De lokalen van onze Chiro liggen in het rustige centrum van Meerle ten noorden
van de provincie Antwerpen.

Algemene gegevens.
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Bezichtiging en reservaties

Adres Gebouw

Van Dun Jonas
Ulicotenseweg 41
2328 Meerle
0471 / 35 64 05
verhuur@chiromeerle.be

Ulicotenseweg 2
2328 Meerle
www.chiromeerle.be
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Erkenning Toerisme Vlaanderen.
Type
Brandveiligheidsattest

Erkend | Type A
Ja

Capaciteit
Aantal gebouwen
Totale binnen capaciteit
Bedden
Tentengrond

2
90
geen
50

Gebouw en terrein
Slaapzalen/ Bergruimtes
Totaal aantal slaapzalen (zomer)
# tussen 1 en 4 pers.
# tussen 5 en 13 pers.
# tussen 13 en 24 pers.
Verwarming
Bergruimte beschikbaar
Kelder (oude bestaande kelder)

6
1 (zonder bedden)
1 (zonder bedden)
4 (zonder bedden)
Ja
Ja
Ja

Refter en andere dagzalen
Oppervlakte refter
Refter verwarmd
Aantal dagzalen (zonder refter)
Tafels
Stoelen

125 m²
Ja
geen
20
108

Keuken
Volpensionmogelijkheid
Aantal gasbranders
Aantal kookplaten
Oven
Microgolfoven
Friteuse
Borden, bestek, frisdrankglazen en kommen
Werktafel
potten/pannen
Aantal ijskasten
Aantal diepvriezers
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Neen
4
5
Ja
Ja
Neen
Neen
ja
Neen
2
1
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Sanitair
Aparte voorzieningen voor kampeerders
Aantal toiletten
Aantal urinoirs
Aantal douchekoppen
Toiletten per kamer
HUDO's graven toegelaten
Aantal waterkranen in lavabo's/wastafels
Minimum 2 afgescheiden doucheruimtes
Douches per kamer

Neen
7
5
4
Gedeeltelijk
Neen
14
Ja
Neen

Toegankelijkheid rolwagengebruikers
Toegankelijkheidslabel

geen label

Terrein
Totale oppervlakte terrein
Mogelijke tentengrond
Grasplein
Oppervlakte
Verhard terrein
Oppervlakte
Bos
Oppervlakte
Speeltoestellen
Kampvuur mogelijk
Kampvuur aan te vragen bij de gemeente
Brandhout aanwezig
Delven van putten voor sjorconstructies
toegestaan
Delven van GFT putten toegestaan
Volledig omheind of afsluitbaar
Andere elementen

3.880 m²
370 m²
Ja
2.700 m²
Ja
440 m²
Ja
370 m²
Ja
Een beslissing die jaarlijks wordt bekeken door de
gemeente Hoogstraten.
Neen, wordt door de verhuurder in orde gebracht.
Neen
Neen
Neen
Gedeeltelijk. Enkel voorzijde niet.
Op 100 meter van de locatie zijn er nog extra
speelvelden waaronder Beachvolleybal veld,
minivoetbal, petanque en basketbalveld.

Omgeving
Dorpskern
Speel- en/of sportterrein
Bos
Officiële speelzone aanwezig

< 0,5 km
< 0,5 km
< 0,5 km
Ja

Bereikbaarheid
Bushalte
Treinstation
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< 0,5 km Kerk Meerle
Noorderkempen (niet binnen de 10 km). Wel
bereikbaar met lijnbus vanuit Kerk Meerle.
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Richtprijzen
Prijs per persoon/nacht
Opmerkingen
Minimum aantal personen

4,00 €
prijzen excl. afval en nutsvoorzieningen.
70 personen

Diversen
Water inbegrepen
Elektriciteit inbegrepen
Gas inbegrepen
Verwarming inbegrepen
Dekens beschikbaar
Kussens beschikbaar
Lakens beschikbaar
Afval

Andere tarieven

Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Neen
Restaval : 7,5 euro per volle dichtgebonden zak.
Blauwe zak : 2 euro per volle dichtgebonden zak
Groene zak : 2 euro per volle dichtgebonden zak
Groen afval : vaste prijs van 50 euro per
kampperiode
Nutsvoorzieningen:
Bij aankomst worden de meters bij aankomst en
vertrek opgeschreven en zo wordt het verbruik
berekend aan de hand van de dan geldende
verbruiksprijzen.

Extra informatie
Extra informatie
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1) Tijdens de periode van 1 tem 11 juli is het niet
mogelijk een oplegger met kampmateriaal te
plaatsen op de kampplaats.
2) Tijdens de periode van 1 tem 11 juli is er 1
slaaplokaal minder beschikbaar (capaciteit 13
tem 24 personen)
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Winkels en nuttige nummers.
Bakker

Supermarkt / Bakker

Kippen winkeltje

Beenhouder

Grootwarenhuizen

1) De Merel.
Kerstraat 21
2328 Meerle
2) Spar Expres
Strijbeekseweg 7
2328 Meerle
(levering van drank en dergelijke mogelijk)
3) T’winkeltje
Meerledorp 2
2328 Meerle
4) Stoffels
Heimeulenstraat 20
2328 Meerle
5) Den Boergondiër
Meerledorp 34
2328 Meerle
6) Colruyt
Sint Lenaartseweg 20A
2320 Hoogstraten
7) Delhaize
Vrijheid 241
2320 Hoogstraten
8) Carrefour
Burgemeester J. Van Aperenstraat
2320 Hoogstraten

Apotheek

Apotheek van wacht
Dokter

9) Biopharm
Meerledorp 46
2328 Meerle
www.apotheek.be
10) Dokter Vos
Hazenweg 29
2328 Meerle
03 315 84 54
11) Medische centrum noord
Terbeeksestraat 20
2321 Meer
03 315 85 11
12) Dokter Boeren
Monsieur Eestermansstraat 15
2328 Meerle
03 315 82 21
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13) Igor Vermander
Vrijheid 166
2320 Hoogstraten
03 314 57 84
(meestal bereikbaar in geval van nood).
Wachtpost Turnhout (s’avonds en weekenden)

Tandarts

Fietsenwinkel

Frituur

14) Huisartsenpost Turnhout
Campus Blairon 410
2300 Turnhout
014 41 04 10
15) Tandartsenpraktijk Meerle
Kerstraat 9
2328 Meerle
03 369 23 28
16) Patrick Jordens
Chaamseweg 20/A
2328 Meerle
03 315 85 27
17) Fietsen Bastijns
Meerledorp 50
2328 Meerle
03 689 89 90
18) Mega bijt
Strijbeekseweg 1
2328 Meerle
19 ) T’fritkot
Meerledorp (over tankstation)
2328 Meerle

Post

Bank

Cafe’s

19) Post Hoogstraten
Gravin Elisabethlaan 9A
2320 Hoogstraten
20) KBC Meerle
Meerledorp 58
2328 Meerle
(geldautomaat)
21) Posthoorn
Kerkstraat 4
2328 Meerle
(meer dan 150 verschillende bieren)
22) Buurman en Buurman
Kerkstraat 25
2328 Meerle
23) Jeugdhuis den Dorpel
Gemeentenplein 2
2328 Meerle
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Garage

24) T’eekhoorntje
Strijbeekseweg 38
2328 Meerle
03 315 70 73
25) Garage Jansen
Voort 2
2328 Meerle
03 315 01 38

Sport en Ontspanning
De mosten

Goodlife cablepark
Sportoase

Sporthotel Bruurs

Dark Forest Airsoft

Bowling

Zwemmen (openlucht)
Minigolf
Speeltuin
Kano varen
Teambuilding activiteiten
(www.buitenspel.be
Speleobox
(vanaf 2019 nieuw klimpark)
Waterski kabelbaan
(www.goodlifecabelpark.be
Zwemmen ( basic binnenbad en
glijbaan)
Fitness
Fitness
Squach
Tennis
Badminton
Welness
Zwembad (basic)
Airsoft outdoor
Airsoft indoor
Airsoft voor kinderen
Nerf Battle
Archery-tag
Bumberball
Dodgebal
Solex rijden
Kruisboogschieten
Sumoworstelen

26) Hoogeind 75
2321 Meer

Bowling breebos

31) Merksplassesteenweg 104
2310 Rijkevorsel
info@glowbolbreebos.be
32) Nassausingel 28
4811 DG Breda
076 521 84 52
info@bowlingbreda.nl

Bowling Breda
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27) Hoogeind 75
2321 Meer
28) Werelakker 20
2320 Hoogstraten
29) Sportlaan 22
5111 Baarle Nassau

30) De Kneut in Ulicoten.
www.dekneut.nl/activiteiten
Dorpstraat 79
5113 TD Ulicoten
+31 13 51 99 631
info@dekneut.nl
(op 5 km afstand van de
Chiro)

Diversen
Wees bewust van uw verbruik laat niet onnodig lichten branden, water stromen, ect.
Bijlage 1 : Foto’s lokalen en terreinen
Bijlage 2 : Grondplan gebouwen en terreinen
Bijlage 3 : Aanduidingen van locaties in Meerle
Bijlage 4 : Regelement tafels en stoelen.
Bijlage 5 : Checklist materialen.
Bijlage 6 : Verbruikstabel.
Bijlage 7 : Bivakreglement.
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Bijlage 1 : Foto’s lokalen en terreinen.
Algemene foto

Terrein dat aan het gebouw gelegen is incl. basketbalveld
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De zone voor het kampvuur

De uitsparingen aan de zijkanten die als
zone’s voor de tenten dienen

Overzicht voetbalveld aan het lokaal
gelegen
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De eetzaal voorzien van 20 tafels en 108 stoelen

De Slaaplokalen
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Slaaplokaal waarbij een toilet aan verbonden is.

Lokaal dat als slaaplokaal of als opbergruimte kan dienen.
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De Keuken

Overzicht

Overzicht

Gasvuur + oven

4 industriële gaspitten

De kelder voor opslag
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Toiletten

6 toiletten aanwezig

Toilet voorzien van vuilnisemmer en borstel

4 urinoirs
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Douche en wasruimte

4 aparte douche cabines incl kleine kleedruimte

De wasbakken
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De Speelterreinen op korte afstand van de Chiro

Beachvolleybalveld

Verhard plein voor basketbal of andere spelen

Grasveld op locatie
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Bijlage 2 : Grondplan

Rood = Chiroterrein
Blauw = Extra speelvelden
Geel = route naar speelvelden
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Bijlage 3 : Aanduidingen van Locaties in Meerle
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Bijlage 4 : Reglement tafels en stoelen

Gelieve tafels en stoelen terug te plaatsen zoals
onderstaande foto’s!
-

19

Er bevinden zich 108 stoelen in de zaal.
De stoelen worden na gebruik steeds teruggeplaatst tegen de muur onder de brander.
U plaatst de stoelen op de volgende manier:
2 rijen van 9 stapels.
Elke stapel bevat 6 stoelen
De tafels worden tegen de muur geplaatst rechts van de deur van het sanitair gedeelte.
Er zijn 20 tafels aanwezig.
Als alle tafels in de kar liggen zou de stapel net onder de gemarkeerde rand komen (zie
rode cirkel.)
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Bijlage 5 : Checklist materialen.

Omschrijving

Hoevh.

Aankomst Vertrek
ok?
ok?

Inkom
Brandblusser
Logo Brandblusser
Schilderijen
Kapstok voor de jassen
Ruimte proper

1
1
1
1

Zaal
Brandblusser
Logo Brandblusser
Kleurlampen
Tafels
Stoelen
Ruimte proper

1
1
8
20
108

Keuken
Brandblusser
Logo Brandblusser
Koelkast
Diepvriezer
Oven
Microgolf
Grote Kookpitten
Warmhoudplaat
Industriële werktafel
Rijkarretje
Kasten volledig en correct
Ruimte proper

1
1
2
1
1
1
4
1
1
1

Brandblusser
Logo Brandblusser
Vuilbakjes
Wc borstels
Wc rol houders
Wc brillen
Ruimte proper

1
1
6
6
6
6

Brandblusser
logo brandblusser
Geen plakband op de ramen
Ruimte proper

1
1

Sanitair

Berging
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Opmerking

Speelclub lokaal (hoofdgebouw)
Brandblusser
logo brandblusser
Geen plakband op de ramen
Ruimte proper
Rakkers lokaal (hoofdgebouw)
Brandblusser
logo brandblusser
Geen plakband op de ramen
Ruimte proper
Toppers lokaal (hoogdgebouw)
Brandblusser
logo brandblusser
Geen plakband op de ramen
Ruimte proper
Kerels lokaal (bijgebouw)
Brandblusser
logo brandblusser
Geen plakband op de ramen
Ruimte proper
Aspiranten lokaal (bijgebouw)
Brandblusser
logo brandblusser
Geen plakband op de ramen
Ruimte proper
Toilet (aspiranten)
Vuilbakje
Wc borstel
Wc rol houder
Wc bril
Ruimte proper
Kuislokaal
harde borstel
Grote bezem
kleine bezem
grote aftrekker
kleine aftrekker
schuurborstel
Handveger en Blik
Ontstopper
emmer
Terrein
Proper
Schade
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1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
2
1
2
2
1
1
2
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Bijlage 6 : Verbruikstabel.
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Bijlage 7 : Bivakreglement

Chiro St Jan Meerle- Ulicotenseweg 2- 2328 Meerle

Bivak reglement
Algemeen
1. De groep moet een eigen verzekering hebben tegen ongevallen en brand op de bivakplaats. Enkel
de lokalen die u huurt zijn toegankelijk.
2. Bezoekers slapen in geen geval in de gebouwen tenzij dit aangevraagd is bij de
bivakverantwoordelijke.
3. Het plaatsen van tenten is toegestaan in de daarvoor zones.
4. Er mogen geen greppels gegraven worden. Is dit noodzakelijk neem je contact op met de
verhuurverantwoordelijke. Hij zal hier dan een beslissing in nemen.
5. De verstandhouding met de buren is goed. Let dus op het nachtlawaai. Tussen 22.00 uur en 07.00
uur is het ten strengste verboden om activiteiten buiten te organiseren die lawaai teweeg brengen.
6. Op buitendeur van de keuken is een deurpomp geplaatst. Gelieve deze deur zo veel mogelijk dicht
te houden zodat het lawaai naar de buren beperkt blijft.
7. De geluidinstallatie en luidsprekers mogen enkel gebruikt worden tussen de gebouwen bij het
buitengaan van de eetzaal. Zo beperk je het geluid.
8. Ramen en deuren ’s avonds vanaf 22.00u gesloten houden. Zo houden we de buurt rustig. Tussen
22.00u en 07.00u heerst er uiterste stilte buiten!
9. Indien je tijdens je kamp een feestje wil geven met versterkte muziek dient dit minstens 3 maanden
op voorhand aangevraagd te worden bij de gemeente Hoogstraten.
Als dit feestje doorgaat in de zaal, en dit is een fuif of dergelijke, bent u verplicht de zaal met plastic
af te spannen door gebruik te maken van de houten latten.
10. In de muren mogen geen nagels of duimspijkers gebruikt worden. Plakband of lijm is evenmin
toegestaan. Dit geldt ook voor de ramen en deuren. Er zijn houten latjes voorzien in de zaal waar
je zaken aan kan bevestigen. Plakband op de ramen en deuren krijg je er niet meer af en zullen we
genoodzaakt zijn een bijdrage van de borg af te houden.

23

WWW.CHIROMEERLE.BE

11. Stoelen en tafels van de zaal mogen niet buiten gezet worden. Deze moeten bij vertrek ook terug
op de daar voorziene plaats geplaatst worden. Bij schade aan de tafels en/of stoelen wordt dit
voor vertrek gemeld en zal er bekeken worden wat er al dan niet van de borg gehouden wordt.
12. De gehele keukeninstallatie mag gebruikt worden, behalve de zaken die achter slot staan en in de
bovenste rij kasten in de keuken.
13. Denk aan het milieu en sorteer je afval in de daar voorziene vuilzakken en containers. Alles omtrent
het afval wordt op volgende manier verwerkt.
-

De vuilzakken voor restaval zijn te verkrijgen bij de huurverantwoordelijke. De prijs voor het
afval wordt berekend per dichtgebonden vuilzak. Per volle zak wordt er 7,50 euro
aangerekend. Enkel de vuilzakken die jullie verkrijgen worden aanvaard. Deze zijn gekenmerkt
door de Chiro om sluikstorten te vermijden.

-

Voor PMD en plastic worden er blauwe en groene zakken voorzien. Kostprijs hiervan is 2 euro
per volle zak. Merken we dat er foutieve elementen in de zakken aanwezig zijn wordt er hier
een extra kost aangerekend van 5 euro per zak.

-

Papier en Karton in de gele container plaatsen. Dozen plat te maken zodat iedereen hier
gebruik van kan maken.

-

Voor GFT is er een container voorzien. De kost hiervan zit verwerkt in de prijs van de andere
elementen. Hou deze container goed gesloten. Zo kan er geen geurginder ontstaan. Hiervoor
zijn er zakken voorzien die men in de container kan plaatsen. De verhuurverantwoordelijke
zal de container tijdig aan het straat komen zetten voor hem te laten ledigen.

14. Defecten dien je zo spoedig mogelijk bij de verhuurverantwoordelijke te melden. Hij probeert de
problemen zo snel mogelijk op te lossen. De schade aangericht door de groep wordt op het eind
van het kamp afgerekend.
15. In de eetzaal mogen geen balspelen gehouden worden.
16. Wanneer er nachtspelen gehouden worden gelieve dit aan de buren te melden. Dit kan eenvoudig
door een paar dagen op voorrand een briefje in de brievenbus te steken.
17. In het gebouw is er 3 x 400V aanwezig. Op vraag kan dit aangeboden worden.
18. Sinds mei 2016 is er een volledig nieuw brandalarmsysteem geplaats. Overal hangen er
rookmelders, drukknopen en sirenes. In de inkomhal van het hoofdgebouw hangt er een evacuatie
plan. Het alarm kan niet zelf afgezet worden. Bij alarm (al dan niet opzettelijk) gelieve zo spoedig
mogelijk contact op te nemen met de verhuurverantwoordelijke. Hij krijgt namelijk ook de melding
en zal dan ter plaatsen komen.
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Kuisen
1. Lokalen worden in propere staat terug opgekuist.
2. De zaal: De dansvloer moet gekeerd worden(niet met nat dweilen) de vloer er rond dient
geschuurd en gedweild te worden. (Is de houtenvloer zeer vuil wordt er verwacht deze wel met
nat te kuisen).
3. Overige lokalen: vloer wordt uitgekeerd, geschuurd en gedweild.
4. Sanitair: W.C.'s en urinoirs worden ontsmet, wasbakken worden uitgekuist, haren worden uit de
afvoerputjes gehaald en alles wordt grondig geschuurd.
5. Voor het nodige kuismateriaal dient men zelf te zorgen. De verhuurder voorziet een beperkte
voorziening van kuisgerief.

Brandveiligheid
1. Er mag niet gerookt worden in het gebouw of tenten.
2. De groep wordt bij aankomst op de hoogte gebracht waar de brandblussers zich bevinden. (zie
evacuatieplan)
3. Er mag een kampvuur gemaakt worden op de voorziene plaats, na aanvraag bij de brandweer (deze
aanvraag gebeurd door de verhuurder voor alle bivakken op de laatste avond van het bivak). Het
vuur mag niet hoger zijn dan 1.5 meter en er moet een brandblusser in de nabije omgeving zijn.

Kosten verlies/ kapotte onderdelen
Verdwenen of kapotte brandblusser

150 euro/st

Verdwenen of kapotte stoelen

25 euro/st

Verdwenen tafels

125 euro/st

Plakband op de ramen en deuren

2.5 euro/st (te bekijken ter

plaatse)
Keuken materiaal

Wordt ter plaatse bekeken

Andere Zaken worden ter plaatsen besproken.
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Voor alle andere zaken die niet in dit reglement staan, ligt het beslissingsrecht bij de
verhuurverantwoordelijke.
We hopen op jullie respect voor het gebouw zodat het nog lang mee kan in de toestand dat jullie het
krijgen.
Het contract is steeds aanpasbaar moesten er nieuwe regels bij komen.

Eventuele vragen over gelijk wat, stel ze aan de verhuurverantwoordelijke.

Voor akkoord,

Handtekening Verhuurder
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Handtekening Huurder

WWW.CHIROMEERLE.BE

