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1. Inleiding  
Beste (potentiële) huurder, 
 
Vlaamse kerels VZW en KSA Zwijndrecht hebben in 2014 de eerste steen gelegd aan het 
nieuwe KSA-lokaal in de Richard-Orlentstraat te Zwijndrecht. Vanaf 2016 is het lokaal de 
nieuwe thuisbasis van KSA-Zwijndrecht. 
 
Sedert eind 2016 verhuren we het lokaal op geregelde basis aan jeugdbewegingen en 
sympathisanten. Het lokaal is gebouwd voor en door KSA Zwijndrecht waardoor we het 
lokaal niet op wekelijkse basis kunnen en willen verhuren. 
 
In deze verhuurmap geven we jullie een overzicht van wat het prachtige lokaal jullie te 
bieden heeft. Tips & tricks, of onduidelijkheden mogen jullie doorgevenvia 
verhuur@ksazwijndrecht.be . 
 
WG Verhuur 
KSA Zwijndrecht 
vzw Vlaamse Kerels 
  

mailto:verhuur@ksazwijndrecht.be
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3. Algemene info 

▪ Adres: 
KSA Zwijndrecht 
Richard Orlentstraat 43, 2070 Zwijndrecht 

▪ Parking:  
1. Auto’s mogen niet op het grasveld of de klinkers staan of rijden. Enkel voor 

het laden en lossen van groot materiaal aan het lokaal wordt hierop een 
uitzondering gemaakt. Auto’s kunnen op de parkings in de buurt worden 
geparkeerd, zodat de weg steeds vrij is voor de hulpdiensten.  
Overtreden van deze regel kan aangerekend worden ( 100 EUR ) Eén enkele 
auto mag op het domein geparkeerd worden naast de opslagruimte. 

2. Parkeermogelijkheden: 

• Openbare Parking naast de voetbalterreinen van 
Verbroedering Zwijndrecht, Richard Orlentstraat 84, 2070 
Zwijndrecht, 200 meter wandelafstand 

• Parking naast het kerkhof van Zwijndrecht  
 Kerkhofstraat 20, 2070 Zwijndrecht, 200 meter wandelafstand 

3. Kaart 

 
 

▪ Website: 
http://lokalen.ksazwijndrecht.be/web/  

▪ Contact:  
verhuur@ksazwijndrecht.be   

  

http://lokalen.ksazwijndrecht.be/web/
mailto:verhuur@ksazwijndrecht.be
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▪ Lokaalinfo: 
Personen:  

Aantal personen binnen 60 

Aantal personen in tenten   0, tenten zijn niet toegalaten op het 

terrein 

Totaal aantal personen 60 

Gebouw:   

Slaapzalen of dagzalen 5, voorzien van verduistering 

Bedden 0 

Eetzaal 1, voorzien van tafels en banken  

Douche 1 douche met 4 douchekoppen  

Toiletten 4  

Kranen 3 

Mindervalide toegankelijkheid  1 toilet + 1 douche 

Energiekosten Niet inbegrepen 

Keuken:  

IJskast Lage ijskast met 4 deuren, 

1 Diepvries tafelmodel 

Kookfornuis 5 pitten + oven 

1 lage brander voor grote potten 

Industrieel frituur 2 frituren, olie zelf te voorzien 

+ automatische brandblusinstallatie 

Afwasbak 2 

Glazen 60 

Borden 60 grote borden 

Bestek 60 ( mes, vork, lepel ) 

Klein keukenmateriaal Neen, geen potten of pannen 

Terrein:   

Kampvuur Ja, enkel in de zomer in de vuurschaal, 

op voorwaarde dat dit is toegelaten 

door de brandweer 

BBQ  Nee 

Gras  Voetbal veld groot 

Petanque veld 4 banen 
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4. Corona maatregelen 
De afspraken die gemaakt zijn tussen het jeugdwerk en de overheid dienen opgevolgd te 
worden. Deze afspraken en regels zijn terug te vinden op de website van de Ambrassade. 

https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer   

Volgende regels overlopen we, omdat ze kunnen bijdragen tot een spetterend kamp! 

▪ Aankomst: 
o De vertegenwoordigers van de groep komen een uur vroeger aan dan de leiding 

en leden, zodat de kampverantwoordelijke voldoende tijd heeft om een 
rondleiding te geven in en rond het lokaal en de afspraken te overlopen. 

o Wanneer de leden door de ouders worden gebracht ( of opgehaald worden op 
het einde van het kamp), dienen ze verplicht te parkeren aan de parking aan het 
voetbalterrein, vervolgens het pad te volgen en het kind en de bagage af te 
zetten. Voor bagage en kind zal een dropzone voorzien worden. De ouders zijn 
niet welkom in het lokaal. De huurder zorgt ervoor dat alles vlot verloopt en de 
1,5 m afstand gerespecteerd wordt.  
Adres parking: Richard Orlentstraat 84, 2070 Zwijndrecht 
 

 

  

https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer
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▪ Lokaal 
o De verhuurder zorgt ervoor dat het lokaal voor aankomst van de huurder 

gepoetst en vervolgens gedesinfecteerd is. Voordat de groep het lokaal verlaat, 
dient het lokaal gepoetst en gedesinfecteerd te worden. Hiervoor is de huurder 
verantwoordelijk. De verhuurder zorgt voor desinfectiemateriaal. Het 
desinfectiemateriaal wordt door de verhuurders de voorlaatste dag aangeleverd. 
Indien de verhuurder het lokaal niet voldoende heeft gereinigd zal een poetsfirma 
aangesteld worden. De kosten hiervan worden doorgerekend aan de huurder. 

o Wegwerphandschoenen (bestand tegen perforatie en chemische producten) zijn 
aanbevolen bij schoonmaak en dienen voorzien te worden door de huurder. 

o De groep dient voldoende zeep/handalcohol gel en papier om de handen te 
wassen te voorzien. Vuilbakjes zijn voorzien door de verhuurder. 

▪ Contacten 
o Bij contacten met groepen of derden wordt de minimale afstand van 1,5 meter 

gerespecteerd. Het dragen van een mondmasker is aangewezen en, indien de 
afstand van 1,5 meter niet kan verzekerd worden, zelfs verplicht. 

o Contacten met derden (leveranciers, technici e.d.) zijn niet mogelijk zonder 
afspraak. Contacten met derden dienen bijgehouden te worden. Derden worden 
niet toegelaten in de ruimten waar de huurder zich bevindt. Bij een dringende 
herstelling wordt de betreffende ruimte in samenspraak met de huurder tijdelijk 
vrij gemaakt en worden de afstandsregels strikt toegepast. 

o Externe bezoekers (waaronder ouders van deelnemers) mogen de accommodatie 
niet betreden tijdens een groepsverblijf. 
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5. Grondplannen 

▪ Benedenverdieping: 
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▪ Bovenverdieping: 
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6. Foto’s  

▪ Buitenaanzicht: 
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▪ Keuken: 
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▪ Eetzaal: 

 

▪ Dagzaal of slaapzaal: 
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▪ Sanitair: 
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7. ABC: huishoudelijk reglement 
 

▪ ALGEMENE VOORWAARDEN  
De lijst van alle deelnemers (naam, adres en geboortedatum) wordt bij aankomst aan de 
verhuurverantwoordelijke bezorgd. Bij kampen dient de lijst eveneens worden afgegeven 
aan de politie van Zwijndrecht. Dit is verplicht voor al de kampen.  
Vlaamse Kerels vzw aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van het 
eigendom van gasten of bezoekers. 
Vlaamse Kerels vzw behoudt zich het recht om de huurder aansprakelijk te stellen voor 
aangerichte schade en/of eventuele ongevallen. 
Bij het verlaten van de lokalen, zelfs voor een heel korte tijd, moeten deuren en vensters 
steeds dicht en op slot gedaan worden. 
Iedere huurder staat zelf in voor een EHBO-koffer. De aanwezige EHBO-koffers worden 
slechts gebruikt in laatste instantie of in absolute nood. 
Er is geen telefoontoestel aanwezig in de lokalen. De huurder zorgt er zelf voor dat een 
mobiele telefoon aanwezig is voor noodoproepen. 
In geval van noodoproep dient ook de lokaalverantwoordelijke van Vlaamse Kerels vzw 
gebeld te worden. Bel eerst de spoeddienst en daarna pas de lokaalverantwoordelijke. 

▪ AANKOMST  
Respecteer de uren van aankomst en vertrek. Bij aankomst worden de meterstanden en 
eventuele schade samen met de verantwoordelijke gecontroleerd en genoteerd. De huurder 
ontvangt bij aankomst de sleutels van de lokalen. Bij verlies of schade van een sleutel wordt 
100 EUR aangerekend. 

▪ AFVAL  
In het lokaal wordt afval gesorteerd. Papier, karton, glas, PMD, frituurvet en restafval 
worden apart gesorteerd. De volle vuilniszakken worden dichtgemaakt en worden bij vertrek 
verzameld buiten aan de deur van de eetzaal. Prijzen van vuilniszakken kan u terugvinden in 
het verhuurcontract. Er mogen enkel vuilniszakken worden gebruikt van de intercommunale 
Ibogem. Van de verhuurders wordt in de zomer verwacht dat ze het afval aan de straat gezet 
wordt afval ophaling. De afvalkalender wordt bij aankomst overhandigd aan de huurder. 

▪ AUTO’S 
Auto’s mogen niet op het grasveld of de klinkers staan, rijden is eveneens niet toegelaten. 
Enkel voor laden en lossen van groot materiaal aan het lokaal wordt ene uitzondering 
gemaakt. Auto’s kunnen op de parkings in de buurt te worden geparkeerd, zodat de weg 
steeds vrij is voor de hulpdiensten. Bij overtreding kan hiervoor 100 EUR worden 
aangerekend. Er mag 1 auto worden geparkeerd naast het bergkot. 

▪ BEDDEN  
Er zijn geen bedden beschikbaar.  
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▪ CAPACITEIT 
De maximumcapaciteit van 60 personen mag nooit overschreden worden. Het is niet 
toegelaten om tenten te plaatsen. Bij niet-naleving zal de verhuurverantwoordelijke een 
meerprijs aanrekenen voor de overlast van 300 EUR. De maximumcapaciteit van 60 
personen is enkel mogelijk wanneer het volledige lokaal wordt gehuurd.  

- Verhuur 30 personen = alle lokalen behalve lokalen 3, 4 en 5.  
- Verhuur 60 personen = alle lokalen. Meer info zie grondplan. 

▪ DAK 
Het is verboden het dak van de lokalen te betreden. Indien dit toch nodig zou zijn, gebeurt 
dit pas na uitdrukkelijke toestemming van een gemachtigde van Vlaamse Kerels vzw.  Zonder 
deze toestemming wordt de waarborg ingehouden. 

▪ FEESTEN  
De lokalen hebben geen vergunning om (doop-, communie,..) feesten en fuiven  te laten 
doorgaan. Indien de eigenaar of beheerder merkt dat er toch een feest doorgaat, kan hij 
eisen dat de huurder het gebouw verlaat zonder enige vorm van compensatie voor de groep 
en een meerprijs aanrekenen van 300 EUR voor de overlast. 

▪ HUISDIEREN  
Dieren en huisdieren zijn niet toegelaten.  

▪ KAMPVUUR  
Een kampvuur kan enkel in de zomer in een vuurschaal gemaakt worden, op vooraarde dat 
dit is toegelaten door de brandweer. De verhuurverantwoordelijke duidt ook de plaats aan 
waar de vuurschaal geplaatst dient te worden. De verhuurschaal wordt voorzien door de 
verhuurder. Het is niet toegelaten om voor brandhout, bomen in de omgeving te kappen. 
Brandhout dient zelf voorzien te worden.  

▪ KEUKEN 
Op het einde van het verblijf moeten keuken en toebehoren (gasbekkens, koelkast, 
afwasbak en toog) grondig gereinigd worden door de huurder. Er is mogelijkheid om het 
aanwezige eetgerei (60 personen) te gebruiken. Dit dient op het einde van het verblijf dan 
ook grondig gereinigd worden door de huurder. Eventuele schade wordt door de huurder 
vergoed (zie huurcontract). Er wordt geen kookmateriaal voorzien door de verhuurder. 

▪ LAWAAI  
Het is verboden commerciële activiteiten te organiseren tijdens de verblijfsperiode. Probeer 
muziek en lawaai op het buitenterrein tot een minimum te beperken. Gelieve ook de 
nachtrust van de buren te respecteren. Daarom is het verboden om tussen 22u en 7u buiten 
lawaai te maken, en moeten ramen en deuren steeds gesloten blijven indien er tussen 22u 
en 7u binnen lawaai gemaakt wordt. Bij klachten door de buurtbewoners kan de waarborg 
worden ingehouden. Wanneer de politie een proces verbaal opmaakt, wordt de waarborg 
automatisch ingehouden. Het afsteken van vuurwerk is verboden door de politie en zorgt 
automatisch voor inhouding van de waarborg. 
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▪ MATERIAAL 
Voor het gebruik van de kampplaats wordt alle materiaal, aan de hand van een inventaris, 
nagekeken. De laatste dag van het verblijf worden zowel de kampplaats als het materiaal 
opnieuw nagekeken. Stoelen, tafels en banken mogen gebruikt worden, maar mogen het 
lokaal waar ze staan niet verlaten. De inrichting van de lokalen of het terrein mag niet 
worden gewijzigd.  

▪ NUTSVOORZIENINGEN  
Elektriciteit, water en gas worden verrekend volgens de meterstand.  
Let er op dat je geen deuren of ramen laat openstaan als de verwarming aan staat.  

▪ PLAKKEN OF PRIKKEN  
Aan de deuren, ramen en muren mag niets worden bevestigd met lijm, plakband, tape, 
duimspijkers, nagels of nietjes. Aan de muren mag enkel iets worden bevestigd met 
schilderstape (geen duck- of gelijkaardige tape). Duimspijkers, nagels, vijzen of andere 
bevestigingsmethodes zijn niet toegestaan. Aan de priborden mogen enkel papieren worden 
bevestigd met de voorziene prikkers. 

▪ ROKEN EN VUUR 
Het is ten strengste verboden in de lokalen te roken of enige vorm van vuur (bv. kaarsen) te 
maken. 
De lokalen zijn uitgerust met branddetectoren en een automatische blusinstallatie. Maak 
geen misbruik van de installatie, ze kan de levens redden van de huurder. De lokalen zijn 
voorzien van brandwerende gordijnen. Deze mogen niet verwijderd worden van de rails.  

▪ RUILTOCHTEN 
Het is niet toegelaten om ruiltochten te organiseren.  

▪ SANITAIR 
Toiletten en de douches staan tot beschikking van de huurder. Er wordt op gerekend dat de 
voorzieningen enkel gebruikt worden voor datgene waarvoor ze bedoeld zijn. Op het schoon 
houden ervan zal streng worden toegezien. Maandverbanden worden niet doorgespoeld in 
de toiletten, doch zorgvuldig verpakt en in de vuilnisbak gedeponeerd. 

▪ SCHADE  
De afrekening gebeurt aan het einde van de verhuurperiode, bij het inleveren van de sleutel. 
Elke vorm van schade (gebouw, meubels of omgeving) dient te worden vergoed door de 
huurder. 

▪ SCHOONMAAK  
Bij het verlaten van de lokalen moeten zij in oorspronkelijke toestand worden gebracht. Het 
meubilair dient terug op de juiste plaats te staan, het afval moet verwijderd worden en de 
lokalen moeten met water en zeep gepoetst worden. Dit staat ter beschikking van de 
huurder.   
Het terrein dient netjes te worden achtergelaten. Rondslingerend vuil en papiertjes op het 
terrein worden weggehaald. Keuken- en badhanddoeken moeten door de huurder 
meegebracht worden, alsook toiletpapier. Indien het lokaal niet naar behoren wordt 
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gepoetst zal een gespecialiseerde firma worden ingeschakeld. De kosten worden 
doorgerekend aan de huurder. 

▪ TERREIN 
In het terrein mogen geen putten gegraven worden. 

▪ TOEGANG 
De verhuurder behoudt het recht om zich te allen tijde toegang te verlenen tot de lokalen. 
Hij houdt hierbij rekening met de activiteiten en de privacy van de huurders. 
De toegang tot andere lokalen dan de grote zaal, keuken, douche en  dagzalen/slaapzalen 
zijn verboden voor de huurder. Deze dient alle aanwijzingen van de verhuurder steeds op te 
volgen. In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verhuurder. De huurder 
draagt de volle verantwoordelijkheid voor elk voorval dat door niet naleving van dit 
reglement wordt veroorzaakt. 
 

▪ VERTREK  
Respecteer het uur van vertrek. Probeer dus in te schatten hoeveel tijd nodig is om bagage 
te maken, alles op te ruimen en te poetsen.  

▪ WAARBORG  
De waarborg en voorschot van nutsvoorzieningen moeten op voorhand betaald worden, en 
worden nadien teruggestort in mindering van eventuele schade en de afrekening van de 
nutsvoorzieningen. 
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8. Winkels  

▪ Beenhouwers: 
1. Klasseslager Van der Weken 

Statiestraat 53, 2070 Zwijndrecht 
Tel.: 03/253.09.09 
https://www.slagerijvanderweken.be/ 
Sluitingsdagen: donderdag en zondag 
Vakantieperiode: ± eerste drie weken van augustus 
Korting: 10%, grote bestellingen +20p liefst minstens 1 dag op voorhand 

2. Keurslager Stevens-Van de Vijver 
Verbrandendijk 1, 2070 Zwijndrecht 
Tel.: 03/252.71.92 
Sluitingsdagen: woensdag en zondag 

▪ Bakkers: 
3. Bakkerij Hiel 

Statiestraat 57, 2070 Zwijndrecht 
Tel.: 03/252.75.83 
Sluitingsdagen: donderdag en vrijdag 

4. Bakkerij Poppe 
Dorp Oost 77, 2070 Zwijndrecht 
Tel.: 03/252.87.97 
Sluitingsdagen: maandag en dinsdag 

▪ Bakkerij Van Brempt 
Statiestraat 84, 2070 Zwijndrecht 
Tel.: 03/252.75.35 
Sluitingsdag: woensdag 

▪ Krantenwinkel: 
5. Krantenwinkel/kopiecenter Van Proeyen 

Statiestraat 46, 2070 Zwijndrecht 
Sluitingsdagen: dondernamiddag en zondag 

▪ Drankencentrale: 
6. Drankencircus Carpentier 

Polderstraat 67, 2070 Zwijndrecht 
Sluitingsdagen: maan- feestdagen 
Ook open op zondag: 09h – 12h 

▪ Frituren: 
7. Frituur Dorp 

Dorp Oost 7, 2070 Zwijndrecht 
Sluitingsdag: donderdag 

8. Frituur ’t Hoekske 
Verbrandendijk 98, 2070 Zwijndrecht 
Sluitingsdag: maandag 

https://www.slagerijvanderweken.be/
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▪ Openbaar wassalon: 
9. De zonnebloem 

Laarstraat 2, 2070 Zwijndrecht 
Open 7/7, 7h00 – 22h00 

▪ Buurtwinkel: 
10. Spar Zwijndrecht 

Statiestraat 77-81, 2070 Zwijndrecht 
Sluitdinsdag: maandagvoormiddag 
Ook open op zondagvoormiddag! 

11. Prima 
Laarstraat 113, 2070 Zwijndrecht 
Sluitdinsdag: maandag 
Ook open op zondag! 

▪ Banken: 
12. Crelan 

Statiestraat 64, 2070 Zwijndrecht 
13. KBC 

Statiestraat 32, 2070 Zwijndrecht 
14. ING 

Dorp West 5, 2070 Zwijndrecht 
15. AXA – niet meer open 
16. Belfius 

Statiestraat 135, 2070 Zwijndrecht 
17. BNP Barisbas Fortis 

Statiestraat 110, 2070 Zwijndrecht 

▪ Grootwarenhuizen:  
18. Aldi 

Heidam 2, 2070 Zwijndrecht 
19. Lidl 

Burchtsestraat 14, 2070 Zwijndrecht 
20. Carrefour 

Zwijndrechtstraat 151, 2070 Zwijndrecht 
21. Colruyt 

Donkvijverstraat 17, 9120 Beveren 
Blanceflourlaan 357, 2050 Antwerpen Linkeroever 
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▪ Kaart:   
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9. Diensten 

▪ Gemeentehuis  
1. Gemeentehuis Zwijndrecht 

Binnenplein 1, 2070 Zwijndrecht 
www.zwijndrecht.be   

▪ Huisartsen 
2. Dokter van wacht:  

Tel.: 0900/10.152 
3. / 
4. Dr. Verstraete Ilse 

Polderstraat 60 , 2070 Zwijndrecht 
Tel.: 03/252.83.13 

5. / 
6. Dr. Cleys Anthony 

Jan Baptis Tassynsstraat 163, 2070 Zwijndrecht 
Tel.: 03/775.73.31 

7. Dr. De Ryck Ghislain 
Heirbaan 133, 2070 Zwijndrecht/Burcht 
Tel.: 03/252.90.38 

8. Dr. Claus Koen 
Prins Leopolstraat 8, 2070 Zwijndrecht/Burcht 
Tel.: 03/252.51.39 

9. Dr. Smeets Marc – Thoen Edwin 
Heirbaan 140, 2070 Zwijndrecht/Burcht 
Tel.: 03/252.93.64 

10. Dr. Verhulst Willy 
Dorpstraat 62, 2070 Zwijndrecht 
Tel.: 03/252.89.40 

▪ Tandarts 
11. Tandarts van wacht:  

Tel.: 0903/39.969 
12. Praktijk Verhelst Danny 

Pastoor Coplaan 36, 2070 Zwijndrecht 
Tel.: 03/252.72.56 

13. Tandarts Stoop Ann 
Pastoor Coplaan 236, 2070 Zwijndrecht 
Tel.: 03/254.07.54 

  

http://www.zwijndrecht.be/
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▪ Apothekers 
14. Apotheker van wacht: 

Tel.: 0903/.99.000 
15. Apotheker Z+pharma 

Statiestraat 131, 2070 Zwijndrecht 
Tel.: 03/252.80.01 

16. Apotheek Dorpwest 
Dorp West 15, 2070 Zwijndrecht 
Tel.: 03/252.70.06 

17. Apotheek Linden 
Zwijndrechtsestraat 109, 2070 Zwijndrecht/Burcht 
Tel.: 03/252.96.26 

▪ Apotheek Het Laar 
Burchtsestraat 13A, 2070 Zwijndrecht 
Tel.: 03/252.86.51 

▪ Apotheek Els De Smedt 
Dorp Oost 33, 2070 Zwijndrecht 
Tel.: 03/252.73.54 
 

▪ Algemeen noodnummer België 112 

▪ Politie 
18. Noodgevallen: Tel.: 101 
19. Lokale Politie Zwijndrecht 

Pastoor Coplaan 222 
2070 Zwijndrecht 
Tel.: 03/250.64.10 
http://www.politie.zwijndrecht.be/  

▪ Brandweer  
20. Noodgevallen Tel.: 100 
21. Brandweer Linkeroever 

Halewijnlaan 82, 2050 Antwerpen 
Tel.: 03/338.88.11 

22. Brandweer Beveren 
Gravendreef 5, 9120 Beveren 
Tel.: 03/750.14.50 

▪ Containerpark  
23. Containerpark Melsele 

Slekkenstraat z/n,  9120 Melsele 
Sluitingsdagen: zondag en maandag 
Website: www.ibogem.be  
Tel.: 03/253.16.64 

  

http://www.politie.zwijndrecht.be/
http://www.ibogem.be/
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▪ Ziekenhuis/spoed 
24. Ziekenwagen Noodgevallen 100 
25. UZA ( universitair ziekenhuis Antwerpen ) 

Wilrijkstraat 10 
2650 Edegem 
Tel.: 03/821.30.00 

26. GZA Sint-Vincentius 
Sint-Vincentiusstraat 20 
2000 Antwerpen 
Tel.: 03/285.20.00 

27. ZNA Stuivenberg 
Lange Beeldekensstraat 267 
2000 Antwerpen 
Tel.: 03/217.71.11 

▪ Kaart  
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10. Bereikbaarheid openbaar vervoer 

1. Tram 3 richting Zwijndrecht 
▪ Halte Zwijndrecht Dorp: 150 meter 
▪ Tram 3: van Zwijndrecht tot Merksem 
▪ Website: www.delijn.be   

2. Bus 
▪ Halte Zwijndrecht Dorp: 150 meter 
▪ Bus 81: Antwerpen Linkeroever naar Lokeren 

Bus 82: Antwerpen Linkeroever naar Lokeren 
Bus 83: Antwerpen Linkeroever naar Lokeren 
Bus 84: Antwerpen-Linkeroever naar Beveren, Vrasene, Kieldrecht  
Bus 85: Antwerpen-Linkeroever naar Sint-Gillis-Waas-Stekene Moerbeke 
Bus 87: Antwerpen Linkeroever naar Zwijndrecht via Burcht 

▪ Website: www.delijn.be   

3. Trein 
▪ Halte Zwijndrecht: 450 meter 
▪ Website: www.nmbs.be  

4. Kaart  

 

http://www.delijn.be/
http://www.delijn.be/
http://www.nmbs.be/
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11. Natuur  

1. Bos: vlietbos, erkend speelbos 

2. Natuurreservaat Blokkersdijk 

3. Speelpleintjes: 
Website: /  

4. Kaart  
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12. Recreatie  

▪ Cinema  
Statiestraat 86, 2070 Zwijndrecht 
http://www.studiorubens.be/   
goedkoopste cinema van het land, 6 EUR en 10 tickets + 1 gratis 

▪ Sportcentrum Den Draver 
Fortlaan 10, 2070 Zwijndrecht 

Website: https://www.zwijndrecht.be/sportcentrum-den-draver  

▪ Zwembaden 
1. Subtropisch zwembad Beveren: S&R De Meerminnen 

Pastoor Steenssensstraat 108, 9120 Beveren 
Tel.: 03/750.35.00 
Website: https://www.lago.be/beveren  

2. Openluchtzwembad De Molen Linkeroever  
Wandeldijk 40, 2050 Antwerpen 
Tel.: 03/219.10.36 
Website: 
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5051d39d8a6ec798b46d7/openlucht
zwembad-de-molen-in-antwerpen  

▪ Stad Antwerpen 
Website: www.antwerpen.be  

▪ Minigolf Linkeroever  
Beatrijslaan 5, 2050 Antwerpen (LO) 
Bereikbaar met tram 3 en bus 81-85 + 87 
Tel.: 03/219.30.21 
Website: https://www.minigolfbeatrijs.be/  

▪ Bowling + karting Linkeroever ( Antwerp Bowling ) 
Blancefloerlaan 181 Cn  2050 Antwerpen (LO) 
Bereikbaar met tram 3 en bus 81 - 85 
Tel: 03 238 66 36 
Website: http://www.antwerpbowling.be/  

 

 

 

 
 

 

http://www.studiorubens.be/
https://www.lago.be/beveren
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5051d39d8a6ec798b46d7/openluchtzwembad-de-molen-in-antwerpen
https://www.antwerpen.be/nl/info/52d5051d39d8a6ec798b46d7/openluchtzwembad-de-molen-in-antwerpen
http://www.antwerpen.be/
https://www.minigolfbeatrijs.be/
http://www.antwerpbowling.be/

