokalen en ander 

materiaal 

 

 

 

 

>> IN DE DIRECTE OMGEVING 
 

• Glabbeek 
 

Wat?  Senior-tenten, militaire frame-tent, junior-tenten, keukentent, walkie-talkies, 

stroomaggregaat, banken en tafels, herashekwerk 

Contact? KSJ Glabbeek, frederik.poelmans@gmail.com 

 

• Linden 
 

Wat?  Tenten (groot en klein), sjorhout, plooibanken, plooitafels 

Contact? Scouts Linden,  verhuur@st-kwinten.be of groepsleiding@st-kwinten.be  

 



 

Lokalen / Kampplaatsen 

 

 

• CHIRO 
 

Concrete informatie (beschikbaarheid, aantal personen, aanwezig materiaal, …)  

>> site van de Chiro via www.chiro.be  >> klik op thema’s >> klik op bivak 

 

• KSJ 
 

Concrete informatie (beschikbaarheid, aantal personen, aanwezig materiaal, …)  

>> site van de KSJ via www.ksj.be  >> klik op kamp >> klik op kampplaats 

 

• SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN 
 

Concrete informatie (beschikbaarheid, aantal personen, aanwezig materiaal, …)  

>> site van de scouts via www.scoutsengidsenvlaanderen.be  >> klik op dienstverlening >> klik op 

kampplaats >> klik op zoek een lokalenbank 

 

• KLJ 
 

Concrete informatie (beschikbaarheid, aantal personen, aanwezig materiaal, …)  

>> site van de KLJ via www.klj.be  >> klik op extra >> klik op verhuur tenten, lokalen en ander 

materiaal 

 

• De Hoge Rielen 
 

Adres: Molenstraat 62, 2460 Kasterlee, 014/55.84.10 

Binnen het domein kan je paviljoenen of kampgronden huren. Het tarief dat je dient te betalen is 

afhankelijk tot welke categorie je behoort (jeugdwerk, schoolgroepen, familiegroepen, …). 

Bekijk zeker hun site: www.dehogerielen.be  

 

• De Kluis 
 

Adres: Kluis 1, 3051 St.-Joris-Weert, 016/47.71.72, kluis@hopper.be 

In het complex kan je zowel op weekend (gebouwen) als op kamp (kampterreinen) komen. In de 

onmiddellijke omgeving is het Meerdaalwoud en het Heverleebos. Het tarief dat je dient te 

betalen is afhankelijk tot welke categorie je behoort (jeugdwerk, informele groep jongeren, 

volwassenen, …). Bekijk zeker hun website via www.hopper.be/jeugdverblijf. Daar kan je eveneens 

je verblijf online aanvragen i.p.v via een schriftelijke brief. Je vindt er eveneens de verschillende 

andere opties en activiteiten die je er kan bestellen. 

 

 

>> IN DE DIRECTE OMGEVING 
 

• Rillaar 
 

Adres?  Chiro Rillke, Kortakker 32A, 3202 Rillaar 

Contact? info@chiromeisjesrillaar.be 



 

• Binkom 
 

Adres?  Chiro Nemas, Schoolstraat 2, 3211 Binkom 

Contact? Herman Vangilbergen, Wingestraat 6, 3211 Binkom, 0496/22.33.22,  

   h.vangilbergen@scarlet.be 

 

• Sint-Truiden 
 

Adres?  Chirojongens RVM Sint-Marten, Breendonkstraat 1, 3800 Sint-Truiden 

Contact? Bob Celis, 0496/69.26.33, bobcelis@hotmail.com, info@lj1002.be 
 

Adres?  Scouts St. – Trudo, Parkstraat 25, 3800 Sint-Truiden 

Contact? Koen Salmon, 0473/72.33.86, koen_salmon@hotmail.com 

 

• Herent 
 

Adres?  Scouting Herent, Kouterstraat z/n, 3020 Herent 

Contact? Paul Tisaun, 016/23.53.39, tisaun@pandora.be 

 

• Kortenberg 
 

Adres?  Scouts St. – Joris, Colombastraat 33, 3070 Kortenberg 

Contact? Johan Dewil, 0475/64.71.29, johandewil@hotmail.com 

 

• Tienen 
 

Adres?  Scouts Kristus Koning Beatrijs, Oude Vestenstraat 6, 3300 Tienen 

Contact? groepsleiding@krikobea.be 

 

• Geel 
 

Adres?  Scouts St. – Aloysius, Kruiswacht z/n, 2440 Geel 

Contact? beheerder@kruiswacht.be, 014/58.34.88 

 

• Hasselt 
 

Adres?  Scouts Akabe – Herckenrode, Vossenbergstraat 52, 3500 Hasselt 

Contact? Johan Cooreman, 0485/96.19.45, johancooremans@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



>> ANDERE TIPS EN DE MOEITE WAARD OM TE BEKIJKEN!! 
 

� Centrum voor Jeugdtoerisme, Bergstraat 16, 9820 Merelbeke, 09/210.57.70 of 
cjt@cjt.be. Neem zeker ook eens een kijkje op hun website: www.cjt.be. Daar kan je 

eveneens de ‘Gangmaker’ bestellen voor € 5. Dit is een heel repertoire met weekend – of 

kampplaatsen voor het jeugdwerk. 

� Repertorium Kampeercentra: Het repertorium kampeercentra is een uitgave van de 
Afdeling Jeugdwerk in samenwerking met de Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme en biedt 

je een inventaris van kampeercentra die aan een aantal standaardnormen beantwoorden. Surf 

naar www.kampeercentra.be  

� Vlaamse Jeugdherbergencentrale vzw, Van Stralenstraat 40, 2060 Antwerpen, 
03/232.72.18, info@vjh.be, www.vjh.be  

� De Patro: de Waalse Chiro. Deze organisatie heeft een uitgebreide catalogus met 
bivakhuizen en -terreinen in Wallonië (gegroepeerd per provincie). Deze kan je aanvragen op het 

nationaal secretariaat (03-231 07 95, info@chiro.be) aan € 8,68, verzending inbegrepen. 

Je kunt het er voor € 7,44 ook afhalen (Kipdorp 30, 2000 Antwerpen) ofwel onmiddellijk 

bestellen bij F.N.P. (Patro), Rue de l’Hôpital 17, 6060 Gilly, 071-28 69 50, fnp@patro.be. 

� CBTJ: Het CBTJ is de zusterorganisatie van het CJT in Wallonië. Ook zij beschikken over 
een catalogus, die je kunt aanvragen bij CBTJ, Van Orleystraat 4, 1000 Brussel, 02-209 03 

00 of via www.gitesdetape.be 

� V.z.w. Actief, Nachtegaalstraat 6 in 9870 Zulte. V.z.w. Actief verspreidt een prima 
uitgave met meer dan 600 kamphemen en -terreinen in de Franstalige en Duitstalige 

Gemeenschap. Je kunt een exemplaar bestellen via 09-388 79 58. Deze uitgave kost € 8,68 

zonder verzendingskosten en is niet recent, maar wel nuttig. 

� Website i.v.m. kampeerplaatsen: www.jeugdwerknet.be/kampplaatsen 



BIJLAGEN 
 

A Provinciaal reglement betreffende de uitlening van didactisch, audiovisueel en kampmateriaal 
(provinciale uitleendienst Vlaams-Brabant) 

B Aanvraagformulier ‘uitlening materiaal provinciale uitleendienst’  
(provinciale uitleendienst Vlaams-Brabant) 

C Uitleenreglement voor uitlening van kampmateriaal voor een kampeerinitiatief 
(UDLK) 

D Uitleenreglement voor uitlening van kampmateriaal voor een niet - kampeerinitiatief 
(UDLK) 

E Aanvraag uitlening kampeermateriaal voor een kampeerinitiatief 
(UDLK) 

F Aanvraag uitlening kampeermateriaal voor een niet - kampeerinitiatief 
(UDLK) 

G Beschikbaar materiaal, centrale uitleendienst Machelen 
(Bloso) 

H Reglement ‘uitlening van bloso-sportmateriaal’ 
(Bloso) 

I Reglement ‘uitlening van de bloso-speleobox 
(Bloso) 

J Aanvraag om uitlening van materiaal 
(Bloso, sportmateriaal) 

K Aanvraag ontlening van de bloso-speleobox 
(Bloso) 

L Reglement ‘Algemene voorwaarden’ 
(Centrum voor sportcultuur, voorheen Vlaamse Volkssportcentrale) 

M Aanvraagformulier om uitlening materiaal 
(Centrum voor sportcultuur, voorheen Vlaamse Volkssportcentrale) 

N Nota ‘Van de plank naar je hand’ 
(Provinciaal Documentatiecentrum Atlas) 

O Vormingspakketten 
(Inverde vzw) 

P Reglement spelotheek (spelotheek speeldoos) 

Q Reglement uitleendienst 
(Jeugddienst Tienen) 

R Huurprijzen en waarborg 
(Jeugddienst Tienen) 

S Reglement van de jeugduitleendienst 
(Jeugddienst Scherpenheuvel - Zichem) 

T Inventaris en tarieven van de jeugduitleendienst  
(Jeugddienst Scherpenheuvel - Zichem)  

U Extra informatie: springkastelen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Uitleengids Linter’ is een uitgave van het gemeentebestuur van Linter. 
Voor vragen of opmerkingen kan u terecht bij de gemeentelijke jeugddienst: 

 
� Helen-Bosstraat 43 

3350 LINTER 
� 011/78.91.47 

� fax: 011/78.93.85 

� jeugddienst@linter.be 
� www.linter.be 

 


