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Welkomstwoord 
 
 

Hello my dear friends! 

 

Neem jullie paspoorten maar klaar, zorg voor een grote valies, leer nog 

vlug een paar woordjes Engels want Chiro Aksent gaat naar de USA! 

Een achtdaagse roadtrip door Amerika met verschillende stops is wat er 

op de planning staat. 

Ga mee op rodeo met de cowboys en indianen, zeg ‘hallo’ tegen de 

bewakers van het Witte Huis, ontcijfer mee de raadsels van Area 51, zwier 

de heupjes los op Coachella en nog zo veel meer. 

 

Wij staan al te popelen om dit grootse avontuur met jullie aan te gaan en 

kijken er heel erg naar uit! In wat volgt vinden jullie alle nodige informatie 

en must haves om er een onvergetelijke trip van te maken. 

 

Goodbye and see you all soon! 

De leiding 
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Praktische informatie 
 

Waar gaan we naartoe? 
 

Dit jaar zetten we onze tenten neer in Ozo (Ribbels-Tito’s), een kleine 

deelgemeente van Durbuy. Het is gelegen in de provincie Luxemburg. 

Vanop het kampterrein kan je het gezellige dorpje zien liggen. Het terrein 

is vlak en omgeven door allemaal velden. Keti’s en Aspi’s liggen op 13 

minuten rijden van het kampterrein van de jongere groepen. Deze 

kampplaats bevindt zich in Durbuy. Voor de rest gaan we nog niet te veel 

weggeven over het terrein want dat is uiteraard een verrassing ☺  

 

Mama’s en papa’s, broertjes en zusjes, vriendjes en vriendinnetjes 

kunnen hun brieven zenden naar onderstaand adres: 
(Geen postpakken met snoep! We krijgen voldoende lekker eten en een gewone brief is ook 

al heel leuk om te krijgen! Ook de boer en boerin vragen uitdrukkelijk om geen postpakketen 

op te sturen, aangezien dit afgetekend moet worden bij ontvangst)  

 

 

RIBBELS-TITO’S: 

Chiro Aksent 

Naam Kind 

Chemin d L’étang 2 

6941 Ozo 

 

KETI’S & ASPI’S: 

Chiro Aksent 

Naam Kind 

Bohon 22 

6940 Durbuy 
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Wanneer en hoe vertrekken we? 
 

Net als vorig jaar vragen we de ouders om hun kinderen te brengen, met 
bagage en in perfect uniform (vanaf de rakwi’s). Vermits we dit jaar 
genoodzaakt zijn om in bubbels op kamp te gaan kunnen we spijtig 
genoeg niet allemaal samen aankomen, bezinnen en hamburgers eten 
zoals de vorige jaren.  We zullen per groep aankomen.  We vragen jullie 
om jullie auto te plaatsen op het terrein van de ribbels (zie plannetje 
informatiemail, dit zal ook duidelijk aangegeven zijn).  Ouders mogen niet 
mee tot aan de tenten.  We vragen om afscheid te nemen aan de wagen. 
De leiding zal jullie kinderen komen halen aan de auto en helpen met het 
dragen van de bagage.  Zet jullie wagens op 1.5 meter afstand van elkaar.  
Wij vragen jullie ook niet onnodig te blijven rondhangen op de 
kampplaats. Het is een hele trip om te maken, dat beseffen wij zeer goed, 
maar wij moeten ons aan de regels houden die ons werden opgelegd en 
de veiligheid van kinderen en leiding gaat voor.  Wanneer jullie de leiding 
willen spreken kan dit maar met een mondmasker en op veilige afstand. 
Iedereen +12 dient een mondmasker te dragen in de neutrale zone.  Van 
zodra de kinderen op hun bubbel terrein aankomen mogen zij deze 
afzetten.   Wij verwachten jullie op zondag 19 juli 2020 op ons 
Kampterrein in Ozo/Durbuy 
Volgens volgende schema: 
14:00u: Speelclub (Ozo) 
15:00u: Rakwi/Kwiks (Ozo) 
16:00u: Tito (Ozo) 
17:00u: Keti en Aspi (Durbuy) 
Ouders die kinderen hebben in meerdere bubbels op hetzelfde 
kampterrein mogen hun kinderen natuurlijk gelijktijdig afzetten.  De 
desbetreffende leiding zal hen begeleiden naar hun tent.  Vanaf het 
moment dat ze hun bubbel terrein hebben betreden mogen zij elkaar niet 
meer knuffelen, spullen van elkaar gebruiken,… Dus zij nemen best ook 
afscheid van elkaar aan de auto. 
In principe mogen jullie niet samen rijden (geen kinderen van een ander 
gezin meenemen, verschillende gezinnen in 1 wagen). Indien dit 
onvermijdelijk is vragen wij aan de volwassenen om een mondmasker in 
de wagen te dragen en het kind van een ander gezin zo ver mogelijk van 
hun verwijderd te zetten.   
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Wanneer en hoe komen we terug? 
 

Na 8 dagen missen onze mama’s en papa’s ons een beetje en moeten we 
spijtig genoeg terug naar huis. Op maandag 27 juli komt de bus ons (en 
onze bagage) halen in Ozo/Durbuy. Wanneer jullie jullie kinderen komen 
ophalen vragen wij aan iedereen +12 om een mondmasker te gebruiken.  
Jullie zullen dichter bij elkaar komen dan 1.5m om de bagage op te halen.  
Elke bubbel zal gescheiden van de andere terug naar huis komen per bus.  
De Ribbels zullen kunnen opgehaald worden op het kerkplein.  De 
speelclub komt aan op parking de Meent. 
De Rakwi’s en Kwiks komen aan op de parking van Berentrode.  De tito’s 
zullen aankomen aan het blikveld en de Keti’s en aspiranten aan het 
chirodomein.  Het vermoedelijke uur van aankomst is 17u.  Leiding blijft 
aanwezig tot alle kinderen opgehaald zijn.  Er zijn natuurlijk ouders die 
meerdere plaatsen zullen moeten aandoen om al hun kinderen op te 
halen.  Er zal geen sluitingsmoment zijn bij aankomst zoals andere jaren.  
Afsluiten van het kamp zal in Ozo gebeuren, waar ze samen maar toch 
gescheiden rond de vlag kunnen staan.   
 

De aankomst van de Ribbels 
 

De Ribbels gaan zes dagen mee op kamp. We verwachten onze Ribbels op 
dinsdag 21 juli 2020 om 14.00 uur op de kampplaats. Wij zullen een zone 
hebben afgebakend waar jullie je auto’s kunnen parkeren.  Jullie mogen 
niet mee tot aan de tenten, de leiding zal jullie kinderen helpen met het 
dragen van de bagage.  In principe mogen jullie niet samenrijden.  Indien 
dit onvermijdelijk is vragen wij aan de volwassenen om een mondmasker 
in de wagen te dragen en het kind van een ander gezin zo ver mogelijk 
van hun verwijderd te zetten.   
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De camion  
 

Op kamp gaan is altijd een beetje verhuizen. Een grote vrachtwagen 
vervoert al ons materiaal tot in Ozo/Durbuy. Deze camion moet uiteraard 
ook ingeladen worden. 
Dit jaar moeten wij de camion laden per bubbel.  Hoe we dit allemaal 
georganiseerd krijgen zijn we nog aan het uitwerken.  Normaal gezien 
mogen externen niet komen helpen tenzij met goede handhygiëne en 
mondmasker gerespecteerd.  Wij zullen zeker een oproep lanceren 
moesten wij toch hulp moeten inschakelen bij laden en lossen van de 
camion.   
 

Kampgeld  
 

De prijs van dit bangelijke kamp bedraagt €120 voor wie 8 dagen op kamp 
gaat en €75 voor de ribbels. Voor kinderen uit hetzelfde gezin geven we 
een korting van €5 vanaf het tweede kind. Het kampgeld dient over 
geschreven te worden op BE97 7885 1002 7049 met vermelding van 
“Kamp 2020 + naam + afdeling”. Gelieve dit bedrag te storten voor 22 
juni. Voor wie zich na deze datum inschrijft, komt er €5 bovenop de 
kampprijs bij.  
 

Het chirokamp is fiscaal aftrekbaar  
 

Is uw spruit jonger dan 12 jaar, dan is het kampgeld fiscaal aftrekbaar! Het 
maximaal aftrekbare bedrag voor kinderopvang bedraagt 11,20 euro per 
opvang dag en per kind, ongeacht de duur van de opvang. Ook heel wat 
mutualiteiten betalen een deeltje van het kampgeld terug. Informatie kan 
je bij je mutualiteit krijgen.  
 

Vertrouwenspersoon  
 

Chiro Aksent houdt de kosten voor alle activiteiten zo laag mogelijk. De 
kostprijs mag voor niemand een drempel zijn om deel te nemen. In het 
geval de kostprijs deelname toch in de weg staat, kan u contact opnemen 
met onze VB’s. Zij zoeken samen met u en in alle discretie naar een 
gepaste oplossing. U kan ze contacteren via onderstaande gegevens: 

- Lobke Liekens: 0497 39 86 40 
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- Sofie Crauwels: 0498 68 00 55 
 

Hoe rijden we naar de kampplaats? 
 
De kampplaats vinden is altijd een beetje een uitdaging. We helpen jullie 
alvast op weg. 

RIBBELS-TITO’S: 
 

De kampplaats ligt op ongeveer 154 km van Bonheiden. Via deze link:  
 

https://www.google.be/maps/dir/Chiro+Aksent,+Waversesteenweg,+Bonheide
n/Chemin+de+l'%C3%A9tang,+Durbuy/@50.6643185,4.51523,9z/data=!4m15!
4m14!1m5!1m1!1s0x47c3e3f213540723:0xc34978641a0a8d22!2m2!1d4.5489
2!2d51.02443!1m5!1m1!1s0x47c04549d18863e3:0x6249a7706767bb7c!2m2!1
d5.5586592!2d50.3740223!3e0!5i2?hl=nl&authuser=0 
 

Vind je een routebeschrijving naar de kampplaats. Wie over een GPS 
beschikt, kan volgende coördinaten ingeven: 50.377584, 5.560090 
Let zeker op onze Aksent-wegwijzers eens je in Ozo bent, zij helpen je 
zeker een stapje verder! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/maps/dir/Chiro+Aksent,+Waversesteenweg,+Bonheiden/Chemin+de+l'%C3%A9tang,+Durbuy/@50.6643185,4.51523,9z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x47c3e3f213540723:0xc34978641a0a8d22!2m2!1d4.54892!2d51.02443!1m5!1m1!1s0x47c04549d18863e3:0x6249a7706767bb7c!2m2!1d5.5586592!2d50.3740223!3e0!5i2?hl=nl&authuser=0
https://www.google.be/maps/dir/Chiro+Aksent,+Waversesteenweg,+Bonheiden/Chemin+de+l'%C3%A9tang,+Durbuy/@50.6643185,4.51523,9z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x47c3e3f213540723:0xc34978641a0a8d22!2m2!1d4.54892!2d51.02443!1m5!1m1!1s0x47c04549d18863e3:0x6249a7706767bb7c!2m2!1d5.5586592!2d50.3740223!3e0!5i2?hl=nl&authuser=0
https://www.google.be/maps/dir/Chiro+Aksent,+Waversesteenweg,+Bonheiden/Chemin+de+l'%C3%A9tang,+Durbuy/@50.6643185,4.51523,9z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x47c3e3f213540723:0xc34978641a0a8d22!2m2!1d4.54892!2d51.02443!1m5!1m1!1s0x47c04549d18863e3:0x6249a7706767bb7c!2m2!1d5.5586592!2d50.3740223!3e0!5i2?hl=nl&authuser=0
https://www.google.be/maps/dir/Chiro+Aksent,+Waversesteenweg,+Bonheiden/Chemin+de+l'%C3%A9tang,+Durbuy/@50.6643185,4.51523,9z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x47c3e3f213540723:0xc34978641a0a8d22!2m2!1d4.54892!2d51.02443!1m5!1m1!1s0x47c04549d18863e3:0x6249a7706767bb7c!2m2!1d5.5586592!2d50.3740223!3e0!5i2?hl=nl&authuser=0
https://www.google.be/maps/dir/Chiro+Aksent,+Waversesteenweg,+Bonheiden/Chemin+de+l'%C3%A9tang,+Durbuy/@50.6643185,4.51523,9z/data=!4m15!4m14!1m5!1m1!1s0x47c3e3f213540723:0xc34978641a0a8d22!2m2!1d4.54892!2d51.02443!1m5!1m1!1s0x47c04549d18863e3:0x6249a7706767bb7c!2m2!1d5.5586592!2d50.3740223!3e0!5i2?hl=nl&authuser=0
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KETI’S & ASPI’S: 

Door de speciale omstandigheden en de vele maatregelen waarmee we 
rekening moeten houden, hebben de Keti’s en Aspi’s dit jaar een aparte 
kampplaats.  
Het adres van het kampterrein is:  
Bohon 22, 6940 Durbuy 
 
De kampplaats ligt 150 km vanaf het Chirolokaal. Wie graag coördinaten 
gebruikt om in te geven in een GPS, kan volgende coördinaten ingeven: 
50°21'29.3"N 5°28'33.0"E 
 
Hieronder helpen we jullie alvast op weg door de link van de 
routebeschrijving en een kleine kaart.  
https://www.google.be/maps/dir/Waversesteenweg+24,+2820+Bonheide
n/Bohon+22,+6940+Durbuy/@50.6753771,4.6787861,9.53z/data=!4m14!
4m13!1m5!1m1!1s0x47c3e3f26c912e0f:0x1e7c12c8f81cf97a!2m2!1d4.54
892!2d51.02443!1m5!1m1!1s0x47c04e4ca463834d:0xa39490cc80d3a22!
2m2!1d5.4759093!2d50.3580914!3e0

 

https://www.google.be/maps/dir/Waversesteenweg+24,+2820+Bonheiden/Bohon+22,+6940+Durbuy/@50.6753771,4.6787861,9.53z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c3e3f26c912e0f:0x1e7c12c8f81cf97a!2m2!1d4.54892!2d51.02443!1m5!1m1!1s0x47c04e4ca463834d:0xa39490cc80d3a22!2m2!1d5.4759093!2d50.3580914!3e0
https://www.google.be/maps/dir/Waversesteenweg+24,+2820+Bonheiden/Bohon+22,+6940+Durbuy/@50.6753771,4.6787861,9.53z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c3e3f26c912e0f:0x1e7c12c8f81cf97a!2m2!1d4.54892!2d51.02443!1m5!1m1!1s0x47c04e4ca463834d:0xa39490cc80d3a22!2m2!1d5.4759093!2d50.3580914!3e0
https://www.google.be/maps/dir/Waversesteenweg+24,+2820+Bonheiden/Bohon+22,+6940+Durbuy/@50.6753771,4.6787861,9.53z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c3e3f26c912e0f:0x1e7c12c8f81cf97a!2m2!1d4.54892!2d51.02443!1m5!1m1!1s0x47c04e4ca463834d:0xa39490cc80d3a22!2m2!1d5.4759093!2d50.3580914!3e0
https://www.google.be/maps/dir/Waversesteenweg+24,+2820+Bonheiden/Bohon+22,+6940+Durbuy/@50.6753771,4.6787861,9.53z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c3e3f26c912e0f:0x1e7c12c8f81cf97a!2m2!1d4.54892!2d51.02443!1m5!1m1!1s0x47c04e4ca463834d:0xa39490cc80d3a22!2m2!1d5.4759093!2d50.3580914!3e0
https://www.google.be/maps/dir/Waversesteenweg+24,+2820+Bonheiden/Bohon+22,+6940+Durbuy/@50.6753771,4.6787861,9.53z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c3e3f26c912e0f:0x1e7c12c8f81cf97a!2m2!1d4.54892!2d51.02443!1m5!1m1!1s0x47c04e4ca463834d:0xa39490cc80d3a22!2m2!1d5.4759093!2d50.3580914!3e0
https://www.google.be/maps/dir/Waversesteenweg+24,+2820+Bonheiden/Bohon+22,+6940+Durbuy/@50.6753771,4.6787861,9.53z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c3e3f26c912e0f:0x1e7c12c8f81cf97a!2m2!1d4.54892!2d51.02443!1m5!1m1!1s0x47c04e4ca463834d:0xa39490cc80d3a22!2m2!1d5.4759093!2d50.3580914!3e0
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Wat te bezoeken in Ozo? 
 

 
Ozo is een deelgemeente van Durbuy. In Ozo zelf is niet zo 
veel te doen maar Durbuy en haar omgeving bieden 
verschillende mogelijkheden tot ontspanning en tijdverdrijf. 
Bezoek de oude stad om het middeleeuwse gevoel op te 
snuiven en maak een wandeling naar hoger gelegen delen 
om te genieten van het uitzicht.  
 
 

 

Topiary Park 
 

Rue de la Haie Himbe 1, 6940 Durbuy 
In dit park kan je de grootste vormsnoeituin van 
Europa kan je genieten van de vele bloemen, oude 
bomen en een verfrissing op een terras met panorama 
over het middeleeuwse stadje Durbuy. 
 
  

 

Le Labyrinthe de Barvaux-Durbuy 
 

Rue Haute commène, 10, 6940 Barvaux-sur-Ourthe 
In het doolhof kan je verdwalen van 10 uur tot 19 uur. Zet je 
zintuigen maar open, neem een potlood mee en bestel 
eventueel je tickets online. en geniet van de animatie die je 
tijdens je zoektocht op een ander spoor kunnen zetten of je 
juist kunnen helpen bij het vinden van de uitgang. Veel 
succes! 
 
 

Kayakken op de Ourthe 
 

In de omgeving van Durbuy kan je verschillende 
organisaties vinden die een kajaktocht aanbieden. Je 
kan je op de Ourthe wagen aan tochten van 
verschillende kilometers. Als je echt veel tijd hebt is 
dit zeker de moeite. Vergeet op voorhand niet te 
reserveren en bekijk ook wat je nodig hebt! Geniet 
van het uitzicht dat je enkel vanaf het water kan 
waarnemen. 
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Wat nemen we mee? 
o Een luchtmatras of veldbed 

o Een kussen of onderlaken 

o Een slaapzak (eventueel extra slaapzak of dekentje voor de koude nachten in de tent)  

o Handgel + papierenzakdoeken  

o Minimum 2 mondmasker te voorzien per kind +12 (+2 zakjes dit goed afsluiten, 1 

voor de propere, 1 voor de vuile) 

o Een knuffelbeest 

o Een zaklamp + extra batterijen 

o Een warme pyjama 

o Meerdere handdoeken en washandjes 

o Een tandenborstel en tandpasta 

o Een kam of een haarborstel 

o Zeep en shampoo, liefst bio-afbreekbaar 

o Zonnemelk en aftersun 

o Een petje (of iets soortgelijks) tegen de zon 

o Muggenzalf (best een zalf die ook tegen teken beschermt) 

o Maandverband (voor zij die het nodig hebben) 

o Wasspelden 

o Zwemgerief (Indien je dit hebt ook een badmuts en voor de jongens een (extra) 

aansluitende zwembroek, want dit is vaak verplicht in Waalse zwembaden)  

o Voldoende ondergoed (beter te veel dan te weinig) 

o Kousen 

o T-shirts  

o Shorts 

o Lange broeken 

o Warme truien 

o Een linnenzak om je vuile was in op te bergen 

o Laarzen, sportschoenen, stevige schoenen 

o Waterschoenen 

o Een goede regenjas 

o Voldoende zakdoeken 

o Een rugzakje en een drinkbus (met volledige naam!) voor op dagtocht 

o Briefpapier, omslagen, schrijfgerief, postzegels en adressen. Op kamp kan je ook 

chirokaartjes en postzegels kopen. 

o Iets om te lezen tijdens de platte rust 

o Een beetje zakgeld 

o ISI+kaart, kids-ID of identiteitskaart (meteen bij aankomst aan de leiding geven)  
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Moet je medicatie innemen op kamp? Breng dit 
bij aankomst naar de leiding. Wij vragen u om op 
voorrand alles duidelijk op te schrijven en bij de 
medicatie te steken. De informatie en medicatie 
graag in één zakje per kind. Zo kan dit vlot 
verlopen bij afzetten op het kampterrein. We 
zorgen dat die veilig opgeborgen wordt en op 
tijd ingenomen kan worden.  

 

 

Mooi weer op kamp is helaas onvoorspelbaar. 
Zorg ervoor dat je voldoende kledij bij je hebt 
voor elk soort weer.  

 

 

Zet op al je spullen je naam of een kenteken. 
Zo voorkom je dat ze verloren gaan. En zeker 
op je chiro-uniform want dat is voor iedereen 
hetzelfde!  

 

 

Omwille van de plaats in de tent vragen we 
om een standaard eenpersoons 
veldbed/luchtmatras (= ongeveer 70cm 
breed) mee te nemen zodat zeker iedereen 
een plekje heeft!  
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Tips voor een eerste keer op 

Chirokamp 

De eerste keer op kamp gaan is altijd extra spannend. Heb ik wel genoeg kleren mee? Wat 
staat er mij allemaal te wachten? Zal het eten lekker zijn? 
Het zijn slechts enkele van de vele vragen die wellicht door je hoofd spoken. We 
verzamelden hieronder enkele tips van ervaren kampgangers om goed voorbereid op kamp 
te vertrekken.  

❑ Over het eten hoef je je alvast geen zorgen te maken, want we hebben de beste 
kookploeg ter wereld!  

❑ Kijk de bagagelijst en je afdelingsbrief goed na, hierop staat alles wat je nodig hebt voor 
een geslaagd kamp.  

❑ Maak je valies samen met je mama of papa, zo weet je goed waar alles zit en vermijd je 
dat je heel je valies overhoop moet halen op zoek naar die ene T-shirt.  

❑ Neem niet je beste kleren mee op kamp, maar wel speelkleren die tegen een stootje 
kunnen en vuil mogen worden.  

❑ Hoewel het overdag heel warm kan zijn in juli, koelt het ’s avonds en ’s nachts dikwijls 
hard af. Voorzie dus zeker een of enkele lange broeken en dikke truien!  

❑ Om de (eventuele) koude nachten te trotseren is een warme pyjama, een dikke 
slaapzak en een extra (fleece)dekentje geen overbodige luxe. Bovendien komt de koude ’s 
nachts vaak ‘uit de grond’ een extra isolatiematje voor onder je luchtmatras of om op je 
veldbed te leggen of een dekentje voor onder jezelf te leggen zijn heel handig!  

❑ Voor de kleinsten kan het handig zijn om de kledij te ordenen in zakjes per soort en per 
weertype. Dit helpt om de valies ordelijk te houden.  

❑ Neem zeker genoeg onderbroeken en sokken mee, beter te veel dan te weinig! 

 
❑ Is het de eerste keer dat je in een slaapzak gaat slapen? Dan kan je thuis eventueel al 
eens oefenen.  

❑ Tot slot: brieven en kaartjes krijgen op kamp is heel leuk! Deel daarom aan veel mensen 
het adres (dat je vooraan in dit kampboekje vindt) mee. En als je zelf brieven wilt versturen 
van op kamp, is het handig om de adressen al op voorhand op de enveloppen te schrijven.  
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Het verhaal  
Zondag 19/7 
Het Witte Huis staat in rep en roer. Vandaag komt namelijk Minister Singer uit Australië naar 
Amerika op zakenreis. Hij wil misschien sponsoren in de verbouwingen van het Witte Huis, 
dat is namelijk een beetje bouwvallig. Dat wil de familie Trump natuurlijk heel graag dus ze 
zetten hun beste beentje voor om de minister te ontvangen. Op de planning vanavond staat 
een lekker dineetje en vanaf morgen gaat Trump alle mooie plaatsen in zijn land tonen om 
de minister te overtuigen.   
 

Maandag 20/7 
Eerste stop op de planning: de Superbowl, een match tussen de twee beste American 
Football Teams in Miami. Met een hotdog in de hand en een grote beker Coca Cola staan de 
twee in de VIP tribune te supporteren voor hun favoriete team. In de pauze komt Lady Gaga 
een spetterende show geven, maar… daar is de minister niet zo blij mee. Als er namelijk één 
artiest is die zijn hartje niet kan bekoren, is het toch wel Lady Gaga. Trump probeert de 
situatie nog te redden door hem voor te stellen aan één van de knappe cheerleaders maar 
tevergeefs.  
 

Dinsdag 21/07 
Nieuwe dag, nieuwe kans om de minister te overtuigen. Trump gooit het vandaag over een 
andere boeg en trekt naar Area 51. Dit is een belangrijke militaire basis van de Amerikaanse 
luchtmacht. Grote spionagevliegtuigen staan hier opgeslagen en worden getest op hun 
vliegkunsten. De mannen onder elkaar raken aan de praat over de nieuwe technische snufjes 
tot ze plots omver gelopen worden door een horde mensen. De mensen zijn ervan overtuigd 
dat er aliens en ufo’s in Area 51 zijn omgeslagen en willen bewijs. Trump en de minister 
lopen vlug naar buiten. Alweer een nederlaag voor Trump... 
 

Woensdag 22/07 
Trump roept vandaag de hulp in van zijn dochter Ivanka. Ze zijn van plan om met de minister 
naar het grootste en bekendste festival te gaan van Amerika: Coachella. Hier komen jong en 
oud, supersterren, bekende en minder bekende mensen zich uitleven op de leukste muziek 
van het moment. Ivanka vlogt alles voor haar Youtube kanaal en vraagt of de minister ook in 
de vlog wil. Tot ieders verbazing is de minister laaiend enthousiast over dit voorstel, in zijn 
land is hij namelijk één van de bekendste vloggers van het moment. 2 - 1 voor Trump! 
 

Donderdag 23/07 
In het wilde westen hebben er meerdere overvallen plaatsgevonden. Niemand weet wie de 
bandieten zijn maar dit moet snel achterhaald worden! Trump komt erachter dat de minister 
is ontvoerd en dat de gijzelaars veel losgeld vragen. Trump is in alle staten en wil de minister 
koste wat kost terugvinden. Hij vraagt hulp aan de mensen van het wilde westen. De 
cowboys en indianen kunnen ze niet alleen te grazen nemen. Iedereen moet meehelpen met 
de zoekactie. 
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Vrijdag 24/07 
De minister is gered uit de handen van de bandieten. Trump is dolgelukkig en organiseert 
een groot feest voor iedereen. Iedereen is welkom, het beloofd een groot feest te worden. 
Trump heeft alles tot in de puntjes geregeld zodat het een avond wordt om nooit te 
vergeten. Iedereen is zich aan het amuseren en de sfeer zit er dik in. Het toppunt van de 
avond is de karaoke. Melania en Trump smijten zich helemaal. 
 

Zaterdag 25/07 
Na een lange nacht feesten kan Trump de minister niet zelf rondleiden. Hij wou de minister 
bekoren door met hem naar Hollywood te gaan. Hij is radeloos, hij moet en zal de minister 
overtuigen. Melania en Trump brainstormen wat ze kunnen doen om dit fiasco op te lossen. 
Trump komt met fantastisch idee om enkele mensen die hij ontmoet heeft op Coachella in te 
schakelen omdat hij hun geweldig vond. Ze brengen een bezoekje bij the one and only 
Leonardo Di Caprio. De minister is namelijk een mega grote fan. 
 

Zondag 26/07 
Het volgende op de planning is Alaska. Dit is één van de staten van de Verenigde Staten. Het 
is daar zeer koud dus ze moeten hun warm genoeg aankleden. Trump en de minister 
gebruiken een privéjet om hun bestemming te bereiken. Ze gaan bijna landen maar dan 
gebeurt er iets dramatisch. De motoren van het vliegtuig begeven het en ze storten neer. 
Gelukkig heb ze crash overleefd. Ze zijn terecht gekomen in de wildernis. Er kan pas de 
volgende dag hulp komen. Ze gaan zelf voor hun eten moeten zorgen en proberen te 
overleven! 
 

Maandag 27/7 
Na al de spannende avonturen die Trump en de minister al beleefd hebben, verdienen ze nu 
wel een dagje ontspanning. Trump organiseert een échte mannenavond in Las Vegas. Samen 
pokeren en gokken. Misschien kan Trump de minister wel overtuigen tot een weddenschap? 
Wie het potje poker wint moet betalen voor de sponsoring van het Witte Huis. Spannend… 

 

JOEPIEEEE!! Trump heeft de weddenschap gewonnen. Alle inwoners van de United States of 
Aksent zijn heel blij. Daarom slaan alle verschillende bewoners de handen in elkaar om 
samen het Huis al af te breken. Ze zullen er vandaag voor zorgen dat alles klaarstaat zodat 
morgen de Australische werkmannen kunnen beginnen werken aan het Witte Huis. Vandaag 
begint de afbraak maar de minister zal wel terug naar Australië moeten gaan zijn volk heeft 
hem nodig. Vanavond is er dus een groot kampvuur om afscheid te nemen van de minister. 
 

De Australische werkmannen zullen tegen de middag aankomen om van de United States of 
Aksent een nog mooiere plek te maken. De werken zijn bijna klaar, alle bewoners pakken 
hun spullen terug in om allemaal naar hun eigen mooie stukje in de United States of Aksent 
te gaan. Door samen te werken zijn er mooie vriendschappen ontstaan tussen de 
verschillende bevolkingsgroepen. Trump heeft dan toch ondanks zijn tegenslagen in het 
begin voor iets moois gezorgd. Een hecht Aksent! En voor we het vergeten nog een grote 
‘Thank You’! aan de FastFoodketen genaamd ‘kookploeg’!  
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Beste Eskimo’s en survivals  
Zijn jullie klaar om 10 dagen lang te overleven in de wildernis van Alaska met al die 
hongerige ijsberen en wilde dieren in de bossen.  
Voor dit onvergetelijk avontuur hebben jullie natuurlijk wel wat overlevingsmateriaal 
nodig. Om niets te vergeten hebben wij voor jullie een klein lijstje gemaakt van de 
belangrijkste dingen: 

 Kleren die echt vuil mogen worden 

 Donkere kleren om te kunnen sluipen 

 Rugzak voor op dagtocht 

 Uniform 

 Regenkleding 

 Dresscode: Alaska (eskimo’s en survivalers in het wild)  

 Zaklamp 

 Stevige wandelschoenen 

 Waterschoenen 

 Roddelboekjes of spelletjes voor tijdens de platte rust 

 Gamel 

Indien vragen contacteer zeker uw reisleiders: 
Kasper: 0479884033 
Memphis: 0471522342 
Bavo: 0487748014 
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Hi girls, are you ready for the most amazing weekend of your life? After a lot of speculations 

surrounding the #coronavirus, we are happy to announce that #Coachella2020 will take place in the 

beautiful desert of #Ozo, Durbuy, Belgium. Both President Donald Trump and Prime Minister Sophie 

Wilmès agreed to the change of location. Book your flights from #LAX to #Brussels and let’s #PARTY!!!! 

 

You girls, as #influencer, know everything about #Coachella by now, but here are some things you 

cannot #forget:  

 

- Clothes that may get #dirty (the desert is very #dusty) 

 

- #Black clothes (#aesthetic) 

 

- Clothes for when it #rains (#Belgium is not #L.A.) 

 

- Your best #coachella outfit. The #basic, the better 

 

- As #influencers, we rest too. Bring a nice #magazine or game for when we take a #break 

 

- Bring your own #cookingmaterial (as they say it in dutch ‘een gamel”) 

 

- Bring a little bit of #cash. Not too much because almost everything is being paid for by your 

#sponsorsships (mom and dad). 

 

- Bring your #ID-card. 

 

- Bring a backpack and a mat to sleep on for when we take 2 days #off. (2daagse, valt af te wachten of 

dit doorgaat. 

 

DO NOT bring your #phone or other #electronics (we will take them away end give them back at the 

end of #Coachella #digitaldetox. A box for music and Saartjes’ ipod are #allowed. 

 

If you have any #questions or need a #translation, please contact us!  

Lay back and enjoy the #vibes,  

#See #you #soon,  

Louise Verschueren and Chloé Hebert (#organizers) (0478748344 // 0478051904) 

 

Preview of the #line-up: 

DJ Baev, Schrobbe en Schure, CLoEtHEbERT., Iriz vo, Hannex2, DJ Kappie, Ax n’ Ell, DJ Lotmar. 

 

The rest will be announced #later. Stay #safe! 
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Een dag op Roadtrip met Aksent ziet 

er zo uit 
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Ochtend- en avondlied  

 
Ochtendlied 

Wij hijsen bij het gloren van de morgen, 
ons vlagge als een bieden lied, 

want heilig is ’t geschenk van elke morgen, 
dat God ons weer ‘aanvaarden biedt. 

Draag door weer en wind ons vlagge, teken van de heldentijd. 
laat ze waaien, laat ze werven, 

allen voor de grootste strijd. 
Laat ze waaien, laat ze werven, 

allen voor de grootste strijd. 

 

 

Avondlied 

Daal nu bij het zinken van deze dag, 
Daal in ons gemoed, gij trouwe vlag.  

Gij zijt zegen, troost en lach.  
Daal in avondzon o vlag. 

Heer, wij bergen in ons hart Uw vlag  
Zegen haar en onze jonge wacht.  

Goede avond, vlag en dag,  
Christus Koning goede nacht.  

Goede avond, vlag en dag,  
Christus Koning goede nacht 
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