
  

  



  

  



  

Hallo allerliefste leden en ouders, 

Nu jullie dit boekje eindelijk in de bus gekregen hebben, is het school al weer begonnen en is 

de mooie vakantie van 2013 jammer genoeg weeral voorbij. Dringend tijd dus om nog eens 

met een beetje heimwee terug te denken aan het geweldige kamp in Lierneux. Om jullie 

hierbij te helpen, hebben we dit kampboekje opgesteld. Mocht je dus al wat vergeten zijn, 

dan kan je hier enkele herinneringen ophalen. Denk maar aan het leuke riviertje waarin door 

vele leden samen aan een dam gebouwd werd, de vele verschillende sjorringen die gemaakt 

zijn, waaronder de vlaggenmast die zelfs licht gaf in het donker, het circus Liernicus die 

dankzij jullie hulp een fantastische show konden maken en zo Olli weer terug gekregen 

hebben, het overheerlijke eten dat de kookouders 10 dagen lang voor ons bereid hebben, de 

dagtochten en 2-daagses met kayakken, een heuse stortbui bij een riviertje, waterglijbanen 

in de Ninglinspo, paintball en nog wat zwemmen voor de oudste groepen, de bonten avond 

en het kampvuur in de regen, jammer genoeg de vele zieken die door de mensen van de 

EHBO voortreffelijk goed opgevangen werden, de hamsters van de jonghernieuwers, enz. 

De leiding zou graag iedereen willen bedanken die van dit kamp weer een topeditie gemaakt 

heeft. Alle leuke leden die mee waren en het beste van zichzelf gegeven hebben. Wat zou 

een kamp zonder leden zijn? De kookouders die er voor gezorgd hebben dat  we elke dag 

verwend werden met lekker eten, vieruurtjes en er ook voor zorgden dat we genoeg drinken 

hadden met het warme weer. We zullen vast nog wel iemand vergeten te bedanken zijn, 

daarom bedankt aan iedereen die er voor gezorgd heeft dat het weer een geweldig kamp 

was. 

In dit boekje vinden jullie een selectie  van de foto’s, verslagen van elke groep (de ene al met 

meer zin geschreven dan de andere), massa’s wist-je-datjes en een overzicht van het 

overheerlijke eten en de verschillende activiteiten. Zo zie je nog eens wat we ook alweer 

welke dag gedaan en gegeten hebben en komen de ouders nog meer te weten dan hun 

kleine spruit ongetwijfeld thuis al verteld heeft. De leden die niet mee op kamp geweest zijn, 

kunnen zo ook eens zien wat ze gemist hebben, om zo al zin te krijgen om volgend jaar mee 

te gaan. Maar voor het zover is, volgt er natuurlijk nog een nieuw jaar boordevol keitoffe ksj-

activiteiten. We hopen jullie dan ook allemaal terug te zien op zaterdag 7 september voor 

onze startdag. Maar we willen jullie geduld niet langer op de proef stellen en wensen jullie 

heel veel leesplezier met dit kampboekje! 

 

PS: De verslagen in dit kampboekje zijn exact getypt zoals ze geschreven zijn. Dus met 

eventuele schrijffouten, gekken woorden, … 

PS2: De foto’s in dit kampboekje zijn maar een kleine selectie van de meer dan 2000 foto’s 

die we hebben. Voor meer foto-plezier nodigen we iedereen uit op onze foto-avond op 14 

september. Binnenkort zal je ook meer foto’s zien verschijnen op onze facebook-pagina. 



  

21 juli 

Activiteiten 

 Avond 

Piepers Het circus pakt uit 

Leeuwkes De regels van de heer 

Deugnieten De olifanten wandelen binnen de lijntjes 

Rakkers De regelende berg 

Sjowers Ik zeg altijd regels zijn zoals tegels: je moet ze volgen 

Jonghernieuwers Pipi in L town 

 

Menu van de avond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soep 

Brood en beleg 



  

Wist-je-datjes 

 
… Het voorkamp zijn werk goed bleek gedaan te hebben? 
… Alles al netjes opgesteld stond toen iedereen arriveerde? 
… Er op de eerste dag al heel wat hamsters kwijt waren van de JH’s? 
… De meesten gelukkig zijn teruggevonden? 
… De hamster van de Kjell de sportiefste is? 
… Die van Hans niets doet buiten slapen? 
… Dat het jaar van ’96 weer de mooiste sjorring zal hebben? 
… Dit heel hard gelogen is? 
… De WC’s heel klein blijken te zijn, vooral voor JH’s en leiding? 
… Het dus een voordeel is om niet al te groot te zijn? 
… De rakkers grote fan zijn van de rivier? 
… Hun kleren de eerste dag al kletsnat waren? 
… De piepers er jammer genoeg nog niet bij zijn? 
… We nog maar vier dagen in ongeduld moeten wachten? 
… Het lekker warm was in de bus? 
… Brinte aan het zagen was over wanneer we eindelijk op de kampplaats zouden zijn? 
… Sita dacht dat de deugnieten een naaktspel zouden doen? 
… De deugnieten de opdracht hebben gekregen om een ei te laten uitbroeden? 
… Ze al een kamp gevonden hebben in het bos? 
… Noor al veel kaarten verzameld heeft? 
… Ze dus aan de leiding staat om de grote prijs te winnen? 
… De leeuwkes ook strijden voor de eerste plaats in hun groot wasknijperspel? 
… We dus wel kunnen zeggen dat de eerste dag al geslaagd was voor alle groepen? 

 

 

 



  

Verslagen 

Sjowers 

Na lang wachten was het eindelijk zover… We vertrokken eindelijk op kamp!  Na een lange 

(warme) busrit kwamen we eindelijk aan ;). Na het avondeten zijn de sjowers bomen gaan 

halen voor de brug te maken van de kampplaats naar het bos. Na een lange dag gingen we 

naar bed en er stond ons een prachtig kamp te wachten  

Xxx Kelly 

Jonghernieuwers 

20-21 juli: we zijn om 8 u aan de molen in Wildert vertrokken met de fiets, we moesten 150 

km fietsen #zwaar we zijn rond 18.00 aangekomen in Tongeren waar we bij een vrouwen 

dino hebben geslapen. We zijn frietje gaan eten en daarna zij we ijsjes gaan halen in een 

ijsjeswinkel er was een groot feest in het dorp met dj regi. We zijn daarna op een terrass 

gaan zitte waar we een uurtje lang gezeten. We zijn daarna naar ons bed gegaan om de 

ochtend erna vroeg te kunnen vertrekken. 21/07: we zijn om 9 u vertrokken omdat we nog 

70 km moesten fietsen. Dit was zeer vermoeiend maar we zijn rond 16.00 aangekomen in 

Lierneux. 

Jochem 

 



  

  

 

 



  

 



  

22 juli 

Activiteiten 

 Ochtend 

Piepers Het circus stelt zijn zaakjes op orde 

Leeuwkes Bob de bouwer bouwt een circustent 

Deugnieten De koorddansers wagen zich op hogere hoogtes 

Rakkers De propere berg 

Sjowers Ik zeg altijd als iets er ni is, moet je het maken 

Jonghernieuwers Den deze gaat er tenminste mooier uitzien als die van vorig jaar 

 

 Middag 

Piepers Het circus pakt er 5 

Leeuwkes We moeten rennen springen vliegen duiken vallen opstaan en 
weer doorgaan! 

Deugnieten Spitter spetter spater, een olifant in het water 

Rakkers De gezellige berg 

Sjowers Ik zeg altijd alst ni af is, heb je nog werk 

Jonghernieuwers Gas op die lollie! 

 

 Avond 

Piepers Het circus helpt een handje 

Leeuwkes De gokkende gokchinezen 

Deugnieten De verdwaalde uil in het circus 

Rakkers De eerlijke berg 

Sjowers Ik zeg altijd als ge ni sterk zij, moet ge u sterk maken 

Jonghernieuwers Vet bruud wordt onze circushut! 

 

Menu van de dag 

Ontbijt Brood + beleg + peperkoek 

Middageten Brood + beleg + bananen 

Avondeten Groentesoep 
Kipsaté + rijst & curry + perzik & ananas 
Frisco 

 

 

 



  

Wist-je-datjes 

… De deugnieten gequizt hebben? 
… Het FC pis tegen FC drollen was? 
… FC drollen gewonnen heeft? 
… We waterspelletjes in de regen gedaan hebben? 
… De deugnieten de dam aan het afbreken zijn? 
… Enkele sjowers hier niet zo blij mee waren? 
… Noor en Sita goed geholpen hebben bij het versieren van de leidingstent? 
… Enkele deugnieten ondertussen echte sjorrers geworden zijn? 
… We mooie zitzakken gemaakt hebben? 
… Er zelfs een vlag aan hangt? 
… Leidster Hilde volgens haar leden heel betrouwbaar is? 
… Er ook 2 leden met haar willen trouwen? 
… Leider Dries niet goed is in het spel Black Box? 
… De rakkers een heel mooie rakkertuin hebben gebouwd? 
… Ze een prachtige dubbelzijdige hangmat gemaakt hebben? 
… Ze ook spoken hebben gezien? 
… Dit eigenlijk verdampend water van de rivier was? 
… Lori en Anouk heel heel graag hagelslag lusten? 
… Ze nog wel moeten leren de juiste dosis over hun boterham te strooien? 
… Kenny de casino-man is? 
… Hij overduidelijk het meeste geld had gewonnen? 
… De leeuwkes een hele mooie glijbaan hebben gesjord? 
… De pieperleiding nog altijd eenzaam is? 
… Ze zelfs al een emotioneel dipje hebben meegemaakt? 
… Deze pijn wel een beetje werd verzacht toen ze mochten helpen bij de casinoavond 

van de leeuwkes? 
… Er onder de leidingsploeg enkele sportieve initiatieven zijn gestart? 
… Er bijvoorbeeld enkele dames zijn gaan joggen? 
… De pieperleiding heel erg productief is tijdens de afwezigheid van hun leden? 
… Er ondertussen al een prachtige douchetent en volleybalveld staan te blinken? 
… Lierneux niet echt mee is geëvolueerd met de rest van België? 
… Er geen bussen rijden tijdens de zomervakantie? 
… Internet niet beschikbaar is hier? 
… Gsm ontvangst ook zwaar te wensen overlaat? 



  

… Hans nog steeds niet kan onthouden hoe de formatie juist gehouden moet worden? 
… We ons eerste Ardense onweer er alvast op hebben zitten? 
… We dachten dat het bos in brand gebliksemd was? 
… Dit eigenlijk gewoon damp was? 
… De rakkers hun leiding niet zouden missen als die niet mee op kamp waren? 
… Ze in dat geval nochtans niet veel te doen zouden hebben? 
… Ze veel tijd spenderen aan het bouwen van een dam? 
… De rakkers met de deugnieten een haat-liefde relatie hebben? 
… De rakkers liever niet in de buurt kwamen van de deugnieten? 
… Dit kwam doordat de deugnieten gewapend waren met waterpistolen? 
… De rakkers dus eerder watjes zijn? 

 

Verslagen 

Leeuwkes 

We hebben een glijbaan gemaakt voor ons. Iedereen mocht sjorren. Toen dat klaar was 

hebben we lekker gegeten. In de namiddag zijn we naar het bos gegaan. Daar moesten we 

allerlei spelletjes spelen. Na het avondeten hebben we veel geld verdiend. We speelde 

casino. Door verschillende spelletjes te spelen konden we geld verdienen. Kenny is 

gewonnen. 

Eloïse 

Deugnieten 

8.00 We staan op. Veel lawaai in de tent door de jongens 

8.45 We gaan eten het is mooi weer 

9.30 Gedaan met eten we gaan sjorren we  

         we sjorren een zitzak 

12.30 middageten banaan met boterhammen 

13.15 gedaan met eten 

Waterspelletjes 

we worden heel nat en we spelen 

met waterpistool 

19.30 We gaan quizen en de 

groepen waren F.C. Drol en F.C. PIS 

en F.C. Drol won 

Noor en Sita 



  

23 juli 

Activiteiten 

 Ochtend 

Piepers Het circus steekt de handen uit de mouwen 

Leeuwkes Beestenboel is blij 

Deugnieten Gein op het plein 

Rakker De dikke berg 

Sjowers Ik zeg altijd als het groen is, moet je er op spelen 

Jonghernieuwers Prakking with the rakking! 

 

 Middag 

Piepers Het circus doet een kunstje 

Leeuwkes De leeuwkes going wild 

Deugnieten Leeuwen horen in een kooi 

Rakkers De grote, hoge berg 

Sjowers Ik zeg altijd groot is ni klein 

Jonghernieuwers Circus hankie pankie Bos 

 

 Avond 

Piepers Het circus deelt de kaarten uit 

Leeuwkes De slimste leeuw van Lierneux 

Deugnieten Wie wordt de baas van het circus 

Rakkers De snelle berg 

Sjowers Ik zeg altijd als ge het ni weet, kunt ge beter zwijgen 

Jonghernieuwers Doekoe for the mo money 

 

Menu van de dag 

Ontbijt Brood + beleg + yoghurt 

Middageten Broodjesbar 

Avondeten Komkommersoep 
Worst met bruine saus + wortelstoemp 
Saromapap 

 

  

  

 

 



  

Wist-je-datjes: 

… De dag vandaag weer met een stralende zon begon? 
… Dit iedereen wel goed gezind maakte? 
… De deugnieten pleinspelen hebben gedaan? 
… Bij hockey het ene team de anderen met 5-0 verslagen heeft? 
… De kookouders voor ons heerlijke milkshakes gemaakt hebben? 
… De leeuwkes en deugnieten samen een bosspel gedaan hebben? 
… Enkele groepen van de 4 er in geslaagd zijn om een McDo en een cinema te 

verzamelen? 
… We daarna probeerden te varkensbakken maar de regen ons stoorde? 
… Leiders Jelle en Sam op het slimme idee kwamen leidster Amber onderuit te halen 

met een touw? 
… De eieren van de deugnieten meer en meer uitkomen? 
… Ook de deugnieten vanavond casino gedaan hebben? 
… Het geweldige spel viltstifttol niet zo’n succes was? 
… Enkele jongens hun nagels gelakt hebben in flashy oranje, roze en groen voor 350 

dollar? 
… Ze met hun gewonnen geld geweldige tongtattoo’s konden kopen? 
… De jongens van de deugnieten een zeer grondige tekencontrole gedaan hebben? 
… Ze er gelukkig geen gevonden hebben? 
… Ryan er niet zo goed in is om op zijn kont te blijven zitten? 
… De deugnietenleiding de pieperleiding wilt bedanken voor hun hulp bij het casino? 
… Het weerbericht hier niet zo juist is? 
… Olli de olifantentemmer nog steeds ontvoerd is? 
… Ambilicious haar been gebroken heeft door over een bed te vallen? 
… De Frans vandaag 56 jaar werd? 
… Hij Ambilicious heeft genezen met een lekkere lolly? 
… Alle leden en leiding er ook eentje kregen? 
… Er al piepers zijn die al post hebben gekregen, terwijl ze er zelf nog niet zijn? 
… De leeuwkes leider Thijs vroeger een lelijke man vonden? 
… Ze hem niet herkenden op een foto? 
… Manitas volgens hen Avatar heet? 
… Dit waarschijnlijk nog komt doordat hij vorig jaar een kapsel had in de vorm van een 

pijl? 
… Rune en Anouk heel goed een bank kunnen laten kantelen? 
… Margo kan zingen met water in haar mond? 
… Eloïse later fotomodel gaat worden? 
… Duije wel een enorme pechdag had vandaag? 
… Leider Thijs een meisje is?   
… Dit eigenlijk al jarenlang geweten is? 
… Kjell niet kan koprollen? 
… Xanthe een hele mooie broek aanheeft? 
… De mannelijke leiding dit niet vindt? 
… Dat komt omdat ze gewoon jaloers zijn omdat ze zelf niet zo’n broek kunnen dragen? 
… Jochem van de JH’s dacht dat hij een teek had tussen zijn billen? 
… Dokter Bert ernaar kwam kijken? 



  

… Er uiteindelijk niets was? 
… De rakkers echte bergbeklimmers zijn? 
… Het niveau van de kreten niet erg hoog is? 
… Het alle dagen carnaval is? 
… Sjowers niet kunnen volleyballen? 
… De pieperleiding vandaag weer goed hun best gedaan hebben? 

 

Verslagen: 

Piepers 

Vandaag was het weer eens een ledenloze dag voor de pieperleiding. We stonden op met 

een grote gigantische leegte in ons hart. We begonnen aan een hoop voor ons betekenisloze 

taakjes zoals het afmaken van de douchetent, het opstellen van een volleybalveld en het 

installeren van een lichtpaal. Tegen 11 uur mochten we bij de kookouders op bezoek komen. 

De pieperleiding mocht de broodjesbar voorbereiden. Leuk leuk leuk . We smeerden 

anderhalf uur lang en toch was het maar niptekes genoeg. Na het eten deden we een plat 

rustje. We schreven brieven, knipten kaartjes en deden babbeltjes. Na de middagpauze 

speelden Jef en Jolien mee met het zeer originele en goed gevonden bosspel van de JH’s. 

Xanthe en Michiel gingen op zoek naar een Bondsdagplekje. We fietsten en vonden, keerden 

terug en aten meloen. Daarna was het ongeveer tijd voor peejkesstoemp met bruine saus en 

casinoavond met de deugnieten. Achteraf sloten we onze ogen en kwamen we weer een 

nachtrust dichter bij de komst van onze geliefde leden. 

De pieperleiding 

Sjowers 

Deze dag op het fantastisch kamp begon 

natuurlijk toen we gewekt werden door het 

animatieteam. In de morgen deden we 

pleinspelen maar het was heel warm. 

Daarom waren we heel blij toen we hoorden 

dat we in de namiddag beekdaltocht gingen 

doen. Ik, Bob en Kelly waren een paar keer 

gevallen door de gladde stenen maar dat 

was alleen maar lachen. In de avond deden 

we blokken. De vendel “Ik ben Hans en ik 

ben gay club” was gewonnen. Daarna was 

het al weer tijd om te gaan slapen.  

Tot de volgende! 

Anne 



  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

24 juli 

Activiteiten 

 Ochtend 

Piepers Het circus maakt zich klaar 

Leeuwkes Pief poef paf de leiding trapt het af 

Deugnieten Laat het beest in je los: deel 1 

Rakkers De vlakke berg 

Sjowers Ik zeg altijd bomen vangen veel wind 

Jonghernieuwers Bekijk het maar! 

 

 Middag 

Piepers Het circus keek en zag dat het goed was 

Leeuwkes Wiiiijjjj zijn brave leeuwen! 

Deugnieten Laat het beest in je los: deel 2 

Rakkers De natte berg 

Sjowers Ik zeg altijd liever groot als klein 

Jonghernieuwers De leiding is te lui en daarom geeft ze de brui 

 

 Avond 

Piepers Het circus aan de vooravond van een nieuw tijdperk 

Leeuwkes Ni verzwakken, blijven pakken 

Deugnieten Een trapeze laat je vliegen 

Rakkers De beschreven berg 

Sjowers Ik zeg altijd liever proper als vuil 

Jonghernieuwers Killa faka dang fifi weezelf 

 

Menu van de dag 

Ontbijt Brood + beleg + wentelteefjes 

Middageten Brood + beleg & frikadellen in tomatensaus 

Avondeten Brocolisoep 
Gebakken patatjes + stoofvlees + tomaten & sla 
Warme vanille pudding 

 

 

 

 

 

 



  

Wist-je-datjes 

… Julie goed kan rappen? 
… Onze koorddanseres last heeft van hoogtevrees? 
… De rakkers hun leiding een hele dag hebben moeten verwennen? 
… Ze ook de berg hebben beklommen? 
… Er blijkbaar toch Walen bestaan die vloeiend Nederlands spreken? 
… Julie liever op de grond ligt dan op een stoel zit? 
… Het weer in de Ardennen heel raar is? 
… De leiding beter kinderliedjes kan meezingen dan de kindjes zelf? 
… De rakkers vandaag goed uitgerust waren? 
… De leiding dit niet was? 
… Dit kwam omdat Thijs geen klok kan lezen en iedereen een uur vroeger wakker 

gemaakt heeft? 
… Heel veel leiding hier helemaal niet blij mee was? 
… De rakkers grote fans zijn van carnavalmuziek? 
… Er veel jongensleiding zijn die zich vandaag terug heel jong voelden? 
… De JH’s stage gehad hebben vandaag? 
… Ze het goed gedaan hebben? 
… De deugnieten met het bosspel ziek werden en medicijnen moesten verdienen? 
… Ze in de middag 1 tegen allen gedaan hebben? 
… Ze alle opdrachten buiten eentje volbracht hebben? 
… Dit tandpasta opeten was? 
… De leeuwkes-deugnieten –en JHleiding vandaag dus van een dagje rust konden 

genieten? 
… Het voor de verandering nog eens geregend heeft? 
… Het in de namiddag wel weer lekker zonnig was? 
… De deugnieten deze avond vertrouwensspellen gedaan hebben? 
… De oma van de Peetersen weer alles beter kon vandaag? 
… Jimmy alles gay vindt? 
… Bert beweert dat hij heel goed is in badmintonnen? 
… Hij er zeer bezweet van werd? 
… Het zo erg was dat Amber dacht dat hij in de regen had gelopen? 
… Leider Thijs water met zout heeft gedronken? 
… Hij nog altijd niet weet wie dit gedaan heeft? 
… Dit tot groot plezier van Hans is? 
… De leeuwkes gewonnen hebben van hun leiding in het leden-leidingspel? 
… Hun leiding dus hun eerstvolgende karwei gaat doen? 
… Er volgens de mannelijke leiding veel homo’s in de KSJ zitten? 
… Dit dan ook weer gaat over het mannelijke deel van de leidingsploeg? 
… Sita, Noor en Skout leider Marc behoorlijk gek vinden? 
… Max een oogje heeft op Alissa? 
… Kjell zielig is omdat hij zijn speeltje al kwijt is? 
… En ook wel omdat hij niet kan koprollen? 
… In Bart toch wel stiekem een valsspeler schuilt? 
… Bob twijfelt welke weg hij op moet en daarom tegen een boom is gelopen? 
… Anne de giechelkoningin is? 



  

… Floris een goede handelaar is? 
… Maar een quiz niet zijn sterkste 

kant is? 
… Wietske niet zo goed 

griezelverhalen kan vertellen? 
… Manitas graag mensen pest met 

deo? 
… Hij dit doet door op hun 

kopkussen te spuiten? 
… Je dit na drie dagen nog ruikt?  

 

Verslagen 

Deugnieten 

We kregen leiding van de 

jonghernieuwers. In de voormiddag hebben we een bosspel gedaan. Er heerstte een ziekte 

en je moest proberen te genezen. In de namiddag moesten we allemaal leuke opdrachten 

doen, zoals: koek happen, ballonen kapotblazen, zeep opzepen en nog veel meer. In de 

avond waren het vertrouwensspelen, zoals achterover vallen in iemands armen, spellen met 

blinddoeken enzovoort. Samengevat: het was een leuke dag! 

Skout en Jimmy 

Jonghernieuwers 

In de voormiddag moesten we stage geven aan de deugnieten. JK zat in het groepje met 

Axelle en Jochem # leuk, we hadden een leuk bosspel bedacht door Axelle # dikkepret na het 

middageten # lekker, met de deugnieten moesten we stage geven aan de leeuwkes # 

vermoeiend. Dit keer speelden we een bosspel bedacht door Jochem en mezelf #warm 

weer, nadien hebben we avond eten gegeten met de leeuwkes. Daarna zat onze dag stage 

erop. # vermoeiende dag 

Jasper Vroegrijk 



  

 



  

25 juli 

Activiteiten 

 Ochtend 

Piepers Het circus trekt erop uit 

Leeuwkes De sterke stappertjes op tocht 

Deugnieten De vlijtige stappertjes 

Rakkers De zijn-we-der-al berg 

Sjowers Ik zeg altijd alst hier ni goed is, ga je naar een ander 

Jonghernieuwers Hasta la vista! 

 

 Middag 

Piepers Het circus is compleet 

Leeuwkes De sterke stappertjes op tocht 

Deugnieten De vlijtige stappertjes 

Rakkers De zijn-we-der-al berg 

Sjowers Ik zeg altijd zonder ons ist minder plezant 

Jonghernieuwers Hasta la vista! 

 

 Avond 

Piepers Het circus trekt de donkere bossen in 

Leeuwkes Frits de postduif vliegt naar het noorden 

Deugnieten Pipi de clown maakt zich schoon 

Rakkers De vertrouwde berg 

Sjowers Ik zeg altijd zonder ons ist minder plezant 

Jonghernieuwers Hasta la vista! 

 

Menu van de dag 

Ontbijt Brood + beleg + chocolade 

Middageten Lunchpakket 

Avondeten Tomatengroentensoep 
Hamburger + bruine saus + spinaziestoemp 
Fruitcocktail 

 

 

 

 

 

 



  

Wist-je-datjes 

… De rakkers vandaag ongeveer 18 km hebben gewandeld? 
… Ze dat na de kayaktocht alweer vergeten waren? 
… Stijn en Rolf 6 keer zijn omgekanteld met hun boot? 
… Julie en Brinte ook regelmatig vastzaten op stenen? 
… Er gelukkig genoeg Franstalige knappe jongens waren om hen te komen redden? 
… De rakkers elkaar heel goed vertrouwden? 
… De piepers vandaag zijn aangekomen? 
… De pieperleiding en leider Thijs heel vroeg moesten opstaan om op tijd in Essen te 

zijn? 
… Justin Bieber als sterrenbeeld vis heeft? 
… June het wel spijtig vindt dat ze geen vis is? 
… Mathijs ons vandaag wist te vertellen dat je op universiteit De Gitok auto’s leert 

bouwen? 
… De piepers al 1 waterschoen zijn verloren in de rivier? 
… Leiding Thijs en Amber cultuurbarbaren zijn? 
… Dit omdat ze the fresh prince of bell-air “niet kennen”? 
… De leeuwkes dachten dat ze 40 km gingen stappen? 
… Dit eigenlijk een mopje was?  
… Ze wel een mega grote dam gebouwd hebben? 
… Veel leeuwkes een kleimasker hebben aangebracht op hun lichaam? 
… Dit goed is voor een mooi velletje volgens leidster Amber? 
… Onze dagtocht jammer genoeg werd onderbroken door een plotse regenbui? 
… Leider Thijs bedankt is om alle leeuwkes terug naar de kampplaats te rijden met zijn 

auto? 
… Volgens Anthony de rivier warmer wordt als je er op schijnt met een zaklamp? 
… De Piepers ‘Capture the flag’ speelden? 
… Ze dit deden in het diepe donkere bos? 
… Dit bos eigenlijk niet zo donker was? 
… Beide ploegen vonden dat de andere vals speelde? 
… De deugnieten op dagtocht zijn geweest naar de Ninglinspo? 
… De jongens heel flink zijn volgens leider Bert? 
… Er leuke glijbanen waren in de rivier? 
… Sita, Skout, Marco, Jimmy en leidster Jolien de hele tocht naar beneden door de rivier 

gegaan zijn? 
… Max ook het grootste deel door de rivier gegaan is? 
… De jongensleiding van de deugnieten dus een beetje watjes zijn? 
… Niemand echt hard gevallen is? 
… Skout wel heel erg veel gevallen 

is? 
… Ze echter geen flauwe is? 
… De leeuwkes en deugnieten 

vandaag ook brieven hebben 
geschreven? 

… Dit bij de ene al wel wat sneller 
gaat dan bij de andere? 



  

Verslagen 
 

Leeuwkes 

We gingen vandaag op dagtocht. We moesten de schat van Kapitein Haak vinden. Na lang 

stappen vonden we hem onder de grond. Er zat een lekkere verrassing in. Na de snoepjes te 

hebben opgegeten, hebben we een dam gebouwd en onze gezichten ingesmeerd met klei. 

We hebben ook lekkere sandwiches gegeten. Plots begon het te regenen, heel hard. We zijn 

gaan schuilen. Thijs ging ondertussen de auto halen om ons terug te brengen. Op de 

kampplaats hebben we brieven geschreven en gezwommen in de beek. ’s Avonds hebben 

we onze witte t-shirt beschilderd. En toen gaan slapen. 

Margo, Yentl en Anouk 

Rakkers 

We waren als vroegste op zelfs nog voor Hans en Thijs want we moesten 20 km stappen het 

was een heel eind toen we helemaal uitgestapt aankwamen in coo en we naar de parking 

van plopsa coo kwamen we erachter dat we gingen kanoen. We zaten vaak vast of met een 

boot vol met water. Er waren ook veel stroomversnelingen en een stuk of 3 watervallen. 

Thomas was gezonken dat vonden we wel grappig! 9 km later wanneer we aankwamen 

sommigen drijfnat en sommigen kurkdroog waren we de 20 km stappen al lang vergeten. De 

kookouders kwamen ons na de vermoeiende maar zeer geslaagde dag weer ophalen,toen 

we aan kwamen waren de piepers al gearieveerd. Toen we lekker gegeten hadden in de 

avond hadden we nog een leuke avond activiteit met teambuilding en vertrouwen spelletjes 

onder anderen: lopen door handentunnel, vallen in de cirkel ons door over en onder armen 

te gaan uit de knoop te halen, op een tafel gaan staan en je laten opvangen(je laten vallen 

dus), en tot slotte nog een blindparcours aflegen waarbij de ander zegt hoe je moet gaan. 

Eng leuk en ook wel moeilijk. Het was tijd om uiteindelijk te gaan slapen wat zonder enige 

moeite ging natuurlijk!!! Alvast en zeker een super tof kamp!! 

Rolf 

Sjowers 

We vertrokken samen met de jonghernieuwers aan onze tocht met al die heuvels na 

ongeveer 35 km kwamen we aan bij paintball en speelde de sjowers tegen jonghernieuwers 

nadat we klaar waren vertrokken we door naar Robertville waar we onze slaapplaats bij de 

2e keer al hadden. We kregen daar ook ontbijt en daarna wilde we terug vertrekken, maar 

Floris was z’n fietssleutel kwijt, gelukkig was het meer niet zo ver naar het meer dus lieten ze 

de fiets mee opalen bij het meer. Het meer was wel lekker warm ondanks de regen. Er was 

in het meer ook een watertrampoline dat was echt leuk, na ons waterplezier fietste we 40 

km terug dat ging best goed 1 heuvel was wel zwaar, hij was 437 m hoog maar alles wat 

omhoog ga is ook weer naar beneden. 

Wietske     



  

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

26 juli 

Activiteiten 

 Ochtend 

Piepers Het circus verschijnt op het toneel 

Leeuwkes Elke leeuw heeft ballen aan zijn lijf 

Deugnieten Bouw je circus uit 

Rakkers De Mega Mini berg 

Sjowers Ik zeg altijd zonder ons ist minder plezant 

Jonghernieuwers Hasta la vista! 

 

 Middag 

Piepers Het circus frist zich op 

Leeuwkes Vuile vetzakken veulleken vrolijk 

Deugnieten Vang de tijger 

Rakkers De beboste berg 

Sjowers Ik zeg altijd zonder ons ist minder plezant 

Jonghernieuwers Hasta la vista! 

 

 Avond 

Piepers Het circus geeft een seintje 

Leeuwkes Mastar Prapar gaat andar da daach 

Deugnieten Krijg al maar schrik 

Rakkers Gokberg 

Sjowers Ik zeg altijd pijn is fijn met een p 

Jonghernieuwers Leipe shizzle with the hamstercrew 

 

Menu van de dag 

Ontbijt Brood + beleg + cornflakes 

Middageten Brood + beleg + wentelteefjes 

Avondeten Kervelsoep 
Gebakken patatjes + vidé + geraspte worteltjes & komkommer 
Chocomousse 

 

 

 

 

 

 



  

Wist-je-datjes 

… Marco en Ryan goed kunnen springtouwen? 
… De meisjes van de deugnieten een offday hebben? 
… Deugnieten goed stront kunnen maken? 
… Ryan de bowlingkegels stout vindt? 
… Dit is omdat ze omvallen? 
… Hij ze toch ook wel grappig vindt? 
… Marco, Ryan, Jimmy en Jules geen water meer willen drinken vandaag? 
… Ryan en Marco kleine babylongetjes hebben volgens leider Bert? 
… Een ballon kapot blazen toch wel moeilijk is? 
… Kwik en Flupke het megacircusspel gewonnen hebben? 
… Dit Arjen en Max zijn? 
… De leiding een fontein heeft staan? 
… De fontein leeg is? 
… Sita dacht dat leider Bert bijna 40 jaar oud is? 
… Leidster Hilde vanavond jammer genoeg naar huis vertrokken is? 
… De rakkers en de andere groepen haar heel hard missen? 
… We hopen dat ze met het kampvuur nog terug komt? 
… Anthony zijn lievelingsdrank koffie is omdat er suiker in zit? 
… Er een vreemde geur over het kampterrein hangt? 
… Niemand weet waar deze vandaag komt? 
… Femke later in de McDo wilt gaan werken? 
… Leider Thijs dit heel leuk zou vinden? 
… Leider Jef vindt dat ze beter chiefoperationofficer-doctor wordt? 
… Mestkevers volgens Joachim alleen naar Rock ’n Droll luisteren? 
… De sjowers op 2daagse zijn geweest en 40 km hebben gefietst? 
… Manitas denkt dat het meer was omdat ze over bergen moesten? 
… Dit dan meer km’s zijn dan op een vlakke weg? 
… Anne haar nationaliteit vrouw is? 
… Floris zijn fietssleutel kwijt is geraakt op tweedaagse? 
… Dit al zijn reservesleutel was? 
… Marijn zijn lievelingsdag elke dag is? 
… Regi het vandaag ook heel leuk vond? 
… June al elke maaltijd haar hele bord heeft leeggegeten?   
… Wij hierover aangenaam verbaasd waren? 



  

… June op tafel heeft gedanst? 
… Anthony zijn verloren waterschoen is teruggevonden? 
… Dit heel bijzonder is? 
… Noah en Kenny graag over borsten praten? 
… De WOLK vandaag is binnengevallen? 
… De JH’s terug zijn van tweedaagse? 
… Ze de eerste dag gepaintbald hebben tegen de sjowers? 
… Het gras in Lierneux ook groen is? 
… De JH’s wel 3 uur hebben gezocht naar een slaapplaats? 
… De buurman redelijk moeilijk is? 
… We ons daar niet door gaan laten doen? 
… Noor bijna een nagelstudio kan beginnen? 
… De leiding en leden van de deugnieten beiden gewonnen hebben met leiding tegen 

leden? 
… Bijna iedereen vandaag in de rivier gezeten heeft? 
… Er volop aan een dam gebouwd wordt? 
… Dit het kind in leider Bert naar boven haalt? 

 

Verslagen 

Jonghernieuwers 

We vertrokken met de fiets heel 

vroeg in de ochtend, na een stevig 

ontbijt met de sjowers. Toen 

hebben we 28 km gefietst samen 

met de sjowers richting de paintball 

“Sniperzone” waar we tot 4 uur 

gepaintballed hebben tegen de 

sjowers. Nadien zijn we naar 

malmedy geweest en hebben we 

lekker gegeten, en hebben we lang 

naar een slaapplek gezocht en 

hebben we ze gevonden. Toen zijn 

we op stap gegaan. En ’s morgens vroeg terug vertrokken naar een zwembad maar het was 

slecht weer dus hebben we wat gedronken en gekaart op een teras. Tegen de middag zijn 

we terug gefietst naar de kampplaats. Dit was onze tweedaagse. 

Alissa Hendrikx 

 

 

 

 



  

Leiding 

De leiding heeft op kamp zijn eigen spel waarbij verschillende opdrachten uitgevoerd 

moesten worden. Één van de opdrachten was het schrijven van een liedje. Jolien Van der 

Burgt heeft dit zo goed gedaan, dat we iedereen willen laten meegenieten hiervan. Daarom 

vindt u hieronder de tekst. 

Voor ze er waren, was het oke, 

Maar toen kwamen de piepers 

om leuke dingen te doen 

hier bij het circus, van de Fransiscus, 

Fransiscus. 

Hier op kamp in Lierneux 

met de K-S-J 

dat worden wij echt nooit beu 

ga je mee? He-e-e 

Nu kunnen de piepers ook leuke 

spelletjes doen 

zoeken naar den Olli, hij lust misschien 

wel meloen. 

de olifant is dan niet meer 

alleen, 

niet meer alleen. 

Hier op kamp in Lierneux 

met de K-S-J 

dat worden wij echt nooit beu 

ga je mee? He-e-e 

Ik heb nu echt wel genoeg van 

al dat gerijm,  

dus hier komt nu een eind, 

bijna klaar, nog een paar 

zinnen maar, 

een paar zinnen maar 

jullie zijn een toffe 

leidingsploeg 

en ook morgenvroeg staan jullie 

allemaal weer klaar 

jullie zijn tof een toffe leidingsploeg 

maar ook morgenvroeg staan de 

piepertjes daar klaar. 



  

 



  

27 juli 

Activiteiten 

 Ochtend 

Piepers Het circus heeft het licht gezien 

Leeuwkes De zedige zondaars zoeken zedige delen 

Deugnieten De reus in het circus 

Rakkers De slimste berg 

Sjowers Ik zeg altijd ne goeien elektrikker is ni den Thomas 

Jonghernieuwers La vida loco 

 

 Middag 

Piepers Het circus trekt de wijde wereld in 

Leeuwkes N ht crcs mt j gd krt lzn 

Deugnieten De leeuw zegent het circus 

Rakkers De heilige berg 

Sjowers Ik zeg altijd als ge water in je kelder hebt, doe je beter een korte 
broek aan 

Jonghernieuwers Gezellischap enzeu 

 

 Avond 

Piepers Het circus wast zijn olifanten 

Leeuwkes Chiro cacao afgelakte frisco 

Deugnieten De dieren krijgen hun feestmaal 

Rakkers De lekkere berg 

Sjowers Ik zeg altijd je kan beter in iets geloven dan niets 

Jonghernieuwers Leeuw Leo in het hoenderhok 

 

Menu van de dag 

Ontbijt Brood + beleg + speculaas 

Middageten Brood + beleg + gebakken boterhammenworst 

Avondeten Kippensoep 
Frietjes + curryworst + koude groentjes 
Cornetto 

 

 

 

 

 



  

Wist-je-datjes 

… De deugnieten in hun zelfverzonnen verhalen wel heel veel moorden en zelfmoorden 
en wedergeboortes lieten voorkomen? 

… Het daarna nog onrealistischer werd? 
… Jonas, Jasper en Rudy van de WOLK op bezoek zijn? 
… Leo er ook weer is? 
… Het dus vandaag K-dag is? 
… We hier heel blij mee zijn? 
… Het ook vandaag weer geregend heeft? 
… De deugnieten niet zo’n fan zijn van 

Bumba? 
… Ze zelfs een val gemaakt hebben in hun 

tent om Bossie te laten vallen? 
… Jimmy, Jules en Marco fan zijn van New 

Kids? 
… We wel 20 min dode vis hebben gespeeld? 
… Julie en Marco hierbij bijna in slaap vielen? 
… Bert deze middag eerder afwezige vis was?  
… Marco en Max een goede siamese 

tweeling zijn? 
… De dino’s van de deugnieten gisteren 

uitgekomen zijn? 
… Ze er vandaag al 1 kwijt zijn? 
… Ryan een goede poepschepper was? 
… Marijn met het verkeerde been uit bed is gestapt vanmorgen? 
… Hij jeuk krijgt van dode vis te spelen? 
… Emma zegt dat ze gulzig is? 
… Regi ons wist te vertellen dat hij graag pita eet? 
… De piepers en leeuwkes vandaag tijdens de K-activiteit geleerd hebben over de 7 

zonden? 
… Nikki het wel gezellig zou vinden om ziek te zijn op kamp want dan kan ze gezellig 

babbelen met de andere zieken? 
… Jasper zijn kleren super proper zijn? 
… Mathijs het feit dat leider Michiel er al een heel kamp niet is geweest een goed 

voorbeeld vindt van gemakzucht? 
… Kenny, Aitor, Mathias, Anthony en Yentl verbazingwekkend goed dode vis kunnen 

spelen? 
… De K-dag weer een groot succes was? 
… We Leo hier ook voor willen bedanken? 
… Sommige plekken zeer pijnlijk zijn om 

te waxen? 
… Manitas een Iphone 12 heeft? 
… De sjowers vinden dat ze teveel 

karweien moeten doen 
… Floris kan zagen? 
… Kaas?  



  

… De sjowers heel goed patatten kunnen jassen? 
… Kiekeboe heel populair is? 
… Bart veel saboteert? 
… De rest daarom nog meer werk heeft? 
… Bart vindt dat de rest geen hol doet? 
… Dit uitgezonderd Wietske en Floris is? 
… De sjowers vandaag hun kinderjaren opnieuw hebben beleefd? 
… Dit ook voor leider Michiel geldt? 
… De sjowers veel fantasie hebben? 
… Manitas heel goed Frans kan? 
… Anne 2 ballen heeft? 

 

Verslagen: 

Piepers 

Vandaag was het K-dag! Hiep hiep hoera! We werden gewekt, wassen plassen dit dat je kent 

dat. Het ontbijt was een toppertje: speculaas!!! Lekker lekker lekker, hemeltjelief! Dat hou je 

niet voor mogelijk! 

Na het ontbijt was er gepland om groepsfoto’s te maken voor het kampboekje maar dit is 

jammer genoeg in het water gevallen. Na het ontbijt was het tijd voor de pieper-

leeuwkesinterban K-activiteit. Onze geliefde Leo was op bezoek en het centrale thema van 

deze voormiddag waren de 7 hoofdzonden: hoogmoed, woede, hebzucht, onkuisheid, 

gemakzucht, jaloezie, gulzigheid! We speelden verschillende spelletjes in groepjes rond de 

verschillende thema’s. Op het einde van de voormiddag hebben we de puntjes samengevat 

en daarna was het tijd voor gebakken boterhammenworst! Feest voor de vleeseters onder 

ons. Doordat we te kampen hadden met een geheimzinnige en uiterst vreemde epidemie 

werd er een verplichte platte rust van 1 uur ingelast. De piepers en dan in het bijzonder de 

leiders genoten hier met volle teugen van. Het liep zelfs een kwartiertje uit maar dit kwam 

de sfeer alleen maar ten goede. Na de platte rust schilderden we een beetje voor ons 

toneeltje voor het kampvuur. Daarna trokken we terug naar onze slaapkamer om onze 

zwembroekjes, badpakjes en bikinitjes en waterschoentjes aan te doen. Toen we daarmee 

klaar waren, aten we mandarijntjes. Dit viel echt verbazingwekkend ongelofelijk superhard 

in de smaak bij onze liefste schattigste ksjers. Maagjes gevuld kropen we in de beek. We 

deden een beekdaltocht! Dit was ook weeral eens een leuke activiteit en dus een succes. 

Daarna etenstijd, kippensoep, frietjes met curryworst en koude groentjes en achteraf een 

ijsje! Heerlijk natuurlijk . Na het eten was het tijd voor een verfrissend doucheke en een 

lange nachtrust! 

Onze piepers laten we niet vangen door kleine pijntjes dus het was een topdag, hoeraa 

hoeraa hoeraa. 

Leidster Xanthe 

 



  

Deugnieten 

So thooneel doen, opstellen. S’middags gingen we met de rakkers spelen en frieten geten en 

gingen stratego spelen; 

Arjen, Max en Jules 

Sjowers 

Toen we vanmorgen opstonden en naar buiten keken was het weer niet wat we verwacht 

hadden. Het regende, hierdoor konden we onze geplande activiteit niet door laten gaan. 

Omdat de leden nog best wel wat werk hadden voor hun toneeltje bij het kampvuur, hebben 

we dit maar voorbereid in de tenten wegens het slechte weer. Daarna was het tijd om te 

gaan eten en onze platte rust te houden. Hierna was het voor sommige de leukste en voor 

andere een minder leuke activiteit van het kamp, namelijk vetzakken. We zijn begonnen met 

wat te schuiven op het zeil en andere leuke activiteiten zoals levende bowling, flesje vul (niet 

standaard uiteraard),.. maar na deze activiteiten begon het nog maar net. Wij hebben dan 

geworsteld. De leden werden ingesmeerd met frituurvet waardoor ze minder grip hadden op 

elkaar. Daarna werd het bekende mosterd gevecht gedaan en vervolgens naald en draad op 

een vuil zeil enzovoort. Na de hele activiteit hadden de leden de kans om zich af te spoelen 

onder de tuinslang. Al een geluk is het in de namiddag en s ’avonds  mooi weer geweest. 

‘s Avonds was het onze beurt om samen met de Leo en de jonghernieuwers  de K-activiteit 

te doen. We hadden een leuk spel opgesteld over de handel in de wereld. Ieder lid had een 

eigen handel en ze kwamen  van verschillende landen met hun voordelen of nadelen. Al snel 

begon er een kloof te ontstaan tussen arm en rijk. Bart van de sjowers heeft  het spel 

gewonnen. Na het spel heeft Leo nog rond het thema verteld en bevestigd dat dit werkelijk 

gebeurt. Het was een leerrijke avond en  een mooie afsluiter van de dag. Na de bespreking 

was het tijd om te gaan slapen om uitgerust aan de volgende dag te beginnen. 

Sylvie 



  

 

 

 

 

 



  

28 juli 

Activiteiten 

 Ochtend 

Piepers Het circus neemt een duik 

Leeuwkes BONKERZ 

Deugnieten Als een zeeleeuw in het water 

Rakkers De plezierige berg 

Sjowers Ik zeg altijd als het blauw ziet, is het meestal water 

Jonghernieuwers Swimming is not a crime 

 

 Middag 

Piepers Het circus neemt een duik 

Leeuwkes BONKERZ 

Deugnieten Als een zeeleeuw in het water 

Rakkers De plezierige berg 

Sjowers Ik zeg altijd als het blauw ziet, is het meestal water 

Jonghernieuwers Swimming is not a crime 

 

 Avond 

Piepers Het circus staat zijn mannetje 

Leeuwkes De amazing Astrid Bryan in het circus 

Deugnieten De grote circusvergadering 

Rakkers De creatieve berg 

Sjowers Ik zeg altijd wie pijn heeft, is een wener 

Jonghernieuwers Eerst de pieps en dan de hips 

 

Menu van de dag 

Ontbijt Brood + beleg + gekookt eitje 

Middageten Lunchpakket met salades 

Avondeten Groentesoep 
Macaroni met kaas of bolognaisesaus 
Chocoladepudding 

 

 



  

Wist-je-datjes 

… We vandaag op bonsdag zijn geweest? 
… We de Sunparcs in de buurt hebben bezocht? 
… Het heel heel heel leuk was? 
… Er niemand, buiten leiders Dries en Michiel VL, naar daar is gefietst? 
… Dit komt omdat we teveel kapotte kindjes hebben? 
… Er dus vaak op en af moest worden gereden door de chauffeurs? 
… De piepers het een geweldige dag vonden? 
… Nikki stapelzot was van de tomatensoep? 
… Aitor ons wist te vertellen dat je ogen eruit vallen als je niest met je ogen open? 
… Hij er ook bij vertelde dat dat niet echt zo heel leuk is? 
… Marijn het tsjoepke van zijn crocs constant kwijtspeelt? 
… Jitse zijn sjaaltje is kwijtgespeeld in Sunparcs? 
… Anne, Mats en Bob goed zombies kunnen nadoen? 
… Het zo geloofwaardig was dat Xanthe ervoor ging lopen? 
… Er deze dag jammer genoeg ook weer veel zieken zijn gevallen? 
… Er gelukkig ook weer heel wat beter zijn geworden? 
… We hopen dat we heel snel geen zieken meer zullen hebben? 
… De leiding heel veel sandwiches gesmeerd heeft? 
… De bubbelbaden zeker de moeite waard waren? 
… Je jammer genoeg om de zoveel tijd op een knopje moest gaan duwen? 
… Het wonderbaarlijk is dat bijna niemand zijn zakgeld gebruikt heeft? 
… Alle kindjes namelijk veel te druk bezig waren met zich te amuseren in het zwembad? 
… We ons wel moegezwommen hebben? 
… De deugnieten deze avond wel heel braaf gaan slapen zijn? 
… Het lekker warm was in Sunparcs? 

 

Verslagen 

Leeuwkes 

We zijn vandaag naar Sunparks geweest. Daar waren een paar glijbanen en een leuke 

versnelling. Het zwemmen was heel leuk. ’s Avonds hebben we ons toneeltje gemaakt 

samen met 2 andere leiding omdat Thijs en Amber ziek waren. Daarna hebben we onze 

lekkere taart nog gegeten.  

Lori 

 

 

 

 

 

 



  

Jonghernieuwers 

’s Morgens zijn we met de auto vertrokken naar sunparks. Toen we daar aankwamen 

hebben we ons omgekleed en zijn we gaan zwemmen; Tijdens het zwemmen hebben we ons 

goed geamusseert en ook met de kleintjes. In de middag kwamen we allemaal samen om 

daar te eten. We hebben sandwiches met slaatjes gegeten. In de namiddag hebben we nog 

even in het bubbelbad gezeten en met een paar van de piepers en de leeuwkes van de 

glijbaan gegaan. Om half 5 moesten we uit het zwembad en terug met de auto naar de 

kampplaats gegaan. Daar hebben we als avondeten lekkere spaghetti gegeten. Als 

avondactiviteit hebben we interban met de piepers gehad. Ze moesten ons in een dier 

schminken en ons eten en drinken geven. Dit was het einde van een hele leuke dag. 

Karen 

  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

29 juli 

Activiteiten 

 Ochtend 

Piepers Het circus vliegt er in 

Leeuwkes De creatieve congostrijders 

Deugnieten Klim op je hoogste giraf  

Rakkers De stromende berg  

Sjowers Ik zeg altijd alst ni groot is ist klein  

Jonghernieuwers Alles voor de show!  

 

 Middag 

Piepers Het circus op bezoek bij moeder natuur  

Leeuwkes We maken er gehakt van 

Deugnieten Zet je beste speurneus op  

Rakkers De Grave berg  

Sjowers  Ik zeg altijd met 2 is altijd plezanter als alleen 

Jonghernieuwers Water tegen de kater!  

 

 Avond 

Piepers Het circus repeteert 

Leeuwkes Het pringlesmeneertje is ziek 

Deugnieten De grote circusvergadering 

Rakkers De repeterende berg 

Sjowers Ik zeg altijd als ge iets fabriceert, heb je iets nieuw 

Jonghernieuwers Showbizz fart 

 

Menu van de dag 

Ontbijt Brood + beleg + smeerkaas  

Middageten Brood + beleg + pannenkoeken + chocomelk  

Avondeten BBQ 
Waterijsje  

 

 



  

Wist-je-datjes 

… Ryan en Max heel goed op 1 been kunnen staan? 
… We vandaag weer groepsfoto’s getrokken hebben? 
… Iedereen er beeldig opstaat? 
… We morgen alles gaan moeten beginnen af te breken? 
… Kelly een goede stoel is? 
… De leeuwkes vandaag interban hadden met de sjowers? 
… Dit heel leuk was? 
… De Floris het moeilijk kan halen tegen een leeuwke? 
… De broers Michiel en Joachim 1 ploeg waren? 
… De piepers leider Jef ‘Jefferie’ noemen? 
… Ze dit doen omdat ze Jef een ‘bakkes’naam vinden en Jefferie een babynaam? 
… Dezelfde leider Jef vandaag werd achtervolgd door leider Hans met een wc-borstel? 
… De piepers eerst wilden dat Jef harder zou lopen? 
… Ze het toch grappiger vonden toen hij werd ingehaald en werd gewassen met de wc-

borstel? 
… De piepers vandaag circus-stratego hebben gespeeld? 
… Ze allemaal de aap wilden zijn? 
… Dit niet was omdat het de beste was, maar wel omdat het een grappig prentje was? 
… Choco heel lekker is? 
… Het niet meer zo lekker is als het op een ballon zit? 
… De deugnieten goed en graag Jungle speed 

kunnen spelen? 
… Ze eendjes gevist hebben? 
… Deze ondertussen ook lichtgeven in het 

donker? 
… Deugnieten altijd in stilte genieten? 
… Ze een andere identiteit hebben gekregen? 
… Ryan jammer genoeg geen peppi maar kokki 

was? 
… De JH’s vandaag een chiro-activiteit gedaan 

hebben? 
… Ze er redelijk gay uitzagen?   
… We dus blij kunnen zijn dat deze activiteiten 

heel zelden voorkomen? 
… De JH’s wel 4 verslagen hebben geschreven? 
… Jolien van Gool hier heel blij mee kan zijn? 
… De JHleiding dus wel een kleine pluim heeft 

verdiend? 
… De bbq weer geweldig lekker was? 
… We de kookouders dus best nog een willen bedanken voor hun goede kookkunsten? 
… Het einde van het kamp in zicht komt? 
… Elke groep al een mooi toneel voorbereid heeft? 
… Ook het circus van Franciscus bijna klaar is voor de grote show van morgen? 
… Ze enkel nog een kampvuur nodig hebben om licht te hebben? 
… De rakkers echte para’s zijn? 



  

… De leeuwkes al een beetje van hun kleren hebben opgeruimd? 
… Er toch nog even veel rommel ligt als voor het opruimen? 
… Piepers vaak over dikke mensen zingen? 
… Mathijs verzot is op de KSJ-petten? 
… De piepermeisjes vandaag heel de dag hebben gezocht naar een gouden 

paddenstoel? 
… Dit komt door het verhaal dat leider Michiel gisterenavond heeft verteld? 
… Hierin de gouden paddenstoel het paleis van de kabouter koning is? 
… Ze het jammer vonden dat ze het niet hebben gevonden? 

 

Verslagen 

Piepers 

Goedemorgen!! 

Na een uur uitslapen en een heerlijk ontbijt kon weer een leuke dag op kamp beginnen. 

’s Morgens speelden we een circus variant van stratego om zo te beslissen of nu de 

goochelaars of de clowns beter waren. Na een paar beschuldigingen van valsspelen en de 

regels nog eens goed uit te leggen, begrepen alle piepers hoe het spel gespeeld werd. Het 

eerste spel werd gewonnen door de houdini’s en dus de goochelaars, maar de clowns van de 

picolini’s bleven niet bij de pakken zitten en gingen voor een revanche die door hen werd 

gewonnen. Zo moest dus besloten worden dat de clowns en de goochelaars allebei geweldig 

zijn. 

Na een vermoeiende voormiddag in het bos was het tijd voor pannenkoeken bij het middag 

eten, tot groot plezier van de piepers, want eerlijk wie eet er niet graag pannenkoeken? 

Terwijl de piepers uitrusten tijdens de platte rust, stal de leiding al het eetgerief van de 

piepers. Dit moesten ze ’s middags terug verdienen door de opdrachten van 1-tegen-allen 

goed uit te voeren. Hoe meer opdrachten goed werden uitgevoerd, hoe meer eetgerief 

terug gegeven zou worden. 

De ene opdracht werd al leuker gevonden dan de andere, choco van een ballon likken was 

tot niemands verbazing een van de favorieten.  

Niet alle opdrachten waren helemaal klaar tegen de tijd dat er alweer gefloten werd, maar 

de leiding besloot dat de piepers zo goed hun best hadden gedaan dat ze toch alles terug 

kregen. 

De kookouders hadden een heerlijke barbecue klaargemaakt voor het avondeten, dus werd 

er zeker niet geklaagd over het niet lusten van het eten deze avond. 

Na ons buikje goed vol te eten was het tijd voor de avondactiviteit, het was de avond voor 

het kampvuur, dus moest het toneeltje voorbereid worden. Naar jaarlijkse gewoonte zouden 

er weer pieper awards worden uitgereikt. Er moest dus beslist worden wie welke award zou 

uitreiken en wat de leider of leidster in kwestie hiervoor moest doen, of liever moest 

doorstaan. 



  

Nadat iedereen wist wat hij of zij moest doen, gingen we ons wassen om weer een heerlijke 

nachtrust tegemoet te gaan, maar niet zonder een verhaaltje van leider Jef of leider Michiel 

natuurlijk. 

Slaapwel!! 

de pieperleiding 

Deugnieten 

Eerst hebben we ons gewassen en dan was het ontbijt dan hebben we stappenspel gedaan 

dan was het lunch en dan was het platte rust en dan moesten we een identitijdskaart 

maken. Toen was het avondeten daarna hebben we jungle speed gespeeld, dode vis en 

memorij en voleijbal. 

Marco 

Sjowers 

Dit was de voorlaatste dag, dus gingen we in de voormiddag nog eens iets leuk maar simpel 

doen. 

Namelijk een knikkerbaan maken. Jullie zullen wel denken de sjowers die een knikkerbaan 

maken jaja. Ze vonden het allemaal heel leuk. Het was dan ook geen gewone knikkerbaan 

het was van een berg met alle materialen die ze ter plekke vonden. 

Dan was het eten en platte rust, zoals elke platte rust waren de sjowers zeer tam en lagen ze 

heel de platte rust op hun bed. Maar daarna was het natuurlijk weer tijd voor een activiteit 

en ook niet de minste. We deden namelijk interban met de leeuwkes. Elke sjower kreeg 1 of 

2 leeuwkes waar hij of zij heel de middag spelletjes mee deed.  

Dan was het weer lekker avondeten. En daarna deden we iets dat ook elk kamp enkele keren 

moet gebeuren. De voorbereiding van de toneeltjes voor de bonteavond net voor het 

kampvuur. Zo dit was het verslag van de sjowers. 

 

Met vriendelijke groetjes de Sjowers. 



  

  



  

30 juli 

Activiteiten 

 Ochtend 

Piepers Het circus pakt zijn biezen 

Leeuwkes Slooooppppeeeeuh 

Deugnieten We mesten de beestenkooien uit 

Rakkers De verraste berg 

Sjowers Ik zeg altijd alst groen ziet, is je tent leeg 

Jonghernieuwers Weg met de hooi en de zooi 

 

 Middag 

Piepers Het circus zoekt en vindt 

Leeuwkes David de boskabouter bereidt zijn vos 

Deugnieten Bouw je houten circustent 

Rakkers De gesprokkelde berg 

Sjowers Ik zeg altijd als ge door de bomen het bos ni meer ziet, moet je 
ze omkappen 

Jonghernieuwers Pro style sjorring style! 

 

 Avond 

Piepers Het circus placeert een dans 

Leeuwkes NLA aan de macht 

Deugnieten De show kan beginnen 

Rakkers De beroemde berg 

Sjowers Ik zeg altijd waar rook is, is vuur 

Jonghernieuwers Het laatste mietenvuur / het laatste avondje als lid 

 

Menu van de dag 

Ontbijt Brood + beleg + cornflakes 

Middageten Brood + beleg + gebakken ei 

Avondeten Hamburgerbar, take-away 

 

  

  

  

 



  

Wist-je-datjes 

 De pieperleiding er elke dag van versteld staat hoe braaf haar leden zijn? 

 Er af en toe wel eens gezaagd en geklaagd kan worden? 

 Dit wel bij alle groepen zo is? 

 Dit vooral te wijten is aan de 
vermoeidheid? 

 Er al heel veel verloren voorwerpen zijn? 

 Lori heel goed een aap kan nadoen? 

 Rune later actrice moet worden?   

 Leidster Xanthe graag mensen plaagt? 

 Mathijs zenuwslopend traag opruimt? 

 Anthony heel veel dingen niet zo leuk 
vindt? 

 3/4de van de leeuwkes ziek is geweest? 

 Ze het gelukkig allemaal overleefd 
hebben? 

 Het vandaag jammer genoeg al de 
laatste hele dag is? 

 Er hard gewerkt wordt? 

 We vandaag vooral moeten opruimen en 

hout sprokkelen? 

 De deugnieten pas konden beginnen 

met opruimen toen ze de wc’s gekuist 

hadden? 

 Ze dit zeer professioneel en goed gedaan hebben? 

 Het opruimen soms iets minder vlot ging? 

 Vooral het opruimen van alle papiertjes en rommel die op de grond lagen iets lastiger 

was? 

 Ze ook vandaag nog een ei moesten laten uitkomen? 

 De eieren iets te snel uitkwamen en ze enkel een verschrompelde dino bevatten? 

 We alle bedden nog moesten bedekken onder een groot zeil om ze te beschermen 

tegen de regen? 

 Ryan het een beetje lastig had om al zijn papieren die Jolien vooral nog niet mocht 

zien, op te ruimen? 

 De rakkers en deugnieten uiteindelijk allemaal met hun bedden in de kamer naast de 

keuken pasten? 

 We in de namiddag heel veel hout gesprokkeld hebben? 

 Dit bij de ene al iets vlotter ging als bij de andere? 

 We uiteindelijk toch een hele berg hadden? 

 Er ook vreemde vormen in het hout zaten? 

 Enkele leden namelijk een houten hamer gevonden hebben? 

 Het tijdens het sprokkelen jammer genoeg ook regende? 



  

 Dit toch wel een stimulans was om sneller het bos terug in te gaan omdat het daar 

minder regende? 

 We ’s avonds lekkere hamburgers kregen? 

 We de toneeltjes voor het kampvuur moesten uitstellen door de regen? 

 We dan toch in openlucht begonnen zijn? 

 Maar al heel snel moesten gaan schuilen in de reftertent? 

 Dit aantoont dat de buienradar toch niet echt te vertrouwen is? 

 Alle leden weer het beste 

van zichzelf gegeven hebben 

in de toneeltjes? 

 Ryan er prachtig uit zag als 

tijger? 

 Alle leiding een glinsterende 

hoed kregen van de 

piepers? 

 Deze echt wel veel glitters 

afgaf? 

 Circus liernicus een 

prachtige show gegeven 

heeft? 

 Ze hierdoor Olli en zijn 

olifant terug kregen? 

 Het daarna feest was met 

hotdogs en chocomelk? 

 Daarna de overgangen plaatsvonden? 

 We maar liefst 4 nieuwe leiding mogen verwelkomen? 

 We jammer genoeg ook afscheid moeten nemen van 5 leiding? 

 Het kampvuur weer zeer mooi was? 

 Een kampvuur in de regen weer eens iets nieuws was? 

 De laatste dag op kamp er zo ook weeral opzit?  

Verslagen: 

Piepers: 

Gisteren was het de laatste échte dag van het kamp en vandaag zitten we dan weer écht aan 

de laatste dag! Kampvuurdag zoals dat heet. De dag begon vrolijk met enkele acute 

aanvallen van heimwee en verloren uniformen, maar de tranen werden snel gedroogd en 

aan de ontbijttafel was het weer één en al sfeer en gezelligheid. Na het ontbijt kwam er een 

vrij zware taak op de schouders van de pieperleiding; valiezen terug inpakken! Veel ge-van-

wie-is-dit en doe-nu-eens-voort-mannen later kwam het einde in zicht en sleurden we de 

onnoemelijk grote valiezen van ons zoldertje naar beneden. Dan was het tijd voor een 



  

middagmaal en een platte rust. Na de platte rust was het tijd voor een van de belangrijkste 

dingen van het hele kamp; hout sprokkelen! Want zonder hout geen kampvuur en zonder 

kampvuur geen échte afsluiting van het kamp! Er lag een prachtig bos naast onze 

kampplaats en daar doken we dus met alle piepers, leeuwkes, deugnieten, rakkers en 

sjowers in. Veel gezaag en motregen later mochten we dan eindelijk stoppen en was het tijd 

voor de hamburgerbar!!! De piepers en daarbij in het bijzonder Anthony gingen volledig uit 

hun dak en terecht ook want het was écht lekker! Na het eten was het grote moment dan 

aangebroken: kampvuur! Alleen spijtig dat het zo regende. Wachten wachten wachten tot 

het over was, naar Essen bellen om te vragen hoe dat zat met die buienradar en dan nog wat 

meer wachten. Uiteindelijk stopte het en begonnen de piepers aan de uitreiking van de 

Pieperawards. Alles ging goed tot opeens de hemel terug openbrak. Met zen 80 verhuisden 

we naar de reftertent en daar deden we verder onder het vrolijke geklater van al dat water. 

Na afloop van de toneeltjes was het dan tijd om de leden die naar een andere groep gaan 

volgend jaar, over te gooien. We waren met veel dus dit nam wel aardig wat tijd in beslag. 

Na het overgooien van alle leden kwam er het triestigste moment van het hele kamp: het 

kampvuur wordt aangestoken door de leiding die er volgend werkjaar mee stopt. Wenen 

geblazen. Met wazige ogen van de tranen lukte het de 5 nieuwe wolken toch om dat natte 

hout vuur te laten vatten, eind goed al goed. Tijd voor de piepers om in bed te kruipen en 

dat deden we dan ook! 

Morgen gaan we éindelijk naar huis   

Leidster Jolien 

Leeuwkes 

De dag begon weeral vroeg, kwart na 7 op deze laatste dag is geen lachertje. Iedereen is 

moe van het kamp dat er bijna op zat. Maar het moest, want er moest nog super veel 

gebeuren. Nadat het animatieteam was rond geweest om de leden te wekken, zagen we dat 

de leden het er deze dag ook moeilijk mee hadden.  

Na een stevige maaltijd merkten we al snel dat we terug werden volgeladen met energie om 

er een hele dag tegenaan te kunnen gaan! 

Vlak na het eten begonnen de groepen er aan. Alles moest opgeruimd worden. Tenten 

werden afgebroken, valiezen werden ingeladen, sjorringen werden afgebroken,... en ga zo 

maar door. Na een voormiddag hard knoeften was het alweer tijd voor het middageten. Wat 

natuurlijk zoals altijd overheerlijk was.  

Na het eten konden we zoals elke dag genieten van een platte rust. De leden dan toch.. 

Want de leiding moest doorwerken. Ook de leidingstent, de reftertent, en andere algemene 

dingen moesten opgeruimd worden. Dit kon dan gebeuren terwijl de leden wat lagen te 

rusten. Toen de platte rust gedaan was konden we beginnen aan het echte werk. Hout 

sprokkelen! En een hele hoop, dat kan ik wel zeggen.  



  

Spijtig genoeg waren de weersomstandigheden niet ideaal, maar toch slaagde we er in een 

mooie voorraad bij elkaar te krijgen. 

Na het eten konden we genieten van den bonteavond. Wat ook zoals dit jaar een groot 

festijn was! 

Tot slot konden de leiding die besloten hebben de ksj vaarwel te zeggen, het vuur aansteken 

en konden we met zijn allen genieten van een prachtige afsluiter van het kamp 2012-2013! 

Leider Thijs 

Rakkers 

30 juli al, wat gaat een kamp toch snel voorbij. In de voormiddag stond opruimen op het 

programma. Geen leuke taak en zeker niet voor onze rakkers die hun gigantische zwijnenstal 

moesten opruimen. Er was ook goed nieuws want Hilde kwam weer terug vandaag. Maar 

eerst opruimen: Alle spullen in de koffers, bedden uit de tent, tent afbreken en onze sjorring 

moest ook nog tegen de vlakte. Toen onze tent weg was en alle bedden en koffers buiten 

lagen begon het ook nog eens te regenen, maar dat was snel opgelost met een zeil. Geen tijd 

voor pauzes want tijdens de platte rust waren de rakkers druk aan het repeteren voor hun 

toneeltje. Hierna was het tijd om hout te gaan sprokkelen. Hierin gingen ze enthousiast te 

werk, soms een beetje te enthousiast, het ontwortelen van (niet altijd even dode) bomen 

werd niet geschuwd. Na het weeral overheerlijke avondmaal nog een keer repeteren. 

Waarna de Bonte Avond begon. De Rakkers voerden een prachtig (zelfgeschreven!) toneel 

op. Toen alle toneeltjes gedaan waren was er droevig nieuws: we moesten afscheid nemen 

van Hilde die er mee ophielt als leiding. Niet veel later was het tijd om te slapen. 

Leider Thomas 

 



  

 



  

 



  

31 juli 

Wist-je-datjes 

 We vandaag de laatste dingen moesten opruimen? 

 Dit door veel mensen dus ook als de minst leuke dag van het kamp gezien werd? 

 De leden toch goed geholpen hebben met de laatste papiertjes op te ruimen? 

 Ze verder ook nog moesten bekijken of ze nog verloren spullen hadden? 

 Er weer heel veel dingen zijn die blijkbaar van niemand zijn? 

 Ze verder ook nog het te veel aan hout terug in het bos moesten leggen? 

 Ze dus de vorige dag te ijverig geweest waren? 

 Er een enorm lange wachtrij bij de wc was alvorens we in de bus konden stappen? 

 De busrit  richting Essen verbazend vlot verliep? 

 We weer 2 films gezien hebben? 

 Enkele anderen van de gelegenheid gebruik gemaakt hebben om wat bij te slapen? 

 Alle mama’s en papa’s heel blij waren om hun liefste schat weer terug te zien in 

Essen? 

 Dit het echte einde was van een megageweldig supertof kamp? 

 we daarom iedereen willen bedanken die dit mee mogelijk gemaakt  heeft? 

 de kookouders weer 10 dagen lang goed voor ons gezorgd hebben met lekker eten 

en drinken? 

 ook alle leden bedankt worden om zo geweldig goed zichzelf te zijn? 

 de leiding ook wel een pluim verdient om het kamp 10 dagen lang in goede banen te 

leiden? 

Verslagen 

Deugnieten 

Na de laatste avond op kamp waarbij er even gewacht moest worden alvorens den bonte 

avond van start kon gaan door de regen, een avond waarbij alle leden weer het beste van 

zichzelf hebben laten zien in hun zelfgemaakte toneeltjes, eentje waarbij Olli  werd 

vrijgelaten door de circusmaffia na de prachtige show van circus Liernicus, na een avond met 

een kampvuur in de regen, eentje waarbij er afscheid werd genomen van enkele leiding 

namelijk Xanthe, Mathias, Hilde, Marc en mezelf, kon de allerallerlaatste dag op kamp 

beginnen. Meteen ook de minst leuke van dit geweldige kamp. De leiding stond vroeger als 

de leden op om alvast met de opruim te beginnen. Er moesten nog wel enkele dingen 

gebeuren vooraleer we weer met de bus richting Essen konden vertrekken. Nog wat tenten 

opruimen, kampvuur dichtgooien, terrein opruimen, enz. Een uurtje na de leiding mochten 

ook onze leden opstaan om mee op te ruimen. Eerst moesten ze hun bedden en slaapzakken 

opruimen en hun rugzakken inladen. Na wat boterhammen te eten die de kookouders al 

voor ons gesmeerd hadden konden ook de leden met opruimen beginnen. Het terrein moest 



  

nog afvalvrij gemaakt worden en jammer genoeg hadden we de dag voordien te ijverig hout 

gesprokkeld waardoor er te veel was en dit nog terug het bos in gebracht moest worden. 

Verder was er ook nog het traditionele showen van de verloren spullen in de hoop dat deze 

hun eigenaar zouden terugvinden. Met slechts matig succes. Tegen 13 u was het dan 

eindelijk tijd om in de bus te kruipen en aan de tocht richting Essen te beginnen. Deze ging 

zeer snel vooruit dankzij een film (de titel ontgaat met eventjes omdat ik de hele film 

geslapen heb) en in Essen aangekomen was iedereen dolblij om de mama en de papa weer 

terug te zien. Een dik half uur na de bus kwam de camion aan en kon de leiding aan het 

uitladen beginnen, daarna nog de koffers laten ophalen en mijn laatste kamp ooit zat er op. 

Ik wil graag mijn toffe deugnieten en medeleiding bedanken voor dit topkamp, alle andere 

leden, de kookouders voor de goede zorgen, en in het bijzonder eigenlijk alle leiding! Het 

was een prachtig einde van 17 enorm toffe ksj-jaren! 

Groetjes, 

Jolien 

Jonghernieuwers 

Briiiit! Daar gaat weer de wekker, moffel, draai om. Ahjah dat is juist ook, ik ben lekker knus 

buiten blijven slapen aan het kampvuur! Al wat dieper in mijn slaapzak frommelend bedenk 

ik me net dat het weer mijn beurt is om alle leiding wakker te maken, here we go! 

Met de prut in mijn ogen maak ik mijn medekampvuurkompanen als eerste wakker en trek 

ik naar de slaapzalen. Daar aangekomen merk ik al heel wat bedrijvigheid van enkele leden 

die moeite hebben om nog te slapen, dat maakt het er alleen maar makkelijker op om de 

leiding wakker te maken. Hup allemaal uit de veren, voor een allerlaatste dag werken en 

zwoegen! 

Want ja zo kan je de allerlaatste dag voor de leiding & oudste leden wel noemen, een echte 

werkendag, maar dan met een hoofd en lichaam dat geradbraakt is van 10 dagen kamp! Nog 

maar een kwartiertje nadat iedereen uit de veren en de eerste snuggere opmerking valt al. 

We zijn zo laat, de camion van de gemeente is er binnen anderhalf uur al? Jaja, die wekker 

was geheel per ongeluk een uurtje later gaan staan, dat wilt zeggen wat harder travakken. 

Tenten en fietsen ingeladen, camion gemeente weg! Nu het echte werk, den Dribeth camion 

volsteken met koffers, kookgerei, handig materiaal en vooral een eindeloze hoop zooi! Mits 

het nodige gesakker en gehuppel lukte dit alles vrij aardig & op tijd. Van timing gesproken! 

De bus dan, nadat de leden nog een allerlaatste keer de verloren voorwerpen hebben 

overlopen en mee het terrein hebben proper achtergelaten mogen ze één voor één op de 

bus! Eén voor één was wat moeilijk te hanteren dus deden ze het al maar buffelendgewijs 

als een zwerm gieren. Comfortabel en geïnstalleerd, roulez roulez hop naar de mémé en 

pépé! 



  

Bus weg, camions vol! Nog even de propriètaire du camp in het vlomsfrens op zijn gemak 

stellen. Ik moet zeggen,  het was nen schappelijke mens. Een ditje ici en een ditje là, al bij al 

was het allerlaatste overlopen met hem snel klaar.  

Yes, eindelijk 2,5 uurtjes rust in de auto, was dat even buiten Gunter D’s botsautomix 

gerekend. How stop, lunch garden en go! 

 

Dan terug aangekomen te Essen stropen we de mouwen nog eens op voor de allerlaatste 

karwei van vandaag. Camion uitladen!  Koffers, knutselbakken, wasbadjes, pollepels,  

verloren onderbroeken & boembabelupakken alles moet er weer uit. Hop prop in het lokaal, 

den opruim is voor later! 

Dan nog tenslotte die grote reftertent en sjorbalken. Op zo’n momenten vraag je je af 

waarom je die balken niet gewoon geheel op het kampvuur flikkert.  

 

Als volleerde travakkers kon de mannelijke helft het uiteraard niet laten om te lonken naar 

de Vrouwen-KSJ die net hun kamp aan het opstellen waren bij ons. Er was dan ook groot 

jolijt toen deze hulpeloze schaapjes na een uurtje tentopzetten onze hulp maar kwamen 

inroepen. Met de hulp van een paar handige KSJ-harry’s was het zaakje echter snel 

beklonken, zag ik daar de eerste vonken? 

Zo de goede daad voor vandaag is ook weer klaar. Alle rotzooi weg? Lokalen & sjorkoten 

dicht?  Mooi zo, dan is het eindelijk tijd, om het prachtige kamp helemaal, maar dan ook 

helemaal af te sluiten. Waar kan dit beter als op een rustig terrasje aan den Block samen met 

wat (oud-)leiding, kookouders & Jonghernieuwers en toevallige tooghengsten! Santé, geniet 

nog van de verlof en tot 7 september! 

Hans    

Kookouders 

KOOKOUDER OP KAMP, EEN VOORRECHT 
 
Is het een voorrecht of een job kookouder te zijn op een jeugdbewegingkamp? Voor de zes 
kookouders van KSJ Heidebloempje is deze vraag de laatste 10 jaar alvast geen dilemma. Het 
antwoord is duidelijk: een voorrecht. Waarom? De ploeg is goed op elkaar ingespeeld, zeker 
wat de vijf vaste kookouders betreft, Frans, Lydia, Frank, Erna en Mark. Zelf ben ik de zesde 
en het komt zelden uit dat ik een heel kamp 'mag' meemaken. Toch keek ik er naar uit, zeker 
nu ook in het Waalse Lierneux, in 'the middle of nowhere'. Immers een hecht team werkt 
efficiënt en kan de vervelende karweien tot een minimum herleiden. Trouwens die karweien, 
zoals de afwas, besteden we toch uit aan de leden. Zo hadden we elke namiddag tijd om er 
eens op uit te trekken, zelfs met permanent een aantal zieken. Die extra last hebben vooral 
Erna en Lydia op zich genomen samen met de leiders uiteraard, die overbezorgd hun zieke 
kindjes naar de ziekenboeg brachten. In zulke situaties komen de moeder-instinckten 
natuurlijk direct boven, gelukkig maar. 
Zoals elk jaar hadden we nu ook weer ons stamcafeetje op amper 3,5 km afstand, netjes aan 
een riviertje en een watermolen, idyllisch, gemakkelijk bereikbaar per fiets. Maar het 



  

hoogtepunt van het kookouderschap is natuurlijk de lange kaartavond, gekruid met 
tussenkomsten van bondsleider, Hans dit jaar vergezeld ofwel van leider Michiel of leider 
Thijs. Altijd leuk om te horen wat ze in de leiderstent weer bekokstoven en welke speciale 
ingrediënten we nu weer moeten meebrengen. Eerlijk gezegd dit jaar in Lierneux was het 
winkellijstje niet zo bizar. 
En dan het eten. Al zeggen we het zelf, weinig doorsnee-gezinnen bieden meer variatie en 
nog lekkerder eten: frietjes, pannekoeken, gebakken eieren, pasta's, voorafgegaan door 
telkens een bord soep en ook de achterafjes en tussendoortjes mochten er zijn. Natuurlijk is 
het menu de keuze van de leiders, maar we zouden dat ook behoorlijk in de soep kunnen 
draaien, figuurlijk dan. Niets was ooit aangebrand. Kennen jullie het KSJ-kokslied nog: 
'aangebrand is geen vergif, honger is de beste saus'. Dat lied was dit jaar opnieuw niet van 
toepassing, integendeel zelfs soms wat te veel eten op de soep na, die was bijna altijd op. 
En dan het orgelpunt, het kampvuur, voorafgegaan door de aparte nummertjes en de 
'overgang'. Onvoorstelbaar dat de leiders die bengels soms op zo'n korte tijd een nummertje 
kunnen aanleren en ze deden het goed. Als zes- of zevenjarigen al vlot moppen komen 
tappen voor een gehoor van 80 mensen, dan zit er ongetwijfeld pit in de jonge garde en ze 
zijn bovendien met velen. Dat belooft voor de toekomst, koken voor 100 man. Het kampvuur 
zelf is natuurlijk de apotheose van het kamp. Zelf kan ik urenlang in de vlammen staren. De 
lichte motregen probeerde spelbreker te zijn, maar dat is niet gelukt. We bleven kijken, 
murmelen, af en toe iets zeggen, zij aan zij: leiders, leden, kookouders. Zo hoort het op een 
jeugdbewegingkamp. Daar bij kunnen zijn is zeker als je wat ouder wordt,een absoluut 
voorrecht en ik heb er met volle teugen van genoten. 
Namens alle kookouders 
in Lierneux 2013 
 
Guy Van den Broek 
  



  

 

Nichelle, Lenneke, Jasper, Jitse, Matthias, Mathijs, Marijn, 
Emma, Nikki, Regi, June, Anthony, Wout, Aitor, Ite, Ella, 
Lieke, Anouk, Eloïse, Margo, Femke, Kenny, Noah, Robbe, 
Joachim, Anieck, Lori, Yentl, Rune, Duije, Max, Marco, Ryan, 
Arjen, Sita, Noor, Skout, Jules, Jimmy, Rolf, Stijn, Julie, Brinte, 
Christian, Julien, Didier, Michiel, Floris, Anne, Kelly, Wietske, 
Bart, Manitas, Bob, Jasper, Jordy, Jochem, Alissa, Axelle, 
Karen, Michiel, Jolien, Xanthe, Jef, Thijs, Sam, Marc, Amber, 
Jolien, Bert, Jelle, Dries, Hilde, Thomas, Sylvie, Mathias, 
Michiel, Hans, Kjell, Erna, Lydia, Frank, Frans, Guy en Marc 


