
Adres Hullehuis:

Lodorp 91, 9800 Lotenhulle (Aalter)
Kasper 0479 698 198
Sarah 0479 28 64 54

Onze woning voldoet aan alle wettelijke eisen inzake aanmelding,
brandveiligheid, vergunningen, kwaliteitseisen, ...

Wat is inbegrepen in de prijs: 

We kiezen ervoor om geen extra kosten aan te rekenen voor water, 
elektriciteit en verwarming. Wel vragen we om verstandig met de 
energie om te springen, op deze manier kunnen we onze ecologische 
voetafdruk beperken en onze prijzen democratisch houden.

Het gebruik van de infraroodcabine is inbegrepen in de prijs.

Ook is er een beperkte voorraad vaatwastabletten, afwasmiddel, 
wasmiddel, schuursponsjes, pellets, toiletpapier, kruiden, koffie,
poetsgerief, stofzuiger en vuilzakjes aanwezig.

Andere voorzieningen: Strijkijzer, wasmachine, vaatwas, 
haardroger, droogrek, Ipod-dock, radio, dvd/blu-ray-speler, 
kabeltelevisie, staafmixer, keukenweegschaal, selectie dvd's 
(kinderen en volwassenen), gezelschapsspelletjes,... 

Wij zorgen voldoende dekbedden en hoofdkussens en uiteraard zijn 
de matrassen voorzien van matrasbeschermers.

Een waarborg vragen wij niet, uiteraard vragen we wel om de woning
als “goede huisvader” te behandelen en opgeruimd achter te laten 
bij vertrek.

Roken en dieren in de woning zijn niet toegelaten. Wil je je hond 
of kat toch in de buurt, er zijn een aantal goede dierenverblijven
in de buurt, de contactgegevens staan verder in deze bijlage.

Gelieve melding te doen van eventuele problemen, gebreken, 
defecten, schade,... dan kunnen we dit zo snel mogelijk in orde 
brengen. (Kasper 0479 698 198)



Wat dien je zelf mee te brengen:

Slaapkamers:
Onderlakens en dekbedovertrekken: 

Stapelbed: 
Onderlaken: 2 x 90cm x 200 cm  
Dekbed: 2 x 140 x 200 cm

Groot dubbel bed: 
Onderlaken: 1x 180 cm x 200 cm  Dekbed: 240 cm x 200 cm

Kastbed: 
Onderlaken: 1 x 160 cm x 200 cm
Dekbed: 240 cm x 200 cm

U kan ervoor kiezen om de bedden door ons te laten opmaken, deze 
optie kost 7 euro/persoon. Gelieve dit duidelijk te vermelden bij 
de boeking.

Badkamer:
Badhanddoeken, douchematje, badjassen, toiletgerei, zeep en 
shampoo.

Keuken:
Schoteldoek, keukenhanddoeken, eten en drinken.



Openbaar vervoer:

Bus: 
Voor de deur van de vakantiewoning is er een bushalte (Halte 
Kerk). Daar stopt Lijn 15 (naar Gent!) en belbus 185.

Lijnbussen die door Aalter rijden:
Lijn 15 Gent – Drongen – Nevele – Tielt
Lijn 64 Aalter – Eeklo
Lijn 86 Deinze – Nevele – Bellem
Lijn 87 Deinze – Aalter – Maldegem

Meer info www.delijn.be

Trein: 
Station Aalter (6,7 km)
Station Bellem (6,1 km)
Station Deinze  (11,2 km)

Meer info: www.belgianrail.be

Taxi:
Move-Trans Aalter: 0491/612.536 of 09/278.23.48
Taxi Leiestreek Deinze:  09 277 87 62 

 
Fiets-delen: Blue-bike Deinze 
Meer info: www.blue-bike.be/nl/blue-bike-points/deinze

Winkels en voorzieningen in Lotenhulle:

Spar supermarkt <50m:  (ook slagerij, brood, traiteurdienst, 
ontbijtmanden,...) 
Open zondagvoormiddag, gesloten op maandag.
www.sparlotenhulle.be

Slagerij Leander <200m: www.slagerijleander.be (ook 
cateringsdienst, kant en klaar maaltijden,...)

Bakkerij Patriek <200m: www.patriek.be (ook broodautomaat 
7/7,24/24)

Fietsen Beert <50m: http://www.handelsgids.be/aalter/beert/ 
(cadeau-artikelen, postkaarten, fietsen en toebehoren, elektro, 
speelgoed,...)
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Café 't Volkshuis <50m: http://www.handelsgids.be/aalter/t-
volkshuis/ (ook feestzaal “'t Dorpshuis van Loo”, voetbal, 
biljart, terras met speelpleintje achteraan)

Café Duivenlokaal <50m: 
www.lecavzw.be/tradities/volkscafes/duivenlokaal-aalter-0  (ook 
feestzaal, biljart, croque uit het vuistje, terras.

Apotheek Bonte <300m:  
https://sites.google.com/site/apotheekaalter/ 

Bank KBC <50m: www.spaargids.be/sparen/kbc/aalter-lodorp-111 (ook 
bankautomaat)

Bibliotheek Lotenhulle <100m: www.aalter.be/product.aspx?id=163 
(Open op woensdag, van 16.00 u tot 19.00 u en vrijdag, van 17.00 u
tot 19.00 u)

Poolhouse Wellness <1km: www.poolhouse.be (Massage, (privé- 
zwembad, whirlpool, sauna, IR cabine, Turks stoombad, douches, 
dompelton, schoonheidsinstituut,...)

Restaurant 't Robbeke <200m: www.robbeke.be (Frans-Belgische 
keuken, terras)

Restaurant Grillhuisje <2km: www.grillhuisje.be (ook feestzaal)

Artemeersmolen <3km: www.flourpower.be/poeke (werkende 
bakkersmolen, winkel in de molen met sublieme graanproducten)

Dierenhotel <2km: www.dullaershoeve.be en www.baarlaarshoek.be 

 
Winkels en voorzieningen in Aalter (+/-4km)  :

Enkele grote supermarkten (Aldi, Colruyt, Delhaize, Carrefour...),
bankfilialen, nachtwinkel, frituur, pizza, restaurantjes en 
cafés ... 

Marktdag = Woensdag

Cinema Capitole: www.cinemacapitole.be (heel gezellige 
kleinschalige cinema, 7 euro/persoon)

Dienst Toerisme en Cultuur / Gemeentehuis: 
www.aalter.be/product.aspx?id=163 

Kringloopwinkel / Fietsverhuur: 
www.kwmeetjesland.be/nl/kringwinkel-aalter (ook fietsverhuur 
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http://www.kwmeetjesland.be/nl/over-viva-velo) 

Zwembad Aalter: www.aalter.be/product.aspx?id=21 (gemeentelijk 
zwembad, sportcomplex, looppiste)

Winkels en voorzieningen in Deinze (+/-9km):

Marktdag = Woensdag

Binnenspeeltuinen: www.kidsadventure.be en www.jungleworld.be

Brielmeersen: Provinciaal park en recreatiedomein   
www.deinze.be/fb111ojnd934ahkb1bxib121.aspx (gratis toegankelijk, 
dierenpark, grote speeltuin, taverne, looppiste,...)

Zwembad Palestra: Stedelijk zwembad 
www.deinze.be/fb111uond934gmkb1bxib225.aspx 

Deinze Yacht Club VZW: www.deinzeyachtclub.be (aan de Leie, 
aanlegsteiger, slipway)

Bootverhuur Deinze: www.yachtcharterdeinze.com/nl/praktische-
informatie 

Museum Deinze en de Leiestreek: 
www.deinze.be/fb111kmnd934wjkb1bxib96.aspx 

Vespaverhuur: www.rentandgo.be 

 

Nuttige sites:

www.visitflanders.com : toeristische informatieve site van de 
Vlaamse Overheid

www.wattedoen.be : verzamelsite van activiteiten, concerten, 
tentoonstellingen,... in Vlaanderen

www.rommelmarkten.be : voor wie graag rommelmarkten en ruilbeurzen
bezoekt

www.toerismemeetjesland.be : toeristische info Meetjesland

www.aalter.be : website gemeente Aalter, met o.a. 
activiteitenkalender

www.goestingmagazine.be : info over lekker eten, shoppen, 
uitgaan,...
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Vrienden van Hullehuis:

www.petitcirque.be : Hele mooie interieurzaak in centrum Gent met 
een smaakvolle mengeling van nieuw en tweedehands. Je kan er ook 
terecht voor een lekkere koffie met gebak en een goed gesprek met 
zaakvoerster Nele.

www.natuurkudde.be    : Schaapherderin Leen neemt je graag mee op 
wandel met haar kudde door het prachtige domein Drongengoed. Een 
unieke ervaring voor jong en oud. Voor meer info over haar 
prachtige project, bekijk zeker eens de website.

www.casadibatavia.com : Casa di Batavia in Gent biedt Indonesische
gerechten aan waarbij authenticiteit, presentatie en kwaliteit 
centraal staan. 

www.quinteningelaere.com : Kunstschilder waarvan enkele werken te 
zien zijn in het Hullehuis. Tevens de broer van gastheer Kasper.
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Ziekenhuis / Spoed: 

Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze, 
Schutterijstraat 34, 9800 Deinze 
Reistijd met wagen: 13 min/10,3 km

Sint-Andriesziekenhuis Tielt, 
Bruggestraat 84, 8700 Tielt
Reistijd met wagen: 16 min / 13,2 km

UZ Gent,
De Pintelaan 185, 9000Gent
Reistijd met wagen: 21 min/26,7 km

Huisartsen:

Dokter Huyberechts S. <50m:  Lodorp 64/A 
www.wemehak.be/pagina828.html (huisarts, overkant vakantiewoning, 
051 68 83 71)

Dokter Bonami L. <500m: Lomolenstraat 32 
www.wemehak.be/pagina836.html (huisarts, 051 68 72 72)

Noodnummers:

SOS Brandweer of Ambulance: 112
SOS Politie: 101
Antigifcentrum: 070 245 245
Apotheek wachtdienst (na19u): 0903 99 000 of www.geowacht.be
Dokters weekenddienst: 09 374 67 27
Tandartsen wachtdienst: 0903 39 969
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javascript:void(0)
http://www.wemehak.be/pagina836.html
javascript:void(0)
http://www.wemehak.be/pagina828.html

