
Beste chocoladeliefhebbers, 
 
Mijn naam is Willy Wonka! Jullie hebben een gouden ticket ontvangen, en zijn welkom in mijn 
fabriek voor een rondleiding! We gaan samen op kamp! Het wordt weer een knaller van 
formaat! 
 
Zorg dat je klaar bent voor een overdosis entertainment, uitdagingen, spelletjes, chocolade, 
snoepjes en een sprookjessfeer, want wij gaan op …  
 

SJAKIE en DE CHOCOLADEFABRIEK-kamp 
 

 
 
Onze fabriek bevindt zich in de Brink (Bosbergen 1, 2200 Herentals). Jogi’s, givers en jins 
worden in Herentals verwacht op 11 juli om 14 uur. Welpen worden verwacht op 14 juli om 
16 uur en kapoenen worden verwacht op 14 juli om 10 uur. 
Op 21 juli zit de rondleiding erop, en kunnen jullie opgehaald worden op het kampterrein om 
11 uur. Voor de kapoenen zit de rondleiding er al iets sneller op, namelijk op 17 juli om 20u30. 
 
Voor deze dagen vol plezier en vertier (en om alle chocolade te betalen) vragen wij 130 euro. 
Voor de jongere kinderen vragen wij een lagere prijs (40 euro voor kapoenen, 100 euro voor 
welpen). Dit bedrag kunnen jullie storten op het rekeningnummer van AKABE Edegem: BE65 
9799 8545 1596. Graag willen wij vragen dit bedrag voor 30 juni te storten, met vermelding 
van de naam en de tak van de scout. 
 
Gelieve ook voor 30 juni aan je leiding te laten weten of je mee gaat naar de fabriek. 



Essentieel voor een geslaagde rondleiding in de fabriek 

 
o UNIFORM 
o KLEINE RUGZAK VOOR 2-DAAGSE  
o MATJE/ BED 
o SLAAPZAK, KUSSEN en KNUFFEL 
o REGENJAS 
o STEVIGE EN GOED INGELOPEN STAPSCHOENEN  
o ANDER SCHOEISEL (sandalen, sneakers, …) 
o VOLDOENDE T-SHIRTS 
o ONDERGOED 
o SOKKEN 
o LANGE BROEKEN 
o KORTE BROEKEN 
o WARME TRUIEN 
o TANDENBORSTEL 
o KLEINE HANDDOEK 
o BADLAKEN 
o ZWEMKLEDIJ 
o PET of HOEDJE 
o INDIEN NODIG: PAMPERS/MAANDVERBAND/… 
o VERKLEEDKLEREN IN SJAKIE THEMA 
o DRINKEBUS 
o GAMEL 
o BESTEK 
o BEKER 
o ANTI-MUGGEN MELK 
o ZONNECREME 
o AFTERSUN 
o TANDPASTA 
o BOEK/STRIPS/RODDELBOEKJES 

 
Hou er rekening mee dat je kleren weleens vol chocolade kunnen hangen tegen dat je terug 
naar huis gaat.  Schrijf zeker in al je kleren je naam en voeg een kofferlijst toe aan je bagage. 
Laat dure spullen zoals gsm’s en MP3-spelers liever thuis. Deze kunnen alleen maar sneuvelen. 
De foeriers voorzien voldoende eten en lekkernijen, dus laat ook snoep zelf thuis.  
Medicatie, ingevulde medische steekkaart en paspoort geef je af aan je leiding wanneer je 
aankomt bij de fabriek.  
 



In geval van nood 

 
Groepsleiding 
 Fabian    0476/54.92.16 
 Lotte    0493/20.40.14 
 Tina    0472/84.30.83 
 
Takleiding 
 Kapoenen:  Dries  0484/65.62.19 
 Welpen:   Axeline 0471/13.61.64 
 Jogi’s:   Justine  0497/30.76.38 
 Givers:   Sanne  0479/20.48.45 
 Jins:   Sarah  0470/04.80.52 
 
 
Zo, ik hoop jullie allemaal te zien in mijn fabriek. De Oompa-Loompa’s zijn al aan het werk 
om er een prachtige ervaring van te maken voor jullie!  
 
Tot dan! 
 
Groetjes, 
Willy 

 

 


