
Praktische informatie Zelfkook       Spermaliehoeve 

 

EXTRA INFORMATIE ZELFKOOK – praktisch 

Kamers 
-wastafels in de kamer 
-op de EENPERSOONSbedden ligt een hoofdkussen en dekbed (enkel te gebruiken met eigen/gehuurd 
bedlinnen!!) 
-meebrengen: hoeslaken, kussensloop en dekbedovertrek of slaapzak 
 
Voor kleintjes: 2 kinderstoeltjes aanwezig; geen kinderbedjes 
 

Douches en toiletten 
-op de gang, toiletpapier meebrengen 
 

Ruimtes 
-boven klein zaaltje ter beschikking (kinderspeelgoed) 
-beneden ruime veranda (niet verwarmd) en eetruimte ter beschikking 
-grote zaal boven bij te huren 

 

Inkom 
-zeer ruim schoenen- en laarzen ter beschikking  
-kapstokken voor jassen 
-nuttig: laarzen (als u op de boerderij wilt wandelen of op het strand!) en pantoffels (CROCS) meebrengen voor 
binnen. De plakkerige polderkleigrond en boerderijomgeving vragen om wat afspraken indien u het graag netjes 
houdt binnen… 
 

Keuken 
-zeer ruime koelkast ter beschikking, kunnen drankbakken in geplaatst worden. Ook een diepvrieskist ter 
beschikking! 
-grote kookfornuizen 
-1 microgolfoven 
-2 huishoudelijke warmeluchtovens (cake,…) 
-1 traditionele industriële grote gasoven (lasagne, pizza…) (werking wordt uitgelegd bij aankomst) 
-2  huishoudelijke frituurketels: 1 van 6 liter, frituurolie meebrengen/1 van 8liter, frituurolie meebrengen/ 
Industriële frituurketel, 30 liter, frituurolie meebrengen 
-2 huishoudelijke koffiezettoestellen/koffiefilters aanwezig en 1  professionele koffiezet (met koffiefilterpapieren) 
-verschillende thermossen voor koffie  
- waterkoker 
-1 snijmachine (voor charcuterie of kaas) 
-1 broodrooster 
-grote afwasbakken 
-1 huishoudelijke afwasmachine 
(-industriële afwasmachine: kan bijkomend gehuurd worden/Alle producten/verbruik inbegrepen.) 
-soepmixer en  pureestamper 
-bbq-tangen + haardroger om aan te maken, houtskool meebrengen 
-magimix om groenten te snijden 
Meebrengen: keukenhanddoeken, huishoudrol, afwasmiddel, afwastabletten, afwassponsjes, afwasdoek, (alu of 
plastic folie) 
 

Bestek/servies 
- min. 60-tal stuks van dessertbord, soepkommetjes, platte borden, soepborden, gewone glazen, plastic bekers, 
tassen, diverse bierglazen,… 
-20-tal ondertasjes, 45-tal wijnglazen, 30-tal bierglazen, 35-tal champagne/aperitiefglazen 
-ruim aantal inox kommetjes en schotels, inox soepterrines 
-enkele grote, glazen ovenschotels  
-rieten broodmanden 
-bestek ruim aanwezig: mes, vork, lepel, koffielepel en enkele sauslepeltjes 
-mandjes met kloppers, blikopener, ijsschep, wijnopener, aardappelmesjes, taartschep… 
Meebrengen: servietten, … (info 051 55 50 19) 
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Buiten 
-tuintafels  
-tuinstoelen 
-BARBECUE op wieltjes 
Tip om mee te brengen: tuinkaarsen (vaak gevraagd) 
 
VUILNISZAKKEN EN POETSGERIEF ZIJN AANWEZIG! 
 

 


