
                 Sint-Katelijne-Waver, 31 mei 2015 

Beste Misdienaars en/of Vormelingen, 
Beste Wapaje-jongeren en ouders, 
 
 
Het wordt nu wel hoog tijd om jullie goed te informeren over ons Wapaje-kamp te Cornimont. Zo kunnen 
ook de inschrijvingen voor ons kamp van start gaan. 
 
Laten we beginnen met te zeggen dat ons kamp dit jaar 
plaatsvindt in het kleinste dorpje van de provincie Namen, nl. 
Cornimont. Het landschap wordt er bepaald door de valleien van 
de Semois, een rivier die met al haar kronkelingen overal rond 
onze kampplaats aanwezig is. Cornimont is een deelgemeente 
van Bièvre, niet zover van Bouillon. Wanneer alle slaapplaatsen 
(51 bedden) van onze kampplaats benomen zijn, zullen wij met 
onze groep het aantal inwoners (46) van het dorp overtreffen. 

 
Het hoofddoel van ons Wapajekamp is opnieuw dat wij 
op een ontspannende wijze zullen samen zijn met 
misdienaars en vormelingen van dit jaar of vroeger. De 
natuur en de onderlinge vriendschap zullen de sfeer op ons 
kamp bepalen, en bij alles wat wij beleven en ondernemen 
mag God altijd bij ons zijn. Daarom maken we op sommige 
momenten ook uitdrukkelijk tijd voor Hem.	   
Wat we precies op kamp gaan doen aan activiteiten, 
uitstappen en spelen zal opnieuw door de leiding worden 
voorbereid. Binnen het thema ‘over reuzen en koningen’ 
zal een dagprogramma worden opgemaakt. Het thema is 
geïnspireerd door het zgn. ‘Graf van de reus’ dat in de 
nabijheid door de Semois in de natuur is uitgesneden. 

 
Voor ons kamp worden alle deelnemers op zondag 
2 augustus ten laatste om 9 uur aan de Sint-
Catharinakerk verwacht te Sint-Katelijne-
Waver(Markt). Eerst laden we onze bagage in de 
autobus. Om 9.30 uur vieren we samen eucharistie, 
en onmiddellijk daarna vertrekken we. 
 
Op vrijdagavond 7 augustus zullen wij met de 
trein terug naar huis komen. Later zal nog worden 
meegedeeld om hoe laat precies de ouders hun 
kinderen aan het station van Mechelen kunnen 
komen afhalen. 
 
INSCHRIJVEN EN BETALEN:  
65 Euro contant betalen aan de pastoor, aan Wim Van Engeland of 
overschrijven op rekening-nummer van Wapaje & Co: BE54 9795 3835 9297 
(met vermelding ‘Wapajekamp en naam van deelnemer’) Wij zouden graag 
uw inschrijving en uw betaling spoedig ontvangen. 
Met de kampprijs komen we niet toe om alle onkosten van het kamp te dekken. 
Daarom organiseren wij een  solidariteitsactie met een wafelverkoop. In bijlage 
vind je daarom een inschrijvingsstrookje waarop je kan vermelden hoeveel dozen 
wafels aan 6 euro jullie gezin wil kopen of verkopen ten voordele van ons kamp.	   
 



WAT ZOAL MEEBRENGEN? 
 
Als je bent ingeschreven ontvang je een tweede brief. Daarin staat dan precies wat je eventueel voor dit 
kamp speciaal moet meebrengen en ook kan je dan de kampfiche invullen. Wel maken we nu al een eerste 
opsomming: 

- Kleren om slechts 5 dagen gezond en wel in het Belgische weer te kunnen spelen en leven. 
- Toiletgerief etc.   
- Identiteitskaart en twee gele briefjes van het ziekenfonds.  
- Rugzakje. 
- Enkel slaapzak en kussensloop.  Bedden zijn er ter plaatse.  
- Goede stapschoenen, maar ook iets waarmee je in het water (in de Semois) mag. 
- Eén keukenhanddoek en schrijfgerief en eventueel enkele postzegels.  
- Indien nodig: medicatie. 

 
Wij zouden heel graag hebben dat jullie voor 20 juni inschrijven. Als we weten hoeveel jongeren er mee 
gaan, kunnen we met de leiding gemakkelijker groepsindeling, leiding per groep enz. organiseren. En dat 
alles zouden we al graag eind juni doen! 
 
We wensen jullie alvast succes met examens en nadien een mooie vakantie! 
 
Pastoor Karl Abts en leiding Stefaan Fabri, Katleen Fabri, Margaux Cannaerts, Iris Bernaerts, Egon Istas, 
Michaël Ronsmans, Michiel Cauchie, Lynn De Haes, Osas Mertens, … 
 
 
 
Kampplaats Wapaje (Waverse Parochiejeugd) 
Cornimont  6,  5555  Bièvre  
 
Beheerder kamphuis: Mevr. Dauvin 
061/61.11.36  ofwel  0472/66.24.60 
 

 

 

 

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Familie …………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………………. 

bestelt: 

………… dozen vanille-wafels aan 6 Euro.                                  

…………dozen chocolade-wafels aan 6 Euro.                        Handtekening: 

 

Deze invulstrook in de brievenbus van de pastorie, Dorp 44, 2861  O.-L.-V.-Waver of afgeven aan 
de pastoor. Het gewenste aantal dozen kan je ook opgeven via de website:  
https://parochiesintkatelijnewaver.be/onze-lieve-vrouw-waver/contact-wapaje 


