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Voorwoord 

 

Liefste Wackojanen, 

 

Deze maand vertrekken we weer eens op kamp! De leiding is laaiend 

enthousiast, hopelijk de kinderen ook. Deze keer zullen we naar het 

noordelijke Zandvliet trekken, boven Antwerpen. Allemaal 10 dagen lang 

op kamp tussen de bossen en de Heide.   

 

Alhoewel het al wat normaler is dan vorig jaar zullen we dit jaar ook extra 

ons best moeten doen om de huidige maatregelen te volgen. We mogen 

op kamp in bubbels van 100 leden (exclusief leiding). We hebben ervoor 

gekozen om Wacko dus in 2 te delen. De Ribbels, Speelclub en Rakwi 

zullen in één bubbel zitten en de Tito, Keti en Aspi in de andere. De 

kampplaats is naar onze mening groot genoeg om veilig en ten volle van 

het kamp te genieten, zelfs in 2 bubbels.  

 

In dit wackomiekske vind je alle praktische info omtrent het kamp, ook kom 

je te weten in welk thema het kamp dit jaar zal zijn en wat de 

afdelingthema’s zijn. Verder in dit wackomiekske vind je alle uitleg in 

verband met de corona-maatregelen, bagage, vertrek en benodigheden.  

 

We zouden iedereen nog eens willen bedanken voor het vertrouwen dat 

jullie in ons hebben en hopen jullie kinderen 10 dagen topzomer te bieden! 

 

Als u na het lezen van dit wackomiekske nog vragen zou hebben voor de 

leiding over om het even wat, aarzel dan niet om ons te contacteren via 

mail of telefoon. 

 

Groetjes,  

 

De leidingsploeg 

 

 

 

 

 

  



Info voor coronamaatregelen 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

GOED OM TE WETEN 

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

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

manier laten doorgaan. Die maatregelen zijn goed doordacht en afgetoetst met het overlegcomité en 

experten, dus we willen die graag respecteren. Hopelijk jullie ook! Zo kunnen we deze zomer weer 

(veilig) samen spelen. 



DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN 

 

1. Zieke leden en leiding blijven thuis 

Wie ziek is of in de drie dagen voor het kamp ziektesymptomen heeft – hoesten, 

verstopte neus, koorts, diarree, keelpijn, moeilijk ademen – blijft verplicht thuis. 

Behoort je kind tot een risicogroep? We rekenen erop dat jullie bij de dokter aftoetsen 

of je kind mee mag op kamp en onder welke voorwaarden. Breng ons zeker op de 

hoogte van die eventuele voorwaarden. 

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 daar door 

de jeugdsector en de overheid voor opgesteld is. Zieke leden moeten naar huis. We 

willen dus vragen om tijdens het kamp be schikbaar te zijn om, indien nodig, uw kind 

te komen halen. 

 

 

3. Op kamp in contactbubbels 

We delen onze Chirogroep op in bubbels. Leiding wordt niet meegerekend in de 

maximumaantallen, maar behoort wel tot één bubbel met hun leden. Binnen die 

bubbels mag er normaal gespeeld, geslapen en ge geten worden. Tussen de 



verschillende bubbels is er zo weinig mogelijk contact. We eten en slapen in aparte 

zones en wassen ons op aparte momenten en reinigen contactoppervlakken 

tussendoor. 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. 

Zo zullen onze bubbels eruitzien: 

- Bubbel 1: ribbels, speelclub en rakwi 
- Bubbel 2: tito, keti en aspi 
- Bubbel 3: keukenploeg en volwassen begeleiding 
 

 

 

4. Extra hygiënemaatregelen 

We voorzien extra hygiënemaatregelen en ook materiaal daarvoor: zeep, 

reinigingsproducten, handgel, papieren handdoeken, handschoenen, …  

Voor de +12 vragen we om een aantal mondmaskers mee te nemen. 

 

5. Gegevens verzamelen 

We zijn verplicht om enkele gegevens van uw kind(eren) bij te houden. Bij een 

besmetting kunnen volgende gegevens van de aanwezigen opgevraagd worden door 

de contacttracers. 

• Naam, voornaam, rijksregisternummer en telefoonnummer. 
• We delen die gegevens met niemand anders. 
• We bewaren ze tot 1 maand na het einde van ons kamp. 
 

 

OPGELET: 

Het kan zijn dat broers en zussen niet in dezelfde bubbel terechtkomen. 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. 



PRAKTISCHE INFO 

 

We vragen aan ouders, leiding en leden om voorzichtig om te springen met van de ene 

jeugdactiviteit over te stappen naar de andere. We willen aanbevelen om te kiezen voor één 

jeugdactiviteit binnen dezelfde week. 

We vragen ook om na het kamp aandachtig te blijven voor eventuele COVID19symptomen 

(koorts, hoest, ademhalingsmoeilijkheden, verkoudheid, keel, hoofd, spierpijn, pijn in de 

borststreek, verlies van geur of smaak, diarree zonder duidelijke oorzaak) of een verergering 

van chronische ademhalingsproblemen (ast ma, chronische hoest, allergie). In dat geval bel 

je de huisarts of een triagecentrum. Zij zullen bepalen of een test nodig is en welke eventuele 

andere maatregelen je moet nemen. 

Bij vragen of bezorgdheden kan je contact opnemen met de groepsleiding (Liese: 

0471/78.63.37 – Hannah: 0472/54.33.78 -  Roel: 0471/37.07.93) of met onze volwassen 

begeleiders (Marie: 0485/54.04.59 – Wiebe: 0486/86.08.51). 

 

Bedankt voor jullie begrip en vertrouwen. We maken er een geweldig kamp van! 

Tot op kamp! 

Speelse Chirogroet 

De leiding van Chiro Wacko 

 

 

 

 

o Algemeen thema  



Algemeen thema 

Martine is een jonge zakenvrouw die begint aan een grote 

carrière. Ze baadt een hippe discotheek uit in het centrum van 

Zandvliet. De discotheek is heel erg populair bij de jongeren uit 

de buurt, vooral Elvis en Romeo zijn er praktisch elke dag te 

vinden. DJ Jack en DJ Sneaky zorgen telkens weer voor een 

knalfeestje met de leukste en coolste dansschijven en niemand 

is nog naast de dansvloer te vinden! Maar helaas is niet iedereen 

tevreden over deze luidruchtige feestjes… 

 

Martine verheugt zich zeer hard op het bezoek van haar meest 

enthousiaste en talrijkste klanten en kan niet wachten om jullie te 

verwelkomen!  

 

  

 

 

 

 



Bagage leveren en ophalen 

 

Op zondag 18 juni wordt de camion die we meenemen op kamp 

volgeladen. U kan tussen 12u - 16u met de bagage passeren (op de 

parking van de chiro). Als je niet meteen (meer) weet wat je zoal moet 

meenemen (of meegeven) op kamp, is er een beknopte paklijst te vinden 

verder in het wackomiekske.  

We vragen alle leden/ouders om ELK kledingstuk van jezelf/je kind te 

voorzien van je/hun NAAM. Met meer dan 150 kinderen is het wat moeilijk 

onthouden wie wat draagt als ze het eventueel zelf vergeten. Ook is dit op 

kamp en bij terugkomst handig om snel de verloren voorwerpen terug te 

verdelen. Er liggen trouwens nog redelijk wat verloren voorwerpen bij ons 

in het lokaal. We zullen deze opstellen wanneer jullie passeren om de 

bagage te leveren dus indien u nog iets mist dat enkel op kamp gebruikt 

werd kijk dan voor de zekerheid eens hier tussen. 

Als je de bagage niet op dit moment kan leveren omwille van vakantie of 

iets dergelijks, stuur dan gerust een mailtje naar ons emailadres 

(chirowacko@hotmail.com)! 

Voor het ophalen van de bagage verwachten we jullie op 31 augustus 

vanaf 18u30 wederom op de parking aan de chiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:chirowacko@hotmail.com


Aankomst en terugkomst 

 

Omdat we dit jaar pas uitzonderlijk laat op de kampplaats mogen en met 

de leidingsploeg en oudste groepen nog wat werk te verrichten hebben 

alvorens we klaar zijn voor het kamp, vragen we de ouders om de heenrit 

zelf te maken. We vragen jullie dus om de kinderen af te zetten aan de 

kampplaats. De naam en het adres van de kampplaats is: Ruige Heide, 

Putse Baan 251, 2040 Zandvliet. We verwachten jullie tussen 19u en 

20u om jullie kinderen op de kampplaats te verwelkomen. Aangezien dit 

dus al wat later is, vragen we ook dat alle leden al gegeten hebben voor 

ze op de kampplaats toekomen, er zal zeker wel nog iets kleins voorzien 

worden maar er zal geen volledige maaltijd voor de leden voorzien 

worden.  

 

We vragen dit jaar om onderling een carpool te regelen. Indien u nog 

plaats zou hebben in uw auto voor kinderen of zelf uw kind niet kunt voeren 

en iemand zoekt waarmee deze kan mee rijden, kan u de poll invullen die 

we via mail en facebook zullen delen  

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6senKqCWCxm_1JNLuA

DFJuhmRqhkXksj4VXzQN1IgJgs2Og/viewform?usp=sf_link). Dan 

antwoorden we u zo snel mogelijk en zorgen we er zo voor dat iedereen 

goed op de kampplaats geraakt. Alvast bedankt voor het begrip. 

 

Voor de terugkomst moeten er nog wat praktikaliteiten vastgelegd worden. 

Wat we nu al kunnen zeggen is dat we terugkeren met bussen en we rond 

15u zullen aankomen op 2 locaties rond/aan de chiro. We proberen jullie 

hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen via mail en facebook. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6senKqCWCxm_1JNLuADFJuhmRqhkXksj4VXzQN1IgJgs2Og/viewform?usp=sf_link&fbclid=IwAR1MEARniXDtzOUNK6jGRTrit52_1UBkG8wTh_39L8NkEjBIpDTRHWSqCcw
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6senKqCWCxm_1JNLuADFJuhmRqhkXksj4VXzQN1IgJgs2Og/viewform?usp=sf_link&fbclid=IwAR1MEARniXDtzOUNK6jGRTrit52_1UBkG8wTh_39L8NkEjBIpDTRHWSqCcw


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 

- 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!) 

- Zaklamp 

 

 

 



VOOR HET SPELEN 

- 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  

 

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 melden aan de 
leiding van uw kind tijdens het binnen brengen van de bagages. 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 om met drie bakken verloren voorwerpen thuis te komen 

     . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contact 

 

Op kamp is er niets leuker dan post ontvangen van thuis!  

Dit kan op het volgende adres:  

 

Ruige Heide 

Chiro Wacko 

Naam kind + afdeling 

Putse Baan 251 - 2040 Zandvliet 

 

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.  

 
 



          Op kamp!!!! 
 

Ribbels 

 

Lieve Ribbeltjes  

We gaan binnenkort op kamp!  

10 dagen lang op avontuur! Hier kijken we al heel lang naar uit en nu is het eindelijk bijna 

zover! 

Wij willen dat jullie heel goed voorbereid zijn dus zie dat jij en mama en papa alle 

belangrijke informatie vooraan in het Wackomiekske aandachtig lezen.  

Als je de kampplaats op de kaart bekijkt zie je dat we niet zo heel ver van de grote haven 

van Antwerpen liggen. Daar varen heel veel grote schepen door naar de zee…   

Onderwaterwereld                                                                  

Jullie leidsters verwonderen zich al lang over al de grote en kleine diertjes die in de zee en 

andere wateren leven zoals clownvisjes, dolfijnen, garnaaltjes, zeepaardjes, walvissen, 

zeemeerminnen, octopussen, zeesterren en nog heeeeeeeel veel meer. Wij willen ons op 

kamp samen met jullie helemaal inleven in de wonderlijke onderwaterwereld.  

Als jij één dag onder de zee leefde, wat zou jij dan het liefst willen zijn? Ga op zoek naar 

een uniek kostuum van je favoriete zeewezen en steek het met je andere kleren in je 

valies! 

       Zozie, het kamp begint weldra en wij kunnen niet wachten om jullie te zien! 

                  Tot snel!!!!!!!!  

 

                                                             

                                                      Andrée, Clarisse, Myra en Eva 

 



 

 

SPIJTIG GENOEG ZIT HET CHIRO JAAR ER AL OP , MAAR WE SLUITEN HET IN 

SCHOONHEID AF ☺. NA EEN HEEL MOOI JAAR HEBBEN WIJ AL SUPERRRR VEEL ZIN 

IN  HET KAMP!!!!!  

HET KAMP GAAT ZOALS NORMAAL DOOR VAN 21 TOT 31 JULI. NATUURLIJK 

ZULLEN ER WEL EEN AANTAL AANPASSINGEN ZIJN DOOR CORONA MAAR DAT ZAL 

DE PRET ZEKER NIET BEDERVEN. WIJ HOPEN DAT JULLIE ER OOK AL HEEL HARD 

NAAR UITKIJKEN!!  

HET GAAN DE LEUKSTE 10 DAGEN OOIT WORDEN ;)  

Wat mag je zeker niet vergeten mee te nemen op kamp: 

- Matje of veldbed 

- Slaapzak 

- Knuffeldier 

- Chirorok/short 

- Veeeeeel onderbroeken 

- T-shirts 

- Zwemkledij 

- Adres van oma, opa, neef/nicht, mama, papa, vriendjes… (van iedereen naar wie je 

een brief wilt sturen) 

- Zaklamp 

- Stevige schoenen/botten 

- Regenjas 

- Kleren die vuil mogen worden 

- Petje/hoedje 

- Rugzak voor trektocht 

- fluohesje 

- …. 

EN VERGEET ZEKER NIET OVERAL JE NAAM IN TE SCHRIJVEN!!!  

 



ZOALS ELK JAAR, IS ER EEN THEMADAG OP KAMP. DIT JAAR IS DA AAAAAT……:  

 
(survival) 

DUIK DUS ALVAST IN JE VERKLEEDKOFFER , HAAL JE CREATIVITEIT NAAR BOVEN, GA 

EENS BELLEN BIJ JE BUURVROUW/MAN/X EN MISSCHIEN BEN JIJ WEL DE BEST GEKLEDE 

SURVIVALER OP KAMP!! 

 

HIERONDER VIND JE ALVAST WAT INSPIRATIE:  

 

 

WIJ KIJKEN ER ALVAST NAAR UIT!!!  

GROETJES VAN JULLIE ALLERLIEFSTE LEIDING, 

HUGO, JONAS, JOREN EN WISKE 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Lieve Rakwiiiiiii’sss,  

 

JOEEEEPIEEEEEEE!!! Eindelijkkkk komt onze droommaand eraan.. We gaan op kamp! En hou 

jullie maar vast, want jullie leiding is er helemaal klaar voor!! Slaap goed uit nu (eikes 

slapen??) want jullie zullen al jullie energie nodig hebben op kampp!! Natuurlijk is Covid ook 

nog aanwezig, dus wordt het opnieuw een beetje een ander soort kamp, maar nu weten we 

al een beetje hoe dat werkt. EN we weten dat dat ook SUPEEEEER leuk is!!  

Wat wij het leukste vinden aan het kamp? In tenten slapen, lekker eten en zoooooveeeeel 

leuke spelletjes spelen!! Wat vinden jullie het leukste? Je ipad voor 10 dagen missen?? Niet 

op tiktok zitten?? Oh wat wordt dit leeeeeeeukkk!! 

Wat mag je zeker niet vergeten? Kijk hiervoor eens goed naar het meeneemlijstje vooraan in 

dit wackomiekje. Wat wij zeker nog willen benadrukken:  

- muggenspray 

- je zwembroek 

- een rugzak voor op trektocht  

- een fluohesje  

- een beetje snoep, maar niet te veel.. 

- een drinkbus 

- een goede zaklamp 

 

En nu, het moment waarop jullie allemaal aan het wachten zijn… ONS KAMPTHEMA….. Oh 

wij hebben besloten om dit jaar geen thema te doen, jullie verkleden zich toch niet graag… 

MOPJEEEE – Dit kamp wordt het kamp van de .. OLYMPISCHE SPELEN. Jawel dames en 

heren, maak jullie maar klaar voor super super sportieve activiteiten, kunnen jullie ons 

verslaan..?  

Wat is dat… de olympische spelen? Het is een wereldwijd evenement waarin alle landen 

deelnemen aan super veel verschillende sporten. Het evenement gebeurt om de 4 jaar, 

telkens in een ander land. 

Deze zomer gaan de Olympische Spelen door in Tokyo vanaf 23 juli! Door Covid mag 

niemand buiten Japan naar de sporten gaan kijken. DAAROM dachten wij.. Wij organiseren 

het gewoon hier!! 



 

Verkleed je dus als een sportieve atleet (niet alleen voetballers) en pomp alvast elke dag 20 

keer! 

Wat zijn leuke disciplines?  

- Schoonspringen  

- Schermen  

- Gewichtheffen 

- Trampolinespringen 

- Kanovaren 

- Boksen 

Wij kijken er alvast suuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuper hard naar uit!!  

En oh ja, er komt een extra leiding mee op kamp, om onze groep nog groter te maken.. Wie 

zal dat zijn…?? Dat komen jullie snel te weten!! 

 

Dikke kus van jullie allerleukste leiding  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITOOOOOOOOOOOOOOO 

Beste Titi’s en Toto’s,  

Het is endelijk weer tijd voor ons langverwachte kamp!!! Wij hebben er 

superveel zin in, jullie toch ook??? Voor enkelen onder jullie is het het de 

eerste keer om een kamp mee te maken als +12 ket. Nu zijn jullie geen 

kinderen meer dus ziet jullie kamp er helemaal anders uit 

Spanneeeeend. Hier beneden gaan jullie ontdekken wat het kampthema 

zal worden en nog enkele praktische zaken. Maak jullie alvast klaar!  

Om te beginnen willen we jullie nog een beetje geruststellen over de 24 

uur en tweedagse! We weten dat jullie nooit een echte titokamp hebben 

gehad en dat het een beetje stressvol kan zijn. MAAAAR maak je geen 

zorgen, 24u en 2daagse zijn altijd super toffe activiteiten! Voor beide 

activiteiten zullen jullie een slaapzak nodig hebben en het is best dat jullie 

eentje meenemen dat jullie gemakkelijk kunnen opploien. Neem dan ook 

een rugzak waarin jullie slapzak, verse spullen, kruik, zonnecrème, 

fluovest en extra-mondmasker kunnen passen. Toch is er geen nut om 

rugzak groter dan je zelf mee te nemen. Je moet die wel kunnen dragen!  

Dan, zijn er nog andere belangrijke praktische zaken:  

1) We vertrekken niet met de bus! Dit jaar door buitengewoon 

omstandigheden zullen jullie met een carpool systeem naar de 

kampplaats reizen! Alle info’s zullen jullie vinden in het begin van het 

wackomiekske. Voor de terugkeer zullen we wel de bus nemen       

 

2) Bagage? Lees allemaal een keer deftig de materiaallijst om zeker 

te zijn dat jullie alles mee hebben! Vergeet zeker ook niet uw naam 

in al uw T-shirts, sokken, onderbroeken, jassen te schrijven (en 

vooral op je chiro pull/t-shirt!). Vergeet ook zeker niet een zaklamp, 

fluojasje, zonnencrème, pet en mondmaskers mee te brengen! Voor 

alle info’s over waar en wanneer je moet je baggage brengen voor 

op kamp lees het begin van de wackomiekske.  

PS: Als jullie willen mogen jullie ook op de chat bespreken van wie 

pakt een bedje of een matje mee!   

 

3) WAAAT? Ik mag mijn GSM niet meenemen? DRAMA! Jullie gaan 

jullie GSM moeten losmaken van jullie hand en die achter laten voor 

10 dagen omdat we geen elektronica in jullie baggage willen zien! 



Water. Aarde. Vuur. Lucht. Lang geleden leefden de 

vier naties in vrede samen, maar alles veranderde toen 

de vuurnatie aanviel. Alleen de Avatar, meester van alle 

vier de elementen, kon ze stoppen, maar toen de 

wereld hem het meeste nodig had, verdween hij. 

Honderd jaar ging voorbij en mijn broer en ik vonden de 

nieuwe avatar, een luchtmeester, genaamd Aang. Zijn 

luchtstuurtechnieken zijn geweldig, maar hij moet nog 

veel leren voordat hij anderen kan helpen. Maar ik 

geloof dat Aang de wereld kan redden!  

Voor de mensen die nog nie door hebben wat het 

thema is, het is Avatar the last airbender. Probeer 

allemaal een beetje te bespreken over welk personage 

jullie willen zijn zodat we geen 20 Aang hebben. En 

voor degene die Avatar totaal niet kennen hier is een 

lijstje van de personnages:  

Aang 
Katara  
Sokka 
Zuko 
Toph 
Iroh 
Azula 
Appa 
Momo 
Mai 
  

Ozaï 
Roku 
Aardekonning Kuei 
Ty Lee 
Jet 
Zhao 
Long Feng 
Prinses Yue 
Ursa 
Explosieman 

Sozin 
Langschot 
Smellerbee 
De Graaf  
Bumi 
Meester Pakku 
Azulon  
De Kolenman 
Suki 

 

 

MEGA VEEL GROETJES en tot binnekort op kamp! 

 

  Luna             Arno  Niels    Johan 



Keti 
♪♪ … slapen met getrommel van de regen op het dak, 

ontwaken met de ochtenddauw we zijn weer BIVAK! ♪♪ 

 

Nog enkele weken en we kunnen met z’n allen op de kampplaats uit volle borst 

het bivaklied zingen. Vooraleer we daar zijn moeten we nog efkes de do’s en 

don’ts overlopen zodat er niks in jullie valies zal ontbreken. De algemene 

bagagelijst bevindt zich zoals altijd van voor in dees wackomiekske dus daarvoor 

zult ge wat moeten terugbladeren. Alle speciallekes dat ge voor de Keti moet 

weten staan hieronder. Lees alles dus een keer goed door en dan zien we jullie 

allemaal bij het vertrek!  

Nu we het daar toch over hebben. Aangezien we op voorpost gaan vertrekken we 

een beetje vroeger dan de kleintjes. We verwachten iedereen dinsdag 20 juli 

om 8 uur ’s ochtends aan de Chirolokalen met de fiets. Zo staan we op tijd 

ter plekke om het kamp te helpen opzetten. We voorzien een lekker ontbijtje dus 

ge moet niet gegeten hebben. Naast een (werkende) fiets hebt ge ook een 

rugzak nodig met daarin: 

- Drinkbus 

- Middageten 

- Een helm en fluovestje 

- Zonnecrème 

- Fietsslot 

- Slaapzak 

- Matje om op te slapen 

- Trui voor ’s avonds 

- Regenjas (hopelijk niet nodig  

maar ge weet maar nooit) 

- Zwemgerief (ge weet maar nooit) 

- Mondmasker (natuurlijk) 

- Tandpoetsgerief 

- Als ge materiaal om fietsen mee te fixen, 

pomp, extra banden… hebt liggen kan dat ook altijd van pas komen. 

We gaan op kamp in het schone Zandvliet, tegen de Nederlandse grens. Dat is 

toch een eindje dus controleert toch een keer of uw fiets in orde is zodat em 

halverwege niet uiteenvalt. 

Alcohol, sigaretten, drugs en COVID-19 laat ge liefst thuis. Uw GSM kan handig 

zijn voor voorpost en 2daagse maar voel u niet verplicht om die mee te nemen. 

Als laatste puntje hebben we nog het thema! Aangezien jullie allemaal helden 

zijn moogt ge superheldenkostuum uit uw kast halen en in uw valies steken. Keti 

overdag en Batman in de nacht? We zijn benieuwd! 



Dit is het dan. Als er nog vragen zijn of zaken waar ge niet helemaal zeker over 

zijn, onze nummers staan vanachter in dit wackomiekske dus twijfel niet ons te 

contacteren. Voor de rest moeten we enkel nog aftellen naar een 

geweldigsuperleukfantastischamazing kamp! 

 

Groetjesss van jullie leiding: 

 

Xante, Hannah & Ruben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Na een maandje afzien is het eindelijk vakantie en is het dus weer tijd voor het kaaaaaaaaaamp! 

Hierbij een kleine mededeling: door corona moet ik (Lucie) nog een maand stage inhalen in de 

zomer. Daardoor mis ik dus jammer genoeg de eerste helft van het kamp Maaaar ik laat 

jullie niet alleen met Roel want Maxime zal mij vervangen en meegaan op voorpost! 

 

Camion laden 

We laden de cami op 17 en 18 juli. Dit is in het weekend dus geen excuus om er niet te zijn! 

We laten jullie nog weten om hoe laat we precies afspreken. Hoe meer volk hoe beter! 

Voorpost 

Natuurlijk is een kamp als aspi niks zonder voorpost, dus train die beenspieren alvast want we 

vertrekken dit jaar naar de Nederlandse grens. Hier is dus wat jullie zeker niet moeten vergeten: 

 

✓ Een fiets in goede staat (met alles erop en eraan: verlichting, bel,..) 

✓ Een helm EN fluovestje 

✓ Een fietsslot 

 

✓ LUNCHPAKKET voor de middag 

✓ GEVULDE KRUIK 

✓ SLAAPGERIEF (slaapzak en eventueel een matje) 

✓ Reservebinnenband en een paar bandenplakkers 

✓ Eventueel een fietspomp 

✓ Mondmasker 

✓ Zonnecrème (wees aub al ingesmeerd als je ’s ochtends toekomt) 

✓ Zwemgerief (voor als we onderweg toevallig ergens het water in kunnen) 

 

We spreken af op 20 juli om 8u30 aan de lokalen. Je moet nog niet gegeten hebben want we 

ontbijten allemaal samen voor het vertrek.  

Dit jaar mogen we weer onderweg overnachten, dus vergeet je slaapzak zeker niet! We zullen 

de eerste dag zoveel mogelijk fietsen zodat we de 21ste op tijd op de kampplaats kunnen om 

die tenten op te zetten. 

Thema 

Simpel en makkelijk: de boys worden girls en de girls worden boys. Meer hoef ik eigenlijk niet 

te zeggen, het lijkt mij al duidelijk genoeg. 

Extra 



Ondertussen weten jullie perfect wat er nog in jullie valies moet, maar hier toch een lijstje van 

wat zeker niet welkom is op kamp: 

 Sigaretten (tenzij we een duidelijke toestemming krijgen van je ouders) 

 Drugs & alcohol 

 Onnodige elektronica (GSM mag altijd voor tijdens het fietsen maar blijft tijdens het kamp in je 

valies) 

Ziezo, dat is het ongeveer. Hou natuurlijk de Messenger 

groep goed in het oog voor moesten we nog iets 

vergeten zijn. 

See you soon xx 

Lucie & Roel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  0471/37.07.93 

St. p-leeuw  

BOLAND LIESE – Koning-Soldaatlaan 73,1070   0471/78.63.37 

Anderlecht 

DOWNES HANNAH – Henri Vieuxtempsstraat 16,  0472/54.33.78 

1070 Anderlecht 

 

Ribbels: 

WALRAVENS ANDREE – Opzichterstraat 127,   0470/40.68.45 

1080 Molenbeek  

DEVEEN CLARISSE – Hertog Janlaan 65, 1083   0474/04.32.75 

Ganshoren  

SCHOOFS EVA – Koning-Soldaatlaan 28, 1070   0496/23.73.41 

Anderlecht  

WITTEVRONGEL MYRA – Jan vandersteenstraat    0468/57.15.01 

11, 1600 Oudenaken  

 

Speelclub: 

CLIJNEN JOREN – Wilgstraat 34, 1090 Jette   0479/08.08.75 

MOYERSOEN WISKE – Veeartsenstraat 22, 1070  0488/06.34.77 

Anderlecht  

WITTEVRONGEL HUGO – Jan vandersteenstraat 11,  0471/07.10.10 

1600 Oudenaken  

VAN GENECHTEN JONAS – Adolphe     0478/01.09.23 

Willemynsstraat 358, 1070 Anderlecht 

 

Rakwi:  

BERNAERTS KAATJE – Jan Vandersteenstraat 5b, 0477/74.05.97 

1600 Oudenaken  

BOLAND LIESE – Koning-Soldaatlaan 73, 1070  0471/78.63.37 

Anderlecht 

http://www.chiro-wacko.be/
mailto:chirowacko@hotmail.com


DOWNES HANNAH – Henri Vieuxtempsstraat 16,  0472/54.33.78 

1070 Anderlecht 

SCHEPENS SENNE–Meiboomweg 13, 1760    0471/29.12.27 

Roosdaal 

 

Tito: 

SEBUKIRE JOHAN – Lenniksebaan 182, 1070   0470/58.93.31 

Anderlecht  

LEONARDY LUNA – Venizeloslaan 20, 1070   0471/45.31.47 

Anderlecht  

VAN GENECHTEN NIELS – Adolphe     0470/07.96.03 

Willemynsstraat 358, 1070 Anderlecht 

COOLS ARNO – Bosstraat 35, 1700 Dilbeek   0468/24.58.43 

 

Keti: 

D’HOORE RUBEN – Romeinse-Villadreef 34, 1070  0497/77.22.58 

Anderlecht  

SEBUKIRE HANNAH – Lenniksebaan 182, 1070   0484/11.76.62 

Anderlecht  

MOYERSOEN XANTE – Veeartsenstraat 22, 1070   0488/71.51.88 

Anderlecht  

 

Aspi: 

VANCRAEYNEST LUCIE – Griffiestraat 44, 1070   0477/04.74.80 

Anderlecht 0477/04.74.80 

DUBOIS ROEL – José Mehaudensstraat 25, 1600   0471/37.07.93 

St. p-leeuw  

 

Volwassen Begeleiders: 

LE ROY MARIE–Geurstraat 11, 1070 Anderlecht  0485/54.04.59 

VERHOEVEN WIEBE–Geurstraat 11, 1070    0486/86.08.51 

Anderlecht 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kalender 

 

 

 

 

Zondag 18 juli     Inleveren bagage  

 

 

Dinsdag 20 juli    Vertrek van de Keti en Aspi 

 

 

Woensdag 21 juli Vertrek van Ribbels, Speelclub, 

Rakwi en Tito 

 

 

ALLE INFO VOLGT VIA WEBSITE EN FACEBOOK 

 

 

 

Groeten, de leidingsploeg.  
 


