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Beste huurder,
Wij heten u van harte welkom in ons clubhuis.
In deze map staat diverse informatie over het clubhuis en het terrein. U
leest ook wat wel en wat niet mag. Verder leest u wat er te doen is in de
omgeving en waar wij een goede ervaring mee hebben.

Clubhuisverhuur;
06-20215273
verhuur@shawanos.nl

Wij proberen deze map zo actueel mogelijk te houden. Als u als huurder
een aanvulling heeft, doe er dan even een briefje tussen.
Ook als u op- of aanmerkingen heeft over uw verblijf, dan horen wij dat
graag.
Wij wensen jullie een prettig verblijf toe in Lisse en ons clubhuis.
Met vriendelijke groet,
Scoutinggroep Shawano’s Lisse

Sleutel inleveren?
Het adres is:
Centaurstraat 28
2162 XZ Lisse
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Voor spoedeisende huisartsenhulp 's avonds, 's nachts, in het weekend en op
feestdagen. Spoedeisend betekent dat nú hulp geboden is en niet de
volgende dag of na het weekend.
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De doktersdienst is te bereiken onder nummer:

0252-240212
De Doktersdienst werkt uitsluitend op afspraak. Dus: eerst bellen, dan
komen.
Openingstijden
Maandag t/m donderdag

17.00 - 08.00

Weekend

17.00 - 08.00 *

Feestdagen

17.00 - 08.00 **

* Vrijdag tot maandag
** Vanaf 17.00 uur de dag ervoor tot 08.00 uur de dag erna
Routebeschrijving:
Doktersdienst Duin- en Bollenstreek
Rijnsburgerweg 4b
Voorhout
De doktersdienst staat in Voorhout op borden aangegeven.
U komt uit Lisse
U neemt de N208 richting Sassenheim en blijft deze volgen. Bij Sassenheim
neemt u de rotonde ¼ (u gaat rechtsaf) richting Noordwijkerhout/Noordwijk
(N443) De volgende rotonde neemt u ¾ (u gaat linksaf) richting Voorhout
(N450) de Jacoba van Beierenweg op. Ga rechtdoor de Herenstraat op en ga
steeds rechtdoor (over het spoor en door het centrum van Voorhout). Bij de
stoplichten kruist u de Leidsevaart (N444) en gaat u rechtdoor de
Rijnsburgerweg op. U neemt dan direct de eerste weg rechts (ingang terrein
BNS) en dan gelijk weer rechts. Links ziet u dan de doktersdienst liggen. Op
het parkeerterrein (van Deloitte & Touche) kunt u parkeren.
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Alarmnummers
• Als iedere seconde telt
•

Als het zonder zwaailicht kan

•

Politie Lisse
Heereweg 306
Maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 17.00 uur
Donderdagavond 18.00 uur tot 21.00 uur
Buiten deze tijden bureau Leiden

112
0900 88 44
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•

Politie Leiden
Langegracht 11 b
Maandag t/m vrijdag 09.00 uur tot 17.00 uur
Weekend 10.00 uur tot 18.00 uur

•

Brandweer alarmcentrale

088-2465000

•

Ambulance

112

Huisartsen in Lisse
• F.C. van der Salm en D. van Hinsbergen
Vivaldistraat 73
•
•

•

Huisartenpraktijk de Gele Lis
Grachtweg 7

0252 41 39 96

Praktijk Nieuwenhuisen, Huisartsen praktijk
Oranje Nassau
Oranjelaan 96b

0252 41 34 53

Praktijk de Jong/van der Zwaal, Huisartsen
praktijk Oranje Nassau
Oranjelaan 96b

0252-413685

Apotheek
• Vivaldi
Vivaldistraat 29
• Lissese Apotheek
Koninginneweg 87
Taxi
•
•

0252 41 08 84

Taxi Brouwer
Keyserswey 38-40 Noordwijk
A-Tax de Vries Personenvervoer
Voltstraat 9 Hillegom

0252 41 73 01
0252 41 18 50

071 36 11 000
088 - 800 7 800
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Zwembad:
De Wasbeek
Van Alkemadelaan 12
2171 DH Sassenheim
Tel: 0252 21 55 94

Zwembad:
De Waterkanten
Sportlaan 21
2161 VA Lisse
Tel: 0252 – 414488

Groot bos en Kasteel Keukenhof
Bos is open tussen zonsopgang en zonsondergang
parkeren bij de manage (zie routebeschrijving in deze map)
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Kasteel Keukenhof is soms te bezichtigen. Kijk op:
www.kasteelkeukenhof.nl
Oosterduinsemeer (Como-meer)
Surf en recreatie meer. Er is een klein strandje en de rest is gras
ongeveer 20 min met de auto vanaf het clubhuis
Zee - strand
Langervelderslag ongeveer 25 min met de auto vanaf het clubhuis
Ruïne van Teylingen
Teylingerlaan 23 2215 RT Voorhout
info / afspraak  0252 21 15 97
De ruïne is soms te bezoeken. Kijk op: www.kasteelteylingen.nl
Speeltuin Marijke
Crocussenstraat 3A
Ma t/m vrij 13.00 tot 17.00 uur
Toegangsprijs € 1,- voor niet-leden

Speeltuin de Bijenkorff
Emmastraat 49
Ma, di, do 15.00 tot 17.00 uur
woe, vrij 14.00 tot 17.00 uur
Za 9.00 tot 18 uur

Chimpie Champ (overdekt speeltuin)
Oosteinderweg 247c
1432 AT Aalsmeer
Elke dag van 9.30 t/m 19 uur geopend m.u.v. feestdagen
Kijk op: www.chimpiechamp.nl
Winkelcentrum “Poelmarkt” Vrijdagavond is het koopavond tot 21.00 uur
met daar in een : Snackbar (Snackbar Ali: tel. 0252-418777), Jumbo, Dirk,
Pinautomaat (ABN Amro, Rabobank), slijter, bakker enz.
Lisse centrum: Donderdagavond is het koopavond tot 21.00 uur
met daar in een : Supermarkten: AH, Dekamarkt, Hoogvliet, Dirk, Aldi
Speelgoedzaken: Bart Smit, Toy 1 story
Overige : Blokker, Hema, Kruidvat, div boekhandels, kleding winkels,
pinautomaten, enz.
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Met de auto naar het Keukenhofbos:
Routebeschrijving tussen (start parkeerplaats)
• Links af
• Kruising rechtdoor
• T-splitsing linksaf
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• Met de bocht mee
• Rotonde rechtsaf
• Rotonde rechtdoor (aan uw linker hand tuincentrum Overvecht)
• Stoplicht rechtdoor
• 1e afslag linksaf
• rechtdoor (langs sportvelden)
• Door S bocht
• Bij de paarden manege / andere scouting groep parkeren
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Met de auto naar het Langevelderslag strand
•

Vanaf parkeerplaats voor het clubhuis links afslaan

•

Kruising rechtdoor

•

Bij T-splitsing links afslaan

•

Rechtdoor tot rotonde

•

Rotonde rechts afslaan

•

Rotonde rechtdoor

•

Stoplicht rechtdoor

•

Rotonde links afslaan (staat bord Langervelderslag)

•

Over het spoor

•

Rotonde rechtdoor

•

Onder viaduct door

•

Rechtdoor

•

Scherpe bocht naar links

•

1ste weg rechts

•

Rechtdoor rijden

•

Bijna aan einde grote parkeerplaats (aan je rechterhand)

•

Laatste stukje lopen

•

U bent aan gekomen op het strand veel plezier !!!
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Huisregels:
•

Geen auto’s op het terrein.
Parkeren in de vakken bij de ijsbaan of in de buurt
(dus niet voor het hek van het weiland).

•

Eventuele aanhangers kunnen bij de botenloods worden
geparkeerd.

•

Er mag niet gekookt worden in de zalen i.v.m. de rookmelders (let op
met kaarsen).

•

Roken is uitsluitend buiten toegestaan. Peuken dienen in de
afvalbak te worden gedeponeerd. Eerst goed uitmaken!

•

Kampvuur/bbq alleen in de kampvuurplaats en de daarvoor
geldende regels.

•

De daken van de gebouwen mogen niet betreden
worden.

•

Denk aan de buren (na 22.00 uur stil).

•

Als je tussendoor weg gaat: alle ramen / deuren sluiten, voordeur en
hek op slot.

•

Bij het (tijdelijk) verlaten van de ruimtes: verlichting uit!

•

De vluchtwegverlichting mag ’s nachts worden uitgeschakeld met de
knop boven de deur van de meterkast. De vluchtwegverlichting
wordt dan gedurende 8 uur uitgeschakeld en gaat dan automatisch
weer aan. Afdekken van de vluchtweglichting is niet toegestaan.

•

Op dinsdag (soms maandag) wordt de vuilcontainer geleegd,
neerzetten bij de brievenbus (maandagochtend neerzetten a.u.b.).
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Bij vertrek:
•

De zalen vegen of als het nodig is dweilen.

•

Keuken / hal / wc / douche schoonmaken .

•

Koelkast/vriezer leeg maken.
(stekker uit het stopcontact).

•

Tafels en stoelen op plek terug zetten, voor indeling zie indeling
clubhuis.

•
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Ramen en deuren dicht.
(deur dicht is met klink omhoog halen).

•

Radiatoren dicht draaien, alle lichten uit.

•

Het terrein om het clubhuis moet schoon en netjes worden achter
gelaten.
• Geen takken in de sloot.
• Gemaakte hutten dienen afgebroken te worden .
• Al het afval wat niet in de container past dient
mee genomen te worden.

•

Eventuele bijzonderheden / schade melden aan de verhuurder.
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Disclaimer gebruik Wifi Scoutinggroep Shawano’s
•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

Scoutinggroep Shawano’s neemt geen verantwoordelijkheid voor de
informatie die door de gebruiker geplaatst is op een server of
gepubliceerd is op internet. Een gebruiker is geheel verantwoordelijk
voor de informatie die op de server/internet geplaatst wordt. De
inhoud en strekking van de tekst en afbeeldingen mogen in geen
geval pornografisch, discriminerend of anderszins aanstootgevend
zijn. De gebruiker is verplicht zich te houden aan de letter van de
wet aangaande copyright. U mag niets naar het internet uploaden
waarvan u niet zeker weet dat u het copyright bezit.
De gebruiker verklaart Scoutinggroep Shawano’s nooit
verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van het internet,
netwerk en/of verlies van data door technische of andere storingen.
Scoutinggroep Shawano’s neemt geen verantwoordelijkheid voor de
veiligheid van apparatuur, configuraties, verwijderingen van de
beveiliging of wijzigingen aan bestanden als gevolg van het gebruik
van het draadloze netwerk.
Scoutinggroep Shawano’s biedt geen ondersteuning bij het opzetten
van een verbinding op apparaten van derden. Raadpleeg hiervoor
de handleiding van uw apparatuur.
Er is geen vast limiet gesteld op de hoeveelheid data die mag
worden verstuurd en ontvangen. Scoutinggroep Shawano’s kan
ingrijpen als er significant meer dataverkeer wordt gebruikt, dan voor
gemiddeld één gebruiker te verwachten valt.
Een goede signaalsterkte kan niet gegarandeerd worden. Het is
mogelijk dat u verschillende signaalsterktes opmerkt.
Een WiFi netwerk is minder goed beveiligd, zorg dus zelf voor een
goede virusscanner en firewall.
Scoutinggroep Shawano’s heeft het recht het draadloos netwerk op
ieder gegeven moment te deactiveren, om onderhoud te verrichten.
Gegevens die wij mogelijk van u te weten komen door uw gebruik
van WiFi in Scoutinggroep Shawano’s, worden door ons niet
verwerkt, gebruikt of aan derden verstrekt.
gebruiker verklaart Scoutinggroep Shawano’s niet verantwoordelijk
te stellen voor enige claims, schade of vervolgschade die
voortvloeien uit activiteiten van de gebruiker, en verplicht zich
Scoutinggroep Shawano’s direct op de hoogte te stellen als
gebruiker enige claims ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van
de gebruiker op het Internet dan wel server. Deze
verantwoordelijkheid vervalt niet na beëindigen van het gebruik van
de internettoegang.
Door gebruik te maken van onze gratis WiFi-verbinding, gaat u
akkoord met de regels en de voorwaarden zoals hierboven gesteld.

Wifi gebruikersnaam:
Wachtwoord:
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Kampvuur
Het houden van kampvuur is uitsluitend toegestaan indien wordt voldaan aan
de onderstaande regels:
o Kampvuur is uitsluitend toegestaan in het midden van de kampvuurkuil
op het scoutingterrein.
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o Het kampvuur moet worden gehouden onder toezicht van tenminste
één volwassene.
o Het kampvuur mag maar een beperkte omvang hebben maximaal 1m³.
o Het hout moet schoon en droog zijn. Het verbranden van afval dan wel
geschilderd, gelakt of anderszins bewerkt of verlijmd hout is niet
toegestaan.
o Het hout wat eventueel aanwezig is in het houthok mag gebruikt
worden, mits met mate.
o Er mogen geen brandbare vloeistoffen en rook verwekkende stoffen
worden gebruikt.
o Bij windkracht 5 of meer mag er geen kampvuur worden aangelegd.
o Bij het kampvuur moeten tenminste 1 schep, 1 hark en 2 volle emmers
water aanwezig zijn. Dit is in het houthok aanwezig en mag niet buiten
de kampvuurkuil worden gebruikt. Voor de emmers water staat er
achter het houthok een regenton of anders uit de sloot water halen.
o Na afloop moet het vuur volledig gedoofd zijn en de resten worden
opgeruimd in de vuilcontainer.
o Het kampvuur mag niet worden aangelegd in de nabijheid van opslag
van brandbaar materiaal.
o De aanwijzingen van functionarissen van de brandweer, de politie en
andere overheidsdiensten inzake de veiligheid moeten stipt worden
opgevolgd.
o Op grond van artikel 5.20 van de algemene plaatselijke Verordenig
Lisse is ontheffing verleend voor het houden van een kampvuur op het
scoutingterrein aan de Randmeerstraat.
Aan deze ontheffing zijn bovenstaande voorwaarden verbonden die in
acht genomen moeten worden.
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Plattegrond en indeling tafels en stoelen
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Zaal 1:

•
•

5 tafels (120x80x58 cm) 1
25 krukjes (rond 35cm, hoogte 35 cm) 2
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Zaal 2:
•
•
•
•

7 tafels (80x80x76 cm) 3
30 stoelen (42x37x46 cm) 4
5 inklaptafels (220x50x78 cm) 5
10 inklapbanken (220x27x47 cm) 6

Zaal 3:
•
•

16 inklapbanken (220x27x47 cm) 7
8 inklaptafels (220x80x78 cm) 8

Zaal 4:
•
•

6 tafels (120x80x76 cm) 9
40 krukjes (rond 35cm, hoogte 51 cm) 10

Zaal: 5:
•

Alleen bij weekverhuur i.o.m. verhuurder

