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🌵Thema🌵
Howdy partner! Ben je klaar om jezelf onder te dompelen in het leven van de

Far West? Leven tussen de cowboys en indianen, lasso’s gooien en regelmatig

een bezoekje brengen aan de saloon, dat staat allemaal op de planning!

We trekken met z’n allen naar de regio van de beruchte Riding Rangers. Deze

bende zorgt al jarenlang voor onrust in de buurt. Gelukkig zijn er nog de

sheriffs: Barry Bletny, Patrick Plumbsack en Daisy Goldshower. Ze draven

dagelijks over de uitgestrekte Amerikaanse prairies om de Riding Rangers,

onder leiding van Gary Gunslinger, regelmatig te verjagen.

Alleen, de Riding Rangers hebben al lang niets meer van zich laten horen.

Verdacht lang. De sheriffs vrezen voor een geplande invasie en kunnen daarbij

alle hulp gebruiken. Daarom hebben ze een verkenner op pad gestuurd om

een stoere en onbevreesde bende strijders te zoeken die hen wilt helpen. Na

een maandenlange en vruchteloze zoektocht kwam de verkenner aan bij Chiro

Elzestraat. Uiteraard hebben wij meteen gezegd dat we willen helpen en dat

we al onze stoere jongens meenemen!

Daarom verwachten we jullie allemaal in de Far West! We gaan samen Gary

Gunslinger en de Riding Rangers finaal verdrijven zodat de rust kan

wederkeren.

Hopelijk kan jij ook?

Tot dan!

Cheers!

Boelie, Dikkop, Emiel, Hendrik, Jannes, Jarne, Jasper, Jonas, Lars, Lowik,

Maxim, Mikkel, Senne, Simon (de leuke), Simon (de andere), Tom, Victor,

Wander, Wob en Zeger
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Wanted

VeeBee

Howdy how cowboys,

Ook ik ga weer mee op kamp! Ikzelf zal aankomen op 21 juli, samen met de

speelclub. 5 dagen later zal ik al terug huiswaarts keren. Dat is wat vroeger

dan de speelclub, maar ik kan mijn mama dan ook niet missen. Ik zal samen

met een fantastische ploeg het lekkere eten voorzien. Daarbuiten help ik

waar ik kan.

Ik heb wel gehoord dat er nogal vreemde vogels rondlopen op ons

kampterrein. Hopelijk kom ik deze niet tegen als ik ‘s avonds naar mijn tent

waggel.

Jij komt toch ook naar Viroinval! Dit jaar zonder stormen en ziektes…

Sander Van Loock - VB
0474 55 33 47
sandervl34@gmail.com
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Wanted

Speelclub

Ugh beste speelclubbers!

Klaar om met jullie leiding naar het Wilde Westen te trekken? Leer zeker al

schieten met pijl en boog zodat we klaar zijn voor de buffeljacht (opgepast

voor huisdieren tijdens het oefenen).  Wij kunnen al niet meer wachten, tot op

kamp!

Groetjes

Mikkel, Wob, Wander, Lars, Lowik en Leo
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Wanted

Rakkers

Liefste rakkers

Klaar voor 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.

Zijn jullie ook benieuwd wat er gaat gebeuren in het dorpje Viroin waar het

saloon nooit leeg is en de revolvers niet stil liggen.

Naar het schijnt heeft hij (de sheriff) onze hulp nodig en zullen we met behulp

van de rest van het wilde westen en de indianen, de befaamde bandiet in de

boeien slaan!

We kunnen niet wachten om samen met jullie dolle avonturen te beleven op

ons kampterrein in de Walen.

Tot 18 juli in Viroin!!

Groetjes van Dylan, Emiel, Roeland, Senne en Simon
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Wanted

Toppers

https://www.youtube.com/watch?v=AFa1-kciCb4

--> Af te spelen op de achtergrond tijdens het lezen van volgende scriptie

Yeeehawww

Howdy partners

Zijn jullie klaar voor een knotsgek avontuur in de faaar west?

Trek je botten (of voor Thijs bottine) al maar aan en neem je lasso gereed

want het belooft een wilde 10 dagen te worden.

Bereid je voor op (voor sommige de eerste) 2-daagse, eten van master chef

Bruno, luxueus sanitair, een lange fietstocht, maar vooral hopen plezier.

Niet alleen hebben wij fantastische activiteiten voorzien, ook heeft de

plaatselijke sheriff gevraagd of we hem kunnen helpen met het vangen van de

beruchte Gary Gunslinger. Er is dus simpelweg geen tijd voor vervelen!

Smeer jullie beentjes al maar in want de 18de juli vertrekken we met de trein

en de fiets richting de Far West!

Groetjes

Hendrik, Zeger, Jojo en Mixxamm
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Wanted

Kerels

Simon, Jasper en Jannes zijn alvast eens de sfeer gaan opsnuiven op het

kampterrein. Onderstaande visuele representatie vat de gebeurtenissen daar

sprekend samen…
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Klinkt leuk he! We verwachten jullie op 17 juli voor de kerk met een stalen

paard in de hand en dan trekken we gezamenlijk de wilde prairies in!
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Wanted

Aspi’s

Beste Asπranten,

Het is weer zo ver, het is tijd voor Chirokamp!

Veel wandelen en weinig slapen, maar dat is geen ramp.

Ook op voorkamp gaan jullie een steentje bijdragen, maar daarvan krijgt ge

wel kramp.

Jullie zullen zich weer amuseren tot en met; u om 7h in de beek wassen, wat

een pret…

Pas er wel mee op als ge u in de zon zet, maar voorzie u van een pet en dan

denk ik wel da ge het red.

En jaja, weer 3x per dag genieten van den Bruno zijn goeie fret.

Natuurlijk voorzien we jullie van super leuke fantastische kampopdrachten

en jullie zullen moeten trachten deze te volbrachten. Anders zal de leiding

jullie slachten.

Genoeg gerijmd.

Louwe, From Streat, Jappe en Jefke, na al die jaren Chiro gaan jullie eindelijk

op kamp als volwaardige aspirant. Maak jullie klaar voor een onvergetelijk

kamp van niet 10 maar 15 dagen.

Wij en hopelijk jullie ook kijken er enorm naar uit

Grtjs, de leukste leiding dat jullie ooit gaan hebben x
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To pack mee

💤 Slaapgerief:

● Veldbed (geen luchtmatrassen
a.u.b.)

● Slaapzak en eventueel een extra
deken & 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 (te dragen bij aankomst,
trektocht en vertrek)

● 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 (voor Toppers

– Aspi’s: minstens inhoud van 50
liter voor tweedaagse)

● Stripboeken, kaarten, Uno,… (voor
tijdens de platte rust)

● Identiteitskaart

🏡 Thuis te laten

● Ons huisdier
● Gsm, iPad, laptop, computer,…
● Ons moeke en ons vake
● Een slecht humeur
● Ons lief
● Kernraketten, atoombommen of

andere dergelijke explosieven
● Alcoholische dranken en snoep

🥳 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,…
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❗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 alle
spullen te merken. Het gevonden gerief wordt gewassen en 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.

How looks a day out?

08u00 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.

08u30 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…

09u15
Het laatste liedje van de kamp-cd is gedaan en iedereen staat fris en monter
aan de shelter, want daar wacht ons een heerlijk ontbijt.

10u00 Opening. De sheriffs zoeken ons op, vertellen hun verhaal en we spelen een
spel.

11u00 Start van de voormiddagactiviteiten, ieder in zijn eigen groep.

13u30 Einde van de voormiddagactiviteit, iedereen gaat zijn pollekes wassen om als
propere jongens aan tafel te verschijnen.

13u45 De kookploeg heeft weer voor een overheerlijke warme(!) middagmaaltijd
gezorgd.

14u30 Platte rust.

15u00 Start van de namiddagactiviteiten.

16u00 Hoog tijd om te genieten van een vieruurtje.

18u00 Einde van de spelactiviteiten en dus weer de pollekes wassen.

18u15 Avondeten.

19u30 Sluiting. De sheriffs zijn er weer, we spelen opnieuw gezamenlijk een spel.
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21u00 De speelclub gaan dodoke doen na hun kampvuur.

21u30 De rakkers zoeken hun veldbed op.

22u15 De toppers duiken in hunne nest.

23u00 De kerels kruipen in hunnen tram.

??? Aspiranten…

Praktische info

📃 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 via: https://smart.chiroelzestraat.be/#/uitstap

💲Kampprijs💲

● Rakkers, toppers, kerels en aspiranten:  €165 per kind
● Speelclub: €145 per kind

📌Kampadres📌

Route du Viroin, Olloy-sur-Viroin (5670 Viroinval)
400 meter voorbij huisnummer 3
50°04’25.4”N 4°35’24.3”E

💌Eigenaar kampterrein (voor brieven)💌

Roscher Marc
1, Rue de Mariembourg
5760 Dourbes

🎁 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.
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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:

● Groepsleiding:
○ Jannes Van Calster: 0479/58 63 00
○ Jonas Vivijs: 0471/54 75 32

● VB Sander Van Loock: 0474/55 33 47

Of op het nummer van de leider van uw kind zelf
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Kalender

8 - 10 juli Materiaaldagen: De leiding zet al het gerief klaar voor kamp

14 juli 16u camion inladen, 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 Leiding en aspiranten vertrekken om 6u richting het kampterrein om alles
daar op te bouwen.

17 juli De Kerels vertrekken ‘s morgens vroeg met de fiets aan de kerk om de
hele weg naar het kampterrein met de fiets af te leggen.

18 juli Toppers vertrekken ‘s morgens met de trein om het laatste deel naar het
kampterrein te fietsen.
Rakkers worden tegen 17u naar het kampterrein gebracht.

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 12 uur terug in Elzestraat verwacht. Kerels worden verwacht om mee
te helpen lossen. Achtergelaten fietsen kunnen worden opgehaald.

28 augustus Mosselsouper

4 september Dianamiddag

9 september Quiz in het park

10 september Jungle TD

18 september Eerste Chirozondag

BBQ tijdens bezoekdag

Naar goede traditie organiseren we op 21 juli een BBQ tijdens de bezoekdag. Vergeet je niet
in te schrijven: https://smart.chiroelzestraat.be/#/uitstap/D6ljsU6AorBh8zBmvqAS
Vergeet ook zeker niet uw zoon die mee op kamp is in te schrijven voor de BBQ!
Ook dit jaar organiseren we weer ons jaarlijkse volleybaltoernooi, haal je beste smash dus al
maar terug van zolder en stel alvast je sportiefste team samen!
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Raadsels en spelletjes
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