
Kampplaats KLJ Wiekevorst 
Dagzaal 1 

● Deze zaal kan zowel gebruikt worden als refter of als speelzaal. Ze is 
eveneens verbonden met de andere grote dagzaal op het gelijkvloers 
via een dubbele deur. Zo kan je van beide dagzalen 1 grote zaal maken. 

● opp: 90 m2 

 
Dagzaal 2 

● Deze zaal kan zowel gebruikt worden als refter of als speelzaal. Ze is 
eveneens verbonden met de andere grote dagzaal op het gelijkvloers 
via een dubbele deur. Zo kan je van beide dagzalen 1 grote zaal maken. 

● opp: 123 m2 



 

keuken 
● De keuken bevat 3 grote gasbekken op de grond, 1 gasvuur met 4 

bekken en oven, 1 friteuse, 1 grote dubbele afwasbak. 

 
 
 
 
Sanitair 1 

● Dit is de grootste sanitaire blok. Hier bevinden zich 4 toiletten voor 
dames, 3 toiletten voor heren, 3 piscines, 1 mindervalidentoilet, 1 
mindervaliden douche en 1 doucheruimte met 5 douchekoppen. 

 



 

Sanitair 2 
● Deze sanitaire blok wordt extra geopend vanaf 50 personen. Hier zijn 2 

toiletten voor dames, 1 douche voor dames, 3 piscines, 1 toilet voor 
heren (ook mindervaliden) en 1 douche voor heren. 



 

 

Slaapzalen 
● Boven bevinden zich 5 slaapzalen aan een gang. De laatste slaapzaal 

heeft ook een uitgang naar buiten via een trap die ook dienst doet als 
nooduitgang. 



● opp: 2 zalen van 28 m2 en 3 zalen van 32m2 

 

 

 
Dagzaal boven/extra slaapzaal 

● Boven is er ook een dagzaal aanwezig die eveneens als slaapzaal 
gebruikt kan worden. 



● opp: 44m2 

 

Dagzaal zolder 
● Boven dagzaal 2 is ook een ruimte die gebruikt kan worden als dagzaal, 

leidingslokaal,... 
● opp 72m2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gang boven 

● Boven in de gang is nog een extra wastafel voorzien met 5 kraantjes. 



 

Buiten 
● Buiten is er een groot terras dat aansluit op de 2 dagzalen beneden en 

een parking voor 5 auto’s. Er is een groot speelterrein, een 
kampeerterrein waar tenten mogen geplaatst worden en een vuurcirkel 
voor kampvuren. Naast het terrein is ook nog een klein speelbos 
gelegen. 

 

 

 



 

Extra 
● Verder is er nog een bergruimte waar tafels en stoelen staan en waar 

de huurders extra materiaal kunnen stockeren. Er is ook nog een 
tweede kleine keuken waar klein kookgerei staat, waar glazen, borden 
en bestek aanwezig is en dat door de kookploeg gebruikt kan worden 
om materiaal op te zetten of etenswaren te bewaren. 


