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Inleiding 

 
De Chirolokalen Happy-Dorp zijn, afgewerkt in 2007.  Ze zijn het resultaat van de steun en inzet van 
vele vrijwilligers en Chiro-sympathisanten. De lokalen zijn ideaal als ruime weekendplaats, voor een 
onvergetelijk weekend met je jeugdvereniging.  Tijdens de grote vakantie is het ook mogelijk de 
lokalen te huren voor een bivak.   
 
Deze informatiebrochure probeert de nodige informatie te bundelen zodat jullie een zorgeloze 

kampervaring kunnen beleven. 

Je vindt hier ook een beschrijving van de verschillende lokalen zodat je weet hoe je ze mag 

verwachten en hoe wij ze terug wensen.   

 

De 3 lokalen die wij verhuren zijn allemaal voorzien van een brandalarm, gordijnen en verwarming. 

Bij vertrek verwachten wij dat al deze voorzieningen nog steeds aanwezig zijn. Daarnaast is het 

lokaal van onze aspiranten, dit is 1 van de 3 lokalen, gedeeltelijk gemeubileerd. Graag zouden we 

deze meubels ook in goede toestand terug aantreffen. 

 

Meer informatie over deze lokalen vindt u terug op bladzijde 10.
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Ligging 
 

Adres:    Chirolokalen Happy-Dorp  
Kerkstraat 62b  
2910 Essen  

 
Essen is helemaal in het noorden van België gelegen, in de provincie Antwerpen en wordt bijna 
volledig omgeven door Nederland. Het is een rustige gemeente met veel groen.  Een geschikte plek 
voor een geslaagd weekend/zomerkamp.  
De lokalen liggen dicht bij het centrum en het station.  

De locatie is ideaal wat betreft bereikbaarheid en mogelijkheden om inkopen te doen (bakkers, 

slagers, supermarkten,...). 
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Bereikbaarheid 

De trein 

De lokalen liggen op een 500m van het station van Essen, eindpunt van lijn12 
Vanuit dit station zijn er directe verbindingen naar 

- Lokale trein naar Antwerpen en Roosendaal (NL) (minstens 1 per uur) 
- IC verbinding met Brussel via Antwerpen (niet in het weekend) 

Meer informatie:  www.nmbs.be  

De bus 

Vlakbij de lokalen is er een bushalte van de lijn.  Halte „Essen Sint-Antoniuskerk“ (Halte 105354) 
Vanhier uit kan je elk uur de bus nemen naar Kalmthout en Kapellen.   
Meer info:  www.delijn.be  

 

De fiets 

Ook met de fiets is de locatie veilig  te bereiken. 
Je kan gebruik maken van de fietsostrade   Antwerpen - Essen.  Het eindpunt van deze fietssnelweg 
is het station van Essen,  dus vlakbij de locatie! 
 
Ook via het fiets knooppunten netwerk is de locatie eenvoudig te bereiken. 
 
Als je van knooppunt 58 nr 59 fiets kruis je de N122. Steek deze over en neem onmiddellijk rechts 
het fietspad. Bij de eerste bocht rijd je de oude baan in (apart fietspad)  op het kruispunt  met de 
Kerkstraat en Belliestraat draai je de Kerkstraat in en vind je 500 m verder op de linkerkant de 
locatie. 
 
Je kan natuurlijk ook tsn knooppunt 22 en 55 het netwerk verlaten in de buurt van het station. 
 
Of vanuit het Nederlandse knooppunt netwerk via knooppunt 29. 
Meer info: http://fietsrouteplanner.vlaanderen-fietsland.be/  

 

De auto 

Vanuit Antwerpen   volg je best de E19 richting Breda,  neem afslag Sint-job.   De N117 brengt je tot 

in het centrum van Essen. 

Vanuit Nederland neem je best de autosnelweg tot Roosendaal.  Neem de afrit  Nispen /Essen  de 

N162 brengt je probleemloos in het centrum van Essen. 

http://www.nmbs.be/
http://www.delijn.be/
http://fietsrouteplanner.vlaanderen-fietsland.be/
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De keuken 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving 

Er zijn 3 grote gasvuren en 2 kleinere, de gas wordt aangevoerd via een gasleiding, geen geklungel 
met gasflessen.  Er is een grote afwasbak.  Achter de keuken is een berghok, waar eten en potten en 
pannen gestockeerd kunnen worden.  De diepvriezer  en koelkast mogen gebruikt worden.  
 
Centraal in de keuken vind je 2 grote inox tafels. 
 
Er is een beperkte voorraad kookgerei, borden en bestek.  Indien deze gebruikt worden verwachten 
we netjes gestapeld en proper terug. 

 

Aandachtspunt 

 

de afvoer van de afwasbak heeft zijn beperkingen!  Niet alles kan ongestraft door de afvoer,  

gebruik de container voor etensresten. 
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Thermostaat 

 

Op de thermostaat zelf (zie foto) hoort u de draaiknop op de 

gewenste temperatuur te draaien. 

Daarna kan men elke verwarming in de gebouwen afhankelijk van 

elkaar gebruiken. Dit gebeurt door de draaiknop van de 

verwarming zelf open te draaien. 

Inventaris 

- 1 diepvriezer  - 1 kleine koelkast 

- 1 grote koelkast  - 1 waterkoker 

- 40 borden  - 18 diepe borden 

- 40 vorken  - 40 messen 

- 40 lepels  - 40 dessertlepels 

- 35 mokken  - 10 aardappelmesjes 

- 2 pollepels  - 3 spatels 

- 5 pannen  - 16 tafels 

- 106 stoelen  - 5 kookpotten (2 hiervan met deksel) 

- 8 barkrukken  - 1 vergiet 

 
Er zijn ook een aantal voorwerpen waarvan het aantal kan wisselen. Dit zijn: 
 

- 1 schuurborstel  - 4 aftrekkers 

- 3 vegers  - 1 glazen kan 

 

Bij uw aankomst tellen we het aantal aanwezige exemplaren en verwachten wij ditzelfde aantal 

terug bij het afsluiten. 
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De refter 

 

De refter is voorzien van stoelen en tafels voor ± 70 personen.  Dit lokaal grenst aan de keuken en is 

gemakkelijk bereikbaar via de hal.  Er is tevens een doorgeef luik tussen de keuken en refter. 

Gelieve na de verhuur de tafels en de stoelen aan de kant de plaatsen en de zaal netjes achter te 

laten. 

De buitendeuren kunnen vergrendeld worden met een haakje in de muur,  aangeraden wordt 

omdat te gebruiken om dichtwaaien te voorkomen. 

Aandachtspunt: 

We merken vaak dat na verhuur de rookmelder verwijderd of afgebroken is.  Dit is absoluut 

onaanvaardbaar. Bij vaststelling zullen de kosten doorgerekend worden aan de huurder. 
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Het sanitair 

 

Het sanitair is gescheiden voor jongens en voor meisjes, er is een afzonderlijk toilet voor 
rolstoelgebruikers.  Voor de meisjes zijn er 3 toiletten, een wasbak met 4 kranen en een 
gezamenlijke douche met 4 douchekoppen.  Aan de jongenszijde is een pissain, een toilet (met 
deur),  een wasbak met 4 kranen en een gezamenlijke douche met 4 douchekoppen.  
De douche is voorzien van een thermostatische kraan voor optimale temperatuur regeling. 
De sanitaire blok is volledig nieuw van 2007. 

Aandachtspunten: 

De toiletten zijn geen alleseters! Let op dat ze goed doorgespoeld worden en er bij de meisjes 

gebruik gemaakt wordt van de vuilbakjes i.v.m. maandelijkse hygiëne. 

 

Gelieve voldoende te verluchten bij gebruik van de douches. 

Voor het sanitair zijn strepen geschilderd. De strepen bakenen een zone af waar auto’s zeker niet 

mogen parkeren of over mogen rijden! 
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De slaap-/speellokalen 

 

In 2007 werden 3 nieuwe lokalen gebouwd. 
Alle lokalen kunnen verduisterd worden met gordijnen. 
In principe zijn deze lokalen leeg, je kan er soms wel een oude zitbank terug vinden, doch dat 
proberen we tot een minimum te beperken met betrekking tot de brandveiligheid. 
 
Als je iets wil ophangen gebruik je de houten latjes in de muur. (geen plakband/punaises op muren 
en deuren AUB). 
 

Aandachtspunten 
 
We merken vaak dat na verhuur de rookmelder verwijderd of afgebroken is.  Dit is absoluut  
onaanvaardbaar. Bij vaststelling zullen de kosten doorgerekend worden aan de huurder. 
 
Let ook op economisch gebruik van verlichting en verwarming. 

 
Gelieve de ramen aan de achterzijde gesloten te houden i.v.m. burenlawaai. 
Ook vragen wij om eventuele muziekinstallaties aan de keuken te plaatsen zodat onze achterburen hier 
ook een minimale last van ondervinden. 
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Het plein en omgeving 

 

Voor de lokalen  vind je een grasplein van ongeveer  500 m². 
Dit is een speelplein, geen parking!  Gelieve auto’s enkel voor laden en lossen toe te laten op het 
plein. 
 
Naast het plein  vind je een ruime geasfalteerde parking. 
 
Aan de overkant van de straat vind je een speelbos(je).  Dit is uitstekend geschikt om een leuk bos 
spel te spelen. 
 
Op 10 min. Wandelen heb je het sportpark  (Moerkantsebaan 32) 
Je vindt hier   
  Betalend: een  ruime sporthal, danszaal, atletiek piste, voetbal plein, tennispleinen 

   Info en reservaties via de sportdienst van de gemeente sport@essen.be  
    +32 3 670 0145 

Gratis:   Finse piste,  speeltuintje,  voetbal/basket pleintje, skatepark, speelweide 
 

 
 

mailto:sport%40essen.be
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Roken 

 

Roken is niet toegestaan in de gebouwen.  De gebouwen 

worden doorgaans door jeugdgroepen afgehuurd en we willen 

de leiding hiervan zeker even op hun voorbeeldfunctie wijzen! 

Het afkoppelen,  verwijderen van de rookmelders is absoluut 

verboden dit in verband me de veiligheid van de 

vakantiegangers.  

De rookmelders kunnen niet verwijderd worden zonder ze te 

beschadigen,  de kosten voor vervanging alsook eventuele 

boetes en ingebrekestellingen van de brandweer komen te 

lasten van de huurder. 

 

 

 



 

 

 
Informatie map 

Pagina 13 Chiro Happy-Dorp 

Nuttige gegevens 

Dokter 

Wachtdienst:  03 650 52 53 

Apotheek 

Er zijn verschillende apotheken in de buurt.    

Apotheek MG Pharma 
Stationsstraat (C) 130 
2910 Essen 

Apotheek Moerkant 
Moerkantsebaan 49 
2910 Essen 

Apotheek Van Schil 
Nieuwstraat (C) 31 
2910 Essen 

Apotheek van wacht:  www.geowacht.be (avond)   0903 92248  (22u >9u) 

Bij de lokale apotheek hangen normaal de gegevens van de wachtdienst uit 

Antigif centrum:   

070 245 245 

Tandarts 

Wacht nummer:  0903 39 969  

Ziekenhuis 

 AZ Klina  
Augustijnslei 100 
 2930 Brasschaat 
Telefoon:03 650 50 50 

 

Dit ziekenhuis beschikt over een spoed dienst waar je  (bij voorkeur na doorverwijzing van de 

dokter)  terecht kan.   Heb je een echt noodgeval gebruik dan het noodnummer 112 ! 

Politie 

De locale politie (zone Grens)  03 620 29 29 

Of www.pzgrens.be  
 

http://www.geowacht.be/
javascript:void(0)
http://www.pzgrens.be/
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VVV kantoor 

Vlakbij het karrenmuseum in de tasberg vind je het VVV kantoor.  De medewerkers daar helpen je graag 
verder met alle praktisch informatie om je verblijf nog waardevoller te maken. 

 
VVV Toerisme Essen vzw  
Moerkantsebaan 50  
2910 Essen  
Tel. +32 (0)3 677 19 91 

 

Meer info: http://www.vvvessen.be/  

Zwemmen 

Vlakbij is er het gemeentelijk zwembad de Vennen, helaas sluit dit in juni 2015 
 
Niet getreurd op fiets afstand zijn er verschillende alternatieven 
 

In Roosendaal subtropisch zwembad  de stok http://www.destok.nl/ 
De Stok 1  
4703 SZ Roosendaal  
tel +31 165 58 59 59 

 
In Zundert    http://www.zwembad-dewildert.nl/  

Wildertsedijk 61 
4881 ET Zundert 
T: 076 - 597 11 17 

 
In Hoogerheide zwembad “de Plantage” http://www.kuijlen.info/Plantage/  

Sportlaan 4  
4631 CR Hoogerheide  
0164-612590 

 
Gemeentelijk zwembad in Kalmthout  http://www.kalmthout.be/sportaccomodatie-gemeentelijk-
zwembad.html  

Kapellensteenweg 90 
2920 Kalmthout 
+32 3 666 95 02 
sport@kalmthout.be  

 

 

http://www.vvvessen.be/
http://www.destok.nl/
http://www.zwembad-dewildert.nl/
http://www.kuijlen.info/Plantage/
http://www.kalmthout.be/sportaccomodatie-gemeentelijk-zwembad.html
http://www.kalmthout.be/sportaccomodatie-gemeentelijk-zwembad.html
mailto:sport@kalmthout.be
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Prijzen  2015 

Weekend 

De weekends lopen van vrijdagavond,  ± 19u tot zondagmiddag, ten laatste 12u.  
Prijs per persoon, per nacht:    € 3  
Minimum prijs per nacht:   € 50,00  
Voorschot:     € 100,00  
Waarborg:     € 150,00  

 

In deze prijs werd het energieverbruik (water, elektriciteit en gas, WEG) niet inbegrepen. De kosten 

voor het gebruikte WEG worden na de huurperiode berekend aan de hand van de actuele prijzen. 

Het voorschot en de waarborg dienen betaald te worden voor de start van het weekend en worden 

in mindering gebracht bij de uiteindelijke afrekening, na het weekend 

Bivak 

De dag van aanvang zijn de lokalen beschikbaar vanaf 14u. De dag van vertrek moeten de lokalen 
verlaten worden om 12u.  
De lokalen worden in de zomervakantie verhuurd voor kampen in periodes van 10 dagen, 
uitzonderingen zijn eventueel mogelijk.  

Prijs per persoon, per nacht:    € 3  
Minimum prijs per nacht:   € 100,00  
Voorschot:     € 600,00  
Waarborg:     € 600,00  

 

In deze prijs werd het energieverbruik (water, elektriciteit en gas (WEG)) niet inbegrepen. De kosten 

voor het gebruikte WEG worden na de huurperiode berekend aan de hand van de actuele prijzen. 

Het voorschot en de waarborg dienen betaald te worden voor de start van het bivak en worden in 

mindering gebracht bij de uiteindelijke afrekening, na het bivak. 
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Checklist sleuteloverdracht 

 

Hieronder staan enkele puntjes opgesomd die wij van waarde achten. 

Indien hier geen/onvoldoende rekening mee gehouden wordt, kan dit het 

(gedeeltelijk) achterhouden van de waarborg als gevolg hebben. 

 

o De afwas is gedaan. 

o Borden zijn netjes gestapeld en bestek ligt in de desbetreffende laden. 

o De ijskast/diepvriezer zijn leeggemaakt en proper. 

o De vuren zijn proper. 

o De rookmelders in de refter en slaapruimten zijn nog steeds aanwezig. 

o In de refter zijn de stoelen en tafels terug aan de kant geplaatst. 

o De toiletten zijn doorgespoeld en niet verstopt. 

o De douche, toiletten en andere ruimten zijn proper. 

o Alle deuren en deurklinken zijn nog steeds aanwezig. 

o Het plein is opgeruimd. 

o Het afval is in zwarte zakken geplaatst. Op deze manier kan het gemakkelijk in de container 

gedaan worden. 

 

 


