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Voorwoord
Zelfs te midden van een pandemie, is de leiding bezig met het organiseren van het kamp. We
hebben als vereniging al veel doorstaan, maar een wereldwijde lockdown is zelfs voor de
meest ervaren Chiromannen een hele aanpassing. Daarom doen wij, net zoals jullie, allemaal
ons best om ons aan te passen aan de huidige gebeurtenissen. Meer nog: we proberen het te
doen met een lach op ons gezicht. Die goeie moed en optimisme zijn namelijk wat ons Chiro
maken, toch?
Een groot deel van de leden heeft met plezier deelgenomen aan de online spelletjes die we
voorzagen vanaf eind maart. Het deed ons enorm deugd te merken dat dit initiatief
geapprecieerd werd en dat de leden de zondagen even erg misten als de leiding. Jullie kunnen
dus gerust zijn: de leiding staat altijd klaar om jullie een leuke activiteit, een leuke dag, een
leuk kamp te geven. Ook als afsluiting van dit, iets of wat ongewone, Chirojaar.
Wees maar zeker, de gehele leidingsploeg is gemotiveerder dan ooit om van dit kamp een
knaller te maken, in de mate van het mogelijke. Het enige dat ontbreekt, dat zijn jij en je
vrienden! Dus heb nog even geduld. Dan kunnen en mogen we tegen midden juli hopelijk
genieten van een welverdiend kamp. Afspraak in Sprimont. We zien jullie daar. 😊
Veilige groetjes vanuit ons kot,
De leiding
Alexander, Bob, Dylan, Jannes, Jarne, Jens, Jonas, Lowik, Maxim, Michael, Pieter, Robin,
Roeland, Senne, Simon, Victor, Wander
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Inleiding
Honderden jaren geleden viel de wereld uit elkaar in vier volkeren, die elks de macht over één
van de vier natuurelementen bezaten. Deze elementen zijn (v.l.n.r.) water, aarde, vuur en
lucht. Op die manier had elke natie dus enkele waterstuurders, vuurstuurders enz.
Zoals je wel weet, wonen de mensen op
de meeste plaatsen gewoon terug samen.
Wel, niet in Sprimont. Op deze afgelegen
plek in de Belgische provincie Luik leven
de verschillende volkeren al duizend jaar
gescheiden. De reden hiertoe was een
aanval van de vuurnatie lang geleden,
waardoor de stammen uit elkaar
gedreven werden. In al die jaren hebben
de stammen zelfs geen contact met
elkaar gehad.
Nu is het zo dat onze Chiro de reputatie heeft zeer behulpzaam te zijn wanneer er eind juli
problemen zijn in Wallonië. De leiding krijgt dus elk jaar wel enkele telefoontjes van mensen
die onze hulp nodig hebben. Eén telefoontje sprong eruit vonden we: een paniekerig gesprek
met een windmeester. De wijze man bleef maar doordrammen over een vurig einde als ze er
niet in slaagden de Avatar te vinden: een meester die alle elementen kan besturen.
Onze interesse was gewekt en we begonnen de voorbereidingen om af te zakken naar de
onherbergzame vlaktes van Zuid-België. Wat we er zullen aantreffen weten we niet zeker,
maar de leiding gaat sowieso. We rekenen op al onze leden om zich bij onze rangen te
vervoegen, want samen staan we sterk en hoe meer zielen hoe meer vreugd!
Dus: stoere speelclubbers, rappe rakkers, taaie toppers, kersverse kerels en aartsluie aspi’s.
Dit is een oproep, we hebben jullie nodig!
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SPEELCLUB

Hey beste speelclubbers
Na een lange tijd in ons kot kijken wij, Pepe, Jonas, Wob en Leo, er ontzettend hard naar uit
om met jullie te ravotten in de bossen, te zwemmen in de beek en te genieten van het
lekkerste eten! Wij zijn onlangs eens gaan kijken naar het kampterrein en lieten ons daar
vertellen dat we samen de vuurnatie moeten verslaan, ben jij klaar om samen met ons de
strijd aan te gaan?
We zien jullie op 21 juli, tot dan!
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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 Sprimont waar
de levende legende, de laatste
meester die zowel water, aarde, wind
als vuur kan besturen?
Naar het schijnt heeft hij (de avatar) onze hulp nodig en zal dit mystieke wezen met een
blauwe pijl op zijn hoofd ons leren de elementen water, wind, aarde en vuur te beheersen.
Want in elk van ons schuilt een Avatar.
We kunnen niet wachten om samen met jullie dolle avonturen te beleven op ons kampterrein
in de Walen.
Tot 18 juli in Sprimont!!

Groetjes van Bob, Wander, Roeland, Simon en Jens
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TOPPERS
Hey hoi liefste Toppertjes

Ten eerste willen wij jullie allemaal bedanken: samen hebben we met behulp van de wind het
covid-19 virus weggeblazen en kunnen we dus op kamp gaan.
Na een jaar vol vurige en winderige activiteiten is het eindelijk zover en mogen we na lang
afwachten toch vertrekken naar het aardige Wallonië. Wij presenteren u graag een kamp met
een spetterende vuurshow, een kamp waar we met behulp van de wind de aarde gaan laten
draaien en met behulp van steen onze mooie kampen gaan bouwen, wij hebben er alvast
goesting in om jullie dit allemaal te mogen aanleren.

Groetjes elle avatar meesters

Maxim, Victor, Alexander
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KERELS

Lieve kereltjes
Na lang in spanning af te wachten hebben we groen licht gekregen om op kamp te gaan. Ook
dit jaar zullen we weer kunnen genieten van de natuur, de heerlijke maaltijden, en natuurlijk
de fantastische leiders 😉.
Het is zo dat we de nodige maatregelen hebben moeten treffen om het kamp te laten
doorgaan en om iedereen zijn veiligheid te kunnen garanderen.
Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in! 😊
Groetjes Dylan, Senne en Lowik
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ASPIRANTEN

Zullen onze hoofdrolspelers de onbekende meesters blijven die ze altijd al waren en een
trieste dood sterven? Of zullen ze op kamp hun innerlijke zelf ontdekken en meester worden
van een der elementen des Universums/Universa?
We zullen het antwoord op deze allesomvattende vraag ontdekken in het onherbergzame
Wallonië! Afspraak op 15 juli bij de camion. Daar staat jullie eerste proef te wachten...

Kusjes en lekjes
Mikkel en Janus
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Mee te nemen
Corona
•
•

Mondmasker (in principe hebben we dit niet nodig maar het kan zeker geen kwaad)
Papieren zakdoeken (geen stoffen!)

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) voor in het water,
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 boksershort!!!

Toiletgerief
•
•
•

washandjes, handdoeken, zeep + shampoo
tandpasta, tandenborstel, bekertje om te spoelen
kam, haarborstel, scheergerief, gel

Allerlei
•
•
•
•
•
•

zaklamp (met volle batterijen!!!)
plastieken zakjes, vuilniszak of linnen zak voor uw vuile kledij
drinkbus en rugzak
stripboeken, kaarten, uno,… (voor tijdens de platte rust)
Identiteitskaart
Is er nog iets waar wij niet aan denken? Vraag het gerust aan de leiders van uw kind.

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!)
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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.
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 Corona maatregelen raden we dit
af voor de veiligheid van iedereen.
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Dagindeling
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.
11.00h: Start van de voormiddagactiviteiten.
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 middagmaaltijd gezorgd.
14.30h: Platte rust.
15.30h: Start van de namiddagactiviteiten.
16.00h: Hoog tijd om te genieten van een vieruurtje.
19.15h: Einde van de spelactiviteiten en dus weer de pollekes wassen.
19.30h: Avondeten.
20.30h: Sluiting.
21.00h: De speelclub gaan dodoke doen.
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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Praktische informatie
Corona
Alle informatie over “op kamp gaan in tijden van Corona” hebben we iets verderop gebundeld onder
het puntje “Maatregelen Corona.”

Inschrijven
Hoe sneller wij 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 14/06/2020.
Wij begrijpen uiteraard dat deze keuze afhankelijk is van hoe de situatie evolueert. Als je dus nog
twijfelt, laat dit zeker weten aan Jannes (jannesvancalster@gmail.com of 0479/58.63.00). Mocht uw
kind dit jaar niet meegaan op kamp, gelieve dit dan ook via de website te laten weten, zodat wij een
juiste inschatting kunnen maken van het aantal leden.
Kortom, we zouden dus aan iedereen willen vragen, of je kind nu meegaat of niet, even iets te
laten weten via onderstaande inschrijflink.
Inschrijven (of laten weten dat je niet meegaat):
https://smart.chiroelzestraat.be/#/uitstap

Kampprijs
•
•

Rakkers, toppers, kerels en aspiranten: € 150 Per kind
Voor de Speelclub: € 130 Per kind

Opmerkingen
•

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

Kampadres
Kruispunt Rue du Pont & Rue entre deux ponts (Comblain-au-Pont)
4140 Sprimont

Locatie terrein: 50°30’33”N 5°35’30”E
Locatie terrein oprijden: 50°30’09”N 5°35’40”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 + "naam lid"
David Philippe
Rue Rodolphe Bernard 20, 4140 Sprimont (Chanxhe)

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 Jannes Van Calster: 0479/58 63 00
VB Peter Durinck: 0495/50 83 84

•

Of op het nummer van de leider van uw kind zelf
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Praktisch verloop kamp
•
•

•

•

•

15 juli: Leiding en Aspiranten vertrekken op voorkamp.
18 juli:
o Toppers en Kerels mogen vanaf 17u op het terrein afgezet worden.
o Rakkers mogen vanaf 17u30 op het terrein afgezet worden.
o Indien u een kind hebt in beide “aankomstshiften”, opteren we ervoor om tegen
17u30 naar het kampterrein te komen.
o In tegenstelling tot wat we normaal aanraden, raden we carpoolen uitzonderlijk af.
21 juli
o Geen bezoekdag
o Speelclub mag vanaf 16u op het terrein afgezet worden.
28 juli
o Vanaf 14u30 mogen de Speelclub en de Rakkers opgehaald worden op het terrein.
o Vanaf 15u mogen de Toppers en de Kerels opgehaald worden op het terrein.
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.
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CORONAMAATREGELEN

Hoe pakken we het aan?
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.

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. Hoe we deze
bubbels gaan indelen, zal afhangen van hoeveel leden zich zullen inschrijven voor
17

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 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.

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.

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
• …
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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 dit jaar zelf halen met de auto. Ook hier geldt dat ze zo
weinig mogelijk in contact komen met mensen die niet tot hun “gezinsbubbel” behoren.

6. Aangepaste activiteiten
We houden onze activiteiten zo veel mogelijk op het kampterrein zelf en externen
komen ons terrein niet zomaar op. Dit betekent helaas ook geen tweedaagse voor de
oudere groepen en geen bezoekdag. 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. Hierop volgt begin juli nog een tweede brief met de
definitieve richtlijnen voor de jeugdkampen en eventueel extra spullen die uw kind
moet meenemen op kamp.
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9. Inschrijvingen
Hoe sneller wij 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. Wij begrijpen uiteraard dat deze keuze afhankelijk is van hoe de
situatie evolueert. Als je dus nog twijfelt, laat dit zeker weten aan Jannes (contactgegevens
onderaan brief). Mocht uw kind dit jaar niet meegaan op kamp, gelieve dit dan ook via de
website te laten weten, zodat wij een juiste inschatting kunnen maken van het aantal leden.
Kortom, we zouden dus aan iedereen willen vragen, of je kind nu meegaat of niet, even iets
te laten weten via onderstaande inschrijflink.
Inschrijven (of laten weten dat je niet meegaat):
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:
jannesvancalster@gmail.com
0479 58 63 00 (enkel voor dringende vragen)
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SPEELCLUB
Leeftijd: 1ste tot 3de leerjaar
Speelclubleiding:
Jonas Vivijs

Robin Humblet

Tivolilaan 38, 2800 Mechelen

Nachtegaalstraat 30, 2860 SKW

jonasvivijs@hotmail.com

robin.humblet@hotmail.com

0471/54.75.32

0471/41.76.03

Jarne De Nies
Kuikenstraat 3a, 2860 SKW

Pieter Van Dievel

jarnedenies@hotmail.be

0479/05.04.69

Hertstraat 52, 2860 SKW
pietervandievel@gmail.com

0472/01.29.75

RAKKERS
Leeftijd: 4de tot 6de leerjaar
Rakkersleiding:
Roeland Spies
Liersesteenweg 197, 2860 SKW
Spiesroeland197@hotmail.com
0471/52.67.73

Jens Heylen
Schouwvelden 19
2860 Sint-Katelijne-Waver
heylenjens606@gmail.com

0471/90.89.80
Bob Segers
Stationsplein 8, 2860 SKW
bob.segers@hotmail.com

0493/18.80.63

Simon Stoops

Wander De Nies
Kuikenstraat 3a, 2860 SKW

Kalkovenstraat 32, 2800 Mechelen

wander_denies@hotmail.be

0471/53.38.40

stoops.simon@gmail.com

0476/34.94.13

TOPPERS
Leeftijd: 1ste middelbaar tot 2de middelbaar
Toppersleiding:
Maxim Janssens
Lindestraat 53, 2860 SKW

Alexander Durinck
Zorgvliet 12, 2860 SKW

maximjanssensj5@gmail.com

alexander.durinck@gmail.com

0489/40.19.39

0494/35.78.92

Victor Fierens
Heidestraat 11, 2860 SKW
victor.fierens@skynet.be

0478/49.94.55
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KERELS
Leeftijd: 3de tot 4de middelbaar
Kerelsleiding:
Senne Slootmans
Clemenceaustraat 53, 2860 SKW
senne.slootmans@hotmail.com
0474/02.61.88

Dylan Van Craen
Ekelenhoek 69, 2860 SKW
dylanvancraen@hotmail.com

0493/59.48.04

Lowik Vervloet
Zorgvliet 24, 2860 SKW
lowikvervloet1@gmail.com

0471/07.43.94

ASPIRANTEN
Leeftijd: 5de tot 6de middelbaar
Aspirantenleiding:
Michael Dewulf
Clemenceaustraat 39
2860 Sint-Katelijne-Waver
michaeldewulf@outlook.be
0472/06.12.67

Jannes Van Calster
Groenstraat 55, 2860 SKW
jannesvancalster@gmail.com

0479/58.63.00
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Raadsels en spelletjes
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