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Ieder jaar valt ons kamp in de laatste twee weken van juli. Toevallig valt ook het bouwverlof in juli. Het 
zat er dus al lang aan te komen dat we het tijdens ons kamp eens aan de stok zouden krijgen met een 
paar bouwvakkers. Laat ons eerlijk zijn: het heeft nog lang geduurd. 

Dit jaar zijn we te gast op een weide in Sainte-Ode. Ze zijn hier niet veel gewoon en zijn bijgevolg snel 
onder de indruk. Dat kan alleen maar in ons voordeel spelen! 

Nochtans kunnen de bouwvakkers van het dorp goed het varken 
uithangen van tijd tot tijd. Natuurlijk wordt daar af en toe eens wat 
infrastructuur door beschadigd, maar dat is natuurlijk gewoon meer 
werk voor henzelf. Aangezien we bij hen te gast zijn, zullen we 
ongetwijfeld nog gevraagd worden om hun rommel mee te komen 
opkuisen. 

De streek staat niet alleen bekend voor hun extravagante bouwvakkers. 
Ook de bodem is befaamd vanwege de vele ‘schatten’ die er nog liggen. 
Nu en dan ploegt een boer er per ongeluk eens over een kostbaar 
middeleeuws kunstwerk dat verloren werd gewaand. Een andere keer werd tijdens opgravingen dan 
weer een authentieke Van Eyck gevonden: de Rechtvaardige Rechters of zoiets. Ze waren echter bang 
dat die vondst toeristen zou aantrekken waardoor hun stamkroeg te druk zou worden. Ze zijn dat 
schilderijtje dan maar snel ergens anders gaan begraven.    

Eén ding is dus zeker: we gaan ons niet vervelen daar in Zuid-België. Vergeet zeker je 
bouwvakkersspleet en je te luide werfradio niet. We gaan op bouwverlof! 

Tot op de werf in Sainte-Ode! 

De leiding 

Bob, Dylan, Jannes, Jarne, Jonas, Lowik, Maxim, Mikkel, Pieter, Robin, Roeland, Senne, Simon, Victor 
& Wander 
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Caterpillar NV zoekt nieuwe bouwvakkers!  

Kan jij goed werken met een schup, hamer en moersleutel? Of ben je eerder fan 

van het ruigere werk met kranen, betonmolens en drilboren? Dan hebben wij de 

perfecte opleiding klaar voor jou! 

 

Caterpillar biedt een luxe-opleiding aan in het hartje van de Ardennen! Tijdens deze 

7 dagen leren we je alles wat je moet weten om zelf een huis te bouwen of een 

krot weer af te breken.  

 

Hoe pakken we dit aan? We gaan aan de slag met dammen bouwen in de rivier, grote kampvuren 

maken en cement maken van modder. Maar we gaan ons ook gedragen zoals echte bouwvakkers: 

veel en lekker eten, genoeg dutjes doen op een schup en veel lawaai maken.  

 

Wat we dus zeker niet gaan doen: ons vervelen! Elke dag zit stampvol met leuke spelletjes 

om ons volledig onder te dompelen in de bouwvakkerswereld. We gaan ontdekken wie 

de sterkste muren kan bouwen, wie het beste beton kan mixen en wie de luidste boeren 

kan laten (want dat doen bouwvakkers zeker ook) 

 

Deze knappe bouwvakkers verwelkomen jullie met enorm veel plezier op de bouwwerf in 

de Ardennen vanaf 21 juli! Vergeet zeker jullie bilspleet niet mee te nemen! 

 

Vele groetjes, 

Roeland, Jarne, Lowik en Jannes
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Liefste rakkers 

We gaan weer op kamp dus dat worden weer tien dagen vol plezier, kampvuren, lekker eten van den 

Bruno, leuke spelletjes, in de beek spelen, een sjorring bouwen en nog zoveel meer! Wij ,de 

rakkerleiding, zijn er alleszins al klaar voor! Er zijn genoeg superleuke spelletjes en activiteiten 

waardoor we gewoon geen tijd zullen hebben om ons te vervelen. Boeken gaan jullie kunnen schrijven 

over de dolle avonturen die wij gaan beleven in het verre Wallonië. Want zeg toch eerlijk, daar staat 

de Chiro toch voor, avontuur, vriendschap en amusement.  

Dit jaar zijn er een paar bouwvakkers die onze hulp hebben gevraagd. Haal jullie bouwplannen, 

betonmolens, bakstenen en bouwvakkershelmen al maar boven want deze gaan we zeker nodig 

hebben. Leer ook al maar meteen op je vingers fluiten, je broek 5 cm te laag laten hangen en meer 

pauze nemen dan je werkelijk werkt want meer stereotiep dan dit gaat het niet worden! 

We kunnen niet wachten om samen met jullie dolle avonturen te beleven op ons kampterrein in de 

Walen. Tot 18 juli in Saint-Ode! 

Groetjes van Senne, Robin, Michael en Wander  

(beter gekend als de Sloot, Wob, Mikkel en Wankel) 
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In het Waalse dorp ‘Elzerue’ heeft de burgemeester een groots plan om een monument voor het 

dorp te bouwen. Er is echter wel één groot probleem: we zitten in de Walen, waar werken niet in het 

woordenboek staat. Daarom is de burgemeester op zoek naar de beste bouwfirma om dit monument 

te bouwen. Om erachter te komen wie de beste firma heeft, heeft de burgemeester verschillende 

firma’s uit alle hoeken van België uitgenodigd. Wie wordt verkozen tot beste aannemer en sleept 

deze opdracht in de wacht? 

 

 

 

Groetjes Maxim, Victor en Bob 
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Teergeliefde kerels, 

Bij deze zijn jullie officieel uitgenodigd om een poosje te komen vertoeven… op onze werf!  

 

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

jullie eigen afwas doen én 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: Simon 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, 

Simon en Pepe  
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Het is weer bouwverlof… Maar niet voor jullie! Want de tenten moeten nog recht gezet worden, en 

nog zo veel meer. Komen jullie mee met ons op avontuur? In de grote bossen van de ardennen. 

Afspraak 15 juli bij ochtenddauw zoals echte bouwvakkers. Wij zien jullie aan onze camion vol met 

bouwmateriaal! Tot dan… Of ontmoeten we elkaar al eens voor het kamp om een voorproefje te 

nemen van wat de ardennen ons allemaal te bieden heeft ? 

 

Veel liefs 

Dikkop en Jonas 
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Slaapgerief: 

• veldbed (geen luchtmatrassen a.u.b.) 
• slaapzak en eventueel een extra deken 
• een kopkussen  
• pyjama 

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 

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), 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 boxershort 

Toiletgerief 
• washandjes, handdoeken, zeep + shampoo 
• tandpasta, tandenborstel, bekertje om te spoelen 
• kam, haarborstel, scheergerief, gel 
• enkele mondmaskers (in principe niet nodig, maar kan nooit kwaad) 

Allerlei 
• zaklamp (met volle batterijen!!!) 
• plastieken zakjes, vuilniszak of linnen zak voor uw vuile kledij 
• drinkbus en rugzak (minstens inhoud van 50 liter voor tweedaagse) 
• stripboeken, kaarten, uno,… (voor tijdens de platte rust) 
• Identiteitskaart 

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. 
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• 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. 

• Normaal raden we carpoolen aan, maar wegens de Coronamaatregelen raden we dit af voor 
de veiligheid van iedereen. 

          

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. De bouwvakkers zoeken ons op, vertellen hun verhaal en we spelen een spel. 

11.00h:    Start van de voormiddagactiviteiten, ieder in zijn eigen groep. 

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 warme(!) middagmaaltijd gezorgd. 

14.30h:    Platte rust. 

15.00h:    Start van de namiddagactiviteiten. 

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

18.00h:    Einde van de spelactiviteiten en dus weer de pollekes wassen. 

18.15h:    Avondeten. 

19.30h:    Sluiting. De bouwvakkers zijn er weer, we spelen opnieuw gezamenlijk een spel. 

21.00h:    De speelclub gaan dodoke doen na hun kampvuur. 

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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       Corona        
Alle informatie over “op kamp gaan in tijden van Corona” hebben we iets verderop gebundeld onder 

het puntje “Maatregelen Corona.” 

 

      Inschrijven       
Hoe sneller we kunnen inschatten met hoeveel leden we gaan zijn op kamp, hoe meer tijd we hebben 

om alles tot in de puntjes voor te bereiden. Daarom vragen wij om uw kind zo snel mogelijk in te 

schrijven. Doe dit bij voorkeur voor zondag 13/06/2021 via https://smart.chiroelzestraat.be/#/uitstap 

 

    Kampprijs     

• Rakkers, toppers, kerels en aspiranten:  € 150 per kind 
• Speelclub:  € 130 per kind 

 

    Opmerkingen     

• Voor elk derde kind per gezin zal er € 30 korting worden gegeven. 
 

      Kampadres       

Rue de la vallée de l’Ourthe, 6680 Sainte-Ode 
! Tip : Navigeer naar BigMat JPBMAT in Sainte-Ode, het terrein ligt 200m verder. 
 

 

Locatie terrein: 50°01’23”N 5°30’30”E 
Als je in de buurt komt van ons kampterrein zal je ook rode bordjes (pijlen) tegenkomen, dan 
moet u deze gewoon volgen. 
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        Eigenaar kampterrein (voor brieven)         

Chirojongens Elzestraat + groep + "naam lid" 
Frédéric Falmagne 
67 Rue de Bastogne, 6681 Lavacherie 
 
 

      Pakketje opsturen?       
De voorbije jaren merkten we dat meer en meer kinderen pakketjes toegestuurd kregen. Dit zorgde 

voor extra last omdat de boer vaak niet thuis was op het moment van de levering en we dus regelmatig 

langs het afhaalpunt moesten passeren voor pakketjes met snoep of andere onbenulligheden. 

Daarom willen we vriendelijk vragen om geen pakketjes op te sturen. Zo bespaar je ons een hoop 

werk. Als er toch een pakketje wordt afgeleverd omdat de boodschap niet tot bij de vrijgevige tante is 

geraakt, zullen we het pakketje pas op het einde van het kamp aan het kind geven.  

 

      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: 

• Groepsleiding:  
o Jannes Van Calster: 0479/58 63 00 
o Jarne De Nies: 0479/05.04.69 

• VB Sander Van Loock: 0474/55.33.47 

• Of op het nummer van de leider van uw kind zelf 
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Naar goede traditie organiseren we in principe elk jaar een bezoekdag met 

BBQ en volleybaltornooi op 21/07. Echter, met de huidige Coronasituatie 

willen we niet het risico lopen dat het virus in het midden van het kamp 

onze bubbel binnendringt. 

Om alsnog een gezellige BBQ te kunnen organiseren, hebben we dit jaar 

besloten om deze door te laten gaan op 28/07, de dag dat de leden 

opgehaald worden. Zo lopen we niet het risico dat het kamp vroegtijdig 

onderbroken moet worden.  

→ Inschrijven kan via chirojongens.chiroelzestraat.be. 

Uiteraard is deze BBQ onder voorbehoud. Op het moment dat dit idee 

ontstond, gingen de Coronacijfers de goede kant uit en schatten we dat 

buitenevenementen tegen eind juli terug zullen mogen plaatsvinden. 

Indien de BBQ toch niet mag doorgaan, communiceren we dit tijdig via e-

mail en Facebook. 

 

          
• 15 juli: Leiding en Aspiranten vertrekken op voorkamp en zetten alle tenten op. 

• 18 juli:  

o Toppers en Kerels vertrekken ’s morgens met de trein of fiets. Dit spreken ze 

onderling af. 

o Rakkers mogen vanaf 17u30 op het terrein afgezet worden. 

o In tegenstelling tot wat we normaal aanraden, raden we carpoolen uitzonderlijk af. 

• 21 juli 

o Geen bezoekdag 

o Speelclub kan vanaf 16u op het terrein afgezet worden.  

• 28 juli 

o Uizwaaidag met BBQ vanaf 12u 

o Indien u pas later op het terrein geraakt aangezien 28 juli een gewone werkdag is, 

voorzien we uiteraard nog opvang tot u op het terrein geraakt. 

o In tegenstelling tot wat we normaal aanraden, raden we carpoolen uitzonderlijk af. 

• 31 juli: Leiding en aspiranten komen terug aan in Elzestraat.  

 

 

  

Sander Van Loock
ik dacht dat hier een ander uur was afgesproken?
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CORONAMAATREGELEN 

Hoe pakken we het aan? 
 

 

DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN 

 
 
 

1. Zieke leden en leiding blijven thuis 

Wie ziek is of in de vijf dagen voor het kamp symptomen heeft – hoesten, verstopte 
neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis. 

 
Experts hebben een lijst opgesteld met risicogroepen. Behoort je kind tot een van 
die risicogroepen? Dan heeft het de toestemming en een attest van een dokter 
nodig om mee op kamp te mogen. We rekenen op u, als ouder, om dat in orde te 
brengen. 

 
We weten dat dit strikt is, maar het is zeer belangrijk. We rekenen dus op u om dit 
goed op te volgen en op uw eerlijkheid. Als u uw kind meestuurt, wil dat zeggen dat u 
de voorwaarden erkent en respecteert. 
Het is in ieders belang, ook in die van uw kind. 
 
 
 

 

2. Wordt er iemand ziek op kamp? 

Als er tijdens het kamp iemand ziek wordt, volgen we het stappenplan dat daarvoor 
door de jeugdsector en de overheid opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We 
willen dus vragen om tijdens het kamp beschikbaar te zijn om, indien nodig, uw 
kind te komen halen.  

 
 
 

3. Op kamp in contactbubbels 

Hoe organiseren we de bubbels? 

We delen onze Chirogroep op in bubbels van maximaal 50 deelnemers, exclusief 
begeleiding. Hoe we deze bubbels gaan indelen, zal afhangen van hoeveel leden zich 

GOED OM TE WETEN 

Onderstaande maatregelen werden, in samenspraak met virologen, opgesteld door de jeugdsector. 

Chirojeugd Vlaanderen heeft ons geïnformeerd over hoe we ons kamp op een veilige en 

verantwoorde manier kunnen laten doorgaan. De maatregelen zijn goed doordacht en afgetoetst met 

de Veiligheidsraad en experten, dus we willen die graag respecteren. Hopelijk  jullie ook! Zo kunnen 

we onze leden de nodige ademruimte geven die ze na deze crisis verdienen. 
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zullen inschrijven voor het kamp. Het criterium dat we waarschijnlijk zullen 
gebruiken is 12+ en 12-. Van zodra we weten hoeveel leden er meegaan op kamp, 
brengen we iedereen op de hoogte van hoe we de bubbels zullen indelen. De kans is 
echter minimaal dat wij met meer dan 50 leden op kamp vertrekken dus we kunnen 
hoogstwaarschijnlijk allemaal in 1 bubbel. 

De Speelclub komt pas drie dagen later aan op kamp, maar zij zullen al tot een bubbel 
gerekend worden die vanaf het begin van het kamp al bestaat. In totaal zal deze 
bubbel nooit meer dan 50 personen tellen. 

 

Wat gebeurt er binnen een bubbel? 

Zo’n bubbel bestaat uit zowel leden als leiding. Binnen die bubbels mag er normaal 
gespeeld, geslapen en gegeten worden. Tussen de verschillende bubbels is er geen 
contact. We eten, slapen en wassen ons op aparte momenten en reinigen 
contactoppervlakken tussendoor. Materiaal wordt toegekend per bubbel. Tenten 
worden vaak verlucht. We voorzien voldoende afstand en als het niet anders kan, 
dragen we mondmaskers. Handen wassen en andere hygiëne blijven belangrijk. We 
maken dus een soort minikampjes in ons kamp. 

 
 

 
 

4. Extra hygiënemaatregelen 

Persoonlijke hygiëne is een must. Daar zal streng op worden toegezien door de leiding.  

• Hoesten en niezen in de elleboog 

• Handen wassen verplicht bij opstaan, voor en na elke maaltijd, na elk 
toiletbezoek, na elk spel 

• Elke bubbel krijgt zijn eigen toiletten 

• Alle tenten zullen regelmatig verlucht worden 

We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, 
reinigingsproducten, handgel, papieren handdoeken, handschoenen, ... We  vragen 
om voor je kind de volgende zaken mee te geven: 

• Mondmasker 

• Papieren zakdoeken (geen stoffen zakdoeken!) 

• Eventueel handgel 

• … 

OPGELET: 

Het kan zijn dat broers niet in dezelfde bubbel terechtkomen omdat ze bij hun leeftijdsgenoten ingedeeld 
worden. Ze zullen dan tijdens het kamp ook weinig direct contact met elkaar kunnen hebben. Voorzie dus 
voldoende eigen spullen per kind. Shampoo en tandpasta delen is bijvoorbeeld niet toegelaten. 
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5. Aankomst en vertrek leden  

Uitzonderlijk raden we carpoolen af. Zo blijft de “gezinsbubbel” intact. 

• Aankomst = drop & go: ouders brengen hun kind met de wagen tot op het 
terrein maar helpen hem niet met het installeren van zijn bed. De leiders zullen 
de valiezen in de tent dragen en uw kind helpen bij het installeren. 

• Vertrek: Ouders komen hun kind ook dit jaar zelf halen met de auto.  
 
 

6. Aangepaste activiteiten 

We houden onze activiteiten zo veel mogelijk op het kampterrein zelf en externen 
komen ons terrein niet zomaar op. We vertrekken enkel op trektocht of tweedaagse 
als hiervoor een nationale toestemming wordt gegeven. Contactintensieve 
activiteiten (Dikke Bertha, Vleeshoop,...) staan ook niet op de planning.  Verder 
plannen we voldoende rust in zodat we minder vatbaar zijn voor eventuele ziekte. 

 

7. Na het kamp 

Experts raden aan om na het kamp minstens een week niet in contact te komen met 
andere mensen, zeker niet als die mensen een risicoprofiel hebben. Ook snel wisselen 
tussen jeugdactiviteiten – bv. andere vakantiekampen, speelplein, enz. – wordt 
afgeraden. Voorzie dus best een week tussen twee activiteiten. 

 
 

8. Algemeen 

In het bovenstaande hebben we beknopt uitgelegd hoe onze algemene aanpak op 
kamp er zal uitzien. Uiteraard kunnen we hier niet op al jullie vragen antwoord geven 
en elke maatregel vermelden zou leiden tot een ellenlange lijst. Denk hier 
bijvoorbeeld aan: kookploeg draagt mondmaskers, concrete hygiëne- en 
scheidingsregels rond toiletbezoek, schuilplekken als het regent, etc.  

We zouden hiervoor jullie vertrouwen in ons als leidingsploeg willen vragen. We 
volgen zo strikt mogelijk alle maatregelen die ons worden opgelegd en gaan 
regelmatig in gesprek met de Ambrassade en Chiro Nationaal.  

Uiteraard kan je, indien gewenst, het volledige zomerplan (dat wij zullen volgen) 
raadplegen via https://ambrassade.be/nl/jeugdwerkzomer → “Zomerplan 
jeugdbeweging”. Op de website van de Ambrassade en van Chirojeugd Vlaanderen 
vind je nog tal van andere informatie. 

De komende weken zal de leiding het hele kamp in detail uitwerken, rekening 
houdend met alle maatregelen.  
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9. Inschrijvingen 

 
Zoals eerder vermeld schatten we de kans zeer klein dat we met meer dan 50 leden op kamp 
gaan vertrekken. Om echter niet voor ongewenste verrassingen te komen staan, vragen we 
om ten laatste tegen zondag 13/06 je kind in te schrijven. Zo kunnen we tijdig de nodige 
voorbereidingen treffen. 
 
Inschrijven: 
https://smart.chiroelzestraat.be/#/uitstap  
  

10. Nog vragen? 

Indien je toch een concrete vraag hebt voor ons, twijfel dan niet om ons te 
contacteren via: 

contact@chiroelzestraat.be, jannesvancalster@gmail.com, jarnedenies@hotmail.be   

                    
Geoffrey de bouwvakker schotelt jullie graag enkele leuke raadsels voor. Ben jij slimmer dan 
Geoffrey? 

1. Als 2 metsers 2 muren kunnen metselen in 2 uur, hoeveel metsers heb je dan nodig om 18 
muren te metselen in 6 uur? 

2. De Tesla van Geoffrey rijdt richting het noordoosten tegen 65 km/u. De wind blaast die dag 
in westelijke richting. In welke richting vliegen de uitlaatgassen? 

3. Wanneer ik naar boven wijs, is het helder. Wanneer ik naar onder wijs, is het donker. Wat 
ben ik? 

4. 10 jaar geleden viel Geoffrey van een 20 meter hoge ladder, maar hij hield er geen 
schrammetje aan over. Hoe kan dat? 

 
 
Geoffrey is dom geweest en is zijn 
hamer kwijtgespeeld in dit 
doolhof. Help jij Geoffrey zijn 
hamer terug te vinden? 
 
 
 
 
 

Antwoorden: 

1)6 metsers  2) Geen uitlaatgassen want 

het is een Tesla haha #Elon #Dogecoin 

2)De lichtknop. 4) Geoffrey stond op de 

eerste trede. 

 

Sander Van Loock
Dit zou ik wat meer in de picture zetten.  Ook duidelijk vermelden dat je moet inschrijen voor BBQ en huisbezoeken


