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Woordje van de redactie 
Welkom lieve leden en leiders! 

Welkom ouders die dit prachtstukje literatuur zullen lezen! (al dan niet uit verveling) 

Welkom aan iedereen die dit niet leest en niet weet wat hij mist! 

Ik ben als schrijver natuurlijk heel erg triest. Dit komt omdat 
ik mijn schrijfskills voor de laatste keer dit jaar moet 
bovenhalen.  

Zoals André Hazes (lijkt wat op Flor eigenlijk) luidkeels zou 
zingen:” MAAR DIT IS DE LAATSTE KEEEEEER!” De redactie 
heeft er dan ook alles aan gedaan om van dit kampflopke 
weer de topeditie te maken. Maak u klaar voor weer heel 
wat literatuur van het hoogste niveau! 

Nu denkt u waarschijnlijk:”Kben kik helemaal nie gekomn vo zukn dingen te lezen, kwille kik geweun 
info over junder kamp!” Niet getreurd, net zoals Tom Vervaele die zijn lookworst als laatst overhoudt 
wanneer hij weer eens zijn standaard menu in de frituur heeft verorberd, moeten jullie ook eerst het 
woordje van de redactie lezen alvorens de echte informatie komt. Ik kan u wel al meegeven dat ook 
dit kamp weer onvergetelijk zal zijn. Tom heeft ook weer een heel kamp congé kunnen aanvragen en 
zal met een alziend oog onze leidingsgroep in de gaten houden.  

Er is ook een spannend moment aangebroken voor de nieuwe leiders dit jaar. Zij zullen namelijk hun 
eerste kamp als leider meegaan. Gelukkig moeten we niets vrezen aangezien ze dit jaar al meermaals 
hebben bewezen dat ze één voor één topleiders zijn. Ze zullen nog eens alles geven op kamp samen 
met de ervaren leiders om weer de tofste activiteiten te geven.  

Om af te sluiten, heb ik zoals ieder kampflopke nog een quote mee van een zeer belangrijke persoon 
in de geschiedenis van personen: 

Ip chirokamp goan, 

Dast beste vant beste! 

~Albert Einstein~ 

Bedankt voor het vertrouwen het voorbije jaar en we verlangen al heel hard naar het kamp! 

Voorzichtig op de baan hé 

De redactie. 

  



Kampflopke 2019 
4 

Woordje van de groepsleiding 
Het lijkt nog maar de dag van gisteren dat we alle nieuwe, en gelukkig ondertussen reeds 
bekende, gezichten leerden kennen op onze Startdag en nu vertrekken we alweer over een 
grote maand op kamp!  
10 dagen megahard amuseren en je 3 maal daags je buikje rond eten, klinkt dat als een 
utopie? Nee hoor, dat klinkt als een 10-daagse Booischot ;) 
 
Klinkt de naam Booischot u bekend? Dat kan, want 7 jaar geleden trokken we ook naar ginds 
;) Er is ondertussen al veel veranderd daar, waaronder een paar nieuwe installaties en 
gebouwen. Wat gelukkig nog steeds is gebleven, is de sfeer, het amusement en de 
onvergetelijke belevenissen die daar in Booischot te beleven vallen!  
Hopelijk heeft uw zoon er, net als wij, al ongelofelijk veel zin in en is nu al bezig met de 
dagen af te tellen tot 22 juli. (Hopelijk kijkt u ook al uit naar het plaatselijke streekbiertje dat 
we op onze bezoekdag zullen schenken. Het is naar horen zeggen meer dan de moeite…)  
 
Helaas valt er nog zoiets als een examenperiode vooraleer we aan het fantastisch kamp 
kunnen beginnen, hierdoor staat er voor de hele maand juni een examenactiviteit gepland.  
Voor de jongste afdelingen tot en met rakkers gaat dit door van 14 uur tot 16 uur en voor de 
toppers tot kerels van 16 uur tot 18 uur. De laatste activiteit zal een volledige dag zijn de 
30ste juni, verdere informatie kun je in de volgende weken nog verwachten.  
 
Volgens mij mag er nooit een werkjaar afgesloten worden zonder eens een meer dan terecht 
woordje  ‘Dankuuuweeeel’ te zeggen aan iedereen die het verdiend heeft! Vandaar dat 
Thomas en ikzelf, als groepsleiding, jullie als ouders en sympathisanten hartelijk willen 
bedanken voor een heel werkjaar lang vertrouwen in onze Chiro te hebben, onze kasacties 
te steunen en jullie zoon op een regenachtige zondagmiddag toch richting de Leysafortstraat 
te sturen ;). 
We kunnen het niet meer dan genoeg zeggen: Merci!!  
Maar we mogen ook niet vergeten dat we begin dit jaar een serieuze bende nieuwe leiders 
mochten verwelkomen, die het allemaal bewezen hebben om het waard te zijn de titel der 
‘Lichterveldse Chiroleider’ te mogen dragen. Ook aan hen een dikke dankjewel dus! 
 
Voila zi, we kunnen nu beginnen aftellen naar een hopelijk zonovergoten 10-daagse te 
Booischot!  
Hopelijk zien we elkaar daar J  
 
Met veel goesting in het kamp,  
 
Thomas Bogaert (0494/50 99 84) en Jaron Devloo (0489/43 94 97)  
De groepsleiding tot uw dienst. 
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Woordje van de kampleider 
Beste Chirovrienden, 

Velen onder jullie kennen mij (hopelijk) nog. Ik ben Maxim Goethals, 23 jaar en een ex-telg 
van de Lichterveldse chirofamilie. Ik zei jullie in juli vorig jaar nog vaarwel, maar tot spijt van 
wie het benijdt, zal ik er het komende kamp in Booischot ook weer bij zijn! Hoewel een 
kampleider meestal zo’n oude knar is, die al enkele jaren het actieve chiroleven vaarwel heeft 
gezegd, zal het dit jaar toch even iets anders zijn. Wees gerust, ik weet ook hoe je ‘Wees 
gegroet, o sterre’ moet inzetten, hoe je een bed perfect opmaakt en hoe alle liedjes voor of 
na het eten klinken. 

Van 22 tot 31 juli zal ik trachten om alles wat daar in het mooie Booischot gebeurt in goede 
banen te leiden. De al wat meer gevestigde waarden onder jullie weten dat het kampterrein 
in Booischot fantastisch is. In 2012 vertoefden we er al eens enkele dagen en we besloten om 
er gewoon nog eens terug te gaan. Gewoon. Omdat het zo in orde was! Ik sta dan ook te 
popelen om er vele herinneringen op te halen en er met jullie een hele boel nieuwe te maken!  

  

 Geboren op 25/10/1995 

 Student Journalistiek 

 Ik heb 2 zussen, die meestal 
iets verderop in de 
Leysafortstraat te vinden zijn. 

 Actief als lid tussen 2010 en 
2012 

 Actief als leider tussen 
2012 en 2018 
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Ik ben ervan overtuigd dat de volledige leidingsploeg zich voor de volle 200% zal inzetten om 
jullie opnieuw de mooiste tien dagen van het jaar te bezorgen. De kookploeg is er volledig 
klaar voor en alle praktische voorbereidingen worden langzamerhand aangevat. En uiteraard 
naar alle ouders toe: we zullen er alles aan doen om uw vertrouwen in Chirojongens 
Lichtervelde niet te beschamen en uw oogappels een fantastisch bivak te geven! We zullen de 
tijd niet zomaar laten passeren. We zullen vraag en aanbod consumeren, maar vooral : ons 
gewoon tien dagen lang rot AMUSEREN!  

Met een volkse chirogroet en heel veel goesting, 
 
Maxim 
 

PS: Als u tijdens het kamp met relevante of dringende vragen zit, mag u mij gerust contacteren 
via een van de volgende kanalen: 

Email: maximgoethals@hotmail.com 
GSM: 0495/48.81.76 

 
 

  



Kampflopke 2019 
7 

Woordje van de kookploeg 
Lieve smurfvriendjes, wist je dat de smurfen door Peyo bedacht werden? Hmm…  ‘Bedacht’  is 
misschien niet het juiste woord. Peyo liet zich eigenlijk inspireren door onze kookploeg! Ja inderdaad, 
je smurft het goed: de verschillende smurfen zijn eigenlijk een kopie van de kokjes. Ontdek het snel 
hieronder! En omdat zij zo lekker kunnen koken, mogen zij natuurlijk niet ontbreken op kamp! Zij 
zullen de lekkerste smurfgerechtjes voor jullie smurfen! Mmm… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SMULSMURF – Bart Cools 
Een echte slokop die enkel aan smullen 
denkt. Zijn motto is: we eten niet om te 
leven, we leven om te eten! Hij kan zich 
vaak niet bedwingen om een 
versgemaakte cake te smurfen van de 
Koksmurf. 

KOKSMURF - 
LiselotRommelaere 

Zij is een echte chef-kok, 
maar zij moet zijn 

ingrediënten voortdurend in 
het oog houden, want 

Smulsmurf is nooit ver uit de 
buurt... 

MOPPERSMURF – Ruben Devuyst 
Moppersmurf is van nature tegen alles 

wat iemand hem vertelt of voorstelt. 
Hij begint zijn zinnen vaak met: "Ik hou 
niet van...". Je zou dan ook denken dat 

hij van niets of niemand houdt, maar 
in feite is hij een echte filosoof met 

een groot hart! 

POTIGE SMURF 
Natalie Debaets 
Zij is de sterkste Smurf van 
het dorp. Een enthousiaste 
sportieveling die je herkent 
aan het hart dat zij op jaar 
arm heeft laten tatoeëren. 
Om in vorm te blijven is zij 
voortdurend in de weer. 

BOERENSMURF – Godfried Masschaele 
Je herkent hem onmiddellijk aan zijn 
strohoed en zijn groene salopette. Hij 
houdt zich meestal ver van het sociale 

leven in het dorp en houdt zich liever bezig 
met zijn salade en zijn groenten. 

KNUTSELSMURF 
Annelies Demuyttenaere 
Knutselsmurf is niet alleen het manusje-
van-alles van het dorp. Zij is ook een 
echte uitvinder die de meest 
onwaarschijnlijke machines maakt, zoals 
robots, vliegtuigen en zelfs een machine 
om regen en zon te smurfen. Zij is ver 
voor op zijn tijd. 

SMURFWILGJE  
Veerle Cools 
Wilgje is slim en multi-
getalenteerd. Ze is 
vredige en alles wat ze 
doet, doet ze van harte. 

SMURFIN – Jade Cools 
Met haar wondermooie 

blonde haren en haar grote 
ogen breekt ze het hart van 

elke Flopsmurf. 

SMURFFATJE 
 Ieme Devuyst 

Zij heeft altijd een bloem op haar 
muts en een spiegel in de hand. Zij 

is de ijdelste van de Smurfen. 

SMURFSTORM – Auke Devuyst 
Ze heeft een stoere buitenkant 

maar een hart van goud, die alles 
zou doen voor haar familie en 

vrienden. 

WILDE SMURF  
Hannah Masschaele 
Deze wildebras werd 

opgevoed door de 
eekhoorntjes en leeft in 

het bos. Ze heeft een muts 
gemaakt uit blaadjes van 

een hazelaar. Ze is meestal 
stilzwijgend, maar opgelet, 

zij heeft een drommels 
smurfig karakter! 

SMURFBLOESEM 
Maude Masschaele 
Smurfbloesem is een 

enthousiast en 
opgewekt smurfje. 

SASETTE  
Tiele Masschaele 

Sasette is een kleutersmurf. 
Ze speelt heel graag met 

haar vriendjes. 
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PRAKTISCHE INFO 
• Het kamp gaat dit jaar door van 22-31 juli! 

 
• Kerels en Toppers dienen hun fiets binnen te brengen om op mankementen te laten 

controleren. In het verleden hebben we al genoeg problemen ondervonden bij sommige 
leiders (Bogaert). De datum en het tijdstip hiervoor zal binnen de afdeling gecommuniceerd 
worden. 
 

•  Toppers en Kerels brengen hun valiezen binnen op woensdag 17 juli tussen 18u en 20u. 
 

• Voor sommige afdelingen is de regeling nog wat verschillend: 
o  Sloebers, Speelclub en Rakkers komen op de bezoekdag (samen met de ouders) op 

maandag 22 juli.  
o Toppers gaan door met de trein op 21 juli.  
o Kerels vertrekken enkele dagen vroeger met de fiets op voorkamp (af te spreken binnen 

de afdeling).  
o Sloebers gaan op kamp tot 28 juli, keren dan terug naar huis met de trein en kunnen aan 

het station van Lichtervelde opgehaald worden om 16u30. 
 
• De bezoekdag gaat dus door op 22 juli.  

o Vanaf 12u staan wij klaar om u te ontvangen. (Gelieve niet vroeger te komen, we zijn 
nog volop bezig met klaarzetten en we hebben liever niet dat ouders te vroeg zijn. ) 

o Info om in te schrijven voor de bezoekdag en bijhorende BBQ is te vinden op de 
bezoekdag-pagina.  

o Om 18u wordt u vriendelijk gevraagd de kampplaats te verlaten zodat het eigenlijke 
kamp kan beginnen.  
 

• Iedereen (behalve de sloebers dus) keert terug op 31 juli met de trein. Terugkomst normaal 
voorzien om 16u30 aan het station van Lichtervelde.  
 

• Valiezen kunnen opgehaald worden op 31 juli , vanaf 17u aan het heem.  
 

• In het kampgebouw zijn geen bedden voorzien! Dat wil dus zeggen dat sloebers tot en met 
rakkers hun eigen veldbed of luchtmatras dienen mee te brengen!  
 

• Kampadres:  
Chirojongens Sint-Paulus Lichtervelde, (naam ontvanger)  
Ter Laken 2A,  
2221 Booischot 
 

• Gelieve alles te naamtekenen zodat alles terug meegaat naar huis! 
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Bezoekdag 
Voor onze kampgangers, familieleden en sympathisanten organiseren wij natuurlijk ook dit jaar de 
bezoekdag waar u kan genieten van onze heerlijke BBQ en de voorstelling van het kampthema! 

  

 

Bezoekdag: maandag 22 juli 2019 

Welkom vanaf 12u.  

Het adres is Ter Laken 2A, 2221 Booischot 

Inschrijven verplicht voor maandag 15 juli 

 Dit kan via mail: florvdb@hotmail.com 

Overschrijven op rekeningnummer: BE23 7775 0951 3491 met de volgende vermelding: "BBQ 
bezoekdag – familie x - aantal volwassenen - aantal kinderen" 

Kostprijs +12jaar: 12 euro 

Kostprijs -12jaar: 8 euro 

Deelnemers aan het kamp hoeven niet te betalen, enkel dagbezoekers dus! 

Deuren sluiten om 18u, dan gaat het langverwachte kamp van start! 
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Betaling kamp 
Zo’n tien dagen op kamp gaan heeft natuurlijk ook wel zijn prijs. Ook dit jaar opnieuw vragen wij voor 
de afdelingen van speelclub tot Kerels 140€. De sloebers betalen 120€. Voor die prijs krijgen ze 10 
dagen vol plezier en onvergetelijke momenten, heerlijke maaltijden bereid door de kookploeg, het 
gebouw ter beschikking enz…  

Gelieve dat bedrag over te schrijven op volgend rekeningnummer (graag tegen 17 juli):  

BE23 7775 0951 3491 

Kamp Booischot – naam kind 

Dank u wel!  

De leidingsploeg. 
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ROUTEBESCHRIJVING 
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Kampthema : Smurfen in Booischot 
Voor de tweede maal dit decennium trekken wij naar Booischot op kamp. 7 jaar geleden waren we 
allemaal zodanig in de ban van de maffiapraktijken die aan de gang waren, dat wij niet gelet hebben 
op het feit dat daar een eigenaardig volkje leefde. Toen de leiding dit jaar op kampverkenning ging 
naar Booischot, ontdekten wij dat daar niemand minder dan de Smurfen wonen! Dat klopt, beste 
Floppen, wij gaan dit jaar met z’n allen samen gaan Smurfen in Booischot! Zoals elk jaar worden jullie 
op kamp dagelijks getrakteerd op een stukje toptheater, gebracht door de leiding. Hieronder vindt u 
de rolverdeling voor het kampthema van dit jaar! 

Smurfen	
Grote Smurf (Tom Vervaele) 
Grote Smurf is de leider van het smurfendorp en kan herkend worden aan zijn rode broekje en rode 
muts, terwijl de andere smurfen witte kleren dragen. Door zijn wijze uitspraken hebben alle andere 
smurfen respect voor hem. Hij is naast de intelligentste smurf, ook de oudste smurf, en heeft dus al 
eens last van wat ouderdomskwaaltjes. Desalniettemin is Grote Smurf een beer van een Smurf die 
door alle anderen graag gezien en gevolgd wordt! 

Smurfin (Jaron Devloo) 
Smurfin is de enige vrouwelijke Smurf in het hele dorp. Met haar prachtige blonde lokken kan ze 
iedereen zo rond haar vinger winden, een gave die ze maar al te graag uitspeelt om haar zin te 
krijgen. Smurfin delegeert graag en omdat alle jongens zot zijn van haar, hoeft ze zelf nooit een 
vinger uit te steken, waar ze maar al te veel van geniet. Smurfin heeft verder wel altijd het beste voor 
met het Smurfendorp, zo lang ze zich niet moet vuil maken. 

Koksmurf (Matthieu Hamerlinck) 
Koksmurf zorgt ervoor dat alle smurfen dagelijks hun buikje rond kunnen eten. Met zijn Merrychef 
maakt hij de allerlekkerste gerechtjes klaar voor de smurfen. Men denkt vaak dat koken het enige is 
wat Koksmurf kan, maar eigenlijk is hij zeer intelligent en wordt hij dus continu onderschat door 
anderen. Zijn studiegedrag heeft ervoor gezorgd dat hij geen diploma haalde, en in plaats daarvan 
zich volledig toespitste op zijn grootste passie: eten.  

Brilsmurf (Jelle Coussement) 
Brilsmurf zit heelder dagen met zijn neus in de boeken, en bezit bijgevolg zeer veel kennis. Na Grote 
Smurf, is hij misschien wel de slimste Smurf van allemaal. Brilsmurf probeert voor ieder probleem 
een logische oplossing te vinden en probeert altijd alles volgens het boekje te doen. Als iemand zich 
niet 100% aan het plan houdt, durft hij al eens uit zijn kraam schieten, maar 1 blik van Smurfin is 
genoeg om hem te kalmeren. 

Babysmurf (Aaron Gobeyn) 
Babysmurf is de jongste aller Smurfen. Wie zijn ouders zijn, is niet echt duidelijk, maar sinds de dag 
dat de ooievaar hem afzette in het dorp, zorgen alle Smurfen voor hem alsof hij hun eigen kind was. 
Het enige probleem voor de andere smurfen, is dat Babysmurf nog niet zindelijk is en dus al eens iets 
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in de pamper durft te doen. Natuurlijk is er vaak geen enkele Smurf die zich geroepen voelt om de 
vieze pampers van Babysmurf te verversen, maar toch moet het gebeuren. Veel meer dan gebrabbel 
en een paar losse woordjes kan Babysmurf nog niet zeggen, maar dat maakt hem des te schattiger. 

Kwebbelsmurf (Leander Faes) 
Kwebbelsmurf is niet altijd een even graag geziene gast bij de andere Smurfen, ook al weet iedereen 
dat je steeds bij hem terecht kan voor een goed gesprek. Het grootste probleem is dat hij er maar 
niet in slaagt om te stoppen met praten. Hij kan soms wel uren aan een stuk door gaan, terwijl de 
anderen er geen speld tussen krijgen, wat soms vermoeiend kan zijn voor zijn gesprekspartners. Nog 
een groot nadeel van zijn gekwebbel, is het feit dat hij soms al eens zijn mond durft voorbij praten. 

Legersmurf (Kenneth Germonprez) 
Legersmurf is veruit de stoerste Smurf van het hele dorp. Hij deinst nergens voor terug en is niet 
bang om zich uit de naad te werken en zijn handen vuil te maken. Daar tegenover staat dat 
Legersmurf soms misschien iets té stoer kan zijn. Hij gelooft niet in diplomatie en zou alles met 
geweld willen oplossen. Daarom zijn sommige smurfen een beetje bang van hem. Als een echte 
drilsergeant loopt hij soms te brullen. 

Zwemsmurf (Miguel Levrau) 
Zwemsmurf is een echte waterrat. Hij doet niets liever dan zwemmen, en kan soms uren verdwijnen 
omdat hij een plonsje is gaan wagen. Je kan Zwemsmurf herkennen aan zijn witte speedo en 
zwembril die hij altijd aan heeft, voor het geval hij een rivier, meer of zwembad zou tegenkomen, 
aangezien hij de drang om te zwemmen nooit kan weerstaan. 

Wijsneussmurf (Simon Loose) 
Wijsneussmurf is een intelligente Smurf, maar soms denkt hij dat hij net iets slimmer is dan een 
ander. Hij gaat vaak in discussie met andere Smurfen, vooral Brilsmurf, die hem meestal gelijk geven 
omdat ze geen zin hebben om te discussiëren, ook al zit hij er mijlenver naast. Hij gaat vaak en graag 
op onderzoek om problemen en mysteries in het dorp op te lossen. Zo zit hij met sterke vermoedens 
dat er iets groots op til is, maar wie gelooft hem nog? 

Siamese Smurf(en) (Kobe Bruynooghe, Birger Stevens & Brecht Colpaert) 
Toen jaren geleden drie ooievaars samen een doek met een kleine Smurf kwamen brengen, had 
iedereen snel door dat er iets aan de hand was. Sommigen dachten dat de nieuwe Smurf gewoon 
enorm dik was, maar niets was minder waar! De ooievaars brachten Siamese Smurf, een siamese 
drieling die volledig van elkaar afhankelijk zijn om te overleven, en elkaars zinnen afmaakt. Omdat ze 
met z’n drietjes zijn, is het soms wat moeilijker om dagdagelijkse taken te volbrengen, maar dat 
maken ze goed met hun inzet en liefde voor hun dorp. 
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Gnorgls	
Bas Kuul (Thomas Bogaert) 
Bas Kuul is de eerste geslaagde poging van Gargamel om een Gnorgl te maken. De bedoeling is om 
een wezen te creëren dat kan infiltreren bij de Smurfen, en Gargamel zo kan helpen om de Smurfen 
te vangen en uit te roeien. Bij de creatie van Bas zijn er nog een paar dingen fout gelopen, die 
Gargamel probeert te verfijnen. Zo is Bas niet meteen de meest intelligente, en staat hij iets te 
zwaar. Verder moet Gargamel nog werken aan de kleur, want Gnorgls zijn groen in plaats van blauw, 
en zij dragen zwarte kleren in plaats van witte. 

Marshall Van Knuffelberghe (Flor Vandenbroucke) 
Marshall is een tweede geslaagde Gnorgl van Gargamel, waarbij een paar foutjes al iets verbeterd 
zijn. Marshall is een stuk slimmer dan zijn soortgenoot Bas, en moet bijgevolg vaak dingen uitleggen. 
Ook het zwaarlijvigheidsprobleem is een beetje verbeterd, maar het is duidelijk dat Marshall nog 
steeds een pak dikker is dan een doorsnee Smurf. Ook de kleur van de Gnorgls en hun kleren blijft 
een probleem. 

 	



Kampflopke 2019 
16 

Mensen	
Gargamel (Stan Demeulenaere) 
Gargamel is een boze tovenaar die in een kasteel nabij het Smurfendorp woont. Hij is geobsedeerd 
door de Smurfen en heeft zijn hele leven gewijd aan het opsporen, vangen en vernietigen van onze 
kleine blauwe vrienden. Samen met zijn kat Azrael en zijn Gnorgls zit Gargamel ganse dagen snode 
plannetjes te beramen om zijn levensdoel te bereiken. Dat moet hij echter subtiel doen, want zijn 
buren mogen van niets weten! 

Pascal Plovie (Lukas Hoornaert) 
Pascal is de echtgenoot van Alain, en de buurman van Gargamel. Pascal is een zeer nuchter man, die 
alles weet te plaatsen. Hij en zijn man zijn een stuk toleranter dan die boosaardige Gargamel. Dat 
zorgt er natuurlijk voor dat Gargamel zijn smurfenobsessie moet verbergen voor deze buren. Pascal 
staat altijd klaar voor iedereen die zijn hulp nodig heeft, maar kan er niet tegen als zijn vertrouwen 
misbruikt wordt! 

Alain Provist (Maxim Goethals) 
Alain woont samen met zijn man Pascal naast Gargamel. Van het koppel is Alain de creatieveling. Hij 
filosofeert graag over de zin van het leven en laat graag het kunstzinnige beest in zich de vrije loop. 
Rijmen en dichten zijn een grote passie voor Alain, al werkt dat soms wat op het systeem van Pascal, 
die veel analytischer ingesteld is.  

Dieren	
Azrael (Jasper Meere) 
Azrael is een roste kater en het huisdier van Gargamel. Azrael heeft niet echt een probleem met 
Smurfen, maar is zijn baasje zo trouw als een hond en doet er dus alles aan om de Smurfen een hak 
te zetten. Daarvoor is hij niet bang om zijn scherpe tanden en klauwen in de strijd te gooien, ook al 
beseft Azrael soms dat de ideeën en plannen van Gargamel niet waterdicht zijn. 

Grote Boze Wolf (Wolfgang Vanpraet) 
Naast de Smurfen, Gargamel en onze andere vrienden, heeft het bos nog een bewoner. Achter 
iedere hoek en in iedere struik kan hij liggen te loeren: de Grote Boze Wolf. Hij is een medogenloos 
roofdier dat alles zou doen om zijn maagje te vullen. Met zijn grote tanden kan hij alles en iedereen 
oppeuzelen. Iedereen is dus doodsbang van hem en probeert uit zijn buurt te blijven, maar de Wolf 
heeft een zeer scherpe reukzin.  
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Wie gaat er mee op kamp?	

Sloebers 
 

Brecht Colpaert 

Het vierde leidingsjaar van Brecht was tot hiertoe ook alweer een 
succes. Hij wist moeiteloos een vervolg te breien aan zijn geslaagde jaar 
bij de kerels vorig jaar. Hij staat ook alweer te popelen om zijn sloebers 
bij te staan op kamp. Brecht legde tot hiertoe een feilloos parcours af en 
zal op kamp een steun en toeverlaat zijn voor uw telg! 

 

Matthieu Hamerlinck 

Voor Matthieu zijn de sloebers nog maar de tweede afdeling 
waar hij leider van is. Wegens een drukke werkagenda kon hij 
doorheen het jaar soms wat weinig aanwezig zijn, maar ook hij 
mag nu de handen eens uit de mouwen steken en tonen wat 
noeste arbeid is op een kamp met een twintig of dertigtal 
overenthousiaste sloebertjes! Hij kijkt er naar uit om de 
sloebers net als de speelclubbers van vorig jaar het kamp van 
hun leven te bezorgen! 

Kenneth Germonprez 

Bij de start van het chirojaar 2018-2019 stond Kenneth als 
nieuwe leider te boek als grapjas. Na een jaar leiding gegeven 
te hebben aan de sloebers, staat hij inmiddels gekend als 
lolbroek… Kenneth zal er moeiteloos in slagen om een glimlach 
op iedere sloeber zijn gezicht te toveren (zelfs in de 
momentjes waarop ze hun mama of papa een beetje missen).  

 

Leander Faes 

Ook voor Leander was leidinggeven een nieuw hoofdstuk. Communicatie is zijn 
sterkste punt. Immer gemotiveerd staat hij altijd paraat om er volledig in te 
vliegen en zich met volle teugen te amuseren met de allerkleinsten.  
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Speelclub 
 

Stan de Meulenaere 

Stan is het ouderdomsdeken binnen de leidingsploeg. Stan vond dat het dit jaar 
tijd was om eens oudere gasten te leiden en koos daarom, jawel voor de 
speelclub in plaats van de sloebers. Hij zal de andere speelclubleiders 
ongetwijfeld bijstaan met raad en daad tijdens hun eerste kamp als leider zodat 
zij ooit ook zo goed worden.  

 

 

Wolfgang Vanpraet 

Er is maar 1 Wolf in Lichtervelde, en dat is niet het café maar dan hebben we 
het over Wolfgang Vanpraet natuurlijk! Groepsdynamiek draagt hij hoog in het 
vaandel. Als gedisciplineerde hippe jongemanskerel is hij (ik heb het van horen 
zeggen) nu al bezig met zijn valies in te pakken zodat hij alles mee heeft om er 
een wondermooi kamp van te maken! 

 

 

 

Jasper Meere 

Van z’n verslaving aan ‘t brochetje is deze knaap inmiddels af. Zijn 
verslaving aan de chiro en met name de rakkers daarentegen is dit 
jaar enkel maar groter geworden. Jasper hoopt dat er veel 
speelclubbers meegaan op kamp, want oe Meere, oe beter 

 

 

Birger Stevens 

Een opvallende verschijning binnen de chiro, een boom van een vent, maar met een 
peperkoeken hartje. Zijn kampvoorbereiding bestaat eruit om te squatten zodat hij 
bijna op ooghoogte van de speelclubbers kan communiceren als hij door de knieën 
gaat. 
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Rakkers 
 

Jaron Devloo 

Jaron is bezig aan z’n tweede jaar als groepsleider en heeft daarnaast ook zijn 
handen vol met de rakkers. Momenteel is hij in volle voorbereiding voor de 
examens, maar hij kijkt al reikhalzend uit naar een welverdiende periode van 
rust (of net niet), een kamp met de rakkers! 

 

 
Jelle Coussement 

Inmiddels een rakkerleider pur sang! Samenwerking is een van zijn grote 
troeven, en dan met name met de chiromeisjes… Zot van de vrouwkes, maar 
nog zotter van zijn rakkers, dat zal vonken geven op kamp! 

 

 

Miguel Levrau 

Een ware adonis die ook meedingt met Wolfgang voor de titel van 
‘mooiste middenspletje’. Deze zomer zet hij z’n waterpolocarrière 
heel even aan de kant zodat hij de rakkers wat levenswijsheid kan 
bijbrengen op kamp! 
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Toppers 
 

 

Simon Loose 

Voila, we zijn aangekomen bij het neusje van de zalm, of beter gezegd de neus 
van de zalm wat betreft topperleiders. Hij kijkt reikhalzend uit om de contreien 
rond Booischot onveilig te maken. En dan hebben we het over familiedag waar 
niets is wat het lijk en Simon dit jaar zal proberen om na vorig jaar voor een 
tweede keer victorie te kraaien.  

 

 

 

Aaron Gobeyn 

 

Hoera, zullen velen denken, Gobeyn mee als leider op kamp. 
Jammergenoeg denkt de kookploeg daar anders over, zij zijn al 
sinds nieuwjaar bezig met voorraden in te slaan zodat ook Aaron 
niet op z’n honger blijft zitten. Hij zal er ook voor zorgen dat de 

Toppers niet op hun honger blijven zitten! 

 

 

Lukas Hoornaert 

Naast topperleider is Lukas ook samen met Simon lid van het beruchte duo 
dat zichzelf ook wel ‘masters of coins’ noemt. Voorlopig werden er nog 
geen fouten vastgesteld zoals bij andere chiro’s in ons gewest wel al eens 
het geval kan zijn… Dit kamp mag hij zijn geldbuidel eens opentrekken en 
ervoor zorgen dat we niks tekortkomen en een fantastisch kamp beleven! 
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Kerels 
 

Flor Von der Brüchen 

Er ist wieder da, na een kort avontuur in het verre Oostenrijk is 
Flor mentaal terug voldoende uitgerust om voor de kereltjes te 
zorgen. Na eerdere avonturen bij de jongere afdelingen zal Flor 
zich eens op een compleet andere manier kunnen uitleven, dat 
belooft! 

 

 

Thomas Bogaert 

Als groepsleider koos Thomas dit jaar voor de kerels. Tijdens het jaar 
had hij wat problemen met de kruisbanden, maar inmiddels is hij van 
z’n rolstoel verlost. Volgens meerdere bronnen is hij momenteel de 
overtollige kilo’s aan het wegsporten zodat hij zoals ieder jaar scherp 
en afgetraind aan het kamp kan beginnen! 

 

 

 

Kobe Bruynooghe 

Last but not least is er ook Kobe! (overigens niet te verwarren met de 
Japanse voetbalploeg Vissel Kobe). Kobe is een pientere kerel die 
prioriteiten weet te stellen. Daardoor schoof hij dit jaar zijn meisje aan de 
kant om de chiro nu voor eens en voor altijd op 1 te zetten. 
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Sloebers 
Beste sloeber(tje)s, mama’s, papa’s, broers en zussen. 

Het einde van het Chirojaar is in zicht ☹. Maaar niet getreurd jongens, we hebben nog een paar 
super coole, kei toffe activiteiten voor jullie in petto.  Om het super toffe Chiro jaar af te sluiten gaan 
we op 30/06/2019 naar Plopsaland!!! WOWWW!! (Brief met info volgt) We hopen dat jullie hier allen 
nog een laatste keer massaal op aanwezig zullen zijn. Hierna kunnen jullie al beginnen je valies te 
maken voor zo’n super kamp. Wij kunnen al niet meer wachten om te vertrekken!  

Voor sommige is het de eerste keer dat je op kamp gaat… SPANNEND!! Het eigenlijk hetzelfde als de 
zondag maar dan 7 dagen! 7dagen super zotte spelletjes spelen, 7dagen met je vrienden rot 
amuseren, samen liedjes zingen op trektocht, boterhammen met choco en stiereboter eten 
(mmmm), kampen gaan maken in de bossen, en nog zo veel meer. Daarbij is dit jaar het kampthema: 
De Smurfen!  

Wat doen we nog op kamp: 

Geen TV, Fortnite, Pokémon, YouTube filmpjes kijken,…  MAAR WEL elke dag super coole spelletjes 
smurfen met je vienden, super-coole-kampthema-toneeltjes bekijken die door je leiders worden 
gespeeld en afsluiten met een heel groot kampvuur. En natuurlijk 7 dagen zonder mama en papa, 
MAAR WEL SAMEN MET Koksmurf Matthieu, smurfin Leander, lolsmurf Kenneth en grote 
smurf Brecht. Nog wat nuttige informatie:  

Ø Neem zeker je Kids-ID mee op de bezoekdag 
Ø Schrijf zeker in zodat je zeker meekan op kamp (hiervoor zou je intussen een berichtje 

moeten gekregen hebben, indien niet, contacteer dan Brecht) 
Ø WIJ GAAN OP KAMP VAN 22 TOT 28 JULI in Booischot 😊  

TOT OP KAMP!!! 

Brecht (Colpaert): 0494/989 862  

Matthieu (Matn): 0473/255 544 

Leander (Faes): 0472/517 472 

Kenneth (MB)0493/561 911  

 

 

Veel smurfengroetjes!  
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Speelclub 
Dag speelclubbers, ouders, oma’s, opa’s, honden en katten en andere huisdieren!  

Het is EINDELIJK zover!!! Het kamp van 2019 is in aantocht, nog een paar weken en de beste tijd van 
het jaar is daar! Hopelijk mogen we jullie verwelkomen in het het pittoreske Booischot gelegen in de 
provincie Antwerpen. Dit mooie dorp is een deelgemeente van Heist-op-den-berg. Booischot telt een 
mooie 6494 inwoners over een oppervlakte van 11,59 km², dus een 560,31 inwoners per km². 
Hopelijk zien we ook de bekende veldrijder Laurens Sweeck aan het werk want zijn roots liggen in 
Booischot. We denken dat we jullie nu wel genoeg informatie over onze kampplaats gegeven 
hebben. Onze voorbereiden zijn bijna af en we zijn er van overtuigd dat het gewoon LIT wordt. 

We hopen ook dat we heel veel bekende gezichten van speelclubbers zien en dit onder het motto 
‘Hoe meer zielen hoe meer vreugd!’ We zijn er ongetwijfeld van overtuigd dat zo’n fantastische 
bende een fantastisch kamp tegemoetkomt. We hebben al meerdere uren aan jullie activiteiten 
zitten werken, het is dus een kamp om U tegen te zeggen. 

Even nog wat praktische info, het kamp start op 22 juli waar jullie vanaf 12u welkom zijn op 
bezoekdag. Rond 17u start dan het kamp, waar jullie 10 dagen de tijd van jullie leven zullen hebben. 
Op 30 juli is er dan voor de meeste van jullie de eerste keer het GROOT kampvuur! Op 31 juli rond 
16u30 verwachten we terug te zijn aan het station van Lichtervelde. 

Verder rest ons niet anders dan enkele praktische afspraken te maken zoals: 

• gsm’s, playstations, nitendos, laptops moeten niet in de valies. 
• Strips daarentegen zijn de leiders grote fan van. 
• We vragen ook om nog €15 mee te brengen om op trektocht het zwembad, een ijsje en 

drankje te betalen (af te geven op bezoekdag samen met hun kidsID) 

Stan De Meulenaere (0499419252) 

Wolfgang Vanpraet (0493535544) 

Jasper Meere (0471224788) 

Birger Stevens (0471622024)  
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Rakkers 
 
Beste rakkers en ouders, 

We naderen het einde van het werkjaar en kijken al uit naar het kamp!!! Maar 
voor we op kamp gaan, staan er nog heel wat activiteiten op het programma. Heel 
de maand juni zijn het examenactiviteiten. Dit betekent chiro van 14u tot 16u voor 
jullie. Een uur minder dus L. Gelukkig maken we dit weer beter door op zondag 
30 juni een ultratoffe eindactiviteit te doen met de sloebers en de speelclub. We 
gaan naar Plop zijn land gaan kijken.  

 

Aangezien het kamp nog minder dan een maand verwijderd is en het 
kampthema de smurfen is, hebben de leiders zich al heel goed voorbereid. We 
hebben ons namelijk helemaal blauw laten spuiten. Toen de leiders elkaar zagen, 
zei Jaron tegen Jelle: 

Jaron Devloo (0489439497) 

Miguel Levrau (0478410532) 

Jelle Coussement (+32 494 78 75 70 )  
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Rozen zijn rood 

Smurfen zijn blauw 

Ik dacht dat ik lelijk was 

Maar toen zag ik jou 

Jelle was heel verdrietig, maar hij is nog altijd heel content dat hij van 22 juli tot 
en met 31 juli leiding kan geven aan jullie. Ook Jaron en Miguel kijken er heel 
hard naar uit om met jullie de hele coole en zotte spelletjes te spelen op kamp. 
Om dit superkamp van start te laten gaan, hebben we zoals ieder jaar een 
bezoekdag met de lekkerste barbecuevleesekes van het land. Deze gaat door op 
22 juli dus zorg zeker dat jullie aanwezig zijn om lekker te smullen!!! Om 17 uur 
gaan de lieve lieve ouders dan naar huis (eindelijk) en maken we 10 dagen lang 
de geestigste periode van het jaar mee. Wij kijken er alvast heel hard naar uit! 
Het wordt zelf zo leuk dat we onze playstations en x-boxen thuis laten en ook 
Fortnite even in de kast laten liggen!  

Programma voor alle duidelijkheid: 

 

02/06: Examenactiviteit 

09/06: Pinksteren, dus geen chiro! 

16/06: Examenactiviteit 

23/06: Examenactiviteit 
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30/06: PLOPSALAAAAAAAAAAAAAAND (meer info volgt) 

 

Middle of the flop 
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TOPPERS  
Jammer maar helaas, het chiro-jaar zit er bijna al weer op! Hopelijk hebben jullie je goed 
geamuseerd en zul je volgend jaar het nieuwe chiro-jaar met een glimlach beginnen.    

MAAR!! Het chiro-jaar is natuurlijk niet volledig zonder een kamp! Dus dit jaar is er natuurlijk 
weer een chirokamp! Wij zullen ervoor zorgen dat jullie deze 10 dagen nooit zullen vergeten! 
Tien dagen zonder zagende ouders, zonder ambetante broer(s) of zus(sen), zonder een kat 
die je volkrabbelt, zonder een hond die heel de tijd blaft, zonder oma’s en opa’s die natte 
zoentjes komen geven, zonder zagend lief (indien je deze al hebt :p) maar ook zonder 
computer en Playstation (10 dagen lang geen Fornite dus 😉). Jullie zullen dit allemaal zeker 
niet missen op kamp want het zal BEESTIG worden! Het worden 10 dagen met plezier, 
lachende momenten, wie weet zelf wenende momenten (van geluk natuurlijk) en een super 
leuk kampthema! Dit jaar trekken we richting het Antwerpse Booischot en om jullie niet 
zomaar voor de leeuwen te gooien hebben de geschiedenis ervan eventjes vlug neergepend 
(of copy-paste van Wikipedia, het hangt er vanaf hoe je het bekijkt) 

De geschiedenis van Booischot gaat vermoedelijk terug tot de Frankische periode, en reeds 
in 726 werd de plaats vermeld. Tot in de 19e eeuw bleef Booischot echter een gehucht van 
Heist. In 1800 werd Booischot een afzonderlijke parochie, en in 1836 werd Booischot ook 
bestuurlijk als zelfstandige gemeente afgesplitst van Heist. In de 19e eeuw werden de baan 
Aarschot-Lier en de spoorlijn Antwerpen-Aarschot aangelegd die het grondgebied 
doormidden sneden. Ten zuiden groeide zo het gehucht Pijpelheide uit. Bij de gemeentelijke 
herindeling van 1977 fusioneerde Booischot opnieuw met Heist.  
Ook naar familiedag wordt alweer reikhalzend verlangend hunkerend vol spanning 
uitgekeken. Uw leiding heeft hier wel een compromis gemaakt dat enkel ploegen waar 1 van 
uw leiders in zit deze dag mogen winnen. Wie zich hier niet aan houdt krijgt sancties 
waaronder we folteringen, geen vlees, toiletten kuisen, patatten schillen enz. verstaan. 
Daarnaast nemen jullie dit jaar (voor de meesten voor de eerste keer) ook ruim de tijd om te 
bidden in groepsverband. Leider Aaron toont jullie met veel plezier hoe jullie dat het best 
doen (ze noemen hem niet voor niets Paus Patat). Vergeet dus zeker jullie Paternoster 
(a.k.a. pattattenmesje) zeker niet, want anders zou het wel eens kunnen gebeuren dat we 
wat vaker de toiletten zullen mogen bewieroken met wat Mr Proper.  

Verder wensen wij jullie nog veel succes met de examens en hopen we natuurlijk jullie 
allemaal te mogen zien op kamp! 

Zonnige groetjes  

Jullie teergeliefde leiding 

Lukas Hoornaert    Simon Loose   Aaron Gobeyn 
(0484/245380)   (0483/010342)  (0468/176807) 
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KERELS 
Teergeliefde Kerels 

Na een bewogen werkjaar, met heel wat dolle fratsen en knotsgekke activiteiten, is die tijd van het 
jaar weer daar. Nog enkele examenactiviteiten, de slotactiviteit, een week of twee rust, en we 
vliegen erin. Jawel, heren, we gaan weer op bivak! Net zoals zeven jaar geleden, gaan we dit jaar 
opnieuw naar Booischot. De meesten onder jullie waren toen nog schattige Speelclubbertjes, Senne 
was zelfs nog Sloeber. Het gebouw waarin we eten, naar de wc gaan en eventueel, als het écht nodig 
is en we niet anders kunnen, douchen, is vernieuwd. Het grote grasplein waarop jullie leiders, die 
toen nog toppers waren, destijds serieus hun peer gezien hebben, is daarentegen nog volledig 
hetzelfde en riep op kampverkenning heel wat herinneringen op!  

Zoals jullie weten, gaan wij als Kerels met de fiets op kamp, en dat betekent… VOORKAMP! Jullie 
leiders zijn heren met een maatje meer, dus nemen we ruim onze tijd om naar Booischot te fietsen, 
drie dagen, om precies te zijn. We spreken dus op 18 juli af aan de Chiro om ons voorkamp in gang te 
trappen. Wat jullie op dat voorkamp precies te wachten staat, blijft nog even een verrassing, maar 
het wordt de moeite! Zorg in ieder geval dat jullie goed uitgerust zijn voor de lange tocht, want 
onderweg naar Oostende hebben we al gemerkt dat het tempo eerder wisselvallig was... Zorg dat je 
fiets op orde staat, zorg dat je een reserveband meehebt, zorg dat je voldoende gepaste kledij mee 
hebt (hou het weerbericht een beetje in de gaten), vergeet je drinkbus niet, vergeet je slaapzak niet, 
vergeet geen centjes voor een natje en een droogje, etc. Je kent het wel. 

Eenmaal we in Booischot arriveren op 21/07, kunnen we volledig van start gaan. Over de activiteiten 
hoeven jullie je geen zorgen te maken, die worden tot in de puntjes voorbereid door jullie drie 
knuffelberen. Over het eten hoeven jullie je ook geen zorgen te maken, want de beste kookploeg ter 
wereld is weer mee! Jullie moeten maar met 1 ding inzitten, en dat zijn de diensten. Vergeet dus 
allemaal zeker je pattattenmes niet, want aangezien er dit jaar geen Aspi’s zijn, gaan we er toch zeker 
een aantal moeten schellen om de schade in te halen! Prijs jezelf echter gelukkig, want hoe vaker we 
patatten moeten schellen, hoe minder vaak we potten kunnen uitkuisen of wc’s kunnen poetsen!  

Kerels, zet in ieder geval jullie allerbeste beentje voor, want het einde van de Kerelcompetitie nadert. 
Ik zeg niets, maar ik zou hem graag winnen, als ik van jullie was! En ik zeg nog steeds niets, maar ik 
zou zéker niet laatste willen worden, als ik van jullie was… Ibe en Sooi, jullie zullen mogen pramen, 
als ik het zo hoor van Thomas! Hoe dan ook, tot dan! 

Veel liefs van de Grote Regenjas. 

P.S.: Los deze anagram op (hint: 4 woorden)  D R U I F M E N O P A U Z E 

 

Thomas Bogaert  (0494 50 99 84) 

Flor Vandenbroucke  (0474 13 13 65) 

Kobe Bruynooghe  (0479 57 23 44) 
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Voorstelling van 
de kampplaats 
Dit jaar gaan we op kamp na Booischot, 
sommigen zullen nog goed weten hoe 
onze kampplaats eruit ziet, want we zijn 
er namelijk al eens geweest! Voor 
degenen die hier nog nooit zijn geweest 
of het zit te ver in het geheugen, hier 
een paar foto’s van de leiders op 
kampverkenning! 
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Een dag op kamp… 
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DE KLASSIEKER: WAT MOET ER AL IN DE VALIES?  

Maar eerst enkele belangrijke aandachtspunten:  
 
1. Alles naamtekenen! Van de kleinste handdoek tot de grootste tandenborstel. Zo voorkomen we 
heel wat zoekwerk op kamp en heel wat vuilniszakken met gevonden kledij na het kamp.  
 
2. Voor de kleinsten: steek de kleren per dag in een zakje.  
 
3. Probeer alles in 1 valies te steken. Hang geen zakjes of tasjes aan je grote valies. Dat vormt 
gegarandeerd miserie op de camion en achteraf bij het uitladen.  
 
4. Iedereen die een fiets meebrengt, moet die op voorhand in orde brengen! Dat voorkomt tijdverlies 
op kamp. Breng ook een reserveband mee… je weet maar nooit.  
 
5. Zakgeld: wordt afgesproken binnen de afdeling.  

 

Kledij  
- Voldoende spelkledij (zeker 6 T-shirts en 6 korte broeken) 
 - Ondergoed voor minstens 10 dagen  
- Voldoende sokken voor minstens 10 dagen  
- 3 paar dikke kousen  
- 2 warme truien  
- 1 lange broek  
- Je regenjas  
- Je zwemgerief: neem best een gewone zwembroek én een badmuts mee.  
- Stevige (stap)schoenen 
- Een paar versleten schoenen 
- Laarzen of waterschoenen  
- Pet, hoed of bandana (ter bescherming voor de zon)  
 

Toiletgerief  
- Handdoeken om je af te drogen (+ grote badhanddoek)  
- Washandjes  
- Zeep  
- Tandenborstel, tandpasta en bekertje 
 - Kam of borstel  
- Zakdoeken  
 
 

  



Kampflopke 2019 
35 

Slaapgerief  
- Slaapzak  
- Veldbed (aan te raden voor zij die in tenten slapen) of luchtmatras 
 - Kussen + kussensloop  
- Pyjama 
 - Pantoffels  
- De kleinsten (sloebers tot en met rakkers) slapen niet in bedden en moeten dus een 
luchtmatras/veldbed meehebben!  

 

Allerlei 
- Kleine rugzak  
- Schrijfgerief, omslagen, adressen van familieleden, postzegels. Op kamp kun je eventueel bij je 
leiders kaartjes en postzegels kopen. Voor de kleinsten kan het handig zijn om de adressen reeds op 
de enveloppen te schrijven.  
- Vanaf Rakkers: een zaklamp!  
- Vanaf Toppers: een aardappelmesje!  
- Vanaf Toppers: je identiteitskaart 
 - Vanaf Toppers: fiets mee op de camion (zie praktische info)  
- Iedereen: Een drinkfles (enorm nuttig tijdens trektocht of tweedaagse!)  
 

WAT MOET ER NIET IN JE VALIES?!  
- Je uniform: want dat heb je aan als je vertrekt! Vanaf Rakkers is een uniform dragen verplicht. 
Chirokledij kun je aan democratische prijzen kopen in De Banier in Roeselare (Delaerestraat 16). Een 
Chirotrui kun je kopen bij de leiding.  
- Waardevolle voorwerpen: dat gaat kapot of dat raak je kwijt op kamp. Gegarandeerd! Laat dus al 
jullie uurwerken, GSM’s, laptops, Wii’s, MP3-spelers, Nintendo’s, Ps4’s, Tablets enzoverder thuis. Of 
geef ze af aan je leider.  
- Medicijnen: die mag je afgeven aan de kookploeg of aan je leider. Laat hen zeker weten wanneer en 
hoeveel medicijnen je moet innemen.  
 
- Snoep, drank en drugs. Op kamp geldt er een nultolerantie! Naast het kamp ook trouwens. 
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OP KAMP GAAN IS… 
 • Stutjes met ‘stierebeuter’ eten, 
 • De koekjestaart op mysterieuze wijze laten verdwijnen (vorig jaar niet gebeurd, we hopen meer 
inspanning van de leiders!)  
 • Die vervelende elektronische apparaten eens 10 dagen met rust laten,  
• Aanschuiven voor een groot toiletbezoek na het heerlijke middagmaal (Hopelijk staat leider Flor 
niet voor je in de rij),  
• Op trektocht eens zelf je eten klaarmaken, 
 • Op familiedag koste wat kost willen winnen, 
 • Tien dagen ten volle genieten,  
• Desserts en stukken vlees extra koesteren,  
• Op je tanden bijten tijdens het nachtspel, 
• Gletsen op bruine zeep,  
• Leren dat valsspelen soms ook spelen is ;),  
• Blij zijn dat je na een korte nacht een middagdutje kan doen,  
• Blij zijn dat je na de bezoekdag eens niet meer naar je ouders moet luisteren,  
• Op het einde de helft van je spullen bij de verloren voorwerpen terugvinden,  
• De tijd een uur terugdraaien,  
• Geen korte kousen dragen tijdens de formatie,  
• Voetballen op elk vrij moment,  
• Na de goeie maaltijd een lange wc beurt nemen,  
• Camion inladen, camion uitladen, camion inladen, camion uitladen,  
• Altijd alles geven tijdens de activiteiten,  
• Al vol zitten maar toch nog eens je bord volsmijten,  
• Je leiders plagen tijdens de platte rust,  
• Kampen bouwen, 
• Vol spanning het kampthema volgen,  
• Een gat zoeken in het familiedagspel, er geen vinden en dan maar valspelen,  
• Een nieuw record proberen te vestigen bij het zingen van de klassieker ‘6 kippen’,  
• Dit jaar opnieuw Magda missen,  
• Elke morgen vragen wat er op het menu staat,  
• Bergen patatten schillen,  
• De ‘lanse’ willen hebben bij het doen van de diensten,  
• Weinig tijd nemen om je te wassen,  
• Verschieten bij het kampvuur dat het alweer voorbij gevlogen is,  
• Stiekem snoepen meenemen en delen met de groep,  
• Vragen aan de koks waarom er zo weinig gehakt in de spaghettisaus zit,  
• Hoedje op doen om de kan water niet te hoeven bij te vullen,  
• Elke dag hopen dat er niets van jou bij de verloren voorwerpen ligt,  
• Hopen op een brief voor jou bij het afroepen van de post,  
• Niet in het team van Gobeyn willen zitten op familiedag,  
• Pas bij de thuiskomst merken hoe vuil je wel bent,  
• Doodgaan op de fiets maar toch doorgaan tot de kampplaats,  
• Weinig slapen en toch een overvloed aan energie hebben,  
• Afsluiten na een geweldige tiendaagse met een gigantisch kampvuur, 
 
 OP KAMP GAAN IS EIGENLIJK GEWOON DE BESTE 10 DAGEN VAN HET JAAR BELEVEN! 
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Spelletjespagina: Zoek de verschillen! 
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Kleurplaat 
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Ode aan een leider 
We willen graag de nieuwe leiders bedanken voor hun eerste jaar inzet als leider. 
We zijn er van overtuigd dat het kamp evengoed zal verlopen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


