
Kamphuis Pax 
 

 

Zagerijstraat 25 2275 Lille 

2271 

 

 

Kamphuis Pax bevindt zich op een bebost terrein van 2 ha. Dit bivakhuis is 

volledig uitgerust voor groepen tot 120 personen, tenten inbegrepen. Het is een 

ideale uitvalsbasis voor uitstappen, fietstochten, enz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cjt Boekingscentrale Bezichtiging 

 

Centrum voor 

Jeugdtoerisme 

Bergstraat 16 

9820 Merelbeke 

tel 09/210.57.70 

fax 09/210.57.80 

E-mail: cjt@cjt.be  

Website: www.cjt.be  

 

 

Kathleen De Smedt en 

Wout 

Zagerijstraat 25 

2275 Lille 

GSM: 0494/58.49.29 

 

mailto:cjt@cjt.be
http://www.cjt.be/


HET GEBOUW 

 

2 slaapzalen met 39 bedden 

Volledig ingerichte keuken 

6 WC’s, 5 urinoirs, 13 lavabo’s en 3 douches 

2 dagzalen; 1 grote (eetzaal), 1 klein leslokaal en 1 living 

 

 

 

HET TERREIN 

 

Speelbos vlak naast het kamphuis. 

Achter het speelbos is er een weide voor tenten. 

 

 

STAFKAARTEN 

 

1:10.000  16/3 

1:25.000  16/3-7 

1:50.000  16 

 

 

 

 

 

 

 



WEGWIJZER 

 

Met het openbaar vervoer: 

 

Trein tot Herentals. Hier neem je de bus nr. 440 “Herentals – Malle – Essen”. 

In Lille stap je af aan de Alsi. Hier staat een toeristische pijl “Kamphuis Pax”. 

Voor meer inlichtingen in verband met de dienstregelingen kunt u terecht op 

www.delijn.be 

 

Met de auto: 

 

Vanuit Antwerpen: 

Richting Eindhoven/Turnhout/Luik/Hasselt (A13/E313/E34). Neem afslag Ranst 

richting Eindhoven/Turnhout. Voeg in op de A21. Neem afslag 21 (Lille) naar de 

N153 richting Herentals. Je komt op de Wechelsebaan. Volg deze weg die 

overgaat in de Rechtstraat en de Poederleese Weg. Op de Poederleese weg sla je 

rechtsaf de Zagerijstraat in. Jeugdhuis Pax bevindt zich in het midden van de 

straat aan de rechterkant. 

 

Vanuit Hasselt: 

Neem de A13/E313 richting Brussel/Antwerpen. Neem afslag 22/ Herentals-

Oost naar de N152, richting Olen/Herentals. Volg deze weg en sla dan linksaf 

bij de Koning Boudewijnlaan (borden naar N152 – herentals/Heist-op-den-Berg). 

Na ongeveer 2 km ga je weer naar links (Geelseweg/N13). Na 300 meter sla je 

rechtsaf (N153/Ringlaan). Blijf deze volgen over 2 rotondes. Daarna sla je 

linksaf (Mertensstraat) Opgelet: aan een bocht links afslaan om op deze straat te 

blijven. De Mertensstraat gaat over in de Boskapelstraat. Na ongeveer 600 meter 

sla je rechtsaf de Zagerijstraat in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdhuis Pax heeft een maximum capaciteit van 120 personen, 

tentengrond inbegrepen. 

http://www.delijn.be/


HET VERBLIJF IN EEN CJT-HUIS 

 

 CJT en de huisverantwoordelijke heten je jeugdgroep van harte welkom in 

Kamphuis Pax 

 

 Het huis blijft onder de leiding van Kathleen en Wout. Zij zijn gemachtigd 

toezicht uit te oefenen op het gebruik van het huis. Wederzijds begrip 

betekent een vlotte samenwerking. 

 

 Bij aankomst wordt aan de huisverantwoordelijke een waarborg van € 350 

(weekends) of € 400 (zomervakantie) betaald voor eventuele schade en 

schoonmaak. Na afrekening van de energiekosten, zal het resterende bedrag  

worden teruggestort na het verblijf. 

 

 Wanneer de huisverantwoordelijke vaststelt dat het om een feest of een 

andere niet-sociaal-toeristische activiteit gaat (ontgroeningen, fuiven, ....),  

is hij gemachtigd een hogere waarborg te vragen, de toegang tot het huis 

te ontzeggen of de groep tijdens het verblijf aan de deur te zetten. 

 

 Vóór het gebruik van het huis wordt alle materiaal nagekeken aan de hand 

van een inventaris. Opgemerkte schade wordt onmiddellijk aan de 

huisverantwoordelijke gemeld. De laatste dag worden zowel het huis als het 

materiaal opnieuw nagekeken. Het huis en het terrein worden schoongemaakt 

(indien niet wordt er een meerkost van € 100  aangerekend). 

 

 De 80 beschikbare stapelbedden zijn allen voorzien van een schuimrubberen 

matras met hygiënische hoes. Lakens, dekens of slaapzakken dienen zelf 

meegebracht te worden. Indien de groep twijfelt aan de zuiverheid van 

bedgebruikers (bv. bedplassers), kan men bij de verantwoordelijke gratis 

matrasbeschermers vragen.  

 

 Kampvuur kan enkel op de open plek die door de huisbewaarder aangeduid 

wordt. Bij aankomst in het kamphuis, gelieve zich eerst aan te melden bij de 

gemeente om daar ook een aanvraag in te dienen voor kampvuur. 

 

 Fietsen mogen niet in de gang gesteld worden. Fietsen kunnen buiten onder 

het afdak gezet worden, maar de groep dient zelf te voorzien in sloten. 

 

 De lijst van alle deelnemers (naam, adres en geboortedatum) wordt op de 

eerste dag in drievoud aan de huisverantwoordelijke bezorgd (= tijdelijke ver-

blijfsvergunning). 

 

 Mocht je na je verblijf een toffe of minder leuke ervaring kwijt willen, dan kan 

dit steeds via het gastenboek op www.jeugdverblijven.be of via mail naar 

cjt@cjt.be . 

 

 De maximumcapaciteit van het huis mag NOOIT overschreden worden. Bij 

niet-naleving zal de huisverantwoordelijke je een meerprijs aanrekenen 

voor de overlast. 

 

 

 

http://www.jeugdverblijven.be/
mailto:cjt@cjt.be


HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

HET UITGEBREIDE HUISREGLEMENT VIND JE TER PLAATSE! 

LEEF HET STRIKT NA!  

 

 Gelieve het afgesproken uur van aankomst en vertrek te respecteren of te 

verwittigen minimum 1 week op voorhand. 

 

 Hou je strikt aan de voorwaarden van de brandbeveiliging, hygiëne en ge-

luidshinder.  

 

 Het rookverbod geldt binnen overal, roken kan veilig onder het afdak.  

 

 Verplaats geen bedden! Neem er in geen geval de matrassen af! Hou iedere 

doorgang en uitgang vrij. 

 

 Respecteer het gebouw en de omgeving. Je bent zelf verantwoordelijk voor 

het schoonmaken en netjes houden van het huis en het materiaal. Sanitair en 

keuken moeten dagelijks grondig gepoetst worden. Respecteer de poetsge-

woonten van het huis en gebruik aangepaste methodes en producten. Aan het 

einde van het verblijf wordt het huis in oorspronkelijke staat achtergelaten. 

 

 Plakband mag enkel op de daartoe aangebrachte latten en panelen , echter 

nooit op behang of geschilderde ondergrond. In deuren of muren worden 

geen nagels, spijkers of nietjes aangebracht. 

 

 Handdoeken voor opschik en vaat en toiletpapier dient de groep zelf mee te 

brengen. Bestek, klein keukenmateriaal en poetsmateriaal ( behalve 

producten) zijn aanwezig. 

 

 Nachtspel (na 22 u) is verboden. Avondstilte (vanaf 22 u) is verplicht. 

 

 Voor spelen in de bossen moet men naar de toegekende speelbossen (naast 

het kamphuis). 

 

 Iedereen is verplicht minstens één laken en 1 kussensloop mee te brengen, 

ook bij gebruik van een slaapzak. Er zijn dekens en kussenslopen voorzien, te 

gebruiken tegen betaling. 

 

 Huisvuil. Let op! Er dienen zakken van de gemeente gebruikt te worden. Deze 

worden aangerekend via de waarborg naar verbruik. Er wordt zoveel mogelijk 

gesorteerd om restafval te beperken. 

 

 Er worden GEEN HUISDIEREN toegelaten in het bivakhuis. 

 

 

  

 

 

Dit centrum is aangesloten bij de Boekingscentrale van CJT. 
Groepen uit het jeugdwerk hebben een aparte prijscategorie en 

kunnen 1 jaar vroeger reserveren.  

Voor meer info kijk op www.cjt.be/boekignscentrale  
 

http://www.cjt.be/boekignscentrale


Lille is gelegen in een gordel van bossen met een 

rijk verleden. Het is een stille, groene oase met 

talrijke landschappelijke rijkdommen. Lille is 

synoniem voor dennenbossen, groen, open 

vlakten, stilte, rust en zuivere lucht. Lille bestaat 

uit vier gemeenten: Lille, Gierle, Poederlee en 

Wechelderzande. 

Lille bezit 200 km wandelwegen, 25 km 

ruiterwegen, 42 km moutainbikewegen en 40 km 

gezellige fietswegen. 

 

 

 

TOERISME 

 

Lille 

Gemeentehuis 

Rechtestraat 44 

2275 Lille 

014/88.20.10 

www.lille.be  

toerisme@lille.be 

 

Bezienswaardigheden: Sint-Pieterskerk, Latijnse school, Stenen Molen, 

geklasseerde dorpskern Gierle 

 

RECREATIE  

Recreatiedomeinen        aantal km.  

De Lilse Bergen, Strandweg 6, 2275 Gierle     6 km 

tel 014/55.79.01            

www.lilsebergen.be , info@lilsebergen.be  

 

Sport 

Zwembad Lille          1 km 

Kerkstraat 21 a 

2275 Lille 

014/82.86.05 

 

Sportcomplex Balsakker        1,5 km 

Balsakker z/n 

2275 Lille 

014/88.31.41 

 

NATUUR 

Grotenhoutbos, Kindernauw, De Haert 

Informatie over deze natuurreservaten kan je vinden via 

www.users.telenet.be/natuurpunt_lille  

 

 

 

 

 

http://www.lille.be/
mailto:toerisme@lille.be
http://www.lilsebergen.be/
mailto:info@lilsebergen.be
http://www.users.telenet.be/natuurpunt_lille


 

BOSGEBRUIK 

- in openbare bossen mag je op de paden wandelen, tenzij ze afgesloten zijn 

- in privébossen 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 (privébossen). 

 

info: ANB-Antwerpen, Gebouw Anna Bijns, Lange Kievitstraat 111/113 b63, 

2018 Antwerpen; www.natuurenbosspel.be  

 

Deze brochure werd laatst aangepast op 15 januari 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.natuurenbosspel.be/


 

 


