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Voorwoord 
 

Beste kampeerder 

 

Met dit boekje willen we je informeren over de kampeermogelijkheden in onze stad. 

 

Dit boekje bevat praktische informatie over: 

 Groene plekjes en speelzones 

 Nuttige adressen en telefoonnummers 

 Tips voor afvalvriendelijk kamperen 

 Beschermen tegen eikenprocessierups 

 … 

 

Aan alle groepen die hier verblijven vragen we het kampreglement op pagina 5 van deze 

kampeerbrochure aandachtig te lezen en de richtlijnen strikt na te volgen. Deze 

kampeerbrochure is ook terug te vinden op www.bree.be. 

 

Meer toeristische informatie vind je in de toeristische brochures van Bree, die je kan afhalen bij 

de centrale balie in het stadhuis of downloaden via www.bree.be. 

 

Wens je meer informatie, neem dan contact op met de jeugddienst. 

Wij geven je graag advies.  

 

Wij wensen je een aangenaam verblijf! 

 

Mario Knippenberg  

Schepen van Jeugd 

http://www.bree.be/
http://www.bree.be/
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Ontdek Bree 
 

Bree heeft heel wat troeven om haar bezoekers te verwennen. Je kan ze localiseren via onze 

online speelkaart: www.google.com/maps/d/edit?mid=14Bd7bBokC8etgNB13B75ciBRmkB8Z6Qi. 

Kom genieten van het centrum met haar historische gebouwen, kwaliteitsvol winkelaanbod en 

leuke terrasjes. Rondom Bree centrum kan je tot rust komen in de landelijke dorpen, elk met 

hun eigen pareltjes. Geniet van de stilte en rust in de bossen of wandelgebieden, of dompel je 

onder in het feestgedruis tijdens één van de vele evenementen. 

 

Ben je op zoek naar een groen plekje om een ijsje te eten of om je gewoon neer te strijken op 

het gras en zalig in stilte weg te dromen, dan heeft Bree wel enkele leuke stadsparken voor jou 

in petto. Bovendien bieden deze groene oases ook een tal van mogelijkheden voor kinderen en 

sportievelingen. Het recreatiepark De Boneput heeft een groot aanbod aan speel- en 

sportmogelijkheden: speeltuin, basketbalveld, soccerkooi, skateterrein,… Ook het Kasteelpark 

Itterdal heeft een opknapbeurt gekregen. Hier kan je genieten van speeltuigen, een basketbalveld 

of van de prachtige natuur. 

 

Op de grens van Belgisch en Nederlands Limburg en Noord-Brabant ligt het GrensPark Kempen-

Broek. Het heeft een geschiedenis van smokkelaars en bokkenrijders. Nu leefruimte van 

watersnuffels, platbuiken, viervlekjes… Maar het zijn niet enkel libellen die Kempen-Broek uniek 

maken. Kempen-Broek is een natuurtalent, grenzeloos veelzijdig. Een gevarieerd landschap dat 

nat afwisselt met droog, open met gesloten, natuur met cultuur. 

 

Ga je graag iets drinken of eten dan kan je terecht op één van de vele terrasjes op ‘t Vrijthof 

in het centrum van Bree. De kinderen kunnen hier verfrissing vinden in de speelfontein midden 

op het plein. Zet je ’s avonds graag nog een stapje in de wereld dan kan je terecht op ’t Stift. 

Deze uitgaansbuurt telt een tal van leuke cafeetjes waar je kan feesten tot in de vroege uurtjes.  

 

Bree is een stad van meer dan 1000 jaar oud, maar levendiger dan ooit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kempen-Broek                        De Boneput                        ‘t Vrijthof

http://www.google.com/maps/d/edit?mid=14Bd7bBokC8etgNB13B75ciBRmkB8Z6Qi
http://www.google.com/maps/d/edit?mid=14Bd7bBokC8etgNB13B75ciBRmkB8Z6Qi
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Overzicht kampplaatsen 
 

De Melkweg Bergstraat 19, Opitter +32 477 43 68 32 

eric.bonhomme@outlook.com 
Kamphuis De Achtknoop Witte Torenstraat, Bree 

(steegje langs paars huis) 
+32 499 10 24 28 
www.scoutsbree.be/verhuur 

 

Kampreglement 
 

Artikel 1 – Toepassingsgebied 

 

Onderhavig politiereglement is van toepassing op kampeerterreinen en jeugdverblijfcentra op het 

grondgebied van de stad Bree die buiten het toepassingsgebied van het logiesdecreet vallen en 

welke gewoonlijk of bij gelegenheid aangewend worden als tijdelijk verblijf in tenten en/of 

betreffende gebouwen gedurende hoofdzakelijk weekends en schoolvakanties door 

jeugdbewegingen en andere al dan niet georganiseerde groepen. 

De Belgische wetgeving blijft ten alle tijden van kracht. 

 

Artikel 2 – Definities 

 

 Uitbater: onder uitbater wordt verstaan, iedere eigenaar, huurder, concessiehouder, 

vruchtgebruiker of pachter van een kampeerterrein- of jeugdverblijfcentrum en die optreedt 

als verhuurder aan een groep. 

 Kamperen: het tijdelijk verblijven in tenten voor uitsluitend recreatieve doeleinden door een 

groep. 

 Kampeerders: alle deelnemers van een groep aan een kamp die verblijven op een 

kampeerterrein- of in een jeugdverblijfcentrum. 

 Groepsverantwoordelijke: de meerderjarige persoon die deel uitmaakt van de groep en 

aangeduid en bevoegd is om voor de groep beslissingen te nemen. 

 Kampeerterrein: openluchtrecreatief verblijf waar, maximum 75 dagen per jaar, (jeugd)groepen 

tijdelijk in tenten overnachten. 

 Jeugdverblijfcentrum (JVC): inrichting die ter beschikking gesteld wordt en/of gebruikt wordt 

voor het recreatief verblijf door kampeerders, ongeacht of de inrichting erkend is in het 

kader van het decreet Toerisme voor allen. 

 Verantwoordelijk beheerder: diegene die in naam van de uitbater het dagdagelijks beheer 

heeft over het kampeerterrein- of jeugdverblijfcentrum en richtlijnen geeft over het gebruik 

van de locatie. 

 Nachtactiviteit: alle buitenactiviteiten van een groep of deel van een groep kampeerders die 

plaatsvinden tussen 22.00 en 07.00 uur buiten het domein van het kamppeerterrein of het 

jeugdverblijfcentrum. 

 

 

 

Artikel 3 – Melding en deelnemerslijst 

 

§1 Elke kampgroep dient minstens 1 week voor het vertrek de volgende gegevens te bezorgen 

aan het stadsbestuur: 

 Naam vereniging, verblijfsperiode, verblijfplaats; 

 Naam en contactgegevens groepsverantwoordelijke en vervangend verantwoordelijke; 

mailto:eric.bonhomme@outlook.com
http://www.scoutsbree.be/verhuur
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 Lijst van alle deelnemende leiding (incl. kookouders,…) met naam, adres, postcode en 

woonplaats, geboortedatum (of rijksregisternummer) en gsm-nummer; 

 Lijst van alle deelnemende leden met naam, adres, postcode en woonplaats en 

geboortedatum (of rijksregisternummer); 

 

Wijzigingen tijdens het verblijf dienen zo snel mogelijk doorgegeven te worden. 

 

Deze gegevens worden genoteerd op een daarvoor bestemd formulier dat ter beschikking 

wordt gesteld door het stadsbestuur. 

 

§2 Elke uitbater legt uiterlijk 1 maart van elk jaar bij het stadsbestuur een lijst neer die de 

volledige identiteit van de groepen omvat (verblijfsperiode, aantal deelnemers en 

contactgegevens groepsverantwoordelijke) die gedurende de zomervakantie van zijn/haar 

voorzieningen gebruik zullen maken. Weekendverblijven worden uiterlijk 4 weken op 

voorhand doorgegeven. Boekingen die minder dan 4 weken voor het verblijf binnenlopen 

worden zo snel mogelijk doorgegeven. Wijzigingen zullen zo snel mogelijk ter kennis 

gebracht worden aan het stadsbestuur. 

 

Artikel 4 – Huishoudelijk reglement 

 

§ 1 Het kampeerterrein of jeugdverblijfcentrum dient te beschikken over een huishoudelijk 

reglement. De uitbater zorgt ervoor dat de tekst van zijn/haar huishoudelijk reglement, 

alsook van onderhavig politiereglement, alsook vermelde richtlijnen van de 

Hulpverleningszone Noord Limburg, op een goed zichtbare plaats wordt uitgehangen en aan 

de groepsverantwoordelijke bij aankomst wordt overhandigd, die tekent voor ontvangst 

hiervan. 

 

§ 2 Dit huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met onderhavig politiereglement en moet 

minstens de volgende elementen bevatten: 

 verwijzing naar onderhavig politiereglement; 

 wachtdiensten van huisartsen, apothekers, tandartsen,…; 

 telefoon en adres hulp- en veiligheidsdiensten; 

 opsomming van brandbestrijdingsmiddelen en hun locatie op het terrein; 

 regeling omtrent de verantwoordelijkheid voor het voorzien van EHBO-materiaal; 

 regeling omtrent de afvalverzameling en –verwijdering. 

 

Artikel 5 – Verplichtingen i.k.v. volksgezondheid en hygiëne 

 

§ 1 Het kampeerterrein of jeugdverblijfcentrum zal uitgerust zijn met een installatie voor de 

afvoer van het afvalwater en fecaliën, tenzij er een aansluiting is op het openbaar 

rioleringsnet. 

 

§ 2 Het is de plicht van de uitbater om te voorzien in een systeem van afvalverzameling en –

ophaling dat voldoet aan de geldende afvalwetgeving. Het ingezamelde afval dient 

regelmatig te worden afgevoerd. 

 De uitbater dient al het nodige te doen om geurhinder ten gevolge van opslag en afvoer 

van afval te vermijden. 

 De uitbater dient te voorzien in een voorhouden plaats voor de inzameling van het afval, 

bestaande uit voldoende ruime recipiënten die voor ongedierte ontoegankelijk dienen te 

zijn. 

 De kampeerders dienen de voorschriften van de uitbater nauwgezet op te volgen. 
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Artikel 6 – Verplichtingen i.v.m. de rust en de openbare orde 

 

§ 1 De groepsverantwoordelijke en de leiding zien er op toe dat alle kampeerders alsook 

mogelijke bezoekers de zedelijkheid, rust en welvoeglijkheid in acht nemen. Dit geldt zowel 

op het kampeerterrein als daarbuiten. 

 

§ 2 Op het kampeerterrein is het verboden om: 

 wapens te bezitten, te dragen of te gebruiken; 

 te roken in de tenten/verblijven, alcohol of drugs te gebruiken; 

 lawaai te maken tussen 22.00u ’s avonds en 07.00u ’s morgens; 

 muziek te spelen tussen 07.00u en 22.00u in strijd met de geldende geluidsnormen; 

 de omgeving te hinderen door overmatig lawaai tijdens activiteiten. 

 

§ 3  Het kampeerterrein mag enkel met kleine pijltjes worden aangeduid langs de openbare weg. 

Deze moeten voor het beëindigen van de kampperiode allemaal verwijderd worden. 

 

§ 4  Nachtactiviteiten en bijzondere activiteiten zoals dropping, overlevingstocht,… zijn enkel 

toegestaan na voorafgaande melding bij de lokale politiezone Noordoost-Limburg. Deze 

melding moet minstens 2 dagen op voorhand gebeuren waarbij een precieze omschrijving 

wordt gegeven van de activiteit, het aantal deelnemers, de vermoedelijke duur, de situering 

waar de activiteit zal plaatsvinden en de contactgegevens van de verantwoordelijke(n). 

Bij elke activiteit dient er veiligheidshalve voldoende verlichting gebruikt te worden en dient 

men reflecterende kledij of attributen te dragen. 

De burgemeester kan, op advies van de lokale politie, in kader van de openbare orde, rust 

en veiligheid bijkomende voorwaarden opleggen of de activiteit verbieden. 

 

§ 5 Zowel op als in de omgeving van het kampeerterrein zal de natuur en het openbaar en 

privaat domein met de nodige eerbied behandeld worden. 

Zo is het o.a. verboden om: 

 beschadigingen aan te brengen aan privaat bezit, verkeersborden, akkergewassen, 

bomen, plantsoenen,…; 

 dieren en hun jongen, nesten en schuilplaatsen te vernielen of te verstoren; 

 de rust in de bos- en natuurgebieden en van zijn bezoekers te verstoren; 

 vuilnis achter te laten in de bossen of op de bermen. 

 

Artikel 7 – Verplichtingen i.v.m. brandveiligheid, evacuatie,… 

 

De uitbater, de beheerder en kampeerders dienen de van toepassing zijnde zonale 

richtlijnen van het Hulpverleningszone Noord-Limburg m.b.t. de tijdelijke kampeerinrichtingen 

en niet-vergunningsplichtige kampeerterreinen stipt en ten alle tijden na te leven. 

 

 

 

 

Artikel 8 – Verplichtingen i.v.m. het gebruik van open vuur 

 

§ 1 De uitbater, de beheerder en kampeerders dienen de van toepassing zijnde zonale 

richtlijnen van het Hulpverleningszone Noord-Limburg m.b.t. het gebruik van open vuur op 

publiek toegankelijke plaatsen stipt en ten alle tijden na te leven. 
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§ 2  Het houden van een kampvuur dient op voorhand aangevraagd te worden aan het 

stadsbestuur middels het daarvoor bestemd formulier dat ter beschikking wordt gesteld 

door het stadsbestuur. 

 

Artikel 9 – Controle 

 

§ 1 De politie, brandweer, de burgemeester of afgevaardigde ambtenaren van het stadsbestuur 

en eventuele andere bevoegde overheidsdiensten hebben het recht om het kampeerterrein 

en/of kampeerterreinen ten alle tijden te controleren en dienen na afdoende legitimatie 

toegang te krijgen tot het kampeerterrein en/of de kampeerverblijven. 

 

§ 2  De uitbater, de beheerder en de kampeerders dienen bijkomende raadgevingen en/of 

opgelegde maatregelen van bovenvermelde bevoegde personen strikt op te volgen. 

 

§ 3  In spoedeisende gevallen en bij ernstige tekortkomingen kan de burgemeester of diens 

afgevaardigde de nodige maatregelen nemen om het kampeerterrein te ontruimen. 

 

Meer info en documenten: www.bree.be/vrije-tijd/jeugd. 

http://www.bree.be/vrije-tijd/jeugd
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Afvalvriendelijk kamperen 
 

Probeer zo weinig mogelijk afval te produceren en hergebruik! 

 

Tips: 

 Communiceer met de leden en hun ouders over de anti-afvalboodschap. Alles wat niet in 

de rugzak wordt gestoken, levert al geen afval op. 

 Kies voor versnaperingen in grote verpakkingen en niet voor individueel verpakte porties: 

een plakje cake, wafeltjes,… of nog beter: ga voor hapjes zonder verpakking, zoals een 

gezond stukje fruit. 

 Ook drankjes schenk je best uit grote flessen in plaats van apart verpakte brikjes. Of 

drink drinkbaar kraantjeswater. 

 Gebruik drinkflessen en brooddozen voor dagtochten. 

 Spreek bij de voorbereiding af wie – bv. na een pauze onderweg – als laatste checkt of 

alle afval meegenomen werd. Neem een vuilniszakje mee om toch achtergebleven afval 

op te ruimen. 

 Motiveer de leiding en leden om geen afval te laten rondslingeren, bijvoorbeeld door het 

organiseren van een soort wedstrijd. 

 Maak bij het winkelen gebruik van herbruikbare boodschappentassen, kartonnen dozen of 

kratten. 

 Gebruik herbruikbaar servies in de plaats van wegwerp (bekertjes…). 

 Niet al het afval moet meteen de vuilnisbak in. Creatievelingen krijgen zeker 

knutselideeën bij het zien van al die kroonkurken, WC-rolletjes, flessen,…. 

 Maak gebruik van verschillende inzamelmogelijkheden en containers op het 

kampeerterrein en meldt tijdig aan de uitbater wanneer de containers/vuilbakken vol 

zitten. 

 Denk eens na om kippen mee te nemen; zij zijn immers prima verwerkers van 

etensresten, groente- en tuinafval. 

 

Voor het alsnog geproduceerde afval, sorteer! 

 

De uitbater zorgt ervoor dat de verschillende afvalstromen ingezameld kunnen worden en voert 

deze af voor verdere verwerking. 

 

Uitbaters hanteren verschillende principes om de kosten door te rekenen aan de kampeerders. 

Bespreek vooraf met de uitbater de mogelijkheden en de regels omtrent het afval. Elke uitbater 

heeft immers zijn eigen afvalbeleid en kampgroepen zelf kunnen niet terecht bij het stedelijke 

recyclagepark. 

 

Goed sorteren is de boodschap want zo blijft er minder restafval over en bespaar je dus ook 

op de kosten. Als iedereen zich aan deze regels houdt, zal op termijn de afvalberg inkrimpen en 

dit is natuurlijk beter voor het milieu. 
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Reddingspunten 
 

Wat als je iets aan de hand krijgt tijdens een wandel- of fietstocht? Hoe weet je dan waar je 

bent? 

 

De paaltjes van de fiets- en menroutes (enkel in de Kempen en in het Park Hoge Kempen) zijn 

uitgerust met Lambertcoördinaten. De cijfers op het plaatje kan je dan doorbellen naar het 

nummer ‘112’. 

 

Naast deze paaltjes werden er sinds kort op strategische plaatsen ook reddingspunten geplaatst. 

In Bree staat er één aan de parking van het Mariahof (einde Mariahofstraat te Beek) en één in 

het bos van Opitter (einde Bergstraat aan groeve Martin). Je kan ze localiseren op Speelkaart 

Bree. Zo’n punt is altijd bereikbaar voor een ambulance en naast een ongeval kan je als 

bezoeker en natuurliefhebber via deze weg ook een (beginnende) natuurbrand melden aan de 

interventiediensten. 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groene plekjes 
 

Speelbossen, speelplekken en andere unieke plekjes kan je vinden via Speelkaart Bree. 

 

 

Private bossen (eigendom van particulieren): 

 

Herenbossen (Wijshagerstraat/Kluithofweg, Vostert) ±18 ha 
Aansluitend aan Royerheide (Bergstraat, Opitter) ±1,5 ha 
(Woutershoefweg, Tongerlo) ±0,70 ha 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14Bd7bBokC8etgNB13B75ciBRmkB8Z6Qi
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14Bd7bBokC8etgNB13B75ciBRmkB8Z6Qi
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14Bd7bBokC8etgNB13B75ciBRmkB8Z6Qi
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Eikenprocessierupsen / teken / reuzenberenklauw 

 

Eikenprocessierupsen 
 

Sinds enkele jaren krijgen we tijdens de zomermaanden te maken met eikenprocessierupsen. 

Naast kaal gevreten eikenbomen, veroorzaken deze rupsen vooral ernstige jeukhinder bij mensen 

die in contact komen met hun brandharen. 

 

Hoe herken je de eikenprocessierups? 

Eikenprocessierupsen trekken voornamelijk ’s avonds ‘in processie’ 

vanuit spinsels of dikke takken naar de bladeren van de boom. Het zijn 

vooral inlandse eikenbomen die hun 

voorkeur genieten.  

Vanaf half mei bezitten de rupsen 

microscopische kleine brandharen en 

zorgen zei voor hinder. De rupsen hebben een grijsgrauwe 

kleur met lichtgekleurde zijden en zijn bedekt met lange witte 

haren. Deze witte haren zijn niet de brandharen. Vanaf juli 

verpoppen de rupsen zich in een stevige cocon van haren en 

ander materiaal en groeien uit tot een onopvallende grijze 

nachtvlinder.  

 

Welke problemen veroorzaken de rupsen? 

De belangrijkste effecten die optreden na contact met brandharen situeren zich vooral ter 

hoogte van de  huid, de ogen en de bovenste luchtwegen.  

 Contact met de huid: Wanneer de huid in contact komt met de brandharen van de 

eikenprocessierups kan er huiduitslag verschijnen die gepaard 

gaat met hevige jeuk. Dit is het gevolg van een lokale 

ontstekingsreactie. De klachten verdwijnen doorgaans zonder 

behandeling binnen twee weken. Er hoeft dus geen 

rechtstreeks contact geweest te zijn met de rupsen om deze 

problemen te veroorzaken. De haartjes kunnen bijvoorbeeld 

ook door de wind meegevoerd worden, waardoor ze in de 

kleding terechtkomen en aanleiding geven tot langdurig 

contact. Door deze kledij grondig te wassen, kunnen brandharen verwijderd worden. 

 Contact met de ogen: Als de brandharen in de ogen terechtkomen, kunnen zij aanleiding 

geven tot een pijnlijke irritatie. In zeldzame gevallen kunnen de brandharen dieper in het 

oog binnendringen en daar een oogontsteking teweegbrengen.  

 De bovenste luchtwegen: Bij inademing van brandharen kan irritatie of ontsteking 

optreden van de slijmvliezen van de bovenste luchtwegen. Dit kan leiden tot 

slikstoornissen, ontsteking van de neusslijmvliezen en ademhalingsstoornissen.  

 

In geval van twijfel, raadpleeg steeds een arts!  

 

Wat doen bij overlast van eikenprocessierupsen?  

 Waarschuw het stadsbestuur. Zij zullen passende maatregelen treffen of de 

verantwoordelijke diensten op de hoogte brengen. 

 Probeer elk contact met de rupsen te voorkomen en maak kinderen hierop attent. 

 

 

 



  12 

Wat mag je vooral NIET doen?  

 De rupsen en nesten aanraken en zelf trachten te bestrijden. Gebruik zeker geen 

insecticiden want deze middelen kunnen schadelijk zijn voor de mens en het milieu.  

 Wegspuiten met bijvoorbeeld een hogedrukreiniger. De brandharen van de rupsen kunnen 

immers via de lucht verspreid geraken.  

 

Hoe voorkom je ongemakken?  

 Vermijd elk contact met rupsen en de nesten. 

 Draag kledij die hals, armen en benen bedekt en ga niet op de grond zitten. 

 ‘Strippen’ van de huid met plakband om brandharen te verwijderen (vlak na blootstelling) 

 Na contact met rupsen of brandharen mag je niet krabben of wrijven. Was of spoel de 

huid en ogen goed met water.  

 Was zo nodig al je kleren (lang programma van het wasmachine op zo hoog mogelijke 

temperatuur) 

 

Tijdens het kamperen neem je best de volgende tips in acht:  

 Plaats geen tenten of andere kampeerbenodigdheden onder de kroon van inlandse eiken 

 Speel of recreëer zo weinig mogelijk onder of in de zeer nabije buurt van inlandse eiken 

 Informeer alle leden van je vereniging over het uitzicht van de nesten in de bomen 

(wit/grijze spinsels), zodat kinderen laaghangende of afgevallen nesten zeker niet 

aanraken 

 Informeer alle leden van je vereniging over het uitzicht van allergische reactie op de huid 

en vraag bij de apotheker de gepaste zalf om de jeuk te verminderen.  

 

Raak nooit in paniek als er eikenprocessierupsen in je omgeving zitten. Je gezond verstand en 

voorzichtige aanpak kunnen veel hinder voorkomen. 

 

Lichte symptomen: geen medicijnen nodig, klachten verdwijnen binnen de 2 weken.  

Hevige jeuk: raadpleeg je apotheker (anti-jeuk middelen) 

Ernstige klachten, ademhalingsmoeilijkheden: raadpleeg je huisarts 

 

Meer informatie vind je op www.eikenprocessierups.be. 

 

Je kan ook contact opnemen met je huisarts of het stadsbestuur. 

 

 

Teken 
 

Teken zijn spinachtige huidparasieten die bloed zuigen bij dieren en mensen. 

Vochtige, bosrijke gebieden, parken en weilanden zijn favoriete schuilplekken van 

teken. 

De meeste tekenbeten komen voor in de periode van maart tot oktober. Een 

tekenbeet is vaak onschuldig. Af en toe veroorzaken ze jeuk en in sommige gevallen 

zijn ze besmet met een bacterie die de ziekte van lyme kan veroorzaken. De ziekte is te 

behandelen met een antibioticakuur.  

 

De boodschap is: tekenbeten voorkomen en uitkijken voor ziekteverschijnselen!  

 Draag gesloten schoenen, een lange broek en kledij met lange mouwen 

 Vermijd contact met hoog gras en struikgewas, blijf zo veel mogelijk op de paden 

 Smeer je huid in met insectenwerende middelen op basis van DEET 

 Check na elke wandeling de huid op aanwezigheid van teken 

http://www.eikenprocessierups.be/
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 Verwijder de teek zo snel mogelijk op een correcte manier met een tekenverwijderaar of 

met een pincet. Let hierbij goed op dat je de volledige teek verwijdert. Je neemt de teek 

het best vast bij de kop 

 Noteer de dag van de beet 

 Ontsmet de wonde met alcohol 

 Verwittig de ouders 

 Als er ter hoogte van de beet een rode plek ontstaat die groter wordt, dan dient men 

naar de huisarts te gaan 

 

 

 

 

 

 

 

Reuzenberenklauw 
 

Hoe herken je reuzenberenklauw?  

De reuzenberenklauw heeft bladeren van minstens e ́e ́n tot anderhalve meter lang. De bladeren 

zijn grof gezaagd en diep ingesneden. Een hoogte van twee tot vier meter kan worden bereikt. 

Een stengeldoorsnede van tien centimeter is ook heel normaal. De reuzenberenklauw groeit op 

vochtige grond in de volle zon. 

De met een grote schermbloem getooide reuzenberenklauw is ruw behaard 

met brandharen. Hij heeft een buisvormige geribbelde stengel, die in 

tegenstelling tot de inheemse (gewone) berenklauw rood gevlekt is.  

 

Welke problemen veroorzaakt reuzenberenklauw? 

Als de huid in contact komt met het sap van deze plant en wordt 

blootgesteld aan UV-stralen (zon of zonnebank), kunnen er na 24 uur of 

later huidletsels ontstaan. De letsels kunnen er uitzien als echte 

brandwonden. Deze overgevoeligheid voor de zon kan meerdere dagen 

aanhouden. 

 

Hoe behandelen na contact?  

 In geval van huidcontact moet men de huid meteen grondig wassen. 

 Verander van kleren, als deze ook met het sap in aanraking zijn gekomen. 

 Daarna moet gedurende minstens één week elke blootstelling aan zonlicht worden 

vermeden (dragen van bedekkende kledij, gebruik van een zonnecrème met hoge 

beschermingsfactor).  

 Verschijnen er toch huidletsels, dan is het raadplegen van een arts aangewezen. 

 

Meer informatie en het melden van teken: www.tekenbeten.be. 

http://www.tekenbeten.be/
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Nuttige adressen en telefoonnummers 
 

Noodnummers 
 

Algemeen noodnummer: 112 
Antigifcentrum: +32 70 245 245 
 

 

Politie zone CARMA 
Rode Kruislaan 44 

3960 Bree 

+32 89 48 06 30 

www.lokalepolitie.be  
 

Jeugdverenigingen zijn verplicht om hun kampen te melden bij de politiezone via volgende link: 

www.lokalepolitie.be/5909/vragen/kamperen-in-onze-politiezone/wat-zijn-de-richtlijnen-mbt-

kamperen-in-de-politiezone-midlim. 

 

 

Brandweer Bree – Hulpverleningszone Noord Limburg 
Bocholterstraat 15  
3960 Bree 

+32 89 73 92 90 

http://noord-limburg.hulpverleningszone.be 

 

 

Ziekenhuizen 
Voor zaken die met spoed behandeld dienen te worden, bel altijd eerst noodnummer 112 

 

Maas en Kempen campus 

Maaseik (15km.) 
Diestersteenweg 425, 3680 Maaseik +32 89 50 50 50 

Mariaziekenhuis Noord-Limburg 

(18km.) 

Maesensveld 1, 3900 Pelt +32 11 82 60 00 

Ziekenhuis Oost-Limburg campus 

Sint-Jan (25km.) 
Schiepse Bos 6, 3600 Genk +32 89 32 50 50 

 

 

Huisartsen 
Centraal telefoonnummer wachtdienst: +32 903 39 669. Bel dit nummer voor consultaties tijdens 

het weekend, op feestdagen of bij afwezigheid op weekdagen. De weekwacht gaat in vanaf 19.00 

uur. 

 

Huisartsenpraktijk De Kloosterpoort Kloosterpoort, Bree +32 89 47 18 88 
Huisartsen Vrijheidslaan Vrijheidslaan 11, Beek +32 89 47 16 57 
Gezondheidscentrum Ygeia Tongerlostraat 16, Opitter +32 89 86 35 01 
Huisartsen Boneput Watertorenstraat 16D, Bree +32 89 69 22 22 
Huisartsen Royackers Gruitroderkiezel 171A, Bree +32 89 46 17 41 
 

 

 

http://www.lokalepolitie.be/
http://www.lokalepolitie.be/5909/vragen/kamperen-in-onze-politiezone/wat-zijn-de-richtlijnen-mbt-kamperen-in-de-politiezone-midlim
http://www.lokalepolitie.be/5909/vragen/kamperen-in-onze-politiezone/wat-zijn-de-richtlijnen-mbt-kamperen-in-de-politiezone-midlim
http://noord-limburg.hulpverleningszone.be/
http://www.zmk.be/
http://www.zmk.be/
http://www.mznl.be/
https://www.google.com/search?q=mariaziekenhuis+noord+limburg&rlz=1C1CAFA_enBE831BE831&oq=mariaziekenhuis+noord+limburg&aqs=chrome..69i57j69i60j0l4.6008j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.zol.be/
https://www.zol.be/
http://www.dekloosterpoort.com/
http://www.dekloosterpoort.com/
https://www.huisartsenvrijheidslaan.be/
http://www.ygeia.be/
http://www.ygeia.be/
http://huisartsenboneput.be/
http://huisartsenboneput.be/
https://www.digitalewachtkamer.be/homepage/homepagegp.aspx?group_id=75
https://www.digitalewachtkamer.be/homepage/homepagegp.aspx?group_id=75
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Apothekers 
 

Via +32 900 10 500 of www.apotheek.be verneemt u welke apotheek van wacht is. Deze 

wachtdienstregeling wordt in samenwerking met de apothekers uit andere gemeenten 

georganiseerd. 

 

Janssen Hoogstraat 30, Bree +32 89 46 32 60 
Vandierendonck Kloosterstraat 11, Bree +32 89 46 11 16 
Van Dijck Witte Torenwal 41, Bree +32 89 46 16 27 
Dreesen Opitterpoort 4, Bree +32 89 46 25 87 
Truyen Opitterkiezel 229, Opitter +32 89 86 33 69 
 

 

Tandartsen 
 

De wachtdienst tandartsen is te bereiken via +32 90 33 69 50 op zaterdag, zon- en feestdagen 

van 09.00 u tot 18.00 u. 

 

Kathleen Reekmans Bocholterkiezel 50, Bree +32 89 70 44 10 
Geukens – Vangansewinkel Bocholterkiezel 62, Bree +32 89 46 13 78 
Marc Vandijck (orthodont) Meeuwerkiezel 3, Bree +32 89 48 12 58 
Orthodontisten Swinnen - Dreesen Mussenburgstraat 31, Bree +32 484 42 52 70 
Sabine Neyens Toleikstraat 36, Bree +32 89 47 22 81 
Erik Verheyen Rode Kruislaan 51, Bree +32 89 46 45 61 
Raf Hendrikx Vrijheidslaan 38, Bree +32 89 46 15 75 
Nathalie Janssen Itterplein 26, Opitter +32 89 86 77 37 
Tony Kerkhofs Opitterkiezel 221, Opitter +32 89 86 60 44 
 

 

Rode Kruis 
 

Wie een beroep wil doen op de uitleendienst van het Rode Kruis (krukken, rolstoelen,…) kan 

bellen naar het nummer +32 497 04 06 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toerisme buurgemeenten 
 

Bocholt Cornelius A Lapideplein 3, 3950 Bocholt toerisme@bocholt.be 

Kinrooi Maasstraat 82 bus 3, 3640 Kinrooi (Ophoven) vvvkinrooi@skynet.be 
Maaseik Markt 45, 3680 Maaseik toerisme.maaseik@maaseik.be 
Oudsbergen Phil Bosmansplein 1, 3670 Oudsbergen toerisme@oudsbergen.be 
Weert (NL) Markt 17, 6041 EL Roermond, Nederland info@vvvmiddenlimburg.nl 

http://www.apotheek.be/
https://www.apotheekjanssen.be/
http://www.apotheek-vandierendonck.be/
https://www.apotheekvandijck.be/
http://apotheek-dreesen.be/
http://www.apotheek-truyen.be/
http://kathleen.reekmans.mijntandarts.be/
http://marc.vandyck.mijntandarts.be/
http://orthodontiebree.be/
http://sabine.neyens.mijntandarts.be/
http://erik.verheyen.mijntandarts.be/
http://raf.hendrikx.mijntandarts.be/
https://tandartsnathaliejanssen.be/
http://tony.kerkhofs.mijntandarts.be/
https://www.rodekruis.be/afdeling/bree/wat-doen-we/uitleendienst/
https://www.bocholt.be/Vrije_Tijd/Toerisme
mailto:toerisme@bocholt.be
http://www.toerismekinrooi.be/
mailto:vvvkinrooi@skynet.be
https://toerisme.maaseik.be/
mailto:toerisme.maaseik@maaseik.be
https://www.oudsbergen.be/toerisme
mailto:toerisme@oudsbergen.be
https://vvvmiddenlimburg.nl/nl/weert-midden-in-limburg
mailto:info@vvvmiddenlimburg.nl
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Handelszaken in Bree 
 

Bakkers 
 

Patisserie Schoofs Nieuwstadpoort 23, Bree +32 89 46 22 79 
Lehaen Stationswal 16, Bree +32 89 46 10 48 
Broodmobiel Cindy (aan huis) Barrierstraat 30, Gerdingen +32 477 49 84 74 
Johan Itterplein 3, Opitter +32 89 86 86 92 
Eerdekens Dorpstraat 12, Tongerlo +32 89 86 36 59 
Brood en banket Sascha Opitterpoort 1 B2, Bree +32 89 38 36 28 

Het Smulhuys Gruitroderkiezel 142, Vostert +32 471 54 91 30 
 

 

Slagers 
 

Brebels – Truyen Malta 12, Bree +32 89 46 19 59 
Van Deursen Nieuwstadstraat 3, Bree +32 89 46 52 40 
Eerdekens Dorpstraat 12, Tongerlo +32 89 86 36 59 
 

Supermarkten 
 

Aldi Boogschutterstraat 68, Bree  
Carrefour Market Sportlaan 25, Bree +32 89 46 06 11 
Colruyt Regenboogstraat 14, Bree Winkel: +32 89 46 22 64 

Beenhouwerij: +32 89 77 15 

64 
Delhaize Toleikstraat 15, Bree +32 89 44 22 44 
Lidl Toleikstraat 12, Bree +32 800 73 520 
 

Drankenhallen 

 

Domen Drinks Bree Rode Kruislaan 55, Bree +32 89 47 32 08 
 

Brouwerij 
 

Brouwerij Cornelissen Itterplein 19, Opitter +32 89 86 47 11 
 

Frituren 

 

‘t Snackske Bocholterkiezel 29, Bree +32 89 73 87 40 
‘t Fritkot Gruitroderkiezel 24, Bree +32 89 23 79 75 
‘t Hoekske Nieuwstadstraat 19, Bree +32 474 64 91 59 
‘t Pistoleeke Opitterpoort 66, Bree +32 89 46 17 46 
‘t Fritje Toleikstraat 23, Bree +32 89 24 77 48 
Eat @ box Witte Torenwal 35, Bree +32 89 46 21 12 
Frituur Luc Wolstraat 2, Beek +32 89 46 84 73 
GIGI Pater Neyenslaan 2, Opitter +32 468 49 35 39 

Happy Frit Opitterkiezel 192, Opitter +32 89 20 77 07 
’t Vol Bekske Keyartstraat 27a, Tongerlo +32 498 46 73 49 

http://www.bakkerijlehaen.dnsalias.com/
https://www.facebook.com/BroodmobielCindyBree/
https://www.bakkerij-johan.be/
https://www.slagerijeerdekens.be/
https://www.facebook.com/Brood-en-banket-Sascha-Bree-355519901545971/
http://www.brebels-truyen.be/
http://www.slagerij-vandeursen.be/
https://www.slagerijeerdekens.be/
http://www.aldi.be/
http://www.carrefour.eu/
http://www.colruyt.be/
http://www.delhaize.be/
https://www.lidl.be/
https://www.facebook.com/domendrinks/
https://brouwerijcornelissen.be/
https://www.facebook.com/pg/tsnackskebree/
https://www.facebook.com/tfritkot/
https://www.facebook.com/Frituur-t-hoekske-534227033389032
https://www.facebook.com/TFritje-278265295844798/
https://www.eatatbox.be/
https://www.facebook.com/frituur-luc-beek-1718962845016410
https://www.frituurgigi.be/
https://www.google.com/search?q=frituur+ann+opitter&rlz=1C1CAFA_enBE831BE831&oq=frituur+ann+opitter&aqs=chrome..69i57j0l2.2567j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://www.happyfrit.be/
http://www.volbekske.be/
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Broodjesbars 
 

Ine Broodjes&Koffiekletz Leeuwerikstraat 36, Bree +32 89 214 214 

 

Ijssalons 
 

De Potter centrum Hoogstraat 12, Bree +32 89 46 33 26 
De Potter Toleik Toleikstraat 11a, Bree +32 89 33 00 00 

Oma’s Ijs Rode kruislaan 28, Bree +32 89 20 30 30 
’t Roren Ijsje Rorenweg 18, Opitter +32 89 46 12 23 
 

http://www.inebroodjesenkoffiekletz.be/
https://www.potter.be/nl/
https://www.potter.be/nl/
http://www.omasijs.be/
http://www.roren-ijsje.be/
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Aanbod voor groepen 
Het aanvraagformulier voor het reserveren van één van onderstaande activiteiten kan u opvragen 

via toerisme@bree.be. Aanvraagformulieren dienen minstens één maand voor de uitstap 

ingediend te worden. 

 

 

Rijtuigmuseum 
Aantal: max. 25 personen 

Prijs: 2,00 euro per persoon 

Tijdsduur: 1 uur 

Inhoud: je krijgt een rondleiding door de privé collectie van André die bestaat uit zestien perfect 

gerestaureerde rijtuigen aangevuld met curiosa uit de tijd van toen. 

Adres: Gruitroderkiezel 66, Bree 

www.rijtuigmuseum.be 

 

Pure Organic Wines Degustatie en rondleiding 
Aantal: min. 15 en max. 30 personen 

Prijs: 12,50 per persoon  

Tijdsduur: 4 uur 

Inhoud: degustatie van +/- 12 wijnen + muzikale begeleiding + koffie & gebak 

Adres: Opstraat 90A, Opitter 

www.pureorganicwines.com 

 

Initiatie katapultschieten 
Aantal: min. 10 en max. 35 personen 

Prijs: 2,50 euro per persoon 

Tijdsduur: 2 uur 

Inhoud: je leert op een leuke manier kennismaken met de oude volkssport katapultschieten. 

Extra mogelijkheid: terwijl een gedeelte van de groep schiet, kan de andere groep iets drinken. 

Adres: Wijshagerstraat 2, Vostert 

www.katapulttongerlo.be 

 

 

Rondleiding ’t Roren Ijsje (van melk tot ijs)  
Aantal: min. 15 en max. 30 personen 

Prijs: 5,00 euro per persoon (inclusief ijsje) 

Tijdsduur: 1,5 uur 

Inhoud: je krijgt uitleg over het maken van ijs, startend in het melkveebedrijf. De rondleiding 

wordt steeds afgesloten met een ijsje. 

Let wel: beperkt te bezoeken, niet op dinsdag en enkel mogelijk van april tot half augustus. 

Adres: Rorenweg 18, Opitter 

www.roren-ijsje.be 

 

 

mailto:toerisme@bree.be
http://www.rijtuigmuseum.be/
http://www.pureorganicwines.com/
http://www.katapulttongerlo.be/
http://www.roren-ijsje.be/
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Degustatie en rondleiding brouwerij Cornelissen 
Aantal: min. 10 en max. 25 personen 

Prijs: 10,00 euro per persoon (inclusief degustatie) 

Tijdsduur: 1,5 uur 

Inhoud: je krijgt een rondleiding door de brouwerij gevold door een degustatie. 

Let wel: beperkt te bezoeken, enkel mogelijk op dinsdag en vrijdagvoormiddag. 

Adres: Itterplein 19, Opitter 

www.brouwerijcornelissen.be 

 

 

Rondleiding Pannenbakkershof 
Aantal: max. 30 personen 

Prijs: 2,00 euro per persoon (inclusief drankje) 

Tijdsduur: 1 uur 

Inhoud: je krijgt een film over het melkveebedrijf en een panoramisch zicht over de stallen. Je 

mag ook de streekproductenwinkel bezoeken. 

Let wel: beperkt te bezoeken, enkel mogelijk op zaterdag. 

Adres: Pannenbakkersstraat 6, Gerdingen 

www.pannenbakkershof.be 

 

 

Chocolatier Vanwetswinkel 
Aantal: max. 20 personen 

Prijs: 5,00 euro per persoon 

Tijdsduur: 1 uur 

Inhoud: je krijgt uitleg over het bewerken van chocolade en een demonstratie hierover. 

Let wel: beperkt te bezoeken, tijdens de even weken ’s namiddags of ’s avonds en tijdens de 

oneven weken heel de dag, ook tijdens het weekend is dit mogelijk. 

Adres: Wolstraat 16, Beek 

www.vanwetswinkelchocolatier.be 

 

 

Rondleiding Kim Clijsters Academy 
Aantal: max. 25 personen per gids, meerdere groepen zijn mogelijk 

Prijs: 3,00 euro per persoon 

Tijdsduur: 45 minuten 

Inhoud: je krijgt een rondleiding door de academie, tennisclub, Energy lab, 

uitleg over het unieke Hawk-eye systeem,… 

Let wel: enkel mogelijk mits verbruik in de Refferie (aangrenzend cafetaria). 

Adres: Watertorenstraat 16A, Bree 

www.sport.be/kcsportsandhealthclub/kcacademy 

http://www.brouwerijcornelissen.be/
http://www.pannenbakkershof.be/
http://www.vanwetswinkelchocolatier.be/
http://www.sport.be/kcsportsandhealthclub/kcacademy
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Leuke weetjes 
 

Zwemmen 
 

Recreatieoord Kempenheuvel Heuvelstraat 8, Bree +32 89 46 21 35 

Zwembad “De Sprink” Sportlaan 4, Bree +32 89 84 85 48 

Familiepark Goolderheide Bosstraat 1, 3950 Bocholt +32 89 46 96 40 

Recreatiedomein De Wouterbron Dornestraat 4, 3680 Maaseik +32 495 38 36 28 

Recreatieoord Wilhelm Tell Hoeverweg 87, 3660 Oudsbergen +32 89 85 44 44 

Aqua Mundo Centerparcs Erperheide Erperheidestraat 2, 3990 Peer 
(Erpekom) 

+32 11 61 62 63 

 

 

Post 
 

BPost Hoogstraat 17, Bree +32 22 01 23 45 
 

 

Markt 
De wekelijkse markt gaat door op vrijdagvoormiddag vanaf 08.00 uur tot 12.00 uur in het 

centrum van Bree. 

 

 

Cinema 
 

Walkino Witte Torenwal 31, Bree +32 89 84 55 70 

 

 

Uitgaan in Bree 
Voor activiteiten en evenementen in Bree: check www.uitinvlaanderen.be/agenda/alle/bree. 

 

 ’t Stift 

Diverse café’s zorgen ervoor dat het nachtleven in onze stad floreert. 

 

Bree Live 

De horecazaken van Bree slaan jaarlijks de handen in elkaar om Bree om te toveren tot een 

klein festival. Gezelligheid troef met live muziek van diverse bands. Bree Live gaat door tijdens 

de eerste vrijdag van augustus. 

 

Jungle Fever 

KSA V.I.V.E.D. Tongerlo geeft elk jaar opnieuw een knallende fuif tijdens de paasvakantie. Check 

“Jungle Fever” op Facebook. 

http://www.kempenheuvel.be/
https://www.bree.be/vrije-tijd/sport/sportlocaties/zwembad-de-sprink
http://www.goolderheide.be/
tel:003289469640
http://www.wouterbron.be/
https://www.google.com/search?q=wouterbron&rlz=1C1CAFA_enBE831BE831&oq=wouterbron&aqs=chrome..69i57j0j69i60j0l3.2165j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=51054394,5629577,256&tbm=lcl&rldimm=8142273320643788240&ved=2ahUKEwjU8dj93c_jAhVCLlAKHUluDIYQvS4wAHoECAoQEg&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.google.com/search?q=wouterbron&rlz=1C1CAFA_enBE831BE831&oq=wouterbron&aqs=chrome..69i57j0j69i60j0l3.2165j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=51054394,5629577,256&tbm=lcl&rldimm=8142273320643788240&ved=2ahUKEwjU8dj93c_jAhVCLlAKHUluDIYQvS4wAHoECAoQEg&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
http://www.limburgcampings.be/wilhelm-tell/welkom
https://www.centerparcs.be/be-vl/belgie/fp_EP_vakantiepark-erperheide/aqua-mundo
https://www.google.com/search?q=erperheide&rlz=1C1CAFA_enBE831BE831&oq=erperheide&aqs=chrome.0.69i59j0l5.1210j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=51128339,5505523,41&tbm=lcl&rldimm=5050163558571249307&phdesc=h-9yl9Gb4n0&ved=2ahUKEwjd5fOj3s_jAhVKaFAKHdBbA9QQvS4wAHoECAoQEg&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:1
http://www.bpost.be/
http://www.walkino.be/
http://www.uitinvlaanderen.be/agenda/alle/bree
https://www.facebook.com/JunglefeverTongerlo/
https://www.facebook.com/JunglefeverTongerlo/

