ZENNEDAL
Alsembergsesteenweg 130
1071

1501 Buizingen
tel 02/356.77.71

Zennedal is het gebouwencomplex van de Don Boscoparochie, dat open staat
voor jeugdgroepen. Er zijn afzonderlijke slaapkamers en sanitair voor
kookouders tijdens de zomerperiode. Je kunt beschikken over een zeer goed
ingerichte keuken. Alle slaapzalen zijn verwarmd.

CJT Boekingscentrale
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
Anette Rimez
Geynstbos 49
1501 Halle
02/360.23.10
freddy.steens@telenet.be

www.zennedal.tk

HET GEBOUW

Gelijkvloerse verdieping:
In alle lokalen is er centrale
verwarming.
A Slaapvertrek met 16 bedden
B Vier slaapzalen met elk 20 bedden.
C Sanitaire cel (conform toegankelijkheidsnormen en comfort voor personen
met een motorische beperking) 3 douches, 1 toilet en 1 lavabo
(warm/koud water)
C’ spoelbak (warm/koud water)
D Sanitair blok (20m²): 6 wasplaatsen,5 douches met kleedhokjes en 1 wc
E Pallieterzaal (175m²) : eetzaal
F Dagzaal (84m²)
G Keuken (43m²)
H Bergplaats (privé)
I Daglokaal (30 m²)
J Kelder: ruime, koele bergplaats
K Sanitair: 3 wc’s en 3 lavabo’s (waarvan 1 toilet/lavabo toegankelijk voor
andersvaliden)
L Sanitair: 1 wc, 4 urinoirs en 1 lavabo
M Sanitair : 3 wc’s, 2 urinoirs en 1 lavabo (enkel beschikbaar tijdens de
zomermaanden)
N Overdekte onthaalruimte aan inkom/eetzaal (16m²)
Het huis is voor een groot gedeelte toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Er is
aangepaste parkeermogelijkheid, toegang tot gebouw en doucheruimte,
hellend vlak tussen parking/slaapzaal, tussen eet-/slaapzaal, aangepaste
doucheruimte, wc’s en lavabo’s.
De Regenboog op het eerste verdiep: zaaltje van 75 m2 voor rustige
activiteiten dat je er extra bij kan bijhuren na afspraak met de
verantwoordelijke ter plaatse.

HET TERREIN
*
*
*
*

Verhard terrein (klinkers) van 8 are aan één zijde van het huis.
Grasplein van 20 are aan de andere kant van het huis.
Speelweide van 84 are achter het huis (ook aparte ruimte voor tenten)
Chalet/daglokaal (25 m²) + aansluitend shelter met verhard terras in
klinkers, 3 wasplaatsen en 1 dubbele spoelbak
Zennedal heeft een maximumcapaciteit van 96 personen buiten
de zomervakantie en 104 personen tijdens de zomervakantie.
Tenten kunnen bijgeplaatst worden voor 46 extra personen
mits afspraak ter plaatse!! Vanaf 105 personen wordt een
toeslag aangerekend van 4 euro per persoon per nacht.

DE OMGEVING
Er zijn bossen in Buizingen en Halle

STAFKAARTEN
1: 50.000
1: 25.000
1: 10.000

nr. 39
en nr. 31
nr. 39/1-2 en nr. 31/5-6
nr. 39/2 en nr. 31/6

WEGWIJZER
Auto:
E19 Brussel-Bergen, uitrit Huizingen (20). Rechtsaf de Alsembergsesteenweg
af richting Buizingen. 800 m. verder staat de kerk met aan de
rechterachterkant het kamphuis.
Openbaar Vervoer:
Trein Brussel-Halle-Bergen. Halte Buizingen op 500 m van het huis
Bus: Halle-Ukkel. Halte Don Boscokerk op 50 m van het huis. Bus om het uur.
Eveneens om het uur rijdt de bus Halle-Beersel.
Info De Lijn: tel 070/220.200 of website www.delijn.be
Info NMBS: tel 02/528.28.28 of website www.nmbs.be

HET VERBLIJF IN EEN CJT-HUIS


CJT en de huisverantwoordelijke wensen je jeugdgroep van harte
welkom in Zennedal.



Het huis blijft onder de leiding van de Centrum- en
huisverantwoordelijken en het dagelijks bestuur van vzw ZennedalOmmekaar.. Zij zijn gemachtigd toezicht uit te oefenen op het gebruik
van het huis. Wederzijds begrip betekent een vlotte samenwerking.

 Bij aankomst wordt aan de huisverantwoordelijke een waarborg van
€ 300 voor max 3 nachten en € 500 voor een verblijf van min 4 nachten
betaald voor eventuele schade aan huis en materiaal, eventuele schoonmaak, bijkomende opruimkosten voor huisvuil en de energiekosten. De
waarborg dient niet als betaalmiddel voor de energiekosten.
 Indien de huisverantwoordelijke vaststelt dat het verblijf een feest of
een andere niet-sociaal-toeristische activiteit is, zijn zij gemachtigd een
hogere waarborg te vragen, de toegang te ontzeggen of de groep
tijdens het verblijf aan de deur te zetten.


Opgelet! Buiten de zomervakantie betalen groepen € 80 voor
schoonmaak.



Vóór 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, adres en geboortedatum) wordt op
de eerste dag aan de huisverantwoordelijke bezorgd. (= tijdelijke verblijfsvergunning)



Huisdieren zijn niet toegelaten.



Na het verblijf kan je een reactie nalaten op het gastenboek van
www.jeugdverblijven.be of via mail naar cjt@cjt.be .



De maximumcapaciteit van het huis mag NOOIT overschreden
worden. Bij niet-naleving zal de huisverantwoordelijke je een
meerprijs aanrekenen voor de overlast. Vanaf 105 personen:
toeslag van € 4 /pers./overnachting.

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/boekingscentrale

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HET UITGEBREIDE HUISREGLEMENT VIND JE TER PLAATSE!
LEEF HET STRIKT NA!


Gelieve het afgesproken aankomst- en vertrekuur 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! Hou iedere doorgang en uitgang vrij.



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.



Avondstilte (vanaf 22 u) is verplicht, behalve in geval van nachtspel.



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



Alle restafval moet in speciale zakken (€ 2 per zak). Er is een
recyclagepark in de stad.



Lakens, kussenslopen, dekens, klein keukenmateriaal brengt men zelf
mee.



Maak geen misbruik van de blusapparaten en de noodinstallaties;



Stoelen en tafels uit de eetzalen mogen nooit buiten staan.



Herstellingen worden aangerekend tegen € 32/uur, materiaal niet
inbegrepen.

Halle is een stadje, gelegen ten zuiden van
Brussel, dat ontstaan is bij een oversteekplaats
van de Zenne en tot bloei kwam in de 14e
eeuw.
Haar
middeleeuwse
welvaart
heeft
het
gedeeltelijk te danken aan de talrijke
bedevaarders die hier een Mariabeeld kwamen
vereren dat in 1267 door de gravin van
Henegouwen aan de Sint-Martinuskerk was
geschonken.
De
giften
van
vorsten,
godsdienstige broederschappen en eenvoudige
pelgrims maakten tijdens de daaropvolgende
eeuwen de bouw mogelijk van een prachtige
kerk.

TOERISME
Halle
Toeristische dienst
Grote Markt 1, bus 1
1500 Halle
tel 02/356.42.59
www.halle.be
Bezienswaardigheden: Sint-Martinusbasiliek, Grote Markt, Pajottenland,
Klokkenmuseum, Museum van het Hallerbos, meer info: www.halle.be
Brussel
Stadhuis
Grote Markt
Brussel
tel 02/279.22.11
www.brussel.be
Bezienswaardigheden: Atomium, Grote Markt, Manneke Pis, Koninklijk Paleis,
Museum voor Schone Kunsten, Brupark, … meer info: www.brussel.be
Beersel
Alsembergsteenweg 1046
1652 Alsemberg
tel 02/359.17.31
www.beersel.be
Bezienswaardigheden: Onze-Lieve-Vrouwekerk, de Herisemmolen,
provinciedomein Huizingen, lambiekbrouwerij, meer info: www.beersel.be

RECREATIE
Recreatiedomeinen
aantal km.
Provinciaal Domein Huizingen, Porleylaan 100, 1654 Beersel
tel 02/383.00.20
2 km
openluchtbad, speeltuin, sportaccommodatie
Zwembaden
Wauterbos, Doornlarenhoofdstraat z/n,
1640 Sint-Genesius-Rode – tel 02/380.07.75
(voor onbepaalde tijd gesloten wegens verbouwingen)

aantal km.
7 km

Nautisport, Pavé de Soignies
23 km
7850 Edingen
Tel 02/397.01.80
Bus Halle-Leerbeek (lijn 153), vervolgens Leerbeek-Edingen (lijn 160)
Sportaccommodatie
De Bres, Mgr. Senciestraat 13, 1500 Halle
tel 02/365.94.25 – www.halle.be

aantal km.
3 km

NATUUR
Natuurreservaten & parken
Oude zandgroeve

aantal km.
2 km

Bossen
Kluisbos
Hallerbos (517 ha)

aantal km.
1 km
5 km

BOSGEBRUIK
-

in openbare bossen mag je op de paden wandelen, tenzij ze afgesloten zijn
in privébossen 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 (privébossen).
ANB - Vlaams-Brabant
Hungaria-gebouw
Vaartkom 31 bus 4
3000 Leuven
T: 016 21 12 20
F: 016 21 12 30
E: vbr.anb@vlaanderen.be
Of: www.natuurenbosspel.be

Deze brochure werd laatst aangepast op 31 januari
2013

