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PEESTOEMP 2016 
 

Hier zijn we dan met … de zesde editie! 
Inderdaad Peestoemp 2016: het is zover!!! 
 
Reeds voor de 6de maal gaan we op Peestoemp! 
In 2001 startten we in Ham. Daarna logeerden we in Beverst 
(2004), in Lint (2007), in Opoeteren (2010) en in Arendonk 
(2013). Dit jaar vieren we onze zesde editie.  
 
Ik hoor alle oud-leiding al roepen : 't Is feest, 't is feest! 
En gelijk hebben ze. We gaan ons nog eens goed kunnen 
uitleven, want door de chiro blijft iedereen (die mee op 
Peestoemp gaat dan toch) diep vanbinnen jong. En daardoor 
genieten we extra hard van met veel slapen in één kamer, 
chiropap drinken tijdens het vieruurtje, door de bossen hossen en 
crossen, op tijd opstaan voor de opening ... en nog zo veel meer. 
Zet voor de zekerheid je valies toch al maar klaar zodat je het 
evenement van 2016 niet mist.  
 
Van 1 tot en met 6 juli (voor diegenen die een heel kamp mee 
kunnen) of van 1 juli 's avonds tot en met 3 juli (weekend) 
trekken we er terug op uit. 
 
 

 

 
Foto: wat een leuke Peestoempgroep! 
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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  
• indien je in een lokaal slaapt: éénpersoonsovertrek, 

kussensloop en slaapzak 
- toiletgerief 
- schaar en schrijfgerief 
- verkleden: 

         als RIDDERS en/of JONKVROUWEN 
 
 tips om te verkleden (= makkelijk zelf te maken) 

- voor een ridder: laken nemen en voor en/of achter een 
rood kruis zetten 

- voor een jonkvrouw: hoge punthoed met voile lint 
bovenop 
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Heb je zin om alleen, met z'n twee of met een hele groep een 
programma in elkaar te steken. Hou je dan niet in en vul op de 
volgende pagina je naam op het rooster in. Geef een seintje (mag 
ook via mail – mailadressen achteraan dit boekje) aan Chris Van 
Houdt en/of Ann Van den Bossche en vlieg er in.  
 
Laat het ons tijdig weten zodat we een overzicht van de 
programma’s kunnen opstellen. Graag bericht VOOR 10 JUNI 
 
 
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). 
 

      
 

Foto: opening in onze speciale Peestoempoutfits ! 
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Programma’s 
Mogelijke programma’s (wel 
allemaal in het teken van 
ridders, jonkvrouwen aub) 

kandidaten 

vb. kasteeltocht (dorpsspel)  
vb. steekspelen (pleinspelen)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Gelieve dit ingevulde blad uit te knippen en binnen te brengen bij 
Chris Van Houdt of Ann Van den Bossche (adres: zie achteraan boekje) of 

mailen naar info@peestoemp.be 
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EEEnnnkkkeeellleee   sssfffeeeeeerrrbbbeeeeeellldddeeennn   vvvaaannn   PPPeeeeeessstttoooeeemmmppp   222000111333   

 
Foto: liedjes gorgelen is heel plezant ! 

 

 
 

 
Foto: zand en water : modder is toch zo interessant ! 
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Foto: line dance aanleren …we zijn toch cowboys , zeker ! 
 

 
 

Foto : en onze saloon ontbreekt ook niet !
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DE KAMPPLAATS 

 
                                                                              Foto: onze kampplaats 

 
Onze kampplaats “De Kalei” in Dilsen-Stokkem is een prachtig 
domein aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen met 
vele ruimtes, slaapplaatsen voor 110 personen binnen, goed 
uitgeruste keuken met refter, prima sanitair en heel veel groen! 
 

Routebeschrijving:  
Als je vanuit Olen vertrekt, neem je in Geel de E 313 tot in Lummen. Daar ga je op 
de E 314 . Je neemt afrit 32. Daar rij je meteen op de N75 richting Dilsen-Stokkem. 
Na ong 13 kom bereikt u een rondpunt waar u de afslag neemt richting Genk 
(hiermee keert u om!) Dan de eerste afslag rechts nemen, richting Opoeteren. U 
komt in de Pannenhuizenstraat. De tweede straat links op die weg is de Lieve 
Moenssenslaan. 

Adres: 
Kampplaats DE KALEI 

    Lieve Moenssenslaan 1 
Dilsen-Stokkem 
http://dekalei.be/  
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Het Gebouw 
De lokalen zijn gelegen in een zeer groene omgeving; op ± 3 km 
van het dorpscentrum. 
 
Alle ruimtes bevinden zich in 3 aparte gebouwen 
 
Gebouw A: 

- goed uitgeruste keuken met aparte afwasruimte en 
voorraadruimte 

- refter voor 120 personen beneden en 30 boven 
- inkomhal met wastoog 
- 8 toiletten en 7 douches (waarvan 1 voor personen met een 

handicap) 
- gang met 4 kamers van 8 bedden 
- gang met 2 kamers van 8 bedden , 1 kamer met 12 bedden 

en 1 kamer van 16 bedden 
 
Gebouw B: 

- grote zaal (met bar) 
- 2 toiletten 
- 4 leeflokalen 

 
Gebouw C: 

- 4 kamers met 8 bedden en 1 kamer met 2 bedden 
- 4 toiletten en 2 douches 
- 2 leeflokalen 

 
Ook dit jaar hebben we genoeg slaapruimte binnen. Maar voor 
diegenen die willen, is er ook een grote weide voor tent, caravan 
of camper. 
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                                                Enkele impressies van onze kampplaats dit jaar ! 
 

               
 

                       
 
 

                       

 
                    Foto’s: buitenspeelruimte met overdekte plaats en bos 
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   grote speel-en kampeerweide 
 

                                                  de refter    
 

  een goed uitgeruste keuken 
 
                                              

                                       heel degelijk sanitair        
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U  sijt wellecome elken ochtend voor de 
daagelijkschen ende hoofseche tafereelen van 

de leenheeren van Dilsen-Stokkem 
 

Verzaamelen op het voorplein  
van Kalei Castle  

 

Uwen heersxhers 
King Size ende King Muntje 

 
 
 

Ridders  
Jonkvrouwen 

ende 
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Kampliedje: 
 

De Rode Ridder      Joseph Aldenzeel 
 

Lang, heel lang geleden in de middeleeuwen 
Een roofridder ontvoert een mooie jonkvrouw op zijn paard. 
Maar laten we niet wanhopen, daar komt hij aangestoven 
De onbetwiste held die haar komt redden met zijn zwaard. 

Want kijk: de Rode Ridder 
 

Refrein 
De Rode Ridder komt daar aan 

En voor de slechten is ’t gedaan. 
Want Johan geeft ze op hun kop 

Slaat met z’n zwaard, klingt er op los 
De Rode Ridder komt er aan. 

 
Vaak dan moet hij vechten tegen twintig van die slechten 

Ze vallen hem van voren en van achteren steeds aan. 
Hij wipt en zwaait en springt en slaat 

Verslaat hen toch weer met zijn zwaard 
De Rode Ridder komt nooit te laat (2x) 

 
Refrein 

 
Als Johan is verschenen heeft het uitschot gouden benen 

En wie hem wil verslaan, weet niet wat hij begint. 
Want weduwen en wezen, die hoeven niet te vrezen 

De Rode Ridder is niet bang 
Dat wisten we van Johan al lang. 

 
Refrein 
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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 (& aanvang diensten) 
14.00u: Aanvang activiteiten 
17.00u: Einde activiteiten 
18.00u: Avondeten 
19.30u: Aanvang diensten/activiteiten 
21.30u:  Opening bar 
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!!!) 

- opstaan doen we met de muziek van ‘The Holy Grail’ 
van Monty Pyton 

- verzamelen doen we met de muziek van ‘De Rode 
Ridder’ van Joseph Aldenzeel (zie kamplied!) 

 
 
Als deze afspraken vooraf geweten zijn, voorkomen we dat er 
iemand voor verrassingen komt te staan en dat maakt het 
samenleven een stuk aangenamer. 
 
We danken iedereen alvast voor zijn/haar begrip. 
 
 
 
 
 
 
Op volgende 2 pagina’s staan tekeningen die jullie kinderen mogen 
inkleuren en meebrengen (gelieve zelf voor kopieën te zorgen indien 
meer dan 1 kind). Ze kunnen er een “schild” mee verdienen! 
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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 volgende week al op uw kroost.)  
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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 vrijdag 1 juli vanaf 18 u en om 19.00 u eten  
    om 20 u is het opening 
 

Indien deze uren niet mogelijk zijn, graag een seintje aan de 
organisatoren! 
Vrijwilligers zijn altijd vroeger welkom (vanaf 17u) om alles 
mee klaar te zetten (graag vooraf een seintje bij 1 van de 
organisatoren - telefoonnummer of mailadres achteraan in het 
boekje). 
 
Vertrek 
-voor het weekend:      zondag 3 juli  
De sluiting is voorzien op zondagnamiddag om 17.30 u.  
Je kan nog mee-eten om 18u , maar gelieve dit dan bij het 
begin van het kamp te melden !!! Natuurlijk moet je niet 
vertrekken na de sluiting … 
-voor het hele kamp:    woensdag 6 juli 
De sluiting is dan om 11.30 u  
De kampplaats moet ontruimd zijn om 12.00u stipt. 
 
 

 



 

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 

Edith Bartholomeus 
Vinkenstraat 4 
2250 Olen 
014/307939 
edithbartholomeus@yahoo.com 

Glenn Van Bylen 
Schietboom 26 
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 

Leen Henderickx 
St-Jobsstraat 73 
2200 Herentals 
0472/933659 
leen.henderickx@telenet.be 
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