
 

 

 

 

EEN OORLOG TEGEN EEN GEVAARLIJKE VIJAND MOET OVERWONNEN WORDEN 

 

 
 

 

“De wereld zou in 
handen van een 
alleenheerser 
kunnen komen” 
   

 

Een gevaarlijke leider van een militaire eenheid 
heeft plannen om samen met zijn manschappen 
de wereld over te nemen. De kazerne van Pako-
Wars en hun eenheden zijn de enigen die hen 
zouden kunnen tegenhouden. Daarom gaan de 
militaire eenheden van Pako-Wars onder andere 
op zoek naar de schuilplaats van de vijand om 
diens plannen te kunnen dwarsbomen.  
 
Als de militaire eenheden van Pako-Wars er niet 
op tijd in slagen om de schuilplaats van de vijand 
te ontdekken, zou de wereld in handen kunnen 
komen van deze verschrikkelijke schurk. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Als je denkt geschikt te zijn om de militaire eenheden van Pako-Wars te vervoegen, 
twijfel dan zeker niet om je in te schrijven via volgende link:  
 
LINK:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=skXAIA8_xUrq3DxXucn9PBETIHSaUpCn6
OjjQ5fNL5UOEpTR01QQzVBTkVFQUlMTTlCWFE5S1VaQS4u  
 
 

 

Op zoek naar hulp, 
maar niet zomaar hulp 
  

 
 

 
Pako-Wars kan veel dappere krijgers gebruiken, maar is vooral op zoek naar de volgende 
personen binnen onze bevolking: 

 
Ontmijners – Paracommando’s – Marine – Luchtmacht – Spionnen – Special Forces 

 
Behoor jij tot één van bovenstaande eenheden, aarzel dan niet om je in te schrijven. 
 

  KAMP van 22 JULI t.e.m. 30 JULI 
 

Pako-Wars organiseert een kamp van 22 juli tot en met 30 juli. Dit kamp is bedoeld om de 
meest dappere krijgers van de wereld bij elkaar te krijgen. 
 
Samen zorgen ze ervoor dat de oorlog tegen de gevaarlijke vijand overwonnen kan 
worden en gaan ze op zoek naar de schurk die de wereld wilt overnemen. 
 
 
 

Alle belangrijke informatie 
i.v.m. kamp kan u onderaan 
raadplegen. 
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BENODIGDHEDEN 
Om een oorlog te overleven heb je natuurlijk één en het ander 
nodig, daarom bij deze een overzicht van alle benodigdheden. 

 

Kledij 
● Stevige schoenen 

● Sportschoenen 

● Verkleedkledij (zie groepen) 

● Lange broek 

● Warme trui 

● Pyjama 

● Ondergoed (voor elke dag) 

● Kousen 

● Regenjas 

● Pet 

● Zwemgerief (spannende zwembroek!!!) 

● Zakdoeken 

 

Eetgerei 
● Plat + diep bord (onbreekbaar) 

● Beker (onbreekbaar) 

● Mes, vork, lepel, kleine lepel 

● 3 keukenhanddoeken 

 

Slaapgerief 
● Veldbed (luchtmatras = drijvende kinderen bij regen) 

● Slaapzak 

● Hoofdkussen 

● Knuffel 

 

Toiletgerief 
● Waskom 

● Handdoeken 

● Washandjes 

● Tandenborstel 

● Tandpasta 

● Beker 

● Zeep en shampoo 

● Kam 

● Zonnecrème 

● Veiligheidsspeld 

 

Varia 
● Rugzak 

● Linnenzak voor vuile was 

● Drinkbus 

● Zaklamp (vanaf toppers) 

● Enveloppen (op voorhand geschreven) 

● Balpen 

● Postzegels 

● Fiets (toppers en ouder fietsen naar de kampplaats) 

● Mondmasker 

● (eventueel medicijnen) 

● Een goed humeur :) 

 

Gelieve op zoveel mogelijk voorwerpen de naam te schrijven, dan 

kunnen we de gevonden spullen makkelijk terugbezorgen. 

 

VERKLEEDKLEDIJ 
Miniclub:            Ontmijners 

Speelclub:           Paracommando’s 

Rakkers:              Marine 

Toppers:              Luchtmacht 

Kerels:                 Spionnen 

Aspiranten:         Special Forces 

Leiding:                Generaals van de hoogste orde 

VB:                        Wereldleider van Pako-Wars 
Cookies:                Krachtvoerfabrikant 

ADRES  
, Ondanks dat er oorlog gevoerd wordt, brengt de postbode nog 

elke dag de brieven rond. Zo kan iedereen in contact blijven met 
zijn dierbaren. 

 
Chiro Pako 

t.a.v. (naam + afdeling)  
Duinenstraat 1 
3660 Opglabbeek 

 
Indien uw dappere krijger ook brieven wilt terugsturen, is het handig 
als de enveloppen op voorhand al geschreven zijn. 
 

CONTACT 
In geval van nood, kan u de leiding bereiken op de volgende nummers: 

Rik Sels (VB): 04 74 72 64 39 

Camiel Daans (groepsleiding): 04 74 56 59 97 

Ward Hens (groepsleiding): 04 97 69 80 41 
 

VERTREK 
20 juli 
• De Special Forces vertrekken om 10u00 met de 

gevechtsvoertuigen aan de chiro. 

21 juli 
• De spionnen vertrekken om 10u00 met de 

verkenningsvoertuigen aan de chiro. 

22 juli 

• De paracommando’s worden om 11u00 verwacht op de 

locatie ‘Parking Ophovenderheide Duinengordel: Ophovenstraat, 
3670 Oudsbergen’. 

 

• De marine wordt om 11u00 verwacht op de locatie ‘Parking 

Ophovenderheide Duinengordel: Ophovenstraat, 3670 
Oudsbergen’. 

 

• De luchtmacht wordt om 8u30 verwacht aan het station in 

Nijlen. Hun fietsen worden op voorhand met de camionette afgezet 
aan het station in Genk. De fietsen moeten samen worden afgezet 
met de bagage. 

 
Breng zeker een rugzak mee met een met water gevulde drinkbus 
en een kleinigheidje om te eten. 

24 juli 

• De ontmijners worden om 10u00 verwacht op de locatie 

‘Parking Ophovenderheide Duinengordel: Ophovenstraat, 3670 
Oudsbergen’. 

 

BELANGRIJKE DATA 
20 juli 
Tussen 18u00 tot 20u00 kunnen de koffers binnengebracht worden op 
de chiro. 

 
De koffers worden met de camion naar de kampplaats gebracht. 

30 juli 
De ouders kunnen hun zoon om 14u00 komen ophalen op de 
kampplaats. 

31 juli 
Tussen 17u00 en 19u00 kunnen de bagage en fietsen die niet mee 
terug zijn geraakt met de auto nog afgehaald worden op de chiro. 

 

DAGINDELING 
8u00 Opstaan + Ochtendgym  
8u30 Ontbijt 
9u15 Slaapplek opkuisen 

9u45 Ochtend mededeling 
10u00 Spelen in groep 
12u30 Middageten  
13u30 Platte rust  
14u30 Spelen in groep 
16u00 Vieruurtje 
18u00 Avondeten 
19u00 Avond mededeling  
19u25 Spelen in groep 
21u00 De ontmijners zoeken hun burcht op 
21u30 De paracommando’s zoeken hun tent 
op  
22u00 De marine zoekt hun tent op  
22u30 De luchtmacht zoekt hun tent op  
23u00 De spionnen zoeken hun tent op 

 23u30 De special forces zoeken hun tent op 
 

 

 



 

 

 
 

BELANGRIJKE INFORMATIE IN VERBAND MET COVID-19 
  

 
Beste ouders en leden 
 
We mogen op kamp!! Jammer genoeg zal het nog geen normaal kamp worden zoals we dat gewoon zijn. Er zijn dus nog enkel maatregelen die wij moeten treffen en 
waarmee jullie ook rekening moeten houden.  

RISICOGROEPEN EN ZIEK ZIJN IEDEREEN MAG MEE, ALS DAT VEILIG KAN. DE DEELNAMEVOORWAARDEN ZIJN:  
1. Wie ziektesymptomen heeft, kan niet deelnemen aan het chirokamp.  Je kan pas deelnemen als je 3 dagen symptoomvrij bent en een negatieve test kan 

voorleggen.  

2. Wie besmet is met COVID-19 of onder 1 dak woont met een besmet persoon kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode.  

3. Wie behoort tot de risicogroep kan deelnemen mits toestemming van de huisarts. 

4. In uitzonderlijke omstandigheden kan het zijn dat je later moet aansluiten op het chirokamp.  Dit is anders in tegenstelling tot vorig jaar, toen mocht dit niet.  

Wel is het belangrijk dat jullie de regels naleven die door de overheid opgelegd worden bijvoorbeeld bij terugkomst uit het buitenland.  Dit is niet enkel 
belangrijk voor je eigen kind, maar ook belangrijk voor alle andere kinderen die mee op kamp zijn!  

WAT BIJ EEN ZIEKTE OP KAMP?  
Een lid is ziek en er is een vermoeden van COVID-19 omdat hij één of meerdere symptomen heeft.  

1. We plaatsen het kind onmiddellijk in quarantaine (een ruimte die we hier speciaal voor voorzien) met een chirurgisch mondmasker. De bubbel waar het lid 

zich in bevond, mag dan de locatie niet meer verlaten en vermijdt alle contacten met externen.  

2. We verwittigen de ouders zodat ze hun kind kunnen komen ophalen. Op het inschrijvingsformulier zal u uw contactgegevens moeten achter laten.  

3. Ouders gaan binnen de 24u naar de huisarts zodat er een PCR-test kan worden afgenomen.  

4. Het lid test positief op COVID:  

- Het lid zelf mag gedurende min. 7 dagen nergens aan deelnemen en moet min 3 dagen symptoom vrij zijn om opnieuw te kunnen deelnemen aan 

eenzelfde soort van aanbod.  

- De bubbel waar het lid in zat, moet naar huis, laat een PCR-test afnemen en start de vastgelegde termijn voor thuisisolatie.  

5. Het lid test negatief op COVID:  

- De bubbel kan gewoon verder doen met het kamp, de locatie mag opnieuw verlaten worden, contact met externen blijft vermeden maar kan waar 

nodig.  

- Het kind moet uitzieken en mag zonder symptomen en mits toestemming van een arts terug deelnemen aan het chirokamp.   

 

LID BLIJKT BESMET NA HET KAMP  
Als een lid besmet is met COVID na afloop van het kamp, is het belangrijk dat de ouders dit aan ons laten weten. Zo kunnen wij de nodige stappen ondernemen om 
ons contactlogboek tot bij de juiste personen te brengen. Op deze manier wordt iedereen hiervan op de hoogte gesteld en krijgen jullie de juiste richtlijnen.  
 
Algemeen principe: wie in nauw contact kwam met een COVID- 19 patiënt is mogelijks besmet en wordt in isolatie geplaatst.  
 
Standaardmaatregel: betrokken deelnemers laten zich testen en blijven de vastgelegde termijn in thuisisolatie en kunnen dus niet deelnemen aan een ander aanbod 
in deze periode.  

 
 


