Tschaluin
Schaluinstraat 71 A, 3128 Baal

Chiro Sint-Anna Baal vzw

Het lokaal van de Chirojongens van Baal biedt plaats aan 70 personen (+ 20 in tenten).
Modern, uitgeruste keuken en uitgebreid sanitair.
Zeer rustig gelegen nieuwbouw met eigen speelterreinen rondom.
Baal is een deelgemeente van Tremelo.

Boekingen

Bezichtiging

Chiro Sint-Anna Baal vzw

Tim Symons

Schaluinstraat 71 A
3128 Baal
verhuur@chirojongensbaal.be

Een project met de steun van:
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Verhuurgsm: 0491 24 95 32

Het gebouw
Alle verhuurde ruimtes bevinden zich gelijkvloers; volledig toegankelijk en aangepast voor
mindervaliden. Zeer ruime en praktische accommodatie in een gebouw van 32 m x 17 m.
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Lokalen 1 t/m 5: dag/slaapruimtes samen 150 m2 voor 70 personen
Lokaal 6: vergaderlokaal
Keuken van 38 m2 met:
o 2 vloerbranders
o professioneel kookfornuis op gas met 6 kookpitten
o oven
o grote dampkap
o koelkast en diepvries
o diepe en ondiepe afwasbakken
o Kookgerei: potten en pannen zijn enkel aanwezig bij weekends
Kleine berging naast de keuken
Eetzaal van 95 m2 met tafels, stoelen en banken, ruim voldoende voor 70 personen
Sanitair:
o Toiletten:
§ jongens: 2 WC’s en 5 urinoirs, handwasbakje
§ meisjes: 3 WC’s, handwasbakje
§ mindervaliden: ruim toilet met aangepaste wastafel
o Douches: 4 gemeenschappelijke douches en 1 douchecel; beveiligd met
thermostatische kraan
o Wasplaats: 3 wasgoten met elk 4 kranen met koud water
Verwarming: CV op gas voor verwarming en warm water
Brede centrale gang met dag/nacht verlichting
Gratis wifi

Tschaluin kan maximum 90 personen ontvangen. 70 personen kunnen binnen
overnachten en 20 personen buiten in tenten. Deze maximumcapaciteit mag niet
overschreden worden.
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Het terrein
Achter het gebouw is een strook van 5 meter verhard met betonklinkers over de volledige
breedte van het gebouw.
Rechts van het gebouw is er ruimte voor het plaatsen van fietsen.
Vooraan het gebouw is er parking voor minstens 10 auto’s.
Bij het gebouw ligt een ruim speelveld. Hier kunnen tijdens de zomerkampen tenten geplaatst
worden, alleen op de aangeduide strook.
Links naast het gebouw ligt een bebost terrein van 1 ha, vrij te gebruiken.

De Omgeving
De lokalen liggen in een rustig straatje met alleen plaatselijk verkeer. Het dorpscentrum van Baal
ligt op wandelafstand, het dorp van Tremelo op fietsafstand.

Topografische kaarten
-

24 (schaal 1:50.000)
24/5-6 (schaal 1:20.000)

Wegwijzer

Auto
GPS coördinaten: N51°00’05.0 - E004°44’03.4

Openbaar Vervoer
Trein tot in Aarschot, van daaruit de bus 530 - Aarschot-Tremelo-Keerbergen-Mechelen.
Info: www.delijn.be en www.belgianrail.be
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Uw verblijf
Van harte welkom bij Chiro Sint-Anna Baal in jeugdlokaal Tschaluin.
Ons jeugdlokaal blijft onder toezicht van de verhurende vzw. Zij is gemachtigd toezicht uit te
oefenen op het gebruik van het jeugdlokaal. Wederzijds begrip betekent een vlotte
samenwerking.
Bij de ingebruikname van het lokaal wordt het lokaal en alle materiaal nagekeken aan de hand
van de inventaris. Opgemerkte schade wordt onmiddellijk gemeld aan de verantwoordelijke.
Aan het einde van het verblijf wordt zowel het lokaal als het materiaal opnieuw nagekeken. Het
huis en het terrein worden schoongemaakt door de huurders.
De waarborg wordt voorafgaand aan het verblijf betaald en kan aangewend worden voor
eventuele schade aan het gebouw of het materiaal en voor eventuele tekorten in de schoonmaak.
De laatste dag van het verblijf wordt er afgerekend voor de gemaakte kosten; waaronder energie.
Het resterend bedrag wordt binnen de maand teruggestort op uw rekening.
Wanneer de lokaalverantwoordelijke vaststelt dat het verblijf een feest betreft, of een andere nietsociaal-toeristische activiteit, dan is hij gemachtigd een hogere waarborg te vragen, de toegang
tot het lokaal te ontzeggen of de groep tijdens het verblijf aan de deur te zetten.
Van alle deelnemers (inclusief leiding en hulp …) wordt er een lijst (naam, adres en
geboortedatum) in tweevoud aan de lokaalbeheerder bezorgd; bestemd voor de lokale
overheden.
Afvalverwijdering en energie (gas, water, elektriciteit) worden afzonderlijk aangerekend aan
kostprijs.
Toegankelijkheid: Vrachtwagens van het type trekker met lange oplegger zonder meedraaiende
achterwielen kunnen het straatje aan het lokaal niet indraaien (100 meter).
De maximumcapaciteit van het lokaal mag niet overschreden worden. Bij niet naleving kan de
lokaalbeheerder u een meerprijs aanrekenen voor de overlast of, bij ernstige overschrijding, de
groep wegsturen.
Groepen uit het jeugdwerk genieten een basisprijs en kunnen 1 jaar vroeger reserveren.

Huishoudelijk reglement
Het huisreglement vindt u ter plaatse en dient strikt nageleefd te worden.
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Streekinformatie
Baal, deelgemeente van Tremelo situeert zich in het Hageland.
Het Hageland, een gebied dat zich uitstrekt tussen de universiteitsstad Leuven, de Demerstad
Aarschot, de Oranjestad Diest en de suikerstad Tienen.
Onze gemeente is gelegen in de zuidelijke uithoek van de Brabantse Kempen. Bijgevolg treffen
we hier veel zandgronden aan. Deze gronden zijn minder geschikt voor landbouw, dus werden ze
beplant met naaldbomen.
Onze gemeente ligt werkelijk aan de rand van het heuvelend Hageland. Mooi meegenomen voor
fietstochten: richting NW is alles quasi vlak; richting ZO kom je al snel in prachtig glooiend
landschap.

Toeristische informatie en recreatie
-

http://www.tremelo.be/toerisme
http://www.toerismehageland.be

Interessante plaatsen voor jeugdgroepen:
In onze gemeente:
-

Wandelbos Parkheide (met speeltuin), Veldonkstraat; ook toegankelijk via Fam. De
Cockstraat
Gemeentelijk zwembad, Tremelo centrum
Balenberg (bos), Moorsemsestraat
Speelbos; Lange Rechtestraat
Gemeentelijke vijvers, Tremeland

In de ruimere omgeving:
-

Recreatiedomein Ter Heide (zwemvijver) in Rotselaar
Provinciaal zwembad Aarschot

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: ANB – Vlaams Brabant
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Tel: 016 66 63 00

vbr.anb@vlaanderen.be

Enkele foto’s
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