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Voorwoord  
            
                                 142 km 
                  nog enkele vergaderingen  
                   1 in te laden vrachtwagen  
             een stuk of10 examens of testen 
   Zover zijn we nog van het kamp verwijderd. 
Maar niet getreurd, hier is alvast het kampboekje. 
 
 
Nog 2 maanden zwoegen aan het schoolwerk en dan is het weer zover! Het Chirokamp komt er weer 
aan. Dit boekje is voor zowel de experten als de nieuwelingen gemaakt en bevat alles wat je moet 
weten om in juli naar het Chirokamp te kunnen vertrekken.  
 
Zo vind je een door onze experten opgestelde lijst met alles wat in de koffer moet zitten. Om buiten 
te spelen, te knutselen en jezelf beestig te amuseren heb je natuurlijk de juiste spullen nodig, want 
natuurlijk moet je ook kunnen eten, slapen, jezelf wassen.  
 
Een kamp staat garant voor tijd om elke dag supertoffe spelletjes te spelen, tijd om ‘s avonds liedjes 
te zingen, tijd om ons eens lekker vuil te maken, tijd om ons ongelooflijk te amuseren. Laat dat kamp 
maar komen. Hopelijk hebben jullie er alvast even veel zin in als wij!  
 
In dit boekje vind je ook alle belangrijke data, enkele kampregels, contactgegevens en alle andere 
info die nuttig kan zijn voor de ouders en de leden.  
 
Belangrijk: Vul de medische fiche in en breng deze binnen bij de leiding. U vindt de medische fiche 
hier: http://chirojongens.chiroelzestraat.be/medischefiche.pdf 
 
Dan kan ik alleen maar zeggen: lees rustig dit boekje, bereid je maar voor op het kamp en dan zien 
we jullie daar! 
 
Vele groetjes van jullie VB. 

 
 
 
  

http://chirojongens.chiroelzestraat.be/medischefiche.pdf
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Inleiding 
Punto Figa, zo luidt de naam van het gezellige Italiaanse dorpje waar de familie Margherita al 

eeuwenlang krokante pizza’s bereidt, rondcruist op Vespa’s en elke dag start met een heerlijk 

diepzwarte espresso van barista Frappuccino. De pater familias, de huisvader van deze hechte 

familie, gaat door het leven als Don Poppa Margherita met Cagna Hawaii aan zijn zijde, de vrouw 

waarmee hij lief en leed deelt. Ze zijn al jaren gelukkig getrouwd en uit dit huwelijk kwamen 4 

prachtige, charismatische zonen voort: Sergio Margherita-Funghi, Giovanni Margherita-Pepperoni, 

Enrico Margherita-Quattro Formaggi en Asino Margherita-Meatlover. 

Helaas staat Italië vooral bekend voor zijn talloze maffiosi. De familie Margherita is zo’n familie en is 

berucht om een van de meest meedogenloze families van Italië te zijn. Ze verdienen massa’s geld via 

illegale praktijken en danken hun succes aan hun ongelooflijk hechte band. 

Enkele maanden geleden ving Don Poppa het gerucht op dat ergens in een klein dorpje in Wallonië 

een groepje Waalse maffia zich schuilhield met een fortuin aan geld, wapens en zongedroogde 

tomaten. Uiteraard wilde hij deze prachtige rijkdom voor zich winnen en ging samen met zijn 4 zonen 

op pad richting Melreux, het hoofdkwartier van de Waalse maffiosi. 

Na een bloedige en langdurende strijd van welgeteld 53 seconden, vluchtten de verslagen Waalse 

maffiaboeren met hun riek tussen de benen weg op hun tractors. De familie Margherita had Melreux 

ingenomen en doopte het veroverde gebied naar de naam van hun thuisdorp: Punto Figa. 

Omdat wij, Chirojongens Elzestraat, allemaal onbevreesde, dappere, moedige, knappe, lieve en 

vooral nieuwsgierige jongens zijn, gaan we eens een kijkje nemen in dit veroverde Waalse dorp. Het 

schijnt dat de Margheritas de verwilderde Waalse natuur volledig hebben omgetoverd naar een 

pittoresk Italiaans dorpje. Zijn jullie klaar om jullie volledig onder te dompelen in bolognesesaus, je 

laten verleiden door knappe Italiaanse bambina’s, te zwemmen in het geld en geweerschoten af te 

vuren naar je vijanden? Spring dan op je Vespa of kruip in je Lamborghini en scheur als de bliksem 

richting Melreux Punto Figa. Don Poppa, Cagna Hawaii, Sergio, Giovanni, Enrico en asino verwachten 

jullie! 
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SPEELCLUB 
Migliores speelclubbers, oftewel beste speelclubbers 

Zeven dagen lang zullen jullie vanop de eerste rij mogen meemaken hoe het er aan toegaat bij een 

échte maffiafamilie, che fantastico! De leiders zijn per toeval met hen  bevriend geraakt toen ze op 

zoek waren naar het perfecte kampterrein voor dit jaar. We mogen op hun veld kamperen in ruil 

voor onze hulp bij het oplossen van een familiedrama. Het is zeker dat ze ons daarvoor nog extra 

zullen belonen met het lekkerste eten en elke dag leuke activiteiten. 

Bovenop het helpen van de maffiafamilie, heeft de speelclub natuurlijk nog een hoop vrije tijd. Die 

kunnen we besteden aan kampvuurtjes maken, kampen bouwen, bosspelen en nog zo veel meer. De 

leiding heeft alvast een hele lijst met spelletjes klaar zodat we ons nooit hoeven te vervelen. Wij 

hopen dan ook dat we op elk van jullie kunnen rekenen van 21 tot 28 juli! 

  

Bacios/kusjes, 

De leiding 

 

 

 
 
 
 



5 

RAKKERS 
Liefste rakkers 

 Het schooljaar is ein-de-lijk voorbij, die stomme schoolboeken kunnen nu 2 maanden lang stof 

verzamelen in de kast terwijl jullie de beste vakantie van jullie leven beleven. Hét hoogtepunt van 

deze vakantie is uiteraard het chirokamp. Dit magische woord staat garant voor bakken plezier, liters 

amusement en een vleugje avonturisme. Het kamp komt maar 1x per jaar voor en dat wil je dus 

zeker niet missen. Beschouw het als een vakantie met je beste vrienden, waarmee je eindelijk eens 

het varken kan uithangen en in de modder spelen zonder een jammerende mama. 

Voor dit avontuur trekken we kilometers ver naar een onherbergzame streek waar je de horizon niet 

kan zien door de vele bossen, de wilde rivieren en de reusachtige rotsen: Wallonië. Hier zullen we 

gevaren trotseren, kampvuren maken om de wilde dieren op afstand te houden en kampen bouwen 

van waaruit we de omgeving kunnen scannen op gevaar. Jullie leiders zijn echte kanjers in dit vak en 

zij zullen jullie op professionele wijze begeleiden en jullie de kneepjes van het vak leren. Daarom 

hebben ze een goedgevuld programma met sport en spel in mekaar gestoken om jullie een kamp om 

nooit meer te vergeten te bezorgen. 

Maak je borst maar nat, want enkel stoere rakkers zullen deze geweldige ervaring overleven. Aarzel 

niet en vergezel de leiding op dit uiterst zeldzaam plezante avontuur! Alexander, Jens, Bob, Simon en 

Jannes verwachten jullie! Tot snel! 

Oh ja, voor we het vergeten zeggen: blijkbaar gaan we op kamp naar een plaats waar Italiaanse 

maffia is gespot. Laten we hopen dat het lieve maffia is die ons wilt trakteren op pizza en lasagne. Als 

ze iets minder goedgezind zijn, zou dit wel eens een kamp vol geweerschoten kunnen worden... 
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TOPPERS 

 
Beste Toppers 

Zoals altijd belooft het kamp weer een epische afsluiter van het chirojaar te worden. 

We gaan: 
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Nog een gouden tip: 

 

Hopelijk tot dan! 

Met vriendelijke groeten 

Jarne, Maxim en Stef 
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KERELS 

 

De Kerels bij de MAFFIA 
  

Voorwerpen gebruikt in onderstaande afbeelding op de roos na zijn NIET toegelaten 

op kamp!                                                                                                                                              

Voor de rest gaan we de echte MAFFIA in ons naar boven halen, en nog andere 

vette dingen doen! 
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Aspiranten 

Aspirantjes 

 

Kom op reis naar onze prachtige wei! 

 

Kom lekker genieten in deze prachtige wei in de Walen, het land 

waar werken niet in het woordenboek staat. Nergens anders vindt u 

een betere prijs/ kwaliteit verhouding. Bij de prijs inbegrepen: 2 

geniale en intelligente leiders die jullie een heel kamp zullen 

vermaken. 

€66/nacht 
(Excl. Ontbijt en BTW) 
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Vervoer 

 

Laat je vervoeren 

door hét meest 

gebruikte voertuig in 

de walen. 

 PURE LUXE 

 

Wanneer het 's 

ochtends vroeg nog 

lekker koud is en jullie 

leiders nog liggen te 

stinken in bed, kan je 

je verfrissen in ons 

prachtig zwembad. 

 Slaap als een roos 

 

Overnacht in onze 

luxekamers voor 8 

personen. Uw Matras is 

niets vergeleken met onze 

heerlijke veldbeden om in 

te slapen. 

 

 

 

Uw reisagentschap 
Meutte & Eran Bvba 
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Mee te nemen 

Slaapgerief: 

▪ veldbed (geen luchtmatrassen a.u.b.) 

▪ slaapzak en eventueel een extra deken 

▪ een kopkussen  

▪ pyjama 

▪ (Voor de toppers, kerels, aspiranten) slaapmatteke voor 2-daagse 

Eetgerei 

▪ borden of gamellen (zowel een diep als een plat bord) (voorkeur gaat naar 

gamellen) 

▪ beker of tas 

▪ bestek: lepel, mes, vork, koffielepeltje 

▪ 2 à 3 (slechte) keukenhanddoeken 

▪ voor de aspiranten een aardappelmesje 

Kledij 

▪ heel veel slechte kledij!!!  (sokken, korte en lange broeken, T-shirts, truien,…) 

▪ uniform (aandoen als je vertrekt en als je aankomt) 

▪ sportschoenen, stapschoenen, badsloefkes (geen slippers) voor  in het water, 

eventueel laarzen. 

▪ regenkledij, kawé 

▪ minstens één warme trui voor ‘s avonds of voor als ’t efkes koud zou zijn 

▪ zwembroek, badhanddoeken en zwembandjes voor de allerkleinsten  

▪ voor elke dag een propere onderbroek of boksershort!!! 

▪ Witte t-shirt waar op geverfd mag worden 

Toiletgerief 

▪ washandjes, handdoeken, zeep + shampoo 

▪ tandpasta, tandenborstel, bekertje om te spoelen 

▪ kam, haarborstel, scheergerief, gel 

Allerlei 

▪ zaklamp (met volle batterijen!!!) 

▪ plastieken zakjes, vuilniszak of linnen zak voor uw vuile kledij 

▪ drinkbus en rugzak voor den trektocht en 2-daagse 

▪ stripboeken, kaarten, uno,… (voor tijdens de platte rust) 

▪ Identiteitskaart 

 

Is er nog iets waar wij niet aan denken? Vraag het gerust aan de leiders van uw kind. 
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Thuis te laten 
▪ ons huisdier 

▪ onze smartphone laten we zeker thuis! 

▪ gsm, iPad, laptop, computer,…   

▪ ons moeke en ons vake 

▪ een slecht humeur 

▪ ons lief 

▪ kernraketten, atoombommen of andere dergelijke explosieven 

▪ alcoholische dranken en snoep (wordt afgepakt!)  

Wat delen we? 
▪ De sfeer.  Bij de chirojongens is iedereen altijd welkom. 

▪ Het werk.  Iedere afdeling krijgt specifieke taken opgelegd. (kampterrein 

ordelijk houden, waskommetjes afspoelen, tafels afkuisen, kaktent verfrissen, 

patatten schillen,…) 

Opmerkingen 
▪ Voor de speelclub raden we aan voor iedere dag een apart zakje met 

speelkledij mee te geven zodat ze geen warboel van hun koffer maken. 

▪ Vermits er ieder jaar op kamp materiaal verloren gaat raadt de leiding aan 

kledij, gamellen, bestek,… te merken.  Het gevonden gerief wordt gewassen 

of afgewassen, dan tentoongesteld op onze dia-namiddag. 

▪ Er kunnen kaartjes gekocht worden op kamp zelf of je kan zelf briefpapier 

meenemen en een echte brief schrijven. We vragen wel aan de speelclub en 

rakkers om enveloppen mee te nemen waarop al een adres is geschreven en 

een postzegel is geplakt. Zo kunnen ze probleemloos laten weten aan hun 

ouders hoe tof het wel is op kamp. 

  



14 

Dagindeling 
08.00h: De leider met wekdienst kruipt zeer moedig uit zijne nest, zet de ketel 

met warm water op, wekt de kookploeg en zorgt ervoor dat iedereen tijdig wakker is. 

08.30h: De eerste tonen van de geweldige ‘Chiro Elzestraat’ kampcd galmen 

over ons kampterrein, wat betekent dat iedereen moet opstaan en zich naar de 

wasplaats moet begeven om zichzelf een flinke schrobbeurt te geven… 

09.15h: Het laatste liedje van de kampcd is gedaan en iedereen staat fris en 

monter aan de shelter, want daar wacht ons een heerlijk ontbijt. 

10.00h: Opening. 

11.00h: Start van de voormiddagactiviteiten. 

13.30h: Einde van de voormiddagactiviteit, iedereen gaat zijn pollekes wassen 

om als propere jongens aan tafel te verschijnen. 

13.45h: De kookploeg heeft weer voor een overheerlijke middagmaaltijd 

gezorgd. 

14.30h: Platte rust. 

15.30h: Start van de namiddagactiviteiten. 

16.00h: Hoog tijd om te genieten van een vieruurtje. 

19.15h: Einde van de spelactiviteiten en dus weer de pollekes wassen. 

19.30h: Avondeten. 

20.30h: Sluiting. 

21.00h:  De speelclub gaan dodoke doen. 

21.30h: De rakkers zoeken hun veldbed op. 

22.15h: De toppers duiken in hunne nest. 

23.00h: Kerels kruipen in hunnen tram. 

??.??h:  Aspiranten…  
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Praktische informatie 

Kampprijs 

▪ Rakkers, toppers, kerels en aspiranten:  € 150 Per kind 

▪ Voor de Speelclub:  € 130 Per kind 

Opmerkingen 

▪ Voor elk derde kind zal er € 30 korting worden gegeven. 

▪ We keren ook dit jaar wederom terug met de bus zodat de ouders hun zonen 

niet moeten komen halen. 

▪ Betaling kan cash of via overschrijving op rekeningnummer:  

BE97-8601-0855-9449 

Met vermelding: naam en voornaam van het kind + groep. 

Kampadres 

 

Rue des Péheux 

6990 Hotton 

50°17'18.2"N 5°25'55.7"E 

 

Rue de Péheux is een doodlopende straat, het kampterrein is gelegend helemaal 

achteraan de straat. Indien uw gps Rue des Péheux niet vindt geeft u Rue De 

Durbuy 14 in. De straat naast het huis met nummer 14 is Rue des Péheux. 

Als u in de buurt komt van ons kampterrein zal u ook rode bordjes ( pijlen) 

tegenkomen, dan moet u deze gewoon volgen. 

Eigenaar kampterrein (voor brieven) 

 

Chirojongens Elzestraat + "naam lid" 

Gillet Pascal 

Rue du Ban 1, 6990 Fronville  
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Uniform 

Het is zeer belangrijk dat iedereen in volledig uniform aankomt op kamp. Dus zeker 

niet in je valies steken! 

Wanneer? 

Je uniform draag je zeker bij het vertrek naar het kamp, tijdens de trektochten of 

andere activiteiten buiten het kampterrein. Voor de groepsfoto wordt deze uiteraard 

ook gedragen. 

Waarom? 

Om te laten zien dat wij met z’n allen van de Chirojongens Elzestraat zijn en dus bij 

elkaar horen. 

Wat? 

▪ Speelclub: de gewone rode T-shirt 

▪ Rakkers t.e.m. aspiranten: korte en/of lange broek, rode T-shirt, blauw 

chirohemd en eventueel een chirotrui. 

Waar te verkrijgen? 

De Banier 

Onze-Lieve-Vrouwestraat 34 

2800 Mechelen 

Noodnummers: 

Enkel voor zeer ernstige en dringende gevallen zijn wij bereikbaar op het kampterrein 

zelf, op volgende nummers: 

▪ Hoofdleiders: Brent Bosmans: 0497/55 81 09 

Aäron Willemsens: 0476/50 09 14 

▪ VB Peter Durinck:0495/50 83 84 

▪ Of op de nummer van de leider van uw kind zelf  
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Kalender 
25-26 juni:  Materiaaldagen: de leiding zet al het gerief klaar voor het kamp 

14 juli:  17u30 camion laden, en we trommelen DOL op (kerels en 

aspiranten worden hier verwacht!). Er wordt géén eten/snack 

voorzien.  Valiezen mogen rond 18u00 gebracht worden. 

15 juli:  6u ’s ochtends vertrekken de leiding en de aspiranten op 

voorkamp. 

18 juli:   Aankomst  van de leden op het kampterrein om 17u00. 

   Kerels en toppers vertrekken met de fiets om 8u00 aan de kerk. 

21 juli:  Om 14 uur start de bezoekdag. Er is voor iedereen BBQ voorzien 

(zie verder). 

Speelclub komt aan op het kampterrein. 

28 juli:  Alle leden (buiten de aspiranten) gaan naar huis met de bus. De 

bus vertrekt op het kampterrein omstreeks 11u45 en zou tegen 

13u45 – 14u00 aan de kerk zijn in Elzestraat (tijdstip is 

afhankelijk van het verkeer). 

31 juli:  Leiding en aspiranten vertrekken naar huis met de camion.  

Camion wordt om 12uur terug in Elzestraat verwacht.  Kerels 

worden verwacht om mee te helpen lossen. Achtergelaten 

fietsen kunnen worden opgehaald. 

28 augustus: Mosselsouper 

4 september: Dianamiddag 

11 september: Olé Pistolé en eerste zondag van het nieuwe chirojaar.  
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Barbecue 
Tijdens de bezoekdag op zondag 21 juli organiseren we een barbecue. Op deze 

manier kunnen de ouders rustig op het kampterrein zelf eten, samen met hun 

kinderen. Deze maaltijd valt dus niet onder de kampprijs. Iedereen die mee wilt 

barbecueën (ook de leden!) moet zich inschrijven. Inschrijven kan via onderstaande 

inschrijvingsstrook één voor jezelf en ééntje aan een leider af te geven.  De adressen 

van de leiding kunnen hieronder worden teruggevonden. Betalen gebeurt op het 

kampterrein zelf. Gelieve de inschrijvingsstrookjes voor het kamp af te geven. 

Er is keuze uit een volwassen en kindermenu,  bij beide zit een ruim groentebuffet 

inbegrepen.  Het volwassenenmenu bestaat uit een hamburger, saté en worst,  het 

kindermenu uit een hamburger en worst. 

Adressen 

▪ Jens Heylen: Schouwvelden 19, 2860 Sint-Katelijne-Waver 

▪ Pieter Van Dievel: Hertstraat 52,2860 Sint-Katelijne-Waver 

▪ Jarne De Nies: Kuikenstraat 3A,2860 Sint-Katelijne-Waver 

▪ Bob Segers:Stationsplein 8,2860 Sint-Katelijne-Waver 

▪ Dylan Van Craen: Ekelenhoek 69,2860 Sint-Katelijne-Waver 

▪ Maxim Janssens: Lindestraat 53,2860 Sint-Katelijne-Waver 

▪ Jannes Van Calster: Groenstraat 55,2860 Sint-Katelijne-Waver 

▪ Alexander Durinck: Liersesteenweg 197,2860 Sint-Katelijne-Waver 

▪ Dries De Vos: Beatrijsstraat 23, 2860 Sint-Katelijne-Waver  

▪ Eran Humblet: Nachtegaalstraat, 30 2860 Sint-Katelijne-Waver  

▪ Stef Michiels: Liersesteenweg, 229, 2860 Sint-Katelijne-Waver 

▪ Simon Stoops: Kalkhovenstraat 32,2800 Mechelen 

▪ Michael Dewulf:Clemenceaustraat 39,2860 Sint-Katelijne-Waver 

▪ Roeland Spies: Liersesteenweg 197,2860 Sint-Katelijne-Waver 

▪ Brent Bosmans: Clemenceaustraat 215A, 2860 Sint-Katelijne-Waver  

▪ Florian Lahaye: Kuikenstraat 9, 2860 Sint-Katelijne-Waver 

▪ Aäron Willemsens: Schouwvelden 26b, 2830 Sint-Katelijne-Waver  
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▪ Maarten Van den Broeck: Hogevelden 48, 2860 Sint-Katelijne-Waver 

  



20 

Inschrijvingsstrook BBQ 

 

 

 

Inschrijvingsstrook (voor jezelf)  

Naam: ……………………………………………………………. 

Voornaam: ……………………………………………………………. 

Aantal volwassenporties  
(hamburger, saté, worst) 

……………………………………………………x €12 

Aantal kinderporties  
(hamburger, worst) 

………………………………………….….………x €8 

Totaal te betalen ……………………………………………..………………. 

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijvingsstrook (af te geven)  

Naam: ……………………………………………………………. 

Voornaam: ……………………………………………………………. 

Aantal volwassenporties  
(hamburger, saté, worst) 

……………………………………………………x €12 

Aantal kinderporties  
(hamburger, worst) 

………………………………………….….………x €8 

Totaal te betalen ……………………………………………..………………. 
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Raadsels en spelletjes 
 

Los de sudoku op 
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Woordzoeker 
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Kleurplaat 
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Woordzoeker 

 


