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Leonardus, een trouwe volger met een voorliefde voor de betere keuken 
Quintus, deze knappe man heeft al vele vrouwen weten te overtuigen van het
geloof 
Jellus, hij verkondigt het geloof het liefst in de plaatselijke herbergen 
Jowannes, deze volger zet alle verhalen over Jazus 

Nolfius, de genderneutrale rechterhand van Jazus. 

Kensus, heeft contacten bij de Keizer en kan zo extra informatie krijgen 
Milus, is vanuit het Midden-Oosten gekomen om mee het geloof uit te dragen 
Pietrus, liet zijn boerderij achter om Jazus te volgen 
Lanus, zorgt met zijn grote elektrische Volkswagen 

Diedrus, de sportiefste volger van de groep 
Brontus, beheert samen met Jowannes de Instagram van Jazus
Sergus, een handige jongeman die Jazus steeds bijstaat 

Enkele jaren later
Jazus is intussen een volwassen man. Hij ontdekt bij zichzelf een magische kracht.   
                    Hij kan mensen genezen en terug kracht geven en bovendien super 
                    grappige TikToks maken. Deze kracht kreeg hij via God. Hij ziet Hem 
                    als zijn vader, hij is een kind van God. Jazus wilt de mensen vertellen 
                    over Hem en hen overtuigen om in Hem te geloven door coole TikToks
te maken. Hiervoor verzamelt hij een groep van zijn 12 trouwste instagram volgers:

      op zijn "Instagram feed"

      Die wijkt geen moment van Jazus’ zijde 

      ID Buzz voor het vervoer van Jazus en zijn vrienden 

Het Verhaal
Lang, lang, lang geleden

In een stalletje in Fischbach-Oberraden wordt een wonderkind geboren. Zijn
ouders, Jozef en Maria noemen hem Jazus. Het is een speciaal kind, een kind van
God. God kondigt aan dat ‘de koning van de wereld’ is geboren.
Jazus groeit op als een gewone jongen. Hij wilt influencer worden, net als zijn vader
Jozef. Niets doet vermoeden dat Jazus een kind van God is.



Samen met zijn trouwste instagram volgers trekt Jazus rond in het gebied rond
Fischbach-Oberraden. Ze maken TikToks over God en vertellen over de wonderen
die God reeds gedaan heeft. Meer en meer mensen geloven hen en zien Jazus als
een echte influencer. Zo verzamelt Jazus een grote groep gelovigen rond hem en
heeft hij reeds 10.000 volgers op TikTok.

                                Keizer Gillianus Nexus ziet dit allemaal liever niet gebeuren. 
                                Hij is jaloers op Jazus zijn succes bij de bevolking en op  
                                TikTok. Nexus vreest dat Jazus zijn rol van heerser en meester 
                                influencer van zijn rijk gaat overnemen. Keizer Nexus wilt de 
                                leider van het rijk blijven, om zo zijn macht verder te kunnen 
                                uitbreiden. Ook zijn rechterhand, Sennus Wittus, de leider van
het leger, ziet Jazus als een bedreiging. Het liefst willen Nexus en Wittus, Jazus
gevangennemen, om hem zo buitenspel te kunnen zetten door zijn social media
accounts te verwijderen. Hiervoor heeft hij natuurlijk bewijs nodig dat Jazus iets
fout doet en de richtlijnen van TikTok schendt. Om dit te kunnen verzamelen, stuurt
hij zijn soldaten Trochus en Janolus naar Jazus. Zij moeten hem bespioneren en
verslag uitbrengen bij Nexus.

Jazus en zijn volgers zijn zich echter van geen kwaad bewust. Ze trekken verder
door het gebied rond Fischbach-Oberraden om het geloof te verkondigen. In elke
plek waar ze toekomen, gebeurt er iets bijzonder. Jazus neemt deel aan de
LGBTQ+ Pride of plant een bos aan om de klimaatopwarming tegen te gaan. Al
deze wonderen worden door Jowannes en Brontus zorgvuldig op zijn instagram
pagina geplaatst. De andere volgers proberen zoveel mogelijk mensen te
overtuigen van het geloof dat ze vertegenwoordigen en selfies te nemen met hun
goddelijke selfie-stick. 

Quintus verkondigt het geloof bij de vrouwelijke bevolking, Jellus praat in de
herberg over de wonderen die God verricht heeft en Leonardus gaat in de
plaatselijke veganistische restaurants vertellen over de dingen die hij Jazus heeft
zien doen. Zo overtuigen ze weer een grote groep gelovigen. 



De soldaten van de Keizer zien dit allemaal gebeuren. Ze brengen zo goed
mogelijk verslag uit aan Keizer Nexus via een Zoom-call. Wanneer deze hoort over
de grote groep volgers die Janus verzamelt heeft (Ondertussen al 50.000 op
TikTok), is hij woedend. Hij beveelt zijn beul, Jonus, om een cel klaar te maken
waarin hij Jazus kan opsluiten en om haatdragende fake news te verspreiden over
Jazus, waarin hij zijn afkeer voor veganistisch eten zou verkondigen en alleen
maar zijn TikTok gebruikt om makkelijk geld te verdienen aan zijn goedgelovige
volgers. (Uitbuiting via TikTok en haat t.o.v. het veganisme zijn namelijk strafbaar
in het rijk) Hij beveelt daarnaast ook Trochus en Janolus om verder te spioneren
en Jazus te arresteren als de bevolking de "fake news" berichten zouden geloven.
Ze krijgen van Wittus een deel van het leger mee ter versterking, om zonder
problemen Jazus te kunnen oppakken.

Wanneer Kensus hoort over de "fake news" berichten die Keizer Nexus was aan
het verspreiden, brengt hij meteen Jazus op de hoogte. Jazus laat zich niet van de
wijs brengen. Hij wilt koste wat kost verder trekken om het geloof te verspreiden en
mensen te amuseren met zijn TikToks. Ze zullen alleen extra hulp nodig hebben 
                       om het "fake news" te bestrijden. Jazus en zijn 12 vrienden zijn niet 
                       sterk genoeg om het op te nemen tegen het leger van Keizer Nexus. 
                       Gelukkig heeft Diedrus op een van zijn looptochtjes horen vertellen 
                       dat er een groep jonge mannen naar het gebied komt. Ze zullen
aankomen op 11 juli, net wanneer Jazus en zijn volgers in Fischbach-Oberraden
verblijven. Deze groep kan hen helpen in hun strijd tegen Keizer Nexus. Samen
met deze jonge mannen kunnen ze de mensen in Fischbach-Oberraden
overtuigen van het geloof, en zo Keizer Nexus laten zien dat Jazus het goede
doet. Als Jazus genoeg wereldwonderen kan verrichten, kunnen ze misschien de
Keizer zelf overtuigen van hun geloof... 

Sta jij Jazus en zijn vrienden bij in de strijd tegen Keizer Gillianus Nexus? Op naar
Fischbach-Oberraden... 



Wanneer start het avontuur?
Aspiranten: 

Zij vertrekken zaterdag 9 juli met de fiets naar Duitsland. Gerief voor onderweg dienen ze
zelf mee te nemen. Het vertrek is gepland rond 8u ’s morgens. Concrete afspraken over het

vertrek volgen later nog via de leiding.
 

Kerels: 
Zij vertrekken zondag 10 juli met de fiets en het openbaar vervoer naar Duitsland. Gerief
voor onderweg dienen ze zelf mee te nemen. Het vertrek is gepland in de voormiddag.

Concrete afspraken over het vertrek volgen later nog via de leiding.
 

Toppers en Rakkers: 
Zij vertrekken op maandag 11 juli met de bus richting Duitsland. Het vertrek is gepland rond

de middag. Het exacte uur wordt later nog meegedeeld.
 

Speelclub en Miniclub: 
vertrekken op vrijdag 15 juli met de bus richting Duitsland. Het vertrek is gepland rond de

middag. Het exacte uur wordt later nog meegedeeld.

Binnen brengen valiezen
De Rakkers, Toppers, Kerels & Aspiranten 

Zij brengen hun valies binnen op zondag 10 juli tussen
20u en 21u. Rakkers en Toppers brengen dan ook hun

fiets mee. Het binnenbrengen van materiaal vindt plaats op
de parking van de voetbal, op de Heuvel.

 
Miniclub en Speelclub 

Zij brengen hun valies mee wanneer ze met de bus
vertrekken of mogen hun valies ook alvast binnenbrengen

op 10 juli. 
 



Inschrijven
Hoeveel kost deelnemen aan dit wonderlijk avontuur?
- 10 dagen kamp (Rakkers, Toppers, Kerels en Aspiranten): € 190
- 6 dagen kamp (Miniclub en Speelclub): € 140

Indien er meer dan één kind van dezelfde familie meegaat kan men €10 euro per
volgend kind korting krijgen. Deze zal achteraf worden teruggestort.

U dient uw kind online in te schrijven via onze site!
www.chirojongensputte.com

Indien u het bedrag graag in stukjes betaald, mag u hiervoor contact opnemen met
onze VB Evy Vandervondelen via evy.vandervondelen@telenet.be of via 
0472/75 67 65.



Adres 
'Naam van het kind' 
Chiro jongens Putte
Jugendfreizeitstätte Fischbach
An d. Brücke, 
54675 Fischbach-Oberraden, 
Duitsland

Belangrijke Documenten

Medische fiche (indien deze nog niet in orde is, zal u hiervan op de hoogte gebracht
worden door de leiding). Bij het afgeven van de medische fiche gaat u akkoord met de
verantwoordelijkheid van de leiding en geeft u hen de vrijheid een dokter of ziekenhuis
te raadplegen indien uw zoon zich verwond of ziek wordt.
Twee zelfklevers van uw mutualiteit
Ouderlijke toestemming voor buitenlandse reis. Dit dient u aan te vragen bij de
gemeente. Hiermee geeft u de Chiro toestemming uw zoon mee te nemen naar
Duitsland.
Gelieve ook de KidsID of identiteitskaart van uw zoon met de leiding mee te geven
(VERPLICHT!).
Medicatie die uw zoon dient in te nemen, dient u ook aan de leiding af te geven bij
vertrek .

Het is belangrijk om enkele documenten in orde te brengen in het geval van ziekte of een
ongeval. Aangezien we naar het buitenland gaan, dient u ook enkele bijkomende
documenten aan de leiding te bezorgen:



Wat neem je allemaal mee?

ondergoed
speelkledij (T-shirts, broeken,
hemden,...)
kousen / sokken
warme truien / trainingsvest
regenjas / KW
pyjama
zakdoeken
gemakkelijke schoenen
(turnpantoffels)
gummilaarzen of andere
vochtbestendige schoenen
sloefen of sleffers
zwembroek
witte t-shirt

handdoeken en washandjes
tandenborstel, tandpasta, zeep,
shampoo
borstel / kam

slaapzak / lakens en dekens
(eventueel hoeslaken)
matras/matje (BELANGRIJK!) een
veldbed wordt afgeraden
kussen (en kussensloop)

Kleding

Toiletgerief

Slaapgerei

drinkbus
zonnebrandolie
zonnebril
keukenhanddoeken
was- en veiligheidsspelden
zaklantaarn
schrijfgerief, adressenlijst (eventueel
kaartjes of enveloppen)
aardappelmesje (alleen voor
toppers, kerels en aspiranten)
papieren zakdoekjes

gelieve geen snoep mee te geven of
op te sturen met de post, de leiding
zal deze met plezier afpakken en
zelf opeten
er zijn strips voorzien om te lezen
tijdens de platte rust
merk al je voorwerpen!!!  
mogen wij aan de ouders van Mini-
en Speelclub vragen een lijst mee te
geven met de meegenomen
voorwerpen
gelieve een fietsslot mee te nemen
Wij vragen ook om smartphones en
andere dure spullen thuis te laten
Kaartjes en postzegels zijn op kamp
te koop. Gelieve hier een zakcentje
voor mee te geven

Allerlei

Belangrijk!



Het kamp eindigt op donderdag 21 juli. Iedereen komt met de bus terug tot in
Putte. De aankomst is gepland in de namiddag. Het exacte uur wordt later nog
meegedeeld. 

Doordat wij kort na het kamp onze Chirofeesten hebben en onze lokalen verhuurd
worden aan andere kampen, zal het pas terug Chiro zijn op zondag 14 Augustus.
Zo kan de leiding zich focussen op het organiseren van wat alweer een
fantastische editie van onze Chirofeesten belooft te worden. We nodigen jullie
daarom dus ook graag uit in het weekend van 5-6-7 Augustus op onze
Chirofeesten. Bij eventuele wijzigingen wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Contact
Evy Vandervondelen (Volwassen Begeleider): +32 472/75 67 65
Sander Jacobs (Hoofdleiding): +32 495/17 08 62
Senne Wittens (Hoofdleiding): +32 473/70 52 93
E-mail: chiroputte.jongens@gmail.com

Er is slechts beperkt bereik op de kampplaats. Hierdoor zal de leiding niet altijd
bereikbaar zijn. Er is een vaste telefoon beschikbaar in geval van nood. 
Dit telefoonnummer delen we jullie later nog mee.

Chiro na het kamp

PartyPartyBusBus



Wij wensen je alvast een prettig bivak toe!
 

…Bij ons zit u goed…
 

De Leidingsploeg
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