
 

  



21 – 22 – 23 februari 

Speelclub – Kwiks weekend Wommelgem 

 

 

 

Hoi hoi lieve speelclub en kwiks,  
 

Oma’s aan de top, het feesten kan niet op met oma’s aan de 

top!! 

Dit weekend zullen de lokalen van Chiro Wommelgem er 

uitzien als een bejaardentehuis, want we kruipen allemaal in 

de huid van oma’s of opa’s.  
 

Hebben jullie altijd al eens willen weten hoe het voelt om 

een oudje te zijn? Dan zullen jullie dat dit weekend 

ontdekken! We kunnen jullie al zeggen dat het heel leuk is! 
 

Tot in het bejaardentehuis!  

 
 

Groetjes van de oma’s Yasmine, Dorien, Luna, Yuna, Fleur & 

Suzanne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praktische informatie  

Wanneer vertrekken we? 

Wij vertrekken vrijdag 21 februari gepakt en gezakt op het mega-cool-fantastische-
spannend weekend. Zorg ervoor dat je dochter al gegeten heeft. Indien dit niet mogelijk is, 
gelieve hiervoor de verantwoordelijke leiding te verwittigen (zie verantwoordelijke leiding). Zij 
zoeken dan naar een oplossing die dan ook zeker en vast te vinden is.  

We verzamelen om 19u00 aan de Chiro lokalen zodat we tegen 19u15 richting 
Wommelgem kunnen trekken.  

We zullen dan ruim gerekend tegen 19u50 aankomen. 

De ouders die gereden hebben mogen hun dochter(s) nog helpen met bedje opzetten, 
uitpakken en uiteraard ook afscheid nemen. Er zal een leidster tijdig aangeven wanneer 
het tijd wordt om afscheid te nemen en te vertrekken. Alweer ruim gerekend zal dit ten 
laatste tegen 20u zijn.  

 

Wanneer mogen we terug naar huis gaan? 

Op zondag 23 februari is Wommelgem weer veiliggesteld van onze chirostreken. De ouders 
die hun dochters komen halen en eventueel andere kindjes meebrengen, worden om 11u 
verwacht in Wommelgem. Uw dochter(s) zullen dan gepakt en gezakt klaarstaan om terug 
naar Hemiksem te keren.  

Ouders die hun eigen kind komen halen mogen uiteraard meteen met hun kind naar huis 
gaan. Indien u andere kinderen meeneemt, kan u deze afzetten aan de Chiro of naar huis 
brengen indien dit zo afgesproken is met de desbetreffende ouders. We zullen ervoor zorgen 
dat er enkele leidsters als eerste mee vertrekken, zodat er zeker iemand is in de Chiro om de 
kinderen op te vangen. 

De ouders die hun dochter(s) niet kunnen komen halen, mogen ons rond 12u-12u15 aan de 
Chirolokalen verwachten en dan hun dochter(s) mee naar huis nemen.  

 

Waar gaan we naartoe?  

Chirolokalen  

Volkaertslei z/n 

2160 Wommelgem 

Site: http://www.chirowoka.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chirowoka.be/
http://www.chirowoka.be/


 
Enkele noodnummers:  

In geval van nood tijdens het weekend of voor verdere vragen over het weekend kan u 
steeds leidster Yasmine van de speelclub en leidster Suzanne van de kwiks bereiken op 
volgende gsm-nummers:  

    
Yasmine Dilles: 0472/07.99.73 

Suzanne Kliché: 0496/77.26.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bestemming 

Dit jaar gaan we allemaal samen op weekend naar de mooie lokalen van Chiro 

Wommelgem! Maar voor we het kunnen omtoveren tot een echt bejaardentehuis, 

moeten we er natuurlijk eerst geraken! 

Wij vragen hierbij uw dochter te brengen naar het volgende adres: Chiro Woka – 

Volkaertslei z/n (Achter parochiezaal) 2160 Wommelgem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Chiro Klaasje, Heiligstraat 6 

2. Rijd naar het zuiden op de Heiligstraat richting de Gemeenteplaats. 

3. Sla rechtsaf naar de Gemeenteplaats. 

4. Scherpe bocht naar links naar de Assestraat. 

5. Weg vervolgen naar het Kerkeneinde. 

6. Sla linksaf om op het Kerkeneinde te blijven. 

7. Weg vervolgen naar de Cleydaellaan. 

8. Sla linksaf naar de A12 (borden naar Antwerpen) 

9. Houd rechts aan bij de splitsing, blijf op de A12 en volg de borden Ring 

Antwerpen/Breda/Luik/Haven 1-999/Aéroport. 

10. Voeg in op de A12/de E34. 

11. Houd rechts aan bij de splitsing, blijf op de E34 en volg de borden 

E313/Luik/Hasselt/Eindhoven/Turnhout. 

12. Neem de afslag 18-Wommelgem richting Wijnegem/Mortsel/Wommelgem. 

13. Volg de 2e rijstrook van rechts om rechtsaf te slaan naar de Autolei/ de R11. 

14. Sla linksaf naar de Van Tichelenlei. 

15. Sla rechtsaf naar de Kandonklaan. 

16. Sla rechtsaf naar de Fortbaan. 

17. Flauwe bocht naar rechts naar de Volkaertslei.  

(Je vindt de bestemming rechts.) 

18. Bestemming: Chiro Woka – Volkaertslei z/n (Achter parochiezaal) 

 



 

Dagindeling 
 
Vrijdag: 

19u00   We verzamelen aan onze lokalen (in Hemiksem!) en vertrekken om 19u15 
gepakt en gezakt  richting Wommelgem.  
19u45    We pakken uit en daarna gaan we dromen over wat er dit weekend nog 

allemaal gaat komen. 
Zaterdag: 

8u00     Triiiiiiiiing, opstaaaaaaaaaaan! 

8u30     Hmmm! Lekker ontbijten! 

9u30     We beginnen met ons eerste spel van de dag. 

12u30   Van al dat spelen krijgen we honger! 

13u30   Oef, zoveel gegeten. Eventjes platte rust. 

14u00   Zoveel energie, tijd voor weer een leuk spel! 

16u00   Vieruurtje! 

16u15   Spelen, spelen, spelen. 

18u00   Nu beginnen onze buikjes toch wel te grommelen! 

19u00   Oma’s aan de top feest!! 

21u00   Na het feest doen we onze oogjes weer dicht, slaapwel! 

Zondag: 

8u30    Super! Een halfuurtje langer slapen.  

9u00    Smullen maar! 

10u00  Tijd om onze spulletjes weer in te pakken. 

11u00   Komen de ouders ons oppikken 

11u30 – 11u45 Komen we aan op onze chiro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Wat nemen we allemaal mee? 
 

• Uniform doe je aan bij het vertrekken (voor speelclub is dit niet verplicht) 

• Wasgerief (washandje, handdoek, zeep, tandenborstel, tandpasta, borstel of kam,...) 

• Veldbed, kussen, slaapzak. Eventueel hoeslaken  

• Pyjama 

• Knuffel 

• Voldoende ondergoed en kousen 

• Speelkledij ( T-shirt, broek, trui,... niet je beste kledij ) 

• Verkleedkledij voor het grote bejaardenspel 

• Verkleedkledij voor het ‘oma’s aan de top feest!’ (bonte-avond kledij, maar niet jullie 

mooiste kleren.. We zijn nog steeds op chiroweekend!) 

• Regenjas 

• Linnenzak voor vuile was 

• Stevige speelschoenen, pantoffels voor binnen 

• Keukenhanddoek (schrijf je naam er in!) 

• Voldoende zakdoeken 

• Leesboek, strip,... voor tijdens de platte rust 

• Zaklamp (moet niet, maar kan wel eens van pas komen) 

• Eventuele medicatie (bij vertrek afgeven aan de verantwoordelijke leiding. Speelclub: 

Yasmine, kwiks: Suzanne ) 

• Kids-ID of ISI+ kaart  

 

TIP: Zorg dat alles getekend is met naam, zo voorkomen we verloren voorwerpen. 

TIP: U kan voor elke dag een zakje maken met daarin een onderbroek, T-shirt,...voor die 

dag. Zo moeten ze gewoon een zakje nemen, en lopen ze niet heel het weekend rond in 

dezelfde onderbroek 

 

Wat nemen we NIET mee?  

• Centjes hebben we niet nodig op weekend. 

• De kookouders maken lekker eten, dus laat je snoepjes maar thuis. 

• Dure spullen zoals, horloge, juwelen,... Dit kan alleen maar verloren of kapot gaan. 

 

Als we toch zien dat ze iets bij hebben wat niet mag, nemen we dit af. Ze krijgen dan bij het 

naar huis gaan hun spullen terug. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inschrijvingspapier  

  

Hieronder volgt het inschrijvingsstrookje, gelieve dit zo snel mogelijk in te 

vullen en aan de leiding te bezorgen samen met de centjes.  

Ook zullen wij u vragen om een medische fiche in te vullen, zodat wij op de 
hoogte zijn van eventuele medicatie, allergieën,.. en hier uiteraard rekening 
mee kunnen houden.  

Heel veel groetjes van de leiding,  

Yasmine, Dorien, Yuna, Luna, Suzanne en Fleur 

  

  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Invulstrookje speelclub- kwiksweekend van 21 – 22- 23 februari 
 

 
• Ik, ouder van.................................................................... laat mijn dochter 
mee op weekend gaan en betaal hiervoor 25 euro. (kan ook gestort worden 
op het nummer BE81 9731 2251 0024 met vermelding ' weekend speelclub-
kwiks + de naam + afdeling van uw dochter'. 

 
• Ik kan rijden bij het heengaan en kan.......personen extra meenemen (buiten 
mijn eigen dochter(s))  

 
• Ik kan rijden bij het terugkomen en kan..... personen extra meenemen 
(buiten mijn eigen dochter(s))  

 
• Ik kan die dagen niet rijden.  

 
• Ik heb de medische fiche ingevuld.  

  

Voor verdere vragen kan u steeds terecht bij speelclubleidster Yasmine (0472/07.99.73) 
en kwiksleidster Suzanne (0496/77.26.29) 

 

 

 


