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PEESTOEMP 2010: Het is zover!!!!! 
 
 
 
Een herhaling van Peestoemp 2001 – 2004 - 2007: een 
chirokamp voor en door oud-leiding! 
 
Van 7 tot en met 11 juli (of voor diegenen die geen heel kamp 
mee kunnen van 9 juli 's avonds tot en met 11 juli) trekken we 
er terug op uit. 
 
We denken terug aan onze -voor-sommigen-toch-'jonge'-tijd 
en doen het nog eens over: ons uitsloven voor activiteiten, mee 
zingen tijdens een zangstonde, chiropap drinken, spelen met 
uw vriendjes van vroeger, … kortom we gaan op kamp. 
Zet jullie koffer of rugzak(ken) maar klaar, blaas uw 
luchtmatras op en ga mee naar Opoeteren, want daar is het te 
doen. 
 

 
 

Foto: groepsfoto 
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Hoe steekt PEESTOEMP in elkaar? 
 
 
We willen zoveel mogelijk de formule van een echt chirobivak 
behouden. 
We verzorgen dus ook verschillende activiteiten op 
PEESTOEMP.  
 
 
Hoe gebeurt dit concreet? 
 
- In voor- en namiddag worden 3 activiteiten parallel 
aangeboden waar iedereen naar eigen keuze kan op intekenen. 
Ook de kinderen kunnen hieraan vrij deelnemen. 
 
- Er zijn ook een aantal gemeenschappelijke momenten zoals 
de dagopening, de diensten, een zangstonde, het kampvuur, 
enz…. 
 
 
Wat meenemen???? 
 
- slaapgerief: slaapzak, luchtmatras of matje (iedereen slaapt binnen) 
- wasgerief 
- kledij waaronder: 

 

- Stijl: uitgaanskledij vanuit je jeugd 
- witte kledij voor op Witte Donderdag 
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Indien je wil meewerken aan 1 of meerdere 
programma’s, gelieve dan de achterkant 

van dit blad in te vullen en binnen te 
brengen bij: 

 
 

Chris Van Houdt 
Beilen 43 
2250 Olen 

 
 

of bij 
 
 

Ann Van den Bossche 
Populierenstraat 23 

2250 Olen 
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Programma’s 
Mogelijk 
programma 

kandidaten 

Openingen Edith & co 
Generatieshow Stien, Hans B, Lies VdB 
Tocht (wandelingen) Michel en Chris 
Stadsspel Maaseik ?? 
Alternatieve spelen  
Gezelschapsspelen Chiro => Stien vraagt 
Massaspelen Glenn en Jan 
Levend gezelschapsspel 
Carcassonne of Kolonisten Woeps 

Kienen Katrin 
Kinderprogramma’s Kendedies? 
Kwis  
1 tegen allen  
Knutselen  
Kooktocht Koken met Jezus: Koks?? 
Bosspel Hans Bouwen 
Krachtspelen  
Fotozoektocht Chris Van Houdt 
Plein- en balspelen  
Andere suggestie  
  
  
  

 
Gelieve dit ingevulde blad uit te knippen en binnen te brengen 
bij Chris Van Houdt of Ann Van den Bossche (adres: zie achteraan 
boekje) 
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Voel je je geroepen om alleen of met enkele mensen een 
programma in elkaar te boksen of heb je nog een kei-goei 
programma liggen, vul dan het rooster in dat je op voorgaande 
bladzijde vindt en geef dit blad af aan Chris Van Houdt of 
Ann Van den Bossche (adres: zie achteraan boekje) zodat we 
een overzicht van de programma’s kunnen opstellen. 
 
 
 
 
Indien er materiaal moet aangekocht worden voor de activiteit, 
kan je de rekening binnenbrengen bij Ann Van den Bossche 
(voor of tijdens het kamp, tel. 0497/233930). 
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Foto: actie bij de massaspelen 
 

 
Foto:kerststalfiguren zingen hun liederen 
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Foto: skiën zonder sneeuw is niet gemakkelijk 

 
Foto :een kerstboom versieren als opdracht
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Foto: Catechese- en Chirolokalen Opoeteren 

 
Onze kampplaats voor dit jaar zijn de Chirolokalen van 
Opoeteren. Deze bevinden zich aan de Neeroeterenstraat 
vlakbij het dorp gelegen in de provincie Limburg. 
 

Routebeschrijving:  
Als je vanuit Olen vertrekt, rij je naar de E313 richting Hasselt. 
In Lummen neem je de E314 richting Aken-Genk. In Genk neem je afslag 
Europalaan Genk-Oost (32), en volg je opeenvolgend: As (N75), Niel-bij-As, 
Dorne. Volg deze weg verder en je komt in Opoeteren. Aan het begin van de 
bebouwde kom rij je verder op de Fortstraat. Neem na ±675 m de derde afslag 
op de rotonde naar de Dilserweg/N771.Op de Dilserweg/N771 na 344 m rechts 
afslaan naar de Neeroeterenstraat. Iets verder op de rechterkant vind je de 
lokalen. 

Adres: 
Chirolokalen Opoeteren 

Neeroeterenstraat 
B-3680 Opoeteren 

DE KAMPPLAATS 
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Het Gebouw 
 
De lokalen zijn gelegen vlakbij de dorpskern. 
Alle ruimtes bevinden zich in 2 aparte gebouwen waarvan het 
1ste gebouw 2 verdiepingen heeft met volgende indeling: 
Bovenverdieping: 

- grote eetzaal (12m x12m) 
- grote keuken 
- voldoende sanitair met douches, lavabo’s en wc’s 

Benedenverdieping: 3 lokalen van 5m x 5m 
 
Het gebouw achteraan heeft 6 grote lokalen. 
 
Dit jaar hebben we genoeg slaapruimte binnen. Er is weinig of 
geen plaats om caravans of tenten te plaatsen.  
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De achterkant van het 
hoofdgebouw 

Zicht op het bijgebouw vanuit het bos 
 

 

De keuken van onze 
kampplaats 

 



07-07-2010 t/m 11-07-2010 

PEESTOEMP 2010 
 

 PEESTOEMP 2010: 07-07-2010 t/m 11/07/2010 in Opoeteren 
 INFORMATIEBROCHURE 13 
 

DAGINDELING 
 

Om alles in goede banen te leiden hebben we een dagindeling 
opgesteld die we trachten te volgen. 
 

7.30u: Opstaan/wekken 

8.15u: Opening 

8.30u: Ontbijt 

9.30u: Aanvang diensten/activiteiten 

12.30u: Middageten  

13.30u: Platte rust & vrije zender (& aanvang diensten) 

14.00u: Aanvang activiteiten 

17.00u: Einde activiteiten 

18.00u: Avondeten 

19.30u: Aanvang diensten/activiteiten 

21.30u:  Opening bar 

00.00u: Iedereen moet nu aanwezig zijn op de kampplaats 

01.30u: Last call for alcohol 
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SAMENLEVEN 
 
 
 
Samenleven met zoveel verschillende mensen vraagt om 
afspraken. 
 
Het verloop van de ideale Peestoemp ziet er als volgt uit: 
 

- iedereen maakt ’s morgens de openingen mee 
- iedereen werkt overdag een actief programma af 
- sluitingsuur in de bar. (last call for alcohol)    om 01.30. 

(een goede rustige nacht staat garant voor het prima 
functioneren van lichaam en geest!!!) 

 
 
Als deze afspraken vooraf geweten zijn, voorkomen we dat er 
iemand voor verrassingen komt te staan en dat maakt het 
samenleven een stuk aangenamer. 
 
 
Aangezien we zo dicht bij de dorpskern zitten, zal het 
nachtlawaai echt binnen de perken moeten blijven, daarom 
wordt de bar binnen voorzien. 
 
 
 
 
We danken iedereen alvast voor zijn/haar begrip. 
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 PASEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THEMA PEESTOEMP 2010 
p.s.: de kinderen mogen dit kleuren en meebrengen (gelieve zelf voor kopies te 
zorgen indien meer dan 1 kind). Wie weet volgt er een eitje??? 
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PRAKTISCHE WENKEN 
 
 
Vervoer 
 

Iedereen dient op eigen krachten (auto, bus, fiets, step of het 
openbaar vervoer) met bagage het terrein te bereiken, dit is uw 
eerste opdracht! 
Indien er mensen zijn die er niet geraken, gelieve dan iemand 
van de organisatie een seintje te geven zodat er misschien kan 
afgesproken worden om samen te rijden. 
 
 
Aankomst 
 
Jullie worden verwacht: 

- op woensdag tussen 17.00u en 19.00 u (eten rond 19u) 
of 

- op vrijdag tussen 17.00u en 18.30u (avondeten is 
voorzien) 

Indien deze uren niet mogelijk zijn, graag een seintje aan de 
organisatoren! 
 
Vrijwilligers zijn altijd vroeger welkom om alles voor te 
bereiden en klaar te zetten (graag vooraf een seintje bij 1 van 
de organisatoren, telefoonnummer of mailadres achteraan in 
het boekje). 
 
Vertrek 
 
De sluiting is voorzien op zondagmiddag om 11.30u. De 
kampplaats moet ontruimd zijn om 12.00u stipt.  
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EVEN FINANCIEEL 
 
 
 
 
De formule en zelfs de PRIJS blijven hetzelfde als PEESTOEMP 
2007. 
 
PEESTOEMP 2010 duurt vijf dagen: van woensdag 7 juli tot 
en met zondag 11 juli. 
 
De kostprijs voor dit kamp bedraagt 60 Euro per persoon. 
Voor kinderen beneden de 6 jaar is er een speciaal tarief: 30 
Euro. 
 
We laten ook de mogelijkheid open om vanaf vrijdagavond 
deel te nemen aan PEESTOEMP 2010. We moedigen deze 
formule zeker niet aan, maar we begrijpen dat er mensen zijn 
die zich om beroeps- of andere redenen niet de volle periode 
kunnen vrijmaken. 
Voor deze mensen is er een speciaal tarief. Volwassenen 
betalen 40 Euro, kinderen beneden de 6 jaar 25 Euro. 
 
 
 
Even samengevat: 
 van woensdag tot 

en met zondag 
van vrijdagavond tot en 

met zondag 
+ 6 jaar  60 Euro  40 Euro 
- 6 jaar  30 Euro  25 Euro 
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Let op! : Jongeren en kinderen 
onder 18 jaar dienen vergezeld 
te zijn van hun ouders of 
volwassenen die voor hen 
verantwoordelijk zijn. Dit 
omdat wij geen kinderopvang 
voorzien en omdat de 
aanwezige chiroleiding zelf 
meedoet aan de activiteiten. 
(Zij passen iets later al op uw 
kroost.)  



 

 

Voor meer informatie over PEESTOEMP kunt u steeds terecht bij de organisatoren: 

Chris Van Houdt 
Beilen 43 
2250 Olen 
014/23.54.78 
christinavh57@hotmail.com 

Katrin De Busser 
Maisveld 31 
2250 Olen 
 
bussied@hotmail.com 

Stijn de Busser 
Hoefsmidstraat 15  
2250 Olen 
0485/08.52.93 
s_debusser@hotmail.com 

Glenn Van Bylen 
Merelstraat 13 
2250 Olen 
0498/24.69.76 
glenn.van.bylen@telenet.be 

Ann Van den Bossche 
Populierenstraat 23  
2250 Olen 
014/23.01.08 
annbossche@hotmail.com 

Gudrum Goossens 
Langepad 1 
2250 Olen 
0474/95.65.89 
gudrum@telenet.be 

 


