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Samen mooie momenten beleven met je klas. 
hier begint het!
JEUGDLOGIES VOOR GROEPEN, OP VIJF VERSCHILLENDE LOCATIES

De Chirohuizen zijn vijf ruime domeinen voor natuurklassen, kampen, 
cursussen en andere groepsverblijven. Elk huis heeft zijn eigen, unieke 
ruimtes, van een knusse zithoek tot een grote vergaderzaal, van 
een voetbalveld tot een blotevoetenpad. Daardoor zijn er eindeloze 
mogelijkheden voor grote en kleinere groepen. Elk gebouw ligt op een 
domein met veel buitenruimte, in de meeste huizen midden in prachtig 
groen. De huizen worden professioneel onderhouden door gepassioneerde 
medewerkers en bieden alles voor een zorgeloos verblijf vol mooie 
momenten.
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Geniet van onze sterktes Open ruimte en natuur staan centraal. De Kalei is dé 
plek voor avontuur in de natuur, gelegen aan de rand 
van het Nationaal Park Hoge Kempen. Ideaal voor 
Natuurparkklassen!

7,5 HA BUITENRUIMTE

HUISVERANTWOORDELIJKE: MARC

KAMPVUUR MOGELIJK

FIETSKNOOPPUNT 48 OP 1,5 KM

BUSHALTE OP 800 M, LIJN 64

DE EIK: 20 TOT 110 PERSONEN VERDEELD OVER 14 SLAAPKAMERS (IN 2 GEBOUWEN)
DE WILG: 20 TOT 76 PERSONEN, VERDEELD OVER 12 SLAAPKAMERS 

DE EIK: 5 LEEFRUIMTES 
DE WILG: 6 LEEFRUIMTES

DE EIK: 24 BEDDEN VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS 
DE WILG: 38 BEDDEN VOOR ROLSTOELGEBRUIKERS 
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SCHOLEN
Bij de Chirohuizen vind je een leerrijke omgeving 
voor activiteiten met schoolkinderen.  
Per vijftien leerlingen is er een leefruimte. 
Voor gemeenschappelijke momenten met de 
hele groep kan je de grote zaal gebruiken. 
Het educatief materiaal zoals een beamer, 
schrijfborden en geluidsinstallaties maakt 
van de Chirohuizen geschikte locaties voor 
natuurklassen, bezinningen, kampen en 
kennismakingsdagen. In de avontuurlijke 
omgeving ontdekken de kinderen de natuur.

JEUGDWERK
Op zoek naar een plaats met voldoende 
leefruimtes en bosrijke omgeving voor alle 
spelletjes en activiteiten van jouw groep? 
Ontdek hoe spelen leuker wordt op weekend 
of kamp in een van de Chirohuizen. Beleef 
fantastische avonturen in het speelbos of doe 
massaspelen op de grote grasvelden. Je geniet 
van het heerlijke eten of het gezellig zelf koken.

ALLERLEI GROEPEN
De Chirohuizen zijn zo veelzijdig dat ze voor 
vrijwel elke groep geschikt zijn. De ruimtes 
kunnen gebruikt worden als repetitieruimte of 
vergaderzaal of voor een andere activiteit.
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domein de kalei = de eik & de wilg.
DE EIK (ZELFKOOK)
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Omgeven door grote speelterreinen en een 
speelbos heb je er geen last van buren. Dankzij de 
vele mogelijkheden voor activiteiten op het domein 
van De Kalei en de bosrijke omgeving is het een ideale 
uitvalsbasis voor Nationaal Parkklassen (natuurklassen in samenwerking 
met het Nationaal Park), vormingscursussen, kennismakings- en bezinningsdagen, 
groepsverblijven, kampen, enz. 

Verblijven is mogelijk vanaf september 2022.

DE WILG (VOLPENSION) GLOEDNIEUW!
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de eik

de wilg

de kalei






