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Voorwoord  
 

Beste leden, ouders, sympathisanten, toevallige lezers,.. 

 

‘s Morgens komt het zonnetje steeds vroeger op, de hoeveelheid daglicht wordt groter, in de 
straat begin je meer en meer de geur van een bbq te ruiken, en dat betekent maar één ding, 
liefste Chiro-leden! Het kamp zit er weer aan te komen! 

Hopelijk zijn alle examens of toetsen de voorbije weken goed verlopen en kunnen jullie 
genieten van een welverdiende vakantie. Voor diegenen van wie het niet het geval was, wel, 
we zetten dit nu even aan de kant. Want binnen een paar weken vertrekken we weer !  

Wat betreft het kampthema kan ik jullie alleen maar zeggen dat ik dit ( op dit moment ) niet 
kan mededelen . Dit om de eenvoudige reden dat ik het zelf niet ken . De leiders houden 
immers hun monden goed gesloten .  

Hou dus alvast dit kampboekje goed bij de hand of raadpleeg onze site chiroelzestraat.be om 
meer info omtrent het kamp terug te vinden .  

Alvast tot dan! 

vriendelijke groeten ,  

jullie VB Peter . 
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Inleiding 
           

Al jaren aan een stuk is het kamp de bekroning van het Chirojaar: de zondagen die minder tof 
waren, worden spontaan vergeten en de spelletjes die je deden denken dat het hoogtepunt 
bereikt was, verbleken naast deze “opperactiviteit”. Sommigen onder jullie vinden het gebruik 
van dat woord misschien overdreven, maar niets is minder waar. We verklaren onze 
woordkeuze even aan de hand van enkele voorbeelden: 

• Wanneer de leiding in augustus samenzit om de voorbereidingen te treffen voor de 
start van het nieuwe Chirojaar, denken we eerst gezamenlijk terug aan de avonturen 
en andere gekke/grappige/leuke belevenissen van op kamp. Zuchtend komen we dan 
tot het besef dat we weer elf maanden moeten wachten tot we terug met z’n allen 
kunnen vertrekken. 

• Begin september zien we de leden terug. De eerste gesprekken gaan vaak zo: ‘eeh 
leider, weet ge nog op kamp toen…’, gevolgd door een hoop gelach. 

• Doorheen het jaar doen we verschillende activiteiten, die de leiding op diverse 
manieren verantwoordt. Meest gebruikte reden: kamp. We werken bijvoorbeeld om 
centjes te verdienen waarmee we iets lekkers kunnen eten op trektocht. We leren 
sjorren. We gaan op weekend. We koken eens zelf etc. 

• Wanneer we door het jaar een activiteit in elkaar steken die gewoonweg té goed is 
voor een gewone zondag, wordt deze aan de kant gelegd voor op kamp. 

• Wanneer iemand zegt dat hij misschien niet mee kan op kamp, werkt iedereen met 
man en macht samen om hem te overtuigen toch mee te komen. 

Kortom: het hele jaar wordt er naar dit hoogtepunt toegewerkt. Ook al is dit vaak onbewust, 
veel dingen die je door het jaar leert (jazeker, soms leer je iets op de Chiro), gebruik je ook op 
kamp. En zelfs al maak je na een aantal vermoeiende dagen bij elkaar zijn wat gemakkelijker 
ruzie, toch weet elk(e) ervaren lid/leider dat hier levenslange banden worden gesmeed. Een 
heel jaar kijken we ernaar uit, treffen we voorbereidingen en maken we plannen. Allemaal 
omdat we weten dat een goed kamp de kers op de taart is, of beter gezegd: de opperactiviteit 
na een jaar vol zondags plezier.  

Of het nu je eerste of je tiende kamp is, het blijft dé manier om het Chirojaar in schoonheid af 
te sluiten. En of je het nu gelooft of niet, je groep mist je als jij er niet bij bent, het is niet 
helemaal hetzelfde zonder jou. 

Twijfel dus niet en schrijf je alvast in om mee te gaan. Samen maken we er een topeditie van! 

😊 

 

Hopelijk tot dan! 

Alexander, Aäron, Bob, Brent, Dries, Dylan, Eran, Florian, Jannes, Jarne, Jens, Maarten, Maxim, 
Michael, Pieter, Roeland en Simon 
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SPEELCLUB 

 

 

Huh… wat een vreemd bericht krijgen we hier over de radio?! Het heeft 

misschien iets te maken met waar we dit jaar op kamp gaan! Speelclub zijn jullie 

er klaar voor? Want dit wordt een heel bizar en vreemd kamp! Maar wij, als jullie 

superleiding zal er voor zorgen dat het een fantastisch en onvergetelijk kamp 

wordt! Mis het dus zeker niet en pak jullie zakken want we vertrekken!!  
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RAKKERS 
 

Beste Rakkers  

Het leukste evenement van het jaar is weer daar, het kamp. Een goei plonske in de beek, veel lachen 

gieren brullen, lekker eten van onze top chef Bruno, een vermoeiende kilometerslange trektocht en 

het grootste en mooiste kampvuur ooit. Ook editie 2019 belooft weer geweldig te worden. 

Tot in Wanlin!!! 

De Rakkerleiding 

 

 



 
7 

TOPPERS 

Het is weer zo ver. Na een jaar wachten kunnen we eindelijk terug 10 dagen lang in de watten gelegd 
worden door onze geweldige kookploeg, dansend opstaan met de fameuze kamp-CD die elke ochtend 
door de Waalse bergen galmt en natuurlijk de dag afsluiten met een gezellig kampvuur. 
Om de momenten tussen de maaltijden op te vullen heeft de leiding superveel mega-leuke activiteiten 
voorzien zodat jullie mama, papa, broers, zussen, huisdieren en Fortnite geen seconde moeten missen! 
 
Beginnen kunnen jullie doen met het invullen van dit fantastische kruiswoordraadsel, zo komen jullie 
alvast te weten wat er allemaal kan gebeuren op kamp!  

 
 
Wij kijken er enorm hard naar uit, jullie hopelijk ook! 
 

 
Groetjes, 
 
Flori, Janus en mixxamm  
xxx  
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KERELS 
Teergeliefde kerels, 

Bij deze zijn jullie officieel uitgenodigd om een poosje te komen vertoeven… op een andere planeet! 

Het wordt superleuk! We hebben namelijk geen echte wc’s of ander sanitair, geen bed, jullie moeten 

jullie eigen afwas doen en alle kookpotten afwassen, veel stappen en actief zijn en zo, 

hoogstwaarschijnlijk is het ofwel veel te warm, ofwel regent het, de aspi’s gaan het hout dat jullie voor 

een kampvuur hebben gesprokkeld komen stelen en het beste van al: na 10 dagen bij elkaar zijn, heb 

je waarschijnlijk een diepgaande walging ontwikkeld voor al je medeleden!  

Natuurlijk heeft de leiding ook enkele activiteiten in elkaar gestoken en dat kan al eens wat minder 

leuk zijn maar dat zal wel meevallen, al bij al zijn ze de slechtsten nog niet ;). Meer zelfs: Bob, Jarne en 

Pieter hebben gezworen dat ze zo hard hun best gaan doen om dit kamp onvergetelijk te maken dat 

je je lachspieren wel eens  zou kunnen verrekken en je plezierorgaan (niet wat je denkt) mogelijk 

overbelast raakt. Gelukkig heelt het eten van den Bruno alle wonden en zullen eventuele blessures 

snel vergeten zijn. 

Kortom, de leiding hoopt jullie allemaal te kunnen verwelkomen op kamp. Samen maken we er een 

topeditie van! 

 

Kusjes en knuffels van jullie uitzonderlijk knappe leiders, 

 

Bob, Leo en Pepe  

 

P 

 

P.S.: Lars zeg uw basketbalkamp af en kom mee op kamp! Jij bent ons zonnetje!! 
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Aspiranten 
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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. 
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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 Skassis (nummer onbekend) 

5564 Wanlin 

50°09'43.8"N 5°03'28.1"E 

 

Het kampterrein is een vroegere camping, zo zal u het ook op Google Maps vinden. 

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" 

Bertrand De Cumont 

Rue de Revogne 206, 5570 Revogne (Beauraign) 
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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:  
o Aäron Wilemsens: 0476/50 09 14 
o Jannes Van Calster:0479/58 63 00 

• VB Peter Durinck: 0495/50 83 84 

• Of op de nummer van de leider van uw kind zelf 

 
SPEELCLUB    

Leeftijd:  1ste tot 2de leerjaar  

Speelclubleiding:  

Aäron Willemsens 

Schouwvelden 26b  

2860 Sint-Katelijne-Waver 

Aaron.willemsens@gmail.com 

0476/50.09.14 

Eran Humblet                                         

Nachtegaalstraat 30  

2860 Sint-Katelijne-Waver 

eranhumblet@hotmail.com 

0473/26.76.28  
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Roeland Spies 

Liersesteenweg 197  

2860 Sint-Katelijne-Waver 

spiesroeland197@hotmail.com 

0471/52.67.73 

 

Dries De Vos 

Beatrijsstraat 23 

2860 Sint-Katelijne-Waver 

driesdevos9@gmail.com                                                  

0495/80.34.16 

Simon Stoops 

Kalkovenstraat 32 

2800 Mechelen 

stoops.simon@gmail.com 

0476/34.94.13 

 

RAKKERS  

Leeftijd:  3de tot 5de leerjaar  

Rakkersleiding:  

Maarten Van den Broeck  

Hogevelden 48 

2860 Sint-Katelijne-Waver 

maarten.van.den.broeck@outlook.co

m 

0477/81.96.36 

 

Alexander Durinck 

Zorgvliet 12 

2860 Sint-Katelijne-Waver 

alexander.durinck@gmail.com 

0494/35.78.92 

 

Jens Heylen 

Schouwvelden 19 

2860 Sint-Katelijne-Waver 

heylenjens606@gmail.com 

0471/90.89.80   

 

 

 

Brent Bosmans 

Clemenceaustraat 215a 

2860 Sint-Katelijne-Waver 

brentbosmans@hotmail.com 

0497/55.81.09  

 

 

mailto:driesdevos9@gmail.com
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TOPPERS 

 

Leeftijd: 6de leerjaar tot 2de 

middelbaar 

 

Toppersleiding:  

Jannes Van Calster 

Groenstraat 55  

2860 Sint-Katelijne-Waver 

jannesvancalster@gmail.com 

0479/58.63.00 

 

Florian Lahaye 

Kuikenstraat 9  

2860 Sint-Katelijne-Waver 

florian.lahaye007@gmail.com 

0470/05.55.91  

 

Maxim Janssens 

Lindestraat 53 

2860 Sint-Katelijne-Waver 

maximjanssensj5@gmail.com 

0489/40.19.39 

 

  

 

KERELS 

 

Leeftijd: 3de tot 4de middelbaar  

Kerelsleiding:  

Jarne De Nies 

Kuikenstraat 3a  

2860 Sint-Katelijne-Waver 

jarnedenies@hotmail.be 

0479/05.04.69 

Pieter Van Dievel 

Hertstraat 52  

2860 Sint-Katelijne-Waver 

pietervandievel@gmail.com 

0472/01.29.75 

 

Bob Segers 

Stationsplein 8 

2860 Sint-Katelijne-Waver 

bob.segers@hotmail.com 

0493/18.80.63 
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ASPIRANTEN 

 

Leeftijd: 5de tot 6de middelbaar  

Aspirantenleiding:  

Michael Dewulf 

Clemenceaustraat  39 

2860 Sint-Katelijne-Waver 

michaeldewulf@outlook.be 

0472/06.12.67 

 

Dylan Van Craen 

Ekelenhoek 69  

2860 Sint-Katelijne-Waver 

dylanvancraen@hotmail.com 

0493/59.48.04 
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Kalender 
 
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. 
 

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 aug 24 augustus:  Mosselsouper 

4 sept 1 september:  Dianamiddag 

11 sep  
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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 
• Dries De Vos: Beatrijsstraat 23, 2860 Sint-Katelijne-Waver  

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

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

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

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

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

• Maarten Van den Broeck: Hogevelden 48, 2860 Sint-Katelijne-Waver 

• Simon Stoops: Kalkhovenstraat 32,2800 Mechelen 

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

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

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

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

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

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

• Aäron Willemsens: Schouwvelden 26b, 2830 Sint-Katelijne-Waver 

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

• Alexander Durinck: Zorgvliet 12, 2860 Sint-Katelijne-Waver 
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Inschrijving kamp & BBQ 
Vanaf dit jaar gebeurt de inschrijving voor het kamp en de barbecue online. 

https://kamp.chiroelzestraat.be/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

https://kamp.chiroelzestraat.be/
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Raadsels en spelletjes 
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Kleurplaat 
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