De Kalei is de ideale locatie voor iedereen die avontuur in de natuur wil beleven.
Het is een prachtig domein aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen. U
overnacht in een goed uitgerust gebouw dat geïntegreerd ligt in een speelbos en
omgeven is door grote speelterreinen. Dat vormt de ideale uitvalsbasis om het
avontuur op te zoeken in de omliggende 400 ha Limburgse bossen.
Ook wie een verblijf zoekt ver weg van de dagelijkse drukte – en toch van het
nodige comfort wil genieten – is in De Kalei aan het juiste adres.
Wij bieden slaapplaats voor 110 personen, ruime daglokalen en lekker eten bereid
door onze eigen kok. Kortom: het ideale verblijf in de natuur!

WIE?
De Kalei maakt deel uit van de groep Chirohuizen. Die biedt kwaliteitsvolle verblijven aan op uw maat. Daarom zult u
in De Kalei ook een persoonlijke ontvangst krijgen van onze verantwoordelijke: ANN THIELEMANS. Bij haar kunt u
terecht met al uw vragen of wensen, zowel voor en tijdens als na uw verblijf. Ann kan u ook informatie
geven over wandelingen en activiteiten in de omgeving en helpt u een keuze te maken uit de activiteiten
die door ons en externen aangeboden worden.

DE KALEI

Lieve Moenssenslaan 1, 3650 Dilsen-Stokkem
Tel. 089-75 52 83
dekalei@chiro.be – www.dekalei.be
Verantwoordelijke: Ann Thielemans

waar

x Met het openbaar vervoer:

neem de trein tot Hasselt of Genk.
Buslijn 45 rijdt van Hasselt Station, via
Genk Station, naar Dilsen Kruispunt
of Lanklaar Kruispunt. Daar neemt u
belbus 725 (niet vergeten minstens een
dag op voorhand te bestellen), die u
tot op 300 m van De Kalei brengt.

OMGEVING
Het Nationaal Park Hoge Kempen is een uniek stukje Belgische natuur
waar meer dan 5700 ha bos en heide beheerd en beschermd worden.
U vindt er uitgestrekte dennenbossen en paarse glooiende heide,
maar ook grote waterplassen en hoge toppen die ons herinneren aan
de grind- en zandwinning. Het gebied bestrijkt een groot deel van
noordoost-Limburg en ligt aan de Maasvallei. Het park is makkelijk
te voet te verkennen aan de hand van verschillende wandellussen die
starten aan elke toegangspoort. Ook het fietsroutenetwerk doorkruist
het park.
Met onze ligging aan de rand van Nationaal Park Hoge Kempen hebben
we een belangrijke troef in handen. We hebben dan ook een bijzondere
samenwerking opgestart met het Nationaal Park, waardoor u een
ontdekkingstocht op maat kunt boeken voor uw groep.

Of u neemt lijn 45 tot aan halte Eisden
Bloemenlaan om daar over te stappen
op lijn 64 richting Dilsen. Als u dan
aan halte Dr. Lenstralaan afstapt, is
het nog ongeveer 800 m wandelen.
Sportievelingen kiezen voor de wandeling van ongeveer 4 km vanaf de halte
Dilsen Kruispunt.
x Met de wagen: neem op de E314

afrit 32. Daar rijdt u meteen de
N75 op, richting Dilsen-Stokkem. Na
ongeveer 13 km bereikt u een rotonde
waar u kunt kiezen tussen de afslagen
Maasmechelen Village, Dilsen-Stokkem
en Genk. U kiest voor de afslag Genk
(hiermee keert u om) en neemt de
eerste afslag rechts, richting Opoeteren.
De tweede straat links is de Lieve
Moenssenslaan.

Accommodatie
x De Kalei heeft 110 bedden, verdeeld over twee afzonderlijk te boeken eenheden. 58 bedden zijn ook toegankelijk

voor rolstoelgebruikers. Iedere kamer is voorzien van een lavabo en bergruimte. Hoofdkussens zijn aanwezig op de
bedden, dekens zijn te verkrijgen op aanvraag. Ander beddengoed voorziet u zelf.
x Het hoofdgebouw biedt plaats aan maximaal 76 personen, verdeeld over tien kamers van vier tot zestien bedden. Er

is een volledig ingerichte keuken, een eetzaal en voldoende sanitair aanwezig. Onze vormingsruimte heeft een grote
zaal en vier daglokalen.
x Het bijgebouw is een aparte module voor 34 personen, verdeeld over vijf kamers van twee tot acht personen. Daar

is er ook een daglokaal, een eetzaal en voldoende sanitair. Dit gebouw ligt vlak bij het hoofdgebouw, zodat u makkelijk met een grote groep kunt komen logeren zonder dat u echt van elkaar gescheiden wordt.
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uitrusting
De Kalei biedt materialen en spelen aan om uw verblijf nog aangenamer te maken.
Een aantal zaken kunt u gratis gebruiken (G), voor andere wordt er huur gevraagd.

EDUCATIEF MATERIAAL

SPELMATERIAAL

Koffers die bij lessenreeksen horen die aangeboden
worden door De Kalei, gratis in het arrangement Nationaal
Parkklassen.

Sjorhout (G), circuskoffer (G), volleybalnet (G)

MULTIMEDIA
Tv en dvd-speler, beamer, fuiflichtinstallatie, muziekinstallatie, radio-cd-speler (G)

ANDER MATERIAAL
Podium (G), tafels en banken voor buiten (G)

Verblijfsformule
U kunt De Kalei zowel in volpension- als in zelfkookformule boeken.
De all-inprijs bij volpension bevat zowel verblijf als maaltijden. Onze eigen kok bereidt de verse, evenwichtige en lekkere
maaltijden op maat van uw groep en rekening houdend met uw wensen. We hebben aangepaste maaltijden: vegetarisch,
halal, allergieën, enz.
Als u liever zelf kookt, beschikt u over een modern ingerichte keuken met aparte afwasplaats en de nodige hedendaagse
apparaten en keukenmaterialen.
Tijdens de zomermaanden kan Kalei 1 enkel gehuurd worden als volledig gebouw met 110 bedden in zelfkook. Een ideale
bivakplek voor grote groepen, want er is ook mogelijkheid om tenten bij te plaatsen op de grote weide.

Verblijfstaken

IN VOLPENSION

IN ZELFKOOK

Als Chirohuis vinden we het belangrijk om de Chiromethoden (participatieve, gemeenschapsgerichte en
intuïtieve methoden) ook toe te passen in onze huizen.
Hulp bij bepaalde taken tijdens het verblijf is daar een
onderdeel van.

x Tijdens een zelfkookverblijf spreekt het vanzelf

Tijdens het verblijf vragen we om:
x Afwas te verzamelen op de aangewezen plaats
x De tafel opnieuw te dekken
x Afval te sorteren
x Het terrein netjes te houden

Bij het vertrek vragen we om:
x Tafels grondig schoon te maken
x Stoelen en tafels terug te plaatsen zoals aangege-

ven op de plannetjes in ieder lokaal
x Alle gebruikte ruimten te vegen
x Lichten te doven

dat koken en de afwas voor uw rekening zijn.
Afval sorteren en het terrein netjes houden is een
opdracht voor al onze bezoekers.
x Daarnaast verwachten we dat u zelf de

eindschoonmaak doet, zodat het gebouw weer
klaarstaat voor een volgende groep.

leefregels
De verantwoordelijke doet het onthaal en laat u De Kalei zien. Zij maakt, eventueel samen met u, de inventaris van
zowel de keuken als van eventueel al aanwezige schade. Ook de standen van de energiemeters worden genoteerd. Wees
attent bij uw aankomst en meld zo snel mogelijk alle tekortkomingen.

SCHADE

ROKEN

x Schade of verlies worden achteraf verrekend aan de

x Roken is overal verboden, zowel in de gebou-

nieuwwaarde, vermeerderd met de nodige loonkost.
Op het einde van uw verblijf zal de resident de nodige
controles uitvoeren en het verbruik berekenen.

MAALTIJDEN
x Koos u de volpensionformule, dan is het evident dat

maaltijden en drank afgenomen worden van De Kalei.
x U overlegt met de resident over de uren van de maal-

tijden en eventuele speciale wensen en aanpassingen.
Gelieve de afspraken na te komen.
x Eten en drinken mag niet meegenomen worden naar

de slaapkamers.
x Het aantal personen en de aanpassingen voor het

menu (vegetarisch, halal, allergieën, enz.) moet u ten
laatste tien dagen voor het
verblijf doorgeven, zodat
wij er nog rekening
mee kunnen
houden.

wen van De Kalei als in de omliggende bossen.
Er zijn wel asbakken voorzien onder de luifel.

HET DOMEIN
x Er mogen geen gaten, greppels of putten gegraven

worden in de weide en in het bos.
x Het gebruik van een geluidsinstallatie kan aanleiding

geven tot geluidshinder. Beperk dus de duur en het
volume.
x Parkeren doet u op de daarvoor voorziene plaatsen.

Als die bezet zijn, kan het langs de kant van de weg.
Let erop dat uw wagen volledig van het asfalt af
staat.

NACHTRUST
x Wij vragen aan al onze groepen om de nacht-

rust te respecteren en het tussen 22 uur en
7.30 uur buiten stil te houden. Nachtspelen
zijn niet toegelaten in de onmiddellijke
omgeving van het domein. Neem 1 km
afstand en maak afspraken met de
resident.

leefregels

BRANDVEILIGHEID

AFVAL SORTEREN

x In De Kalei is er een centraal brandmeldsysteem. Een

x Wat waar hoort, vindt u op het bord boven de contai-

vals brandalarm veroorzaken kost u € 25.
x Blustoestellen, branddetectie, vluchtdeuren: gebruik

ze enkel in geval van nood.
x Met zorg omgaan met gebouw en materiaal
x Meubilair en materiaal dat binnen staat, mag niet

naar buiten. Er staan buiten tafels en banken.
x Matrassen, kussens, keukengerei, enz. zijn geen

spelmateriaal. Matrassen en kussens blijven ook op
de bedden.
x Ruwe spelen en balspelen gebeuren buiten.
x Let op met verf en kaarsvet. Zet zeker geen thee-

lichtjes op de grond.
x Bruine tape, ducttape of ander straf plakband mag

niet gebruikt worden. Alleen schildersplakband is
toegelaten.
x De witte schrijfborden in de daglokalen mogen enkel

beschreven worden met speciale stiften. NIET MET
ALCOHOLSTIFTEN OF ANDERE STIFTEN. Schade of een
eventuele vervanging zal aangerekend worden.
x Alle tape, touwtjes en andere bevestigingsmateria-

len moeten bij het einde van het verblijf verwijderd
worden, zowel binnen als buiten.
x Er mag niet op het dak of in de goot gelopen worden.

Op uw vraag halen wij ballen e.d. naar beneden.

ners. U betaalt per volle container gesorteerd afval.
x Achteraf worden de containers gecontroleerd door de

resident. Als er slecht gesorteerd is, wordt er een
boete van € 35 aangerekend.

BEDDENGOED
We vragen om zelf beddengoed mee te brengen.
x Gebruik van een onderlaken en kussensloop is ver-

plicht, ook bij een slaapzak.
x Wie een deken wil, moet ook een bovenlaken mee-

brengen.
x Bij vergetelheid kan een laken gehuurd worden.

WAT MOET U ZELF
MEEBRENGEN?
x Elke groep: beddengoed en EHBO.
x Enkel in de zelfkookformule: keukenhanddoeken, scho-

teldoeken, schuursponsjes, afwasmiddel, wc-papier,
zeep en handdoeken voor de lavabo’s aan de toiletten,
schoonmaakdoekjes, en schoonmaakmiddel voor
toiletten, lavabo’s en de vloer.

leefregels

AANWEZIGHEIDSLIJSTEN

x Het vuur mag niet hoger komen dan twee meter. Dat

x Voor alle groepen: gelieve een week voor uw verblijf

x Hou een tuinslang en/of voldoende emmers water bij

een lijst met naam, adres en geboortedatum van alle
aanwezigen door te sturen naar De Kalei (dekalei@
chiro.be) en naar het plaatselijke politiekantoor, t.a.v.
Hubert Vranken. Tel.: 089‑79 09 00. Fax: 089-75 44 19.
E-mail: hubert.vranken@politie-maasland.be

gaat over de vlammen, niet over het hout.
de hand.
x Er moet een brandblusapparaat bij het kampvuur

staan en dat mag niet uit onze gebouwen genomen
worden.
x Voor u de weide verlaat, moet het vuur volledig

KAMPVUURREGLEMENT
x De Kalei heeft een goedkeuring van het Agentschap

voor Natuur en Bos. Dat is echter niet voldoende om
een kampvuur te mogen houden.
x U spreekt bij aankomst met de resident af wanneer u

een kampvuur wilt houden.
x Bij een eventuele code oranje of rood mag er geen

vuur gemaakt worden. U kunt dat zelf nakijken op
natuurenbos.be/waarschuwingen.
x Als dit in orde is, kunt u hout beginnen

sprokkelen. Vraag aan de resident in
welk bos dat mag.
Het kampvuur moet voldoen aan de
onderstaande regels:
x Er mag enkel kampvuur

gemaakt worden in de daarvoor
voorziene vuurkring op de grote
weide. (Vuurkorven e.d. zijn niet
toegelaten.)

gedoofd zijn. U mag nooit het vuur alleen laten.
x De dag van het vertrek moet de kampvuurkring opge-

ruimd worden. Het overschot van hout moet terug in
het bos gelegd worden. Dat mag gerust op een hoop,
maar niet op de weide.

leefregels

EINDSCHOONMAAK
Alle groepen in zelfkook moeten de gebruikte gebouwen
netjes en schoon achterlaten.
x Alles op zijn plaats zetten volgens de infofiche die in

elke ruimte hangt.
x Vegen en de vuilnisbakjes leegmaken.
x Alle ruimtes en ook de vloer van de luifel moeten

gedweild worden.
x Kookvuren, koelkasten, enz. moeten schoongemaakt

worden en al het keukengerei moet schoon op zijn
vaste plaats staan.
x Het sanitair (alle toiletten, douches en lavabo’s) moe-

ten met water en schoonmaakmiddel schoongemaakt
worden.

HUISDIEREN
Huisdieren zijn uitdrukkelijk verboden!

VERANTWOORDELIJKHEDEN
x De resident is verantwoordelijk voor de goede gang

van zaken in De Kalei.
x Alle kamers en lokalen blijven voor haar toegankelijk

tijdens uw verblijf.
x De verantwoordelijke van de groep zorgt ervoor dat

iedereen op de hoogte is van de leefregels en dat ze
nageleefd worden.

Leuke ideeën voor activiteiten in De Kalei en in de omgeving
De Kalei heeft 3,5 ha eigen speelbos, een weide van 1 ha die ook dienst doet als tentenweide, kampvuurkring, enz., en nog
15 ha speelbos op 500 m van het domein.
Wij beschikken over het label ‘Fietsvriendelijk logies’, waardoor wij u een afgesloten fietsenstalling en fietsroutes kunnen
aanbieden. We kunnen ook zorgen dat er huurfietsen voor u klaar staan.
De onderstaande activiteiten zijn maar een kleine greep uit de talloze mogelijkheden. Maak uw keuze, wij boeken de
activiteiten graag voor u.

NATIONAAL PARK
HOGE KEMPEN

ZWEMMEN

Samen met het park organiseren we Nationaal Park-klassen, maar u kunt ook een tocht met een Ranger boeken
die aan De Kalei vertrekt.

x Stedelijk zwembad Genk

Elke poort heeft zijn eigen troeven en mogelijkheden:

BUITEN ZWEMMEN

x Lieteberg Zutendaal: blotevoetenpad en insectenmu-

seum
x Kattevennen Genk met Cosmodrome, stenen- en

planetenpad, planetarium
x Connecterra Maasmechelen: hoofdtoegangspoort

met prachtige vergezichten over Limburg
x Pietersheim Lanaken: kinderboerderij

en huis van Lotte en Giel
x Mechelse Heide Maasmeche-

len: letterlijk op de purperen
heide wandelen
x Station As: oude stoomtrein

en railbike

x Aquadroom in Maaseik

x Prinsenpark in Maasmechelen

x Wouterbron in Opoeteren
x Willem Tell in Opglabbeek

Leuke ideeën voor activiteiten in De Kalei en in de omgeving

WANDELEN EN FIETSEN
Limburg is het fietsparadijs bij uitstek

MUSEA
x Apotheekmuseum in Maaseik
x Mijnwerkershuis in Maasmechelen
x De Wissen in Stokkem

ACTIEVE UITSTAPPEN
x Kajakken op de Maas
x Adventurepark De Warre in Neeroeteren met laag en

hoog touwenparcours, paintball, enz.
x Het Kruinenpad
x Binnenspeeltuin Maasmechelen
x Cargo Racing Maasmechelen: indoorkarting
x Bowling Admiral in Maasmechelen

chiro.be
DeBanier.be
Verkoop & distributie, Langstraat 24, 2140 Antwerpen,
03-270 04 44, info@debanier.be

BEGELEIDE VORMINGSINITIATIEVEN
Voor jongeren en begeleiders in het jeugdwerk en leerkrachten;
workshops, (pedagogische) studiedagen en vormingen.

