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Noodoproep:    112
Politie van Theux:      087/53.92.92 

Avenue Reine Astrid, 9- 4910 Theux
Antigifcentrum:  070/24.52.45
Politie -Venengebied:  087/79.33.33 ou 101

Avenue Reine Astrid, 234- 4900 Spa
Gemeentebestuur van Theux  087/53.92.10

Place du Perron, 2 -4910 Theux
AFSCA:  042/24.59.11
In geval van collectieve door voedsel  
overgedragen ziekten (24u/7d): 0478/87.62.13
Dienstdoende apotheek tussen 22u en 9u:  0903 99 000
Arts op afroep:  1733

Huisartsen:
Dr. Goffard au 087/687886  Rue du Maka 1, 4910 Theux
Dr. Dumont au 087 22 67 20  Rue Félix Close 32, 4910 Polleur
Dr. Jamar au 0471/768196  Avenue Reine Elisabeth 11A, 4910 Theux
Dr. Verhaeren au 087/555434  Place Vinâve 17, 4910 Theux
Dr Nouba op 0491/97 24 09  Rue des 600 Franchimontois 121, 4910 Theux
Franchimont Medisch Centrum  087/53.06.33 

Rue de la Chaussée, 60 - 4910 Theux

D.N.F.-boswachter:  087/29.90.80

David MULENDER voor Theux en omgeving:  0479/86.40.52
Serge GONAY voor La Reid en omgeving:  0477/78.12.58
Marc VANHERLE voor Staneux:  0477/78.12.49

Voor kaarten van de Theux-regio kunt u contact opnemen met het 
Syndicatd’initiative de Theux-Franchimont in de rue du Pont, 5 in Theux.  

U kunt de website bezoeken: http://www.sitheux.be/

Nuttige telefoonnummers:
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De verplichtingen van de kampleider

Volgens de politie is de kampleider meerderjarig. Namens de groep sluit hij een 
overeenkomst met de eigenaar van het kampgebied en is verantwoordelijk ervoor.
Ook moet er rekening worden gehouden met de volgende verplichtingen:

•  Het volledig verbieden van de installatie van luidsprekers, het gebruik van megafoons en 
het uitzenden van versterkte muziek van 22.00 uur tot 7.00 uur;

•  Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering die alle risico’s en gevaren in verband 
met het kamp afdoende dekt;

•  Om de permanente aanwezigheid van een volwassene in het kamp te verzekeren wanneer 
er kinderen aanwezig zijn;

•  De nachtspelen zo organiseren dat jongeren onder de 16 jaar niet alleen tussen 22.00 uur 
en 6.00 uur kunnen rondzwerven;

•  De geanimeerde kinderen onder de 18 van een identificatiearmbandje uit te rusten dat 
het nummer van de camping dat het nummer van de camping aangeeft, moet het 24 uur 
per dag worden gedragen op het hele kamp en kan het in geen geval worden verwijderd;

•  Om de veiligheid van woningen te waarborgen;

•  Vul in een nauwkeurige verklaring van het kamp beschikbaar op de website van de 
gemeente of bij de JEPS-dienst. De gegevens moetenuiterlijk op de 1ste dag van het kamp 
bij de politiezone van de Hoge Venen in Spa gedeponeerd worden.

•  In geval van plaatsing van een vlag of banier, takel de nationale vlag ernaast in dezelfde 
hoeveelheid en grootte. Alleen vlaggen of spandoeken in nationale, regionale of Europese 
kleuren en die van de federatie waarvan de jeugdbeweging lid is, zijn toegestaan.Elke andere 
vlag of banier is verboden op het terrein, in de buurt van het kamp en in de speeltuinen.

•  Zonder toestemming van de eigenaar is geen toegang tot bouwland of vee toegestaan.

Bezetting van een speeltuin in het bos
De Politieverordening bepaalt dat de kampleider: 

- contact moet opnemen met de betrokken boswachter alvorens activiteiten in de bossen 
te organiseren die onder het bosregime vallen, om de plantage- of exploitatiegebieden, de 
jachtdagen, de open toegang of de gebieden van biologisch belang, enz. te kennen. 

4 5



4

- via de betrokken boswachter, ten minste een maand voor het kamp en ten laatste op 1 
juni voor de zomerkampen, toestemming krijgen voor alle doelen (verzamelen van dood 
hout, branden, bouw, dag- of nachtspelen) die in de bosgebieden onder het bosregime 
gebeuren.
- Eerst en vooral moet men zorgen dat de toegestane speelplaatsen in het bos strikt 
worden nageleefd.

Neem contact op met uw federatie om te checken of de aanvraag bij de D.N.F. nog 
niet geïntroduceerd werd voor uw kamp. 

Indien nodig neem contact op met de JEPS-dienst om het aanvraagformulier te verkrijgen.

Het ministerie van Natuur en Bos vraagt bij activiteiten in het bos:

1. Spelletjes en activiteiten:

- In de speeltuin: vrije toegang. Dit gebied wordt voor u aangewezen door de dienst 
bosbeheer.Het is uw verantwoordelijkheid om contact met hem op te nemen.

- Overal: toegang uitsluitend op wegen en padden.

2. Brandhout en bouwhout:

- Neem altijd contact op met de dienst bosbeheer om, indien mogelijk, een gebied af te 
bakenen waar dood hout op de grond kan worden opgevangen.

3. De algemene voorwaarden:

- Branden en fakkels zijn verboden in het bos;

- Motorvoertuigen zijn verboden in het bos, zelfs op grind of geasfalteerde wegen;

- In het bos mag geen afval achterblijven;

- Constructies mogen alleen worden uitgevoerd op de daarvoor bestemde open 
toegangsplaatsen. Het kan alleen worden gemaakt met behulp van kabels (spijkers noch 
schroeven) en moet verwijderd worden voor het vertrek.Hetzelfde geldt voor spellen 
waarbijmen gebruikt touwen om kampen af te bakenen bijvoorbeeld, moeten deze touwen 
worden verwijderd, omdat ze kunnen een dier verwonden.

- Snijgereedschappen (assen, zagen...) zijn verboden in het bos. Het is niet toegestaan 
bomen of planten te ontwortelen, te kappen of te verminken.

- Het gebruik van verf is eveneens verboden.

- Na een schattenjacht moeten de als pijlen gebruikte voorwerpen verzameld worden.

- Het bos is een rustige plek, is het verplicht deze rust te respecteren.

- Het is verboden de voor de jacht bestemde infrastructuur (ladders, wachttorens, paviljoens) 
te gebruiken.
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Procedure voor het doorslijpen  
(roep de D.N.F. voor een boswachter
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1. Bezoek van de te snijden partij met de boswachter.
2. Zaag alleen het hout dat is gemarkeerd door dezelfde boswachter.

3. De palen moeten op de grond worden gesneden; ze worden ter plaatse geschud en de 
takken blijven binnen het hout.
4. De voertuigen waarmee de werknemers worden bestuurd en de palen worden opgehaald, 
mogen alleen over de boswegen rijden. In geval van twijfel neem contact op met de DNF-
bediende.
5. Alles wat geslacht wordt, moet weggehaald worden.
6. Respecteer ongemarkeerde bomen (b.v. geen bijl op te planten of geen tak af te kappen 
die hinderlijk is voor de doorgang).

Speelpleinen en speeltuintjes op het 
grondgebied van de gemeente

o  Avenue Reine Elisabeth, Juslenville  (speelplein en speeltuintje)
o  Rue des Grands Prés, Juslenville  (voetbalveld en speelplein)
o  Rue de la Résistance, Juslenville (speelplein)
o  Rue Chinrue, centre de Theux  (park en speelplein)
o  Parc le Staneux, Staneux  (speelplein en speeltuintje)
o  Rue Joseph Dossogne, Polleur (speelplein en speeltuintje)
o  Chemin de la Croix Noire, Becco (speelplein)
o  Rue du Tillot, Theux   (park)
o  Quai du Wayai, Spixhe   (achter de zaal, voetbalveld)
o  Rue Henri Mansters, La Reid  (zandpad rechtsonder)
o  Château de Franchimont

Voorzorgsmaatregelen bij brand
Het is noodzakelijk dat alle kampleiders de 112-applicatie op hun smartphone hebben 
gedownload voordat het kamp begint.
Enkele nuttige herinneringen:
- De kampvuren moeten in het daarvoor bestemde gebied worden aangelegd.
- Houd voldoende veiligheidsafstand tot gebouwen, tijdelijke structuren en vegetatie.
- Installeer een veiligheidszone voor het publiek, rekening houdend met de warmtestraling 
en de mogelijkheid om vlammen te laten vallen.
- Installeer een zandbed van 10 tot 15 cm dik onder de brandhaard.
- Maak de directe omgeving van het vuur vrij van alle droge vegetatie.
- Bewaar geen brandbare materialen in de buurt van vuur.
- Zorg voor permanente brandbewaking.
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Betalend activiteiten:

•  Theux buitenzwembad:  
gelegen rue Les Forges à Theux. 
Dagelijks geopend van 10u tot 19u.     
Tél: 087 / 53 93 53   

•  Kasteel vanFranchimont:
gelegen Allée du Château, 17 à Theux.
Dagelijks geopend van 10u tot 18u.
Tél: 087/53.04.89 
 http://www.chateau-franchimont.be/

•  Spa binnenzwembad: 
Avenue Amédée Hesse, 9- 4900 SPA
Tél : 087/77.21.10  
Raadpleeg de dienstregelingen:
http://www.piscinedespa.be/ 

•  Bezoek van het fort van Tancrémont:  
gelegen route de Tancrémont, 
Tél : 0486/76.69.27   
Voor informatie en data van bezoeken 
raadpleeg de site:  
www.fort-de-tancremont.be

•  Onderwijs boerderij van Fancheumont: 
gelegen Hestroumont 674, à La Reid. 
Tél : 087/37.66.25 of 0476/33.58.48 
http://www.sitheux.be/Ferme-de-Fancheumont

•  Forestia (dierenpark en avontuur):  
gelegen Rue du Pied de la Fagne à Theux. 
Geopend van 9u30 tot 19u 
 Tél: 087/54.10.75  
http://forestia.be

De SIPP vraagt dat er ten minste twee poeder- of schuimblusapparaten van 6 kg met 
een gelijkwaardige capaciteit beschikbaar zijn, evenals een branddeken met een 
minimumafmeting van 1,8 m X 1,8 m.

Alcohol
Elke jeugdbeweging wordt gevraagd om het alcoholconsumptiebeleid van haar federatie 
te respecteren.

We vragen u om voorzichtig te zijn als u consumeert, maar ook om uw “reserves” uit de 
buurt van de ogen van jongeren te houden om hen “het goede voorbeeld” te geven. Gelieve 
met mate te consumeren.

De wandeltochten
Het is beter van te voren aan te geven in welke accommodatie de jongeren tijdens de hike 
zullen slapen. Een lijst met goedgekeurde kampen is verkrijgbaar bij de JEPS-dienst.



Gratis activiteiten:
•  8,5 km wandeling aan het begin van de Pont de Polleur richting Tiège Bakenen: 
groen horizontaal ruit

Nadere informatie: 
http://www.pays-des-sources.be/fr/promenades-pied#

•  Wandeling van la Charmille, dicht bij La Reid, neem voor meer informatie contact 
op met het Syndicatd’initiative de La Reid. ( 087/26.66.86 )

•  Wandeling door de Hoge Venen en Baraque Michel vanuit Polleur.
•  Animation an het Bos- en Watermuseum «Pierre Noé» in Bérinzenne, 4-4900 Spa

Het team van Domaine de Bérinzenne biedt gratis 
amusement aan jeugdbewegingen op Natura 2000.
Een facilitator sensibiliseert (met behulp van kleine 
spelletjes, debatten, ...) kinderen voor het behoud van 
de natuur, het ecologische netwerk en het Europese 
programma «Natura 2000». Ongeveer 300 jonge 
mensen hebben al deelgenomen aan deze animatie!

Enkele details: 
•  +/- 2 uur
•  leeftijd : 8-15 jaar
• Groep van +/- 15 deelnemers (mogelijkheid om de 
animatie te herhalen)
•  Animatie op het Domaine de Bérinzenne (Spa) of op 
de camping in de buurt van Spa - Jalhay - Verviers - 
Stoumont (... verder) of bij u in de buurt.

Natura 2000,weet je dat?

Meer informatie op en diverse wandelingen: 
https://issuu.com/optnticbxl/docs/fr_wandelgids?e=fullscreen

Voor meer informatie of voor reservering: 
Tél. : 087/77.18.38 | f.gatellier@berinzenne.be

8



9

Afvalbeheer
De kampleider moet:

a) Het door het kamp geproduceerde vuil te deponeren op de plaats voorzien door het 
huishoudelijk reglement en in ieder geval het afval voor de verwijdering van vuil na het 
einde van het kamp te transporteren naar de plaats die gewoonlijk voorzien is voor de 
verwijdering. 
b) Afval moet worden verpakt in witte zakken met een groen logo en in transparante zakken. 
De dag van het ophalen van de tas is donderdag.
c) Dek de putten uiterlijk op de dag van kampvertrek.
d) Als er geen toilet is, moet u bladeren voorzien die diep genoeg zijn gegraven om te 
worden bedekt met een dikke laag grond (minimaal 50 cm).

Intradel biedt verschillende educatieve activiteiten aangeorganiseerd en 
gepresenteerd door een team van gespecialiseerde facilitators.
Meer informatie:  http://www.intradel.be/visites-et-animations/

Openbaar vervoer 
Met de bus:

-  Lijn 294 : Verviers- Stavelot- Trois-ponts | haltes in Jehanster et Polleur 
-  Lijn 295 : Verviers- Tiège- Spa | haltes in Jehanster et Polleur
-  Lijn 388 : Verviers- Theux- Spa | haltes in Juslenville, Theux centre, Spixhe, La Reid
-  Lijn 395 : Verviers- Malmedy- Reuland | haltes in Jehanster et Polleur

-  Lijn 465 : La Reid- Aywaille- Bomal- Barvaux | haltes in La Reid

Informatie over dienstregelingen:  
https://www.infotec.be/Medeplacer/Horaires.aspx

Met de trein:
-  Station Juslenville
-  Station Theux 
-  Station Franchimont 

Informatie over dienstregelingen:    http://www.belgianrail.be/fr
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Gemeentelijke dienst PSSP

Verslaggever: Jean-Philippe Leclercq
Place du Perron, 2 - 4910 Theux

0472/95.65.34 / jean-philippe.leclercq@theux.be

Meneer Kamp: 0471/53.92.37

Well.camp@theux.be

Brandweer en ziekenwagen / Algemeen Europees noodnummer 112
Politie 101
Rode Kruis 105
Antigiftcentrum  070/245.245            
Brandwondencentrum Luik  04/366.72.94
Zelfmoordpreventie  0800/32.123
Drugs hulplijn 02/227.52.52
Dokter met wachtdienst 1733
Apotheek met wachtdienst  0903/99.000
Collectieve voedselvergiftiging  0478/87.62.13

Telefoonnummer voor noodgevallen:


