
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Chiro Wacko’s 

Maandelijks tijdschrift 
 

 
Kamp 2020 

 
 

 
CHIRO WACKO, BLOEISTRAAT zn, 1070 ANDERLECHT  
 
VU: Andrée Walravens, Opzichterstraat 127, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 

België - Belgique 
P.B. – P.P. 
Anderlecht 

 



Wat vind je in dit Wackomiekske? 
 

o Voorwoord 

o Info voor coronamaatregelen 

o Algemeen thema 

o Bagage – Vertrek – Aankomst  

o Paklijst 

o Afdelingsblaadjes 

o Nuttige telefoonnummers en adressen 

o Kalender 

  



Voorwoord 
Allerliefste, tofste, grappigste, voltalligste & enthousiaste beste 
wackojanen! 
 
Wat een jaar! Vol met stress en onzekerheden over het kamp!!! Maar 
er zijn geen onzekerheden meer : WE GAAN OP KAMP. Binnen een 
paar weken vertrekken we naar de kampplaats. De leiding kijkt hier 
ongelofelijk hard naar uit, hopelijk jullie ook! 
 
De leiding doet nu zijn best om alles te organiseren zodat we 10 (of 5) 
fantastische dagen op kamp kunnen beleven.  
 
Voor diegenen het nog niet weten, we gaan op kamp naar De Panne, 
waar we een grote wei ter beschikking hebben met dus genoeg plaats 
om 4 bubbels met 30 à 50 kinderen en een keukenbubbel te maken. 
We zitten naast een bosje en maar een paar kilometer ver van de kust! 
We gaan dus kunnen genieten van de verfrissende en verkwikkende 
zeelucht op kamp!  
 
Maak er u geen zorgen over dat onze honderd vijftig-tal wackojanen 
(jaja, zo veel) een plezant kamp gaan beleven met hun allerliefste 
leiding en kameraden! En als jullie er nu nog geen zin in hebben… lees 
dan snel jouw afdelings-wackomiekske en kom je thema te weten!  
Verder in dit wackomiekske vind je alle uitleg in verband met de 
corona-maatregelen, bagage, vertrek en benodigheden.  
 
Dikke merci voor het vertrouwen in onze Wacko-familie, wij doen voor 
100% ons best om jullie kindjes de beste 10 dagen van hun leven te 
geven.  
 
Veel groetjes van de leidingsploeg en een super fijne vakantie gewenst 
voor de rest!!!! 
TOT SNEL xxx 
  



 
- Info over de coronamaatregelen  -  

 
Op kamp in 2020: anders maar even leuk! 
 
Iedereen weet intussen dat we het kamp wat anders dan anders moeten 
aanpakken dit jaar. We zijn om de oren geslagen met maatregelen en 
draaiboeken en passen dit uiteraard allemaal nauwgezet toe. De brief die bij de 
inschrijving zat, gaf al heel wat informatie. Hier nog een paar zaken op een rijtje: 
 
Wie mag mee op kamp? 
Iedereen mag mee op kamp, behalve: 
Wie ziek is of wie ziektesymptomen had in de drie dagen voor de start van het 
kamp (dus niet 5 dagen zoals eerder gezegd). Symptomen zijn hoesten, keelpijn, 
verstopte neus, koorts, diarree, moeilijk ademen.  
 
Mensen uit de risicogroep mogen mee als ze een doktersattest kunnen 
voorleggen. De experts hebben een lijst opgesteld met risicoprofielen. Wie een 
ziekte heeft, mag mee als die onder controle is door medicatie, bv. bij astma. Bij 
twijfels ga je best langs de dokter.  
 
Bericht voor de ouders: Deze voorwaarden zijn erg belangrijk om de risico’s voor 
ons kamp te beperken. De verantwoordelijkheid om je kind mee te sturen op 
kamp, binnen deze voorwaarden, ligt bij jullie. We vertrouwen erop dat jullie deze 
regels in eer en geweten toepassen.  
 
2020 is een bubbelkamp 
De grootste aanpassing dit jaar is dat we in bubbels van maximum 50 deelnemers 
op kamp gaan (zie elders in dit Wackomiekske). Binnen een bubbel verloopt het 
kamp zoals normaal, met de nodige extra aandacht voor hygiëne. Contact tussen 
de bubbels (dus ook broers, zussen en vriendjes) en met externen wordt 
maximaal vermeden of verloopt met afstand.  
 
We richten het kampterrein zo in dat elke bubbel zijn eigen tentenzone heeft, 
met telkens een sanitaire eenheid. Douches worden gedeeld, maar tussenin 
steeds grondig gepoetst. Eten gebeurt in afzonderlijke eettenten, die met 
voldoende afstand van elkaar staan. De keukenploeg draagt mondmaskers en 
handschoenen wanneer ze het eten brengen en bedienen.  
 



We organiseren de activiteiten zo dat de bubbels uit mekaars buurt blijven. Voor 
de traditionele groepsactiviteiten (toneeltjes, kampvuur, …) zoeken we naar 
creatieve oplossingen om een ‘apart, maar toch samen’-gevoel te creëren.  
Gelukkig beschikken we over een groot kampterrein. We blijven ook zoveel 
mogelijk op het kampterrein en als we toch op stap gaan, vermijden we drukke 
plaatsen.  
 
Bericht voor de ouders: Help ons uw kind goed voor te bereiden op het systeem 
van de bubbels, zo zal de aanpassing op kamp makkelijk verlopen.  
 
Handen wassen, handen wassen en andere preventieve maatregelen 
We zijn het intussen al gewoon, en ook op kamp gaan we er gewoon mee door: 
regelmatig de handen wassen. Dit bouwen we in als vaste waarde in de 
dagplanning.  
 
Tijdens de activiteiten vermijden we al te nauw fysiek contact (handen en 
gezichten), ook binnen de bubbel. Wanneer de +12-jarigen de kampplaats 
verlaten, nemen zij een mondmasker mee voor als ze toch in contact komen met 
anderen. 
 
We zorgen dat het materiaal dat van de ene bubbel naar de andere gaat, steeds 
gepoetst wordt. Er zal dit kamp ook meer aandacht zijn voor rustmomenten en 
voldoende nachtrust. 
 
De basis EHBO-verzorging zal dit jaar door de leiding van de bubbel gebeuren. Zij 
kunnen wel steeds terugvallen op Tineke van de kookploeg, die de grotere of 
delicate verzorging voor haar rekening blijft nemen (uiteraard met voldoende 
bescherming) en de medicatie beheert.  
 
Wat bij ziekte? 
Om goed voorbereid te zijn op alle situaties, hebben we wat meer administratief 
werk. Bij de inschrijving bezorgden jullie ons een medische fiche. We maken een 
volledige aanwezigheidslijst met alle contactgegevens op en we houden per 
bubbel een contactlogboek bij. Daarin lichten we onze voorzorgsmaatregelen 
toe, zit een deelnemerslijst en een logboek met alle contacten die de bubbel 
doorbroken hebben. Zo kan de tracing in geval van besmetting efficiënt 
verlopen.  
 
Wanneer iemand ziek wordt, treedt een stappenplan in werking. Dat zullen we 
uiteraard nauwgezet opvolgen. Het is niet zo dat iemand bij het minste kuchje 



naar huis moet, maar we moeten wel heel alert zijn en in sommige gevallen zal 
een kind naar huis moeten gaan. In het slechtste geval (bevestigde Covid-
besmetting), eindigt het kamp voor de hele bubbel. 
 
Bericht voor de ouders: De ingevulde medische fiche is een voorwaarde om mee 
op kamp te mogen. Mocht je dit nog niet bezorgd hebben voor je kind, gelieve 
dat dan zo snel mogelijk te doen. Als er intussen iets veranderd is in de medische 
toestand van je kind, bezorg je ons een nieuwe fiche. 
We hopen uiteraard dat het niet nodig zal zijn, maar we kunnen niet uitsluiten 
dat een kind naar huis zal moeten. Daarom moeten we jullie dus vragen om 
steeds bereikbaar en beschikbaar te zijn om je kind snel in De Panne te komen 
halen. 
 
Voor en na het kamp 
Om de kans op besmetting tijdens het kamp te vermijden, moeten ook voor het 
kamp een aantal maatregelen in acht genomen worden.  
 
Zo mag een kind binnen dezelfde week niet wisselen van jeugdactiviteit. 
Bovendien mag je niet aaneensluitend van de ene jeugdactiviteit naar de andere 
gaan, er moeten minstens twee dagen tussen zijn. 
Gedurende de eerste week na het kamp wordt aangeraden nauw contact met 
risicogroepen te vermijden en niet meteen deel te nemen aan andere 
jeugdactiviteiten (minstens twee dagen tussen). In geval er een besmetting was 
op kamp, zijn die voorzorgen uiteraard nog strikter en dwingender.  
 
Bericht voor de ouders: We vertrouwen erop dat jullie ook de richtlijnen over de 
dagen voor het kamp goed opvolgen. Dit is echt heel belangrijk om de risico’s 
tijdens ons kamp zo klein mogelijk houden. 
 
 
Ook met al deze maatregelen zijn wij ervan overtuigd dat het een fantastisch 
kamp zal worden. We willen alvast iedereen bedanken voor het begrip en het 
vertrouwen.  



THEMA 

 
Volgens de legende bestaat er een verborgen schat in een 
onbekend land. Die schat bevat rijkdommen die niemand kan 
inschatten. Het is de meest waardevolle schat ter wereld. Zijn 
schuilplaats is geheim gehouden sinds het begin der tijden en 
is beschermd door drie stammen, ooit vijanden. Al lang 
geleden hebben de stam van vuur, de stam van bos en de stam 
van wind beslist om hun rivaliteit opzij te zetten en samen te 
werken zodat de schat nooit gevonden wordt. Helaas, een 
verborgen schat, zelfs goed bewaard kan niet meer zolang 
verstopt blijven en avonturiers zijn op het punt om die te 
vinden.  
 
 
  



DE BUBBELS OP KAMP 
 

 

 

 

 
 

  

De Stam van vuur  
Ze hebben geen schrik van de warmte en zijn 
zo rap en behendig als de vlammen van het 
vuur.  
Afdelingen : Tito 

De Stam van bos   
Ze hebben groene vingers en kunnen alles 
kweken. Ze zijn dromers en kalm.   
Afdelingen : Rakwi en Keti 

De Stam van wind   
Zo sterk als een tornado, ze kunnen alle 
zware taken aan. Ze houden zicht altijd 
bezig.   
Afdelingen : Ribbels en Aspi 

De Avonturiers 
Nieuwsgierig, ze houden van mysteries. Ze 
hebben een groot uithoudingsvermogen en 
kunnen urenlang stappen zonder vermoeid 
te zijn.  
Afdelingen : Speelclub 



BAGAGE – VERTREK – AANKOMST 
 
Praktische zaken 
 
CAMION 
Op vrijdag 17 juli wordt de camion ingeladen. Op deze dag kunnen 
jullie de valiezen binnen brengen. Als je niet weet wat je moet 
meenemen, is er een beknopte paklijst verder in dit Wackomiekske. 
Wij vragen aan alle ouders om ELK kledingstuk van je wackojaan van 
hun NAAM te voorzien. Met meer dan 150 kinderen is het wat moeilijk 
onthouden wie wat draagt "#$%.  
 
Door de toestandigheden, kunnen we moeilijk vragen aan de ouders 
om allemaal de tezamen op het zelde uren te komen. Daardoor 
hebben we gekozen om met een alfabetische systeem te werken: 
 
Als je achternaam met de letter A tot J begint, mag je tussen 10u00 en 
12u30 jouw babage komen brengen.  
 
Als je achternaam met de letter K tot S begint, mag je tussen 13u30 
en 16u00 jouw babage komen brengen.  
 
Als je achternaam met de letter T tot Z begint, mag je tussen 16u30 en 
18u30 jouw babage brengen.  
 
 
Als je hier niet kan bij zijn omwille van vakantie of dergelijke, stuur dan 
gerust een berichtje naar leidster Andrée! 
 
P.S.: De bagage zal voor Ribbels, Speelclub en Rakwi 
hoogstwaarschijnlijk in de bagageruimte van de bus zitten. De bagage 
van de andere kinderen zal in de camion zitten. Hiervoor zoeken we 
nog naar een efficiënte manier om uit te laden etc. Meer informatie 
volgt later. 
 



Vervoer 
Heenrit  
 
Op zaterdag 18 juli vertrekt de Aspi naar de kampplaats. Om 7u20 verwacht de leiding de 
Aspi met een volle maag aan de ingang van Brussel-Zuid aan de kant van de lijnbussen. 
Vergeet zeker geen mondmasker mee te nemen!  
 
Op zondag 19 juli vertrekt de Keti naar de kampplaats. Tussen om 9u verwacht de leiding de 
Keti met een volle maag aan de Chiro. De leiding gaat nog communiceren voor specifieke 
uren. Vergeet zeker geen mondmasker mee te nemen! 
Wij vragen aan alle Aspi’s en Keti’s een lunchpakket, waterfles, fluovest, fietshelm, 
zonnecrème en een beetje geld mee te nemen. Zorg er ook voor dat je fiets helemaal in orde 
is zodat we onderweg zo weinig mogelijk problemen hebben. Controleer dus zeker je lichten, 
remmen, bel en reflectoren!  
 
Op dinsdag 21 juli vertrekken de Rakwi en Tito met de trein naar de kampplaats. De Rakwi 
verwachten we om 13u aan de ingang van Brussel-Zuid aan de kant van de lijnbussen en de 
Tito verwachten we om 14 uur aan de ingang van Brussel-Zuid aan de kant van de 
lijnbussen. Vergeet zeker geen mondmasker mee te nemen! 
 
Op zondag 26 juli vertrekken de Ribbels en Speelclub. Voor het vervoer rekenen we op de 
ouders om te rijden opdat we een efficiënte carpool kunnen organiseren. We zullen een 
Google formulier doorsturen waarin de ouders kunnen zeggen of ze kunnen rijden en voor 
welke groep.  
 
De Ribbels vertrekken om 10u van de Chiro. We spreken af om 9u30 op de parking.  
De Speelclub vertrekken om 11u30 van de Chiro. We spreken af om 11u op de parking.  
 
Indien u die dag kan rijden en uw kinderen in zowel Ribbels als Speelclub heeft zitten is het 
de bedoeling dat u enkel u eigen kinderen naar de kampplaats brengt. We verwachten ze 
dan om 12u aan de kampplaats. 

Het adres van de kampplaats is Veldstraat 99, De Panne. Ouders en andere externen mogen 
de kampplaats niet betreden. 

Ouders mogen kinderen uit een ander gezin vervoeren in hun auto, onder deze voorwaarden: 

o De eigen kinderen van die ouder zitten in één bubbel. 

o De kinderen uit het andere gezin behoren tot dezelfde bubbel als de kinderen van het 
eigen gezin. 

o De ouder draagt altijd een mondmasker wanneer die kinderen van een ander gezin 
vervoert. 



o Vervoert een ouder een kind van 12 jaar of ouder van een ander gezin, dan draagt dat 
kind ook een mondmasker. 

o De ouder voorziet goede handhygiëne: alle inzittenden gebruiken voor en na de rit 
handgel (of wassen indien mogelijk de handen grondig). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Terugrit  
 
Ribbels, Speelclub en Rakwi nemen de bus vanuit De Panne om 13u30, deze groepen zullen 
dan rond 15u30 op de Chiro aankomen.  
 
Tito neemt de trein vanuit De Panne om 13u52 en zal dan om 15u53 in Brussel-Zuid 

aankomen, waar we de ouders verwachten.   
 
Keti neemt de trein vanuit De Panne om 14u52 en zal dan om 16u53 in Brussel-Zuid 

aankomen, waar we de ouders verwachten.   
 
Aspi neemt de trein vanuit De Panne om 15u52 en zal dan om 17u53 in Brussel-Zuid 

aankomen, waar we de ouders verwachten.   
 
 
 
 

  



WAT MOET IK MEENEMEN OP KAMP? 
 
Paklijst 
 
VOOR HET SLAPEN  

- Slaapzak  
- Hoofdkussen  
- Knuffel  
- Veldbed/luchtmatras/matje 

(aangezien het een tentenkamp is raden we eerder een veldbedje aan voor als het eens 
goed regent) 

- 2 pyjama’s 
- Croqs/sleffers voor de jongsten 

 
VOOR HET WASSEN 

- 2 grote handdoeken (een voor het douchen en een voor wateractiviteiten) 
- 1 kleine handdoeken  
- 1 washandje of 2 als je 10 dagen op kamp komt  
- Goed sluitende shampoo in een plastic zakje 
- Douchezeep 

NB: Zeep en shampoo liefst ecologisch  
- Tandenborstel  
- Tandpasta 
- Deo  
- Borstel  

 
VOOR HET PRAKTISCHE 

- Zak voor vuile was 
- Wasknijpers  
- 1 keukenhanddoek die de chiro nadien mag bijhouden 
- Zonnecrème  
- Afweermiddel tegen muggen  
- Pet of hoedje 
- KRUIK!!! (1 liter voor de oudsten, 0,5l voor de jongsten)  

NB : aangezien de situatie is de kruik de basis van ons dranksysteem het is dus heel 
belangrijk!!! 

- 2 mondmaskers voor +12 (mag herbruikbaar zijn) 
- Papieren zakdoeken (geen stoffen dit jaar!) 

 
 
 
 
 



VOOR HET SPELEN  
 

Ik vertrek voor 10 dagen  
- Chiropull 
- Chiro t-shirt 
- Chiro rok/short 
- Ondergoed en kousen  voor 10 dagen  
- 2 lange broeken  
- 1 korte broek 
- 1 warme trui 
- 1 gewone trui  
- Regenjas 
- T-shirt voor 10 dagen 
- Vaste schoenen   
- Laarzen  
- Stapschoenen   
- Watersandalen  
- Fluovest! 
- Badbak/bikini/zwembroek  

Ik vertrek voor 5 dagen 
- Chiropull 
- Chiro t-shirt 
- Chiro rok/short 
- Ondergoed en kousen  voor 5 dagen  
- 1 lange broek 
- 1 korte broek 
- 1 warme trui 
- 1 gewone trui 
- Regenjas 
- T-shirt voor 5 dagen  
- Vaste schoenen  
- Laarzen 
- Stapschoenen 
- Watersandalen 
- Fluovest! 
- Badbak/bikini/zwembroek 
- Zwembandjes voor als we in de zee 

mogen gaan  
 

 
Iedereen moet alles individueel mee hebben: delen met broers en 
zussen mag niet!!! 

 
 

Wij vragen ook vriendelijk om jullie kind(eren) te controleren op luizen voor vertrek. Indien 
uw kind luizen heeft, vragen wij om dat te  melden aan de leiding van uw kind tijdens het 
binnenbrengen van de bagage. Zo kunnen wij uw kind discreet behandelen. En liever 
voorkomen dan genezen bij de groepsgenoten van uw kind. 

 
Gelieve in alle kleren van uw kinderen hun naam te schrijven. Zo kunnen we voorkomen dat 
we met drie bakken verloren voorwerpen huiswaarts keren "#$%. 

 



  



 
 
Dag aller-aller-allerliefste ribbeltjes,  
 
Wat hebben wij jullie gemist de afgelopen maanden!!! Gelukkig staat het kamp 
voor de deur en kunnen we de verloren tijd toch wat inhalen J 
Er staan al heel wat toffe spelletjes en leuke activiteiten gepland zodat we er 
weer een schitterend kamp van kunnen maken! 
 
Dit jaar start het kamp voor onze groep een beetje later, namelijk van 26 t.e.m 
31 juli, Maar dat betekent natuurlijk zeker niet dat we ons minder gaan 
amuseren! En we gaan naar De Panne! Alle praktische informatie over het kamp, 
de organisatie, hygiëne & kledij die jullie zeker moeten meenemen, kunnen jullie 
vooraan in dit kampwackomiekske vinden. Als jullie snoepjes mee willen nemen, 
mag dit zeker! We zullen aan het begin van het kamp alle snoepjes verzamelen 
en deze af en toe aan de hele groep uitdelen, mjammie! 
 
Natuurlijk hebben we ook dit kamp weer een thema! We gaan dit jaar op 
ontdekkingstocht!  
Onze wereld is zoooo groot en er is nog zooo veel dat we nog niet weten…. 
Ons thema is dus ontdekkingsreizigers!  
 
Hier is al wat inspiratie  
 
Vergeet dus zeker je thema-kledij niet mee te 
nemen, hoe beter en met hoe meer we verkleed 
zijn, hoe leuker het spel zal zijn!  
           
 
 
 
 
 
 
 
 

We kijken er enorm naar uit om jullie allemaal terug te zien & 
kunnen niet wachten om te vertrekken! 
Indien er nog vragen zijn, aarzel zeker niet om ons te 
contacteren!  
 
Heel veel dikke knuffels van jullie leidsters, Andree Polo, 

Hannah Da Gama, 
Wiske Columbus & 
Liese Magellaan. 



 

HET IS BIJNA TIJD!!! We komen stillaan tot de hoogtepunt van het chirojaar… 
WE… ZIJN… BIJNA… OP… KAAAAAAAAMP!!!! Hoe fantastisch is dat? Slapen 
onder een tent, lopen in de wei, spelen met je vrienden,… Zo veel activiteiten 
om naar uit te kijken!  
Natuurlijk door sommige omstandigheden (hum… Corona …hum), gaat het kamp 
een beetje anders zijn dan de vorige jaren. Ten eerste, we gaan spijtig genoeg 
maar 5 dagen op kamp "#$. Desondanks, laten we samen van die vijf dagen, de 
allerbeste vijf dagen van het jaar maken! Ten tweede, we gaan in een bubbel 
blijven, dat wil zeggen dat we met de speelclub samen gaan slapen, spelen, eten, 
enz. Een beetje zoals andere jaren dus, maar we gaan niet in contact kunnen zijn 
met de andere bubbels.  
Jullie komen toe op 26 juli met de auto op de kampplaats.  
Benieuwd waar we naatrtoe gaan, zeker? Wel, we gaan naar (spanneeeeend) DE 
PANNE! En super toffe kampplaats met een grote wei, een bos en verfrissende 
zeelucht!  
Alle praktische informatie over het kamp en het verloop ervan vinden jullie in de 
wackomiekske. Onderandere infos over de speciale maatregelen ivm corona. 
Maar ook een zeer handig meeneemlijstje !  
Toch volgt hier een kleine herinnering van wat mag en wat niet mag :  

- Je MAG snoepjes meenemen, maar omdat we een team zijn worden die 
verzameld in een pot en verdeeld met iedereen !  

- Je mag GEEN electronica meenemen, probeer zelf geen horloges mee te 
nemen !  

Nu komen wij aan het interessante deel ! Wij weten dat jullie deze lezen voor 
wat volgt. De vorige informaties hoe belangrijk ze ook zijn zijn niet zo opwinkend 
dan ons THEMA !  
Op dit kamp zijn wij sterk en hebben nergens schrik voor, behalve misschien van 
onze goden. Ons doel is om de beste krijger of krijgster te worden om een plaats 
te verdienen in het Valhalla. Hebben jullie geraden wat we zijn? We zijn  



VIKINGS! We komen uit de noord(zee), we komen uit de koudste winter (van 
België)! Onze vijanden trillen wanneer ze ons zien! 
 
Wat moet je dan specifiek meenemen op kamp?  

- Je knuffel omdat zelfs de sterkste held een herinering van thuis nodig heeft.  
- Een dekentje en een slaapzak voor de koude nachten (en een pillamp kan 

ook handig zijn).  
- Zonnecrème en een pet (of hoedje), omdat een Viking zijn huid en hoofd 

niet gewoon zijn op een zware zon.  
- En natuurlijk, je themakleren om voor een dag de beste Viking te worden!  

PS : Zorg ervoor dat je naam op al u kleren staat (ZEKER je chiropull, T-shirt en 
short/rok) zodat je die niet kwijt raakt %&'( 
 
Wij kunnen tot dan niet meer wachten! Heb jij ook SUPER VEEL ZIN IN?  
Groetjes van jullie leiding die jullie hard mist,  
 

 
           Svante (Xante)   Katla (Kaatje)    Runa (Luna)    Egor (Hugo) 

En een mystery leidster  
  



Oke vrienden, goed opletten nu. Dit is de belangrijkste tekst die jullie zullen lezen in dit jaar.  
Op 21 Juni vertrekken wij op een 10-daags avontuur, het Chiro kamp! Dit jaar gaan we naar 
De Panne, jaja dat ligt vlak naast de zee! OLEEE 
Hiervoor moeten jullie je natuurlijk wel een beetje voorbereiden, er zijn een aantal 
belangrijke dingen die je mee moet nemen om dit kamp te overleven! Ik zal ze hier even 
oplijsten: 

- Een bedje + slaapzak (best niet vergeten!) 
- Een rugzakje voor de trektocht (met plaats voor wat eten, drinken, regenjas) 
- Een regenjas 
- Stevige schoenen 
- Een knuffel om de spoken ’s nachts weg te jagen! 
- Natuurlijke zeep en tandpasta (geen stinkerds op kamp!) 
- Sportieve kledij 
- EEN DRINKBUS! Zeer belangrijk 
- Thema kledij 

En wat wordt het Thema dit jaar? Waarin moeten jullie zich verkleden? We we zitten nu 
eenmaal dicht bij de zee dit jaar. Jullie mogen je verkleden als ZEE-VAARDER. Alles wat leeft 
of vaart op de zee, van piraten, tot vissers, tot haaien of walvissen.  
Voor de rest moet je vooral niet te veel snoep meenemen. Denk wel eens aan een 
adressenlijst van vrienden en familie. Dan kan je leuke kaartjes naar huis sturen!  
Neem ook een paar handschoenen mee, werk, tuin of winterhandschoentjes. Dat zou van 
pas kunnen komen met de huidige corona maatregelen. 
 
Om af te sluiten, blader nog eens goed door dit wackomiekske! Je vindt er een algemene 
materiaal lijst, en ook info over wanneer je uw bagage mag komen brengen. Dat is op 
alfabetische volgorde dit jaar.  
Alles zal anders zijn dit jaar, toch verwacht ik het zaligste kamp mee te maken van de 
voorbije 25 jaar!  
Zet jullie schrap want vanaf de 21e juli geven we er een lap op! 
 
Clarisse, Niels, Felix 

  



Tito 
 

Titoooows!! Nadat we enkele maanden van elkaar noodgedwongen gescheiden zijn kunnen 
we dan toch tien dagen in op kamp, en dat allemaal in bubbel voor ons alleen. Maaaar zoals 
ge waarschijnlijk kunt vermoeden gaat het kamp een ietsje bitje anders verlopen dan ge de 
vorige jaren gewoon zijt. Euh? Wie, wat, waar, hoe wanneer? Lees dan de do’s and don’ts 
hieronder zodat ge helemaal voorbereid op kamp en met een grote smile op kamp kunt 
vertrekken. 
Numero uno: Dit jaar vertrekken we niet met de bus, maar met de trein naar Oostende! euh, 
nee wacht, ik bedoel natuurlijk het enige echte DE PANNE, de parel van onze Belgische kust. 
Daarom verwachten we jullie de 21ste allemaal aan Zuidstation. Wees natuurlijk allemaal op 
tijd (niet zoals op zondag) want de trein wacht niet en wij dus ook niet. Voor het tijdstip en 
waarop we jullie verwachten en verdere details mogen jullie een beetje terugbladeren naar 
het begin van het boekje. Na het kamp keren we ook met de trein terug. 
Numero duo: Bagage! Lees allemaal een keer deftig de materiaallijst. Het is niet omdat ge al 
enkele jaren mee op kamp gaat dat ge niks kunt over het hoofd kunt zien. Vergeet zeker ook 
niet uw naam in al uw T-shirts, sokken, onderbroeken, jassen te schrijven, behalve als ge de 
chiro een beetje wilt sponseren door na elk kamp een nieuwe chiropull te kopen omdat ge 
uw oude kwijt zijt. Da mag altijd he, maar ik denk niet dat de portemonnee van uw ouders 
dat zo leuk vindt. Aangezien we zo dicht bij de Noordzee zitten kan zwemkledij zeker ook 
niet ontbreken in uw koffer 😉'()* 
Op de trein pakt ge best een rugzak mee met daarin de essentiële, exclusieve Tito-kamp-
survival-kit©: Deze bestaat uit zonnecrème, een drinkbus en een fluovest. Uniek dit jaar is 
dat ge zeker ook geen mondmasker moogt vergeten. Zo zijn we zeker dat elke keer we de 
kampplaats verlaten allemaal coronavrij blijven. 
Numero trio (of tres? Mijn Spaans is een beetje brak): Nu weet ge al wat ge zeker moet 
meenemen, maar wat laat ge beter thuis? Alle elektronica zoals GSM’s, tv’s, platenspeler… 
het enigste wat daarmee op kamp kan gebeuren is kapot gaan. Ook uw heroïneverslaving 
laat ge best een tiental dagen achter, want drank en drugs hebben natuurlijk geen plaats op 
kamp. 
Numero cuatrio: Op kamp gaan jullie niet drie leiding, maar liefst vier leiding hebben. Jaja, 
wie deze mysterieuze vierde persoon is mag ik nu nog niet al te veel zeggen, buiten dat hij of 
zij er al even hard naar uit kijkt als wij zelf. 
Numero cinco: Last but not least gaan we het over het thema hebben. Dit jaar mogen jullie 
voor één keer het slechtste in jullie naar boven halen want ons themadag draait rond de 
Zeven Hoofdzondes. Voor diegene die niet weten wat dat nu inhoudt hebben we ze 
hieronder nog een keer opgesomd. 

1. IJdelheid of hoogmoed (Superbia) 
2. Hebzucht of gierigheid (Avaritia) 

3. Lust of onkuisheid (Luxuria) 
4. Jaloezie of afgunst (Invidia) 

5. Vraatzucht of gulzigheid (Gula) 
6. Woede of wraak (Ira) 

7. Luiheid of traagheid (Acedia) 



Gaat ge u als een luiheid of gulzigheid zelve verkleden? Of toch eerder als een Duiveltje uit 
de hel? Laat het creatieve deel in uw brein maar wat werken. We zijn alvast heel benieuwd. 
 
Daarmee zijn we alweer aan het einde van ons deel. Lees zeker het wackomiekske goed door 
zodat ge weet welke maatregelen gaan volgen. Het kamp gaat er waarschijnlijk wat anders 
verlopen dan ge gewoon zijt, maar eenmaal op kamp gaat ge het zo druk hebben dat dat 
nauwelijks opvalt. Om de verloren zondagen wat in te halen zullen we elke dag 300% geven 
dus ziet dat ge goed uitgerust zijt voor we vertrekken. 
In de tussentijd missen we jullie kei hard en tellen we de dagen gespannen af 
Veeeele vele groetjes en knuffels van jullie leiding!! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

  



Buongiorno a tutti KETIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 
 
Het is zover! Na een supertoffe laatste chiro zondag is het nu al tijd om na te denken over wat jullie 
allemaal in jullie valies gaan steken want we vertrekken binnen een paar weken eindelijk op 
kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamp!!! 
 

♫ Met de trein naar oostende 
Tjoeke tjoeke tuut ♫ 

 
Of eerder ♫ Met de fiets naar De Panne ♫ want zoals jullie het waarschijnlijk al hebben gelezen 
gaan we dit jaar op kamp aan zee <3 Dit zal ons snel laten vergeten dat we dit jaar niet op weekend 
zijn kunnen gaan, want vanaf 19 juli zitten we 12 dagen aan de Belgische Kust! 
12 dagen??? Maar kamp is toch maar 10 dagen??? 
Yessss keke’s en titi’s we gaan ook op voorpost! Voor sommigen onder jullie is het de eerste keer 
dussss hier een lijstje van wat jullie absoluut niet mogen vergeten: 
 

ü Een fiets in goede staat (met alles erop en eraan : verlichting, bel,…) 
ü Een helm EN fluovestje 
ü Een fietsslot 

 
ü Zwemgerief voor als we onderweg ergens het water in kunnen 
ü LUNCHPAKKET voor de middag 
ü GEVULDE KRUIK 
ü Reservebinnenband en een paar bandenplakkers 
ü Eventueel een fietspomp 
ü MONDMASKER want we gaan een deel met de trein 
ü Zonnecrème (wees aub al ingesmeerd als je ’s ochtends toekom) 

 
 
Aangezien we dit jaar niet bij mensen thuis mogen slapen, is het niet nodig om je slaapgerief mee 
te nemen! Train die beenspieren dus alvast want we moeten op één dag al op de kampplaats 
geraken! 
 
We spreken op 19 juli af om 8u aan de lokalen : HET UUR KAN NOG VERANDEREN dus hou 
de Messenger groep in het oog! JE MOET AL GEGETEN HEBBEN WANT JE MAG ABSOLUUT 
NIET OP DE TREIN ETEN!!! 
 
Voor wat jullie in jullie valies moeten steken kunnen jullie in dit wackomiekske een materiaallijst 
vinden die wat aangepast is geweest aan de omstandigheden : wees extra aandachtig aan alles 
wat hygiëne betreft! 
 
Zoals elk jaar is er natuurlijk ook een thema waar jullie verkleedkleren voor moeten voorzien, en 
dit jaar spelen we een spel rond… Trommel trommel trommel…… MARIOOOOOOOOOOOOO!!! 
Haal dus je beste Luigi/Yoshi/Princess Daisy/Toad/Bowser skills naar boven en wees klaar voor 
de craziest race of all time!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



!!! Check ook nog een laatste keer met jullie ouders of jullie medische fiche goed doorgestuurd is 
geweest want geen medische fiche = geen kamp duuuuuuus zorg dat je in orde ben! 
Seeeeeee yoooouuuu!! Xx 
 
 

  



ASPI’TJES 
 
Dag patatjes,  
Hopelijk zijn jullie examens allemaal goed verlopen en zijn jullie al wat bekomen van de lockdown en 
post-examen ontspanning.  
Na maandenlang van elkaar verwijderd te zijn kunnen we eindelijk (!!!!!) weer bij elkaar zijn en 
spelletjes spelen.  
We gaan dit jaar op kamp bij Kabouter Plop, in de panne dus (en neen het thema is niet kabouter plop 
maar wel andere kleine mannetjes…) 
 

Veldstraat	99,	8660	De	Panne	

Zoals jullie wel al gedacht hebben gaan we moeten fietsen, maar wees blij (of sommigen onder jullie 
minder blij) we moeten door Corona onze toch inkorten en doen de rit in 1 dag. Dat betekent dus geen 
overnachting bij onbekenden.  
 
Dit betekent:  
We nemen de trein tot in Brugge waarna we verder fietsen 
Meer info over exacte uur en plaats volgt nog 
 
Dit betekent dus dat IEDEREEN een fiets moet hebben die in orde is (remmen, lichtjes voor en achter 
en vitessen en pedalen en zadel en kader). Ook handig is een fietsslot moesten we ergens stoppen om 
te eten 
Ziet da uwen fiets in orde is en check het niet de ochtend zelve, doe da ervoor da ge nog naar een 
reparateur kunt. 
We overnachten meteen op de kampplaats waar de camion al zal staan dus slaapgerief is niet nodig in 
de rugzak  
 
Maar wat moet er dan wel in??  
 
-VOLDOENDE water (we gaan niet stoppen aan huizen voor bij te vullen) 
-Een trui voor moest het afkoelen  
-Een kw voor moest het regenen  
-Een mondmasker (heel belangrijk)! 
-Lunchpakket voor smiddags 
-Centjes voor het avondeten  
-Een petje/hoedje (en zonnebril) 
-Zonnecreme (wordt warm weer) 
-Een paar reserve benen 
-Nen fluo hesje, da ge goe opvalt  
-Nen sexy helm 



 
En wat nemen we niet mee!! 
 
-Alcohol 
-Drugs 
-Cigaretten 
-Onnodig electronica (een gsm is handig voor tijdens het fietsen maar daar stopt het ook) 
-loodzware boeken (farah vraag maar aan uw zus waar we het over hebben) 
 
Tweedaagse?  
 
Tweedaagse gaat niet door dit jaar voor ons. Slapen bij onbekenden is onmogelijk dus gaan we een 
“simpele” trektocht houden "#$  
 
Nu hetgeen waar jullie allemaal op wachtten!!!! 
THEMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
 
Zoals vermeld gaan we niet als plop maar als andere kleine mannetjes  
Namelijk: DE SMURFEEEEEEEEEEEEN 
Verkleed jullie allemaal als smurf en probeer ook allemaal een andere smurf te zijn (smurfin, 
brilsmurf, lolsmurf…) Op internet is er inspiratie genoeg  
 
Kusjes en lek- 
Ah neen da mag ni meer  
Elleboog- en voetcheck en tot dan eh  
Joréiiin en Magziem 
  



 

CONTACT 
 
Op kamp is er niets leuker dan post ontvangen van thuis! Dit kan op 
het volgende adres :  
 
Michiel Leplae 
Chiro Wacko  
Naam kind + afdeling  
Veldstraat 99 – 8660 DE PANNE 
 
Ook kunnen de kindjes naar jullie een brief sturen (als ze hier tijd voor 
vinden voor de oudere afdelingen &'()). Voor de jongsten is het 
aangeraden om al voorgeschreven enveloppes te maken met adres op. 
Je mag een klein centje meegeven zodat ze kaartjes en postzegels 
kunnen aankopen bij ons. Wij verkopen op de kampplaats postkaartjes 
en postzegels.  
 
Wij vragen vriendelijk aan de ouders om geen sms’en te sturen naar 
de leiding. Wij hebben het enorm druk tijdens zo een kamp en kunnen 
niet elke ouder individueel op de hoogte houden van hun kind.  
 
Tijdens het kamp zullen we proberen om via FB of de website een paar 
foto’s te sturen. Dit kunnen we echter niet beloven.  
 
Indien er zich een noodgeval voordoet kan u steeds de VB’s of keuk 
contacteren. Maar dit enkel in geval van nood.  
 
Marie Le Roy (VB): 0485/54.04.59 
Binke Hoeken (Keuken): 0494/17.78.98 
Wiebe Verhoeven (VB): 0486/86.08.51 



NUTTIGE TELEFOONNUMMERS EN ADRESSEN 
 
 
Chiro Wacko: Bloeistraat z/n – 1070 
Anderlecht 
Rekeningnummer: BE86 4211-1496-1150 

url: www.chiro-wacko.be 
email: chirowacko@hotmail.com 

 

  
Groepsleiding:  
DUBOIS ROEL – José Mehaudensstraat 25, 
1600 St. p-leeuw 

0471/37.07.93 

CLIJNEN JOREN – Wilgstraat 34, 1090 Jette                                          0479/08.08.75 
DOWNES HANNAH – Henri 
Vieuxtempsstraat 16, 1070 Anderlecht      

0472/54.33.78 

  
Ribbels:  
WALRAVENS ANDREE – Opzichterstraat 
127, 1080 Molenbeek      

0470/40.68.45 

SEBUKIRE HANNAH – Lenniksebaan 182, 
1070 Anderlecht                   

0484/11.76.62 

BOLAND LIESE – Koning-Soldaatlaan 73, 
1070 Anderlecht  

0471/78.63.37 

MOYERSOEN WISKE – Veeartsenstraat 22, 
1070 Anderlecht 

0488/06.34.77 

  
Speelclub:  
MOYERSOEN XANTE – Veeartsenstraat 22, 
1070 Anderlecht 

0488/71.51.88 

LEONARDY LUNA – Venizeloslaan 20, 1070 
Anderlecht 

0471/45.31.47 

BERNAERTS KAATJE – Jan 
Vandersteenstraat 5b, 1600 Oudenaken 

0477/74.05.97 

WITTEVRONGEL HUGO - Jan 
vandersteenstraat 11, 1600 Oudenaken 

0471/07.10.10 

  



Rakwi:  
DEVEEN CLARISSE – Hertog Janlaan 65, 
1083 Ganshoren 

0474/04.32.75 

VAN GENECHTEN NIELS – Adolphe 
Willemynsstraat 358, 1070 Anderlecht 

0470/07.96.03 

DE HOOG FELIX – Lenniksebaan 970, 1070 
Anderlecht 

0496/96.78.72 

  
Tito:  
DOWNES HANNAH – Henri 
Vieuxtempsstraat 16, 1070 Anderlecht      

0472/54.33.78 

D’HOORE RUBEN – Romeinse-Villadreef 
34, 1070 Anderlecht 

0497/77.22.58 

DUBOIS ROEL – José Mehaudensstraat 25, 
1600 St. p-leeuw 

0471/37.07.93 

  
Keti:  
VANCRAEYNEST LUCIE – Griffiestraat 44, 
1070 Anderlecht               

0477/04.74.80 

SEBUKIRE JOHAN – Lenniksebaan 182, 
1070 Anderlecht                   

0470/58.93.31 

  
Aspi:  
CLIJNEN JOREN – Wilgstraat 34, 1090 Jette                                          0479/08.08.75 
TOGAERT MAXIME – Avenue d’Allemagne 
30, 1400 Nivelles   

0474/75.71.38 

  
Volwassen Begeleiders:  
LE ROY MARIE – Geurstraat 11, 1070 
Anderlecht  

0485/54.04.59 

VERHOEVEN WIEBE – Geurstraat 11, 1070 
Anderlecht 

0486/86.08.51 

  



KALENDER 
 

 
ALLE INFO VOLGT VIA WEBSITE EN FACEBOOK 
 
Groeten, de leidingsploeg.  
 
 

Vrijdag 17 juli Inleveren bagage 

Zaterdag 18 juli Vertrek keti 

Zondag 19 juli Vertrek aspi 
 

Dinsdag 21 juli  Vertrek rakwi en tito  

Zondag 26 juli Vertrek ribbels en 
speelclub  


