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1. INLEIDING 

De Chirolokalen Happy-Dorp zijn nieuwe lokalen, 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.  Ze zijn voorzien voor ongeveer 70 personen.   
Deze informatiebrochure verzamelt alle informatie rond de ligging, de omgeving, de 
accommodatie en tot slot de huurprijzen.  Met vragen kan u steeds terecht bij de 
verhuurverantwoordelijke. 

2. 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.  Die locatie is ideaal wat 
betreft bereikbaarheid en mogelijkheden om inkopen te doen (bakkers, 
beenhouwers, supermarkten,...). 

Fig. 1: Platte grond, de lokalen zijn aangeduid met een groene bol. 

3. OMGEVING 

3.1. Spelmogelijkheden 

De lokalen zijn voorzien van een groot grasplein (± 500m²).  Naast het terrein is het 
gemeentelijk zwembad gelegen.  Aan de overkant van de straat is een bosje te 
vinden, groot genoeg om een leuk spel te spelen. 
Op 10 min. wandelen ligt het sportpark, met een basketbalveld, een speelveld, een 
bos en een speeltuin. 
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3.2. Winkelmogelijkheden 

In de nabije omgeving van de lokalen zijn er een bakker en een beenhouwer.  
Sommige bakkers komen leveren voor de zomerkampen.  In de dorpskern van Essen 
zijn een Aldi, GB en Okay supermarkt te vinden.  Op 5 min. stappen zijn er 2 frituren. 

3.3. Bereikbaarheid 

De lokalen zijn eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer, zowel de trein als 
de bus.  Auto’s kunnen geparkeerd worden op de grote, verharde parking naast het 
grasplein. 
 

4. VOORZIENINGEN 

Chiro Happy-Dorp verhuurt 3 grote lokalen (geschikt als slaapplaats), een refter 
(voor ± 70 pers.), een keuken en een sanitair blok. 

4.1. De Keuken 

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 
berghokje, waar eten en potten en pannen gestockeerd kunnen worden.  De 
diepvriezers (2) en koelkast mogen gebruikt worden, alsook de microgolf.   
Het is aan te raden zelf kookgerei, borden, bestek en drankbekers te voorzien. 

 
Foto 1 De Keuken. 
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4.2. De Refter 

De refter is voorzien van stoelen en tafels voor ± 70 personen.  Dit lokaal grenst aan 
de keuken en is gemakkelijk van daaruit te bereiken via de hal.  Er is een directe 
verbinding tussen de refter en de keuken via een doorgeefluik. 

4.3. Het Sanitair 

Het sanitair is gescheiden voor jongens en voor meisjes, plus 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 sanitaire blok is volledig nieuw van 2007. 

4.4. De Lokalen 

In 2007 werden eveneens 3 nieuwe lokalen gebouwd. 
 

Foto 2 De Wasbakken. Foto 3 De Douches. 

Foto 4 De Meisjestoiletten. Foto 5 Het Jongenstoilet. 



 5 

Foto 6 Lokaal. 

5. DE PRIJZEN 

5.1. Weekend 

De weekends lopen van vrijdagavond, +- 19u tot zondagmiddag, ten laatste 12u. 
 

Prijs per persoon, per nacht: € 2,50 
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. 
 

5.2. 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: € 2,50 
Minimum prijs per nacht:  € 100,00 
 

Voorschot:    € 500,00 
Waarborg:    € 500,00 
 

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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6. CONTACT 

Geïnteresseerd?  Mail quintenvl@hotmail.com voor verdere informatie of neem een 
kijkje op de website: chirolokalen happy-dorp 
 
 
 
 
 
 

http://www.jeugdverblijven.be/pblZoekenResultaat.aspx?n=chirolokalen%20Happy-Dorp&pr=Alle&hg=&tr=%20-%20&op=nb&capwv=&capwt=&capzv=&capzt=&bd=nb&tn=nb&zlf=nb&mindgz=&minslz=&mintoeg=&TypeA=True&TypeB=True&TypeC=True&TypeJeugdH=True&TypeEiA=False&TypeNE=False&OpAfstand=False&AfstandPostcode=&Afstand=0&OpDatum=False&aankomst=02022009&vertrek=03022009&

