


 



Beste lezers en lezeressen 
 
Als jullie dit lezen, ligt het kamp alweer een tijdje achter ons. De scholen zijn 
terug begonnen en de zomer is voorbij. Met dit boekje vol leuke 
herinneringen willen we de zon weer even bij jullie binnenbrengen. Want wie 
denkt er nu niet graag terug aan die 10 fantastische dagen in ‘Far Westteren’?  
Het kamp van 2008 is er zeker en vast weer eentje om nooit te vergeten. Zo 
zaten we ongetwijfeld op één van de rustigste en mooiste plekjes van België. 
Doe daar dan nog eens een grote portie zon en een heleboel spannende 
activiteiten bij en je hebt het perfecte recept voor een onvergetelijke 
zomertijd. Diegene die er niet bij waren, hebben iets gemist. Maar niet 
getreurd, volgend jaar gaan we natuurlijk weer op kamp. Ik kan jullie al 
verklappen dat we dan van 21 tot 31 juli Kasterlee onveilig zullen maken. Hou 
die datum dus alvast vrij in je agenda, want ik weet nu al dat het ook daar 
weer een knaller van formaat zal zijn. Eerst is er natuurlijk nog een heel KSJ-
jaar boordevol leuke activiteiten.  
Maar genoeg naar de toekomst gekeken! Laten we nog even terugdenken 
aan die laatste 10 dagen van juli. Weten jullie het nog, met z’n allen gaan 
zwemmen in de Warande? Of uit volle borst zingen voor Panoramix? Om dan 
nog maar te zwijgen van het kampvuur als geweldige afsluiter! Mis je het al, 
was je het een beetje vergeten of wil je gewoon alles aan je mama, papa, 
oma, opa en vrienden laten zien, dan zal dit boekje je hier ongetwijfeld bij 
helpen. Je vindt er verslagen, wist-je-datjes, foto’s en nog veel meer ‘Far 
Westterense’ dingen. Ook heeft Danny Snack me gevraagd om de tekst van 
zijn liedje in het boekje te zetten. Zo kunnen jullie het luidkeels zingen voor 
iedereen die het wil horen (of niet wil horen) Ik daag jullie bij deze dan ook uit 
om het lied tijdens de eerste activiteit voor de leiding te zingen. Begin maar 
alvast te oefenen! 
Als laatste wil ik iedereen bedanken die ervoor heeft gezorgd dat het een 
geslaagd kamp werd. Hierbij denk ik natuurlijk aan de lieve kookouders die 
elke dag weer een heerlijke maaltijd voor ons klaar hadden. Ook de leiding 
verdient een pluim, want zij deden hun uiterste best om jullie te entertainen. 
En jullie, de leden, mogen we zeker en vast niet vergeten, want wat is een 
kamp zonder leden? Jullie waren fantastisch! Ik ben ongetwijfeld nog een 
heleboel mensen vergeten dus bij deze: BEDANKT, IEDEREEN!  
Verder wil ik jullie niet langer ophouden, want jullie zitten natuurlijk al te 
popelen om de rest van het boekje te bekijken. 
 
 
Veel leesplezier! 
 
 
De leiding  en  
 
 
PS1: De foto’s in dit boekje zijn slechts een zeer kleine selectie van al het 
fotomateriaal dat we verzamelden. Wil je graag alle foto’s bekijken, kom dan 
zeker naar onze fotoavond op zaterdag 27 september. Meer informatie vind 
je in de jodela.  
 
PS2: De verslagen in dit boekje zijn origineel en ongecensureerd. Ook  
eventuele schrijffouten en gekke woorden zijn dus behouden. 



Maandag 21 juli 
 

Menu van vanavond 

Brood en beleg, tomatensoep 

 

Avond 

 
Leeuwkes Wetterse Wetten 

Deugnieten De regels van de sheriff  

Rakkers Prison rules 

Sjowers The most wanted 

Jonghernieuwers The Rules van Piet en John 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wist je dat… 

 
… Chelsey helemaal niet van nat houdt? 
… Jorgen goed tikkertje handicap kan spelen? 
… Bart goed kan dansen? 
… Iris tijdens het eten het liefst uit haar drinkbus drinkt? 
… het knutsellokaal mooi is opgeruimd? 
… Jorgen duopasta als tandpasta heeft? 
… deze ‘pikipiki’ is? 
… den Thijs graag look eet? 
… Xanthe vandaag tegen een paaltje is gereden? 
… haar fiets kapot is? 
… het slecht weer was om te fietsen? 
… de Piepers hun kamp goed begonnen zijn? 
… ze van de knutselbak al een tafel hebben gemaakt? 
… de Deugnieten graag vervelend doen tijdens de formatie en het  
     gebed? 
… de Deugnieten geen woorden met ‘sr’ mogen zeggen? 
… de voetgangerstunnel kei leuter was? 
… de Rakkersleiding de 1ste nacht al 3 pillampen rijker was? 
… de Jef op uitkijk werd gezet zodat ze konden praten? 
… den Thomas NIET gevallen is met de fiets? 
… de Jonghernieuwers nog actief waren na het fietsen? 
… de John de Jonghernieuwers heeft gemist? 
… het voorkamp weer heel hard heeft gewerkt? 
 

 

Leeuwkes  

 

Wetterse Wetten 
 
We hebben allemaal spelletjes gedaan en na het spelletje kregen we een 
wet. Hier is er één: niet met blote voeten op de kampplaats. 
 
’s Avonds eten: boterhammen, thee, melk 
 
Anne 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rakkers  

 

Toen we aankwamen moesten we onze tent gaan zoeken en ons installeren. 
Daarna moesten we wachten met eten tot de fietsers er waren. 
Na een uur konden we eten. Na het eten gingen we regels overlopen met 
een spel: de regels uitbeelden. 
De verliezers moesten de volgende dag de wc’s kuisen. Wij wonnen! 
Phahahaha 
 
Maxime en Lies 
 
 
 

Jonghernieuwers  

 

We hadden met z’n allen afgesproken om 9u aan de molen van de Wildert. 
Zoals verwacht waren om 9u alle Jonghernieuwers aanwezig. De enige 2 die 
er nog niet waren, waren Xanthe en Thijs van de Sjowers. Na lange tijd 
wachten, kwam Xanthe aan. Op Thijs, die het dichtste bij woont, was het nog 
langer wachten. Om kwart na 10, na lang in de regen gewacht te hebben 
en in de molen geschuild te hebben, konden we eindelijk aan onze fietstocht 
beginnen. We waren nog maar in Heide of het eerste ongeval gebeurde. 
Xanthe reed recht tegen een paaltje. Onze middagpauze hielden we aan 
de Metropolis. Onderweg gebeurde er niet veel meer, alleen Jeroen had een 
platte band. Na een lange fietstocht van iets meer dan 100km met veel 
regen en wind kwamen we eindelijk op de kampplaats aan.  
’s Avonds deden we een ‘triotet’ om de gebruikelijke regels te weten te 
komen. Dit was de natte eerste dag. 
 
Jolien 



 



Dinsdag 22 juli 

 

Menu van vandaag 

Ontbijt Brood en beleg, bananen 

Middageten Brood en beleg, smeerkaas 

Avondeten groentesoep, rijst, saté, ananas, pêchen, currysaus en 
yoghurt  

 

Voormiddag 

 
Leeuwkes Hoe maakt u het? Met Rataplan! 

Deugnieten De 8 werken van Danny Snack 

Rakkers The making off 

Sjowers Geeft er mar nen grote bouw aan 

Jonghernieuwers To salute the flag or to saloon the pint?” 

 

Namiddag 

 
Leeuwkes Schots en scheef 

Deugnieten Schuilende sheriff in Wetteren 

Rakkers Woody Woodbekker  

Sjowers Wie wettert da jom? 

Jonghernieuwers De jacht op den indiaan 

 
 
Avond 

 

Leeuwkes Wie wordt multimiljonair? 

Deugnieten Recht naar de vijand van Fletsy Betsy 

Rakkers The great escape 

Sjowers Wie weddert da jom? 

Jonghernieuwers Zheyun Ye-games 

 
 
 
 



Wist je dat… 

 

… de Sjowers vandaag door een fontein zijn gereden? 
… Xanthe haar kaarten te zwaar wegen? 
… den Thijs de pokerking is? 
… de Sjowervrouwen de meeste voorwerpen konden verzamelen in  
     Wetteren? 
… Jorgen zich afvraagt wanneer we ‘citropisch fruit’ eten? 
… dit fruit is dat veel zon nodig heeft? 
… de Leeuwkes boos zijn omdat de leiding vanavond naar de cinema  
     gaat? 
… het een goede film was? 
… Chelsey verliefd is op Jorgen? 
… de Leeuwkes gewonnen hebben met het casino? 
… de leiding nu de afwas van alle Leeuwkes moet doen? 
… Rudy het leukste spel had van de KSJ tijdens het casino? 
… de Leeuwkes de Pieperleiding heel hard willen bedanken? 
… dit is omdat ze voortreffelijk hielpen bij onze casino? 
… Leeuwke Jonas vandaag stonk naar de vijver? 
… Jorgen heel lang zijn adem kan inhouden, zelfs langer dan leidster  
     Ellen? 
… Seppe het spel van de namiddag won? 
… hij dus de sterkste inwoner van Far  
      Westteren is? 
… de Deugnieten gebarbecued hebben? 
… ze zelfgemaakte pizza’s hebben gegeten? 
… ze ook gesmolten marshmallows en  
     popcorn aten? 
… de Deugnieten tijdens hun tocht een  
     luchtballon probeerden te volgen? 
… dit niet zo simpel was? 
… hij terug opsteeg wanneer hij bijna landde? 
… dit hard tegensloeg omdat Fletse Betsy er  
     naar het schijnt in zat? 
… de Deugnieten een koeienwei met koeien 
     zijn doorgewandeld? 
… we toch wel schrik hadden voor een aanval van de koeien? 
… de koeien ons gewoon negeerden? 
… Manitas in plaats van ‘Wetteren’, ‘Wel te rusten’ leest? 
… Babette een vis is? 
… Boris in het hemdje van Chelsey past? 
… hij er erg sexy uitzag? 
… de Piepers vandaag met de grote baas van de Gentse feesten  
     hebben gesproken? 
… deze de Schepen van Cultuur van Gent is? 
… de Piepers vandaag dus naar Gent zijn geweest? 
… ze in Gent wel bedden hebben van €60, maar geen schoenen van  
     €5? 
… Rudy dus goed kan slapen en Jasper niet fijn kan wandelen? 
… Charis Gent op haar duimpje kent? 
… ze deze stad dan ook kent als haar broekzak? 
… ze er slechts twee keer geweest is? 



… Kjell van de Jonghernieuwers dacht dat de toren van Pisa in Rome  
     staat? 
… de Jonghernieuwers die op ’t Gitok naar school gaan en/of de JH’s  
     die hout doen niet goed zijn in hamertje klop? 
… de JH’s twee huisdiertjes hebben? 
… dit onze twee lieve hamstertjes zijn? 
… de John een keiplezant hamsterdoolhof heeft gemaakt? 
… de hamsters dit zelf niet keiplezant vonden? 

 
 

Piepers  

 

Beste ouders van de Piepers, 
De pieperleiding (Charis, Jasper en Rudy) is inmiddels al op kamp. Wat doen 
die daar dan zoal hoor ik u denken. Wel, hier een korte samenvatting van 
onze activiteiten tijdens onze pieperloze dagen. Gisteren hebben we eigenlijk 
helemaal niets gedaan. Dat was nice! Alé ja, we hebben natuurlijk wel iets 
gedaan, maar dat is niet noemenswaardig. Bijvoorbeeld, eum,… het gras 
kortgeknipt, de sjorbalken van groot naar klein gelegd, fietsbanden leeg 
gelaten en terug opgepompt, enz…  
Ons echt nuttig werk begon vandaag pas, vandaag zijn we in Gent geweest 
(zo een 15 kilometer van onze kampplaats) om een bed te kopen en 
schoenen. Ook zijn we op zoek gegaan naar kaartjes van de KSJ om te 
versturen naar buren, ouders, oma’s, opa’s, tantes, nonkels en vrienden. Deze 
waren na een lange en zeer cultuurrijke zoektocht jammer genoeg allemaal 
al uitverkocht. Ook konden ze niet meer bijbesteld worden. Dus mocht je 
jezelf afvragen (en dat zul je!): Waarom geen KSJ-kaartje? Wel, daarom dus! 
We hebben wel een bed gevonden zo dat ik (Rudy) goed kan slapen 
vannacht. Ook zal ik (en de andere twee pieperleiding) tegen vrijdag (P-day) 
vol knallende energie zitten voor vijf spetterende dagen! In Gent hebben we 
trouwens ook nog gesproken met de grote baas van de Gentse feesten in 
eum,… Gent! Zeer leuk gesprek! Verder hebben we natuurlijk ook nog een 
hoop nutteloos werk gedaan maar dat is niet echt interessant. Ik ga jullie dus 
maar laten en wens je een zeer fijn kampboekje!!! 
 
Groetjes, je pieperleiding, Rudy 



Deugnieten  

 

Vandaag hebben we boterhammen met bananen gegeten. We hebben 
een spandoek gemaakt en ene wist-je-datjesbord. Daarna zijn we met de 
BBQ begonnen ☺. De rest at boterhammen met smeerkaas. De BBQ bestond 
uit Zweedse worstjes, curryworst, pizza met pittabroodjes, gebakken 
boterhammen (geen wentelteefjes), marshmallows en popcorn.  
In de namiddag deden we een dorpsspel, meisjes tegen jongens. In de 
avond aten we rijst met currysaus, saté, ananas, perzik en vanillepudding. 
Dan hebben we een tocht gedaan. Er waren keiveel luchtballonnen. Eentje 
zagen we in het groot en die volgden we. 
 
Einde 
 
Mauwerijntje 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjowers  

 

We begonnen de dag met een stevig ontbijt: brood, beleg en een banaan. 
Na de formatie begonnen we met onze activiteit. We moesten zoals alle 
jaren de wasbakken weer sjorren. Na de wasbakken gesjord te hebben, 
sjorde we nog wat hangmatten. 
Toen was het middageten. 
Na de middag gingen we naar het dorp voor een dorpsspel. Dit hield in dat 
we voor elke letter van het alfabet een voorwerp moesten zoeken.  
Na het dorpsspel gingen we terug naar de kampplaats voor het avondeten. 
Dit was geweldig lekker. 
Na de avondformatie gingen we door met onze laatste activiteit voor de 
dag. Dit waren leuke kaartspelletjes zoals: presidenten, poker en blackjacken. 
Hierna kropen we allemaal lekker in ons bedje. 
 
Thijs en Glenn 
 
 

 

 



 



Woensdag 23 juli 
 
 

Menu van vandaag 

Ontbijt brood en beleg, peperkoek 

Middageten Broodjesbar 

Avondeten Komkommersoep, spinaziestoemp, worst, bruine saus en 
vanillepudding 

 

Voormiddag 

 

Leeuwkes Hebbes! 

Deugnieten Shoes in the sheriffsbox 

Rakkers The Needle Doctor 

Sjowers Overal en nergens 

Jonghernieuwers Cowboy Henk en zijn Fierljepstok 

 
 
Namiddag 
 
Leeuwkes Interban Deugnieten: far away in the brush 

Deugnieten Interban Leeuwkes: far away in the brush 

Rakkers The pleasure dome 

Sjowers Wetternat 

Jonghernieuwers Michiel de Vlieger en zijn blinde huisdier  

 
 
Avond 
 
Leeuwkes We blazen de goudmijn op! 

Deugnieten Danny Snacks birthdayparty 

Rakkers You've got mail 

Sjowers Veel getetter in wetter  

Jonghernieuwers Voorbereiding Billy the Kids 

 

 

 

 



Wist je dat… 

 
… de Deugnieten heel veel dozenspelletjes gedaan hebben? 
… den Bob tijdens het eten steeds vervelend doet? 
… hij daarom altijd gepord wordt door Afke? 
… den Bart het spijtig vindt dat de personages van het animatieteam  
     eigenlijk leiding zijn? 
… de Deugnieten lekkere cocktails gedronken hebben? 
… deze gemaakt werden door papa Jos in het Salooncafé? 
… de Deugnieten heel goed in ‘geef 8’ kunnen staan? 
… ze ook een leuk bomendansje kennen? 
… ‘Dode Cowboy’ ook een geliefd spelletje is? 
… Fletse Betsy volgens Bart ‘Betse Fletsy’ is? 
… de Sjowers al 2 kapotte voeten hebben? 
… Jonas het alle twee gedaan heeft? 
… Rudy en Jasper helikopters hebben gekocht? 
… ze over een paar dagen profs zijn in helikoptervliegen? 
… de douches megagoed gemaakt zijn door de Pieperleiding? 
… de douchekoppen vooral zeer goed zijn? 
… ze wel 9 standen hebben? 
… een mevrouw Rudy aanzag als een Gamma-medewerker in de  
     Gamma? 
… de douchetent huisnummer 69 heeft? 
… deze huisnummers zeer goedkoop te verkrijgen zijn in het  
     Kruidvat? 
… de huisnummers goedkoper zijn dan plastieken bekertjes? 
… het Boortjes dag niet was? 
… hij tegen een boom botste tijdens het achteruitlopen? 
… hij ons tijdens de experimentjes goed aan het lachen bracht? 
… beelden hiervan te bekijken zijn op YouTube? 
… Anne de Jonghernieuwersleiding kleine kindjes vindt? 
… de Leeuwkesmeisjes twee keer wonnen met Gotcha van de jongens? 
… ze volledig eerlijk speelden? 
… Boris het tegendeel beweert? 
… de Leeuwkes echte professors werden? 
… niet alle experimentjes even goed wilden lukken? 
… de Jonghernieuwers veel kapotte kindjes hebben? 
… Sylvie een kampvijandje ipv een kampvriendje heeft? 
… hij of zij haar ontzettend moeilijke opdrachten geeft? 
… ze die moet uitvoeren als ze haar kopkussen terug wilt? 
… Boris zijn lief is langsgeweest? 
… ze niet lang is gebleven? 
… de Leeuwkes ze jammer genoeg niet gezien hebben? 
… wolk Matthias Schrauwen vanmorgen op ’t onverwachtse een stuk  
     zeil van de reftertent kwam brengen? 
… we het eigenlijk niet nodig hadden? 
… hij toch bedankt is? 

 

 

 

 



Leeuwkes  

 

Hallo lezers, 
Eerst speelden we met de waterpistolen. Daarna speelden we met de 
Deugnieten een bosspel. We hebben experimentjes gedaan en Boris viel in 
een put! 
 
Jonas 
 

 
 
Rakkers  

 

Hallo iedereen 
In de voormiddag zijn we gaan autoracen. We moesten een auto maken 
van stokken en aan elkaar maken met sjortouw. We moesten die versieren, 
maar als we dat wouwen, dan moesten we ervoor betalen (de mooiste auto 
kreeg een prijs). Voor het maken kregen we 24min. Dan moesten we 
beginnen te lopen (24min/2) Maar de meeste auto’s waren al na 1 toer 
kapot. 
In de namiddag hebben we met water gespeeld en gevulkt. Er lag een zeil 
op de grond en dat spoten ze vol met water. En we hebben op het zeil het 
spel varkensbakken gedaan. En we moesten een spons nat maken en over 
het zeil glijden om het eerste het badje vol krijgen.  
En daarna hebben we gevulkt. We deden pangpang met mayonaise en 
ketchup en toen deden we vlaggenroof en moesten ze om het eerst in een 
badje met rijst en verf gaan zitten. 
En nadien hebben we nog gevochten, maar we moesten ons t-shirt insmeren 
met rijst en verf.  
En na het eten mochten we douchen. 
Eerst was het ijskoud water, daarna wel wat warmer. 
Als je dan klaar waard, mocht je zelf kiezen wat je deed (bv. Kaartjes en 
brieven schrijven) Als de laatste klaar waren, moesten we gaan slapen. 
 
Inne en Nikki 



Jonghernieuwers  

 

De ochtend begon weer net als alle andere ochtenden: het animatieteam 
met Jonas en Jasper voorop. Zij maakten ons wakker met veel toeters en 
bellen. Ze stormden enkele bedden omver en trokken vele slaapzakken los. 
Na dit helse ochtendritueel kwam Johnny Elst, leiding van de 
Jonghernieuwers, binnen met zijn wit-rode toeter. Hiermee maakte hij een 
enorm kabaal. Iedereen was wakker of toch bijna. Nu moest het wasritueel 
zich nog plaatsvinden. De jongens en meisjes liepen naar de wasbadjes en 
deden een dansje voor de leiding waarbij Kjell te maken kreeg met een 
harde ondergrond.  
Na deze gebeurtenis floot Robin op zijn fluitje en konden ochtendformatie en 
het ontbijt beginnen.  
Hierna kon uiteindelijk onze echte dag beginnen. We dachten te beginnen 
aan traditionele pleinspelen, maar dit bleek volledig fout te zijn. De 
pleinspelen verrasten ons volledig. Het waren namelijk geen echte 
pleinspelen, ze waren gemengd. We geven hiervan een voorbeeld: 
petanque met hockeysticks. Dit spelletje voldeed aan onze verwachtingen 
en voldeed aan onze behoeften. Dit was natuurlijk niet het enige. We deden 
nog vele andere spelen zoals het welgekende spelletje voetbal in combinatie 
met de sport die bestaat uit het gooien met een frisbee. We speelden ook 
het ‘plofspel’ met plofballetjes en plofrakketjes en nog vele andere. 
’s Middags deden we een dorpsspel in Wetteren waarbij veel gefietst moest 
worden en veel originele opdrachten volbracht moesten worden. 
’s Avonds werkten we aan een goede stage. 
 
Jeroen en Hilde 
 
 

 

 

 

 

 

 



 



Donderdag 24 juli 
 
 

Menu van vandaag 

Ontbijt Brood en beleg, wentelteefjes 

Middageten Brood en beleg, ballekes in tomatensaus 

Avondeten Broccolisoep, gebakken patatten, stoofvlees, sla en tomaten 
en een cornetto 

 
 

Voormiddag 

 
Leeuwkes Far West op stelten (stage) 

Deugnieten Nieuwe sheriffs aan de macht (stage) 

Rakkers Worden de kleintjes groot ? (stage) 

Sjowers Een portie gemengd 

Jonghernieuwers The nanny (stage) 

 

Namiddag 

 
Leeuwkes Far West op stelten (stage) 

Deugnieten Nieuwe sheriffs maken het bont (stage) 

Rakkers Worden de kleintjes groot ? (stage) 

Sjowers Toy box 

Jonghernieuwers Kindergarten cop (stage) 

 
 
Avond 

 

Leeuwkes Overval op de postkoets 

Deugnieten De sheriffswoeng 

Rakkers Black jack 

Sjowers The post poetst koetst de postier met poets post pis 

Jonghernieuwers Wii smoke 

 

 

 



Wist je dat… 

 

… het vandaag stage was? 
… de Leeuwkes gratis frieten hebben gekregen tijdens het dorpsspel? 
… ze ook een bank overvielen? 
… ze met de buit snoep kochten? 
… Thomas de dief was? 
… Jorgen een dag langer blijft? 
… we hier heel blij mee zijn? 
… Chelsey in de fontein op het plein in Wetteren plaste omdat ze geen  
     WC vond? 
… Seppe, Jonas en Jorgen kikkervisjes hebben gevonden? 
… ze zelf denken dat het salamanders zijn? 
… den Thijs een ‘half-pipe broek’ heeft? 
… Jolien morgen naar huis moet? 
… we dit allemaal spijtig vinden? 
… Afke naar een feest moet? 
… we ze nu al hard missen? 
… de Sjowers vandaag een interim hadden? 
… dit den Boris was? 
… dit kwam omdat de Jeffrey niet kon lopen? 
… de afwasbadjes al heel het kamp ‘NAAIS’ gevuld worden? 
… dit eigenlijk al de laatste vier jaar ‘NAAIS’ is? 
… studenten goed verdienen bij Gamma? 
… Gamma 30 jaar bestaat? 
… we Gamma nog vele jaren toewensen? 
… de Rakkers met het casino 50000 euro verzameld hadden? 
… ze hiervan 10min konden kopen? 
… de Pieperleiding tijdens het casino van de Rakkers weer goed  
     geholpen heeft? 
… de Deugnieten een spel deden met eendjes? 
… ze als opdracht levende dieren moesten zoeken? 
… ze 3 salamanders en een levende vis in de uitgedroogde vijver vonden? 
… de Deugnieten in de namiddag keizalige vetzakspellekes speelden? 
… ze echt van kop tot teen vuil zagen? 
… de Deugnieten zalig kunnen dansen? 
… de Manitas danst al Will Smith? 
… leider Gino uitstekend Bart Kaëll kan imiteren? 
… de Jonghernieuwers mooie brieven naar huis hebben gestuurd? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piepers  

 

We stonden op met een goed gevoel, de ene al wat later dan de andere. 
Het was vandaag Charisdag! Charis kon vandaag niets fout doen en deed 
ook niets fout. Danny Snack was goed gezind omdat hij Fletse Betsy had 
gevangen, dus de dag was zeker goed begonnen.  
Hierna zijn we in haastige haast vertrokken naar Wetteren waar we eerst het 
gemeentehuis bezochten voor een omzeiling van de wet om een kampvuur 
te maken. Daarna hebben we een koffie, koffie verkeerd en warme choco 
gedronken. Het café was trouwens van een Hollands vrouwke. Hier hebben 
we ook het aantal postzegels geteld die we dan ook zijn gaan zoeken. Eerst 
in de krantenwinkel waar ze ons naar het gemeentehuis doorverwezen, waar 
ze ons dan weer doorverwezen naar de dienst toerisme (van bureaucratie 
gesproken) 
Op de dienst toerisme werden we door een blonde dame ontvangen die ons 
dan ook vriendelijk heeft geholpen. Hierbij was onze taak 170 kaartjes fiksen 
gelukt. Van deze kaartjes hebben we er ongeveer 100 gratis gekregen. 
Bedankt, dienst toerisme van Wetteren! Daarna zijn we weer naar de 
kampplaats ‘gekroest’ om balletjes in tomatensaus te gaan eten. Na het 
middageten zijn we weer vertrokken naar Wetteren om de Leeuwkes en 
stageleiding af te zetten. Hier hebben we dan ook snel nog even een go-
pass gaan halen die gebruikt gaat worden met de dagtocht. We hebben 
onze dag verder gezet met postzegels te gaan halen. Terug op de 
kampplaats hebben Jasper en Rudy aan Rudy’s auto gesleuteld en hem 
door dit sleutelen ook zo goed als gemaakt. Hij rammelt alleszins niet meer. 
Tegen die tijd begon de avondactiviteit. Die avond hebben we de 
rakkerleiding geholpen met hun Rakkertjes te entertainen. Jasper en Rudy zijn 
daarna Afke nog gaan afzetten aan het station en hierbij was onze dag zo 
goed als voorbij 
 
Groetjes 
 
De Pieperleiding 
 
 

 
 
 



Deugnieten  

 
Amai, goeiemorgen! We werden gewekt door Danny Snack en de Fob3. In 
de voormiddag hadden we ineens nieuwe leiding: Jeroen, Hilde en Thomas. 
De Jonghernieuwers hadden stage.  
 
OK, dit was de dag! 
Fopke flauw mopke!!!! 
 
We deden een spel met eendjes vangen. Het was leuk. 
Toen gingen we eten. 
Toen gingen we foodfight doen met Jolien, Femke en Kjell. We deden 
opdrachten om ingrediënten te verdienen. Dat was ook leuk natuurlijk! 
 
’s Avonds deden we een muziekquiz. 
Na het verhaaltje gingen we slapen. 
 
Bart en Manitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjowers  

 

Het ontbijt was boterhammen met wentelteefjes. Toen begonnen de 
activiteiten. Het was gotcha, het spel dat iedereen wel kent. Voor wie het 
niet kent, het spel gaat zo: je pakt een waterpistool, iedereen verspreidt zich 
en je spuit diegene nat die je moet hebben.  
Toen was het al middag. De lunch was balletjes in tomatensaus. En het was 
platte rust, natuurlijk ook plat op bed gaan liggen. 
Toen begonnen de namiddagactiviteiten en dat was bosspel in de vorm van 
Kolonisten. We moesten kaartjes in het bos zoeken en die konden we dan 
inruilen voor grondstoffen. En die moesten we dan gaan verstoppen. En het 
was weeral avond. En we aten spinaziestoemp met worst en yoghurt. En dan 
waren het de avondactiviteiten. En dat was kaartjes schrijven en douchen. 
Toen was het slaaptijd! 
 
Michiel 



 



Vrijdag 25 juli 

Menu van vandaag 

Ontbijt Brood en beleg, chocolade 

Middageten Lunchpakket met sandwiches 

Avondeten tomatensoep, peeenstoemp, hamburger, bruine saus, 
mayonnaise, vanillepudding 

 
 

Voormiddag en namiddag 

 

Leeuwkes Dagtocht: een dagje op de prairie 

Deugnieten Dagtocht: zoektocht naar het goud 

Rakkers Dagtocht: de grote uittocht  

Sjowers 2-daagse 

Jonghernieuwers 2-daagse 

 
 
Avond 

 

Piepers Wetteren van George in the jungle 

Leeuwkes El Colorado neemt een bado 

Deugnieten The Chemische Chemical Sheriff 

Rakkers Prison Idol 

Sjowers  2-daagse 

Jonghernieuwers 2-daagse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wist je dat… 

 
… het vandaag dagtocht was? 
… Leeuwkes, Deugnieten en Rakkers samen naar de zee gingen? 
… leider Jasper dit eerder op een bondsdag vond lijken? 
… wij ons dit niet aantrekken? 
… het zeer geslaagd was? 
… de NMBS ons wilde pesten? 
… ze dit deden door een te kleine trein te sturen? 
… de Leeuwkes en de Deugnieten super goed kunnen stappen? 
… het druk was in Blankenberge? 
… Jorgen heel mooi kan fluiten? 
… het ook heel grappig is om te zien? 
… de Piepertjes vandaag eindelijk zijn aangekomen? 
… de Pieperleiding hier heel blij mee is? 
… de zee heel koud was? 
… wind en strand niet zo goed samen  
    gaan? 
… leider Gino en Jorgen werden  
     ingegraven? 
… we vandaag een lekker ijsje kregen? 
… er een meneer met een hele witte  
      zwembroek aan de zee was? 
… dit eigenlijk een man was met een wit 
     gat? 
… de Sjowers en Jonghernieuwers op 2- 
     daagse zijn? 
… er hierdoor heel weinig Wist-je-datjes  
     zijn? 
… we dit morgen zullen goedmaken? 
 

Leeuwkes  

 
Vandaag was het eindelijk zover, dagtocht! En jawel, de zon was ook van de 
partij. Het beloofde een fijne dag te worden. Eerst een stevig ontbijt, want 
dat konden we wel gebruiken.  
Daarna onze tas pakken, een eerste laag zonnecrème smeren, onze 
stapschoenen aandoen en we konden vertrekken. 
Na een uurtje flink doorstappen, kwamen we bij het station. De Leeuwkes (en 
Deugnieten, want die waren er ook bij) hadden echt bangelijk goed 
gewandeld. Ohja, de Rakkers waren er, al dan niet toevallig, ook bijgekomen. 
Ja Jasper, het begon op een bondsdag te lijken.  
Een half uur later kwam de overvolle trein richting Blankenberge. Er waren 
duidelijk meer mensen met dezelfde plannen als wij.  
De verdere treinrit was niet erg interessant. We waren dan ook blij dat we 
konden uitstappen. Bedankt NMBS voor de veel te kleine trein! 
Nu was het een kwestie van alle leden veilig op het strand te krijgen, want 
Blankenberge was een mierennest. 
Onderweg nog even picknicken en dan was het eindelijk tijd om te doen 
waarvoor we kwamen: zwemmen, schuppen, zonnen,… 



Persoonlijk vond ik de zee wat koud, maar daar dachten de meesten anders 
over. Iedereen amuseerde zich kostelijk. We werden nog getrakteerd op een 
ijsje, want dat hoort er nu eenmaal bij op zo’n warme dag.  
Ook lag er een man die nogal schaars gekleed was op het strand. Hij werd 
ongewild een attractie die alle KSJ-ers gezien wilde hebben.  
Nadat Jorgen en Gino werden ingegraven was het al tijd om terug te 
vertrekken. De dag was voorbij gevlogen. Gelukkig waren we zo slim om ons 
op tijd terug naar het station te begeven. De spoorwegen zouden ons geen 
tweede keer liggen hebben. En jawel, we hadden allemaal een zitplaats. Een 
uur en een drukke reis later stonden onze lieve kookouders ons met de auto 
op te wachten. Dit was mooi meegenomen, want het was al laat en we 
waren moe. 
Natuurlijk hadden ze ook weer een heerlijke maaltijd voor ons klaar: 
wortelpuree, hamburgers en … 
De avond stelde niet veel meer voor. We deden de keukenafwas en wasten 
het zand uit onze haren.  
Moe maar voldaan kropen de Leeuwkes in bed. Het was weer een 
geweldige dag! Op naar de volgende! 
 
Tot morgen! 
 
Ellen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deugnieten  

 

Goeiemorgen! 
We aten boterhammen met chocola. Vandaag dagtocht, geen idee waar 
we naartoe gaan. Eerst wandelen naar het station, dan in de trein. Het was 
druk! We gingen in de 1ste klas. Zelfs daar was het druk. We moesten 
rechtstaan. We kwamen aan in tttrrr… BLANKENBERGE!!! 
Lunchpakket opeten. En waar waren we?... De zee!  
Het was keileuk! Eerst in de zee, tot het diepe zwemmen, maar… we moesten 
terug. Er waren ook luchtmatrassen. Dat was leuk op grote golven. Daarna 
maakten we putten tot het water. Ze zeiden ook dat ze een blote man zagen 
en dat hij zijn pilliewillie aanraakte (ik heb het zelf niet gezien)  
We gingen terug. We konden eindelijk zitten in de trein. We aten wortelpuree 
met hamburgers. Echt lekker! Omdat we laat terug kwamen, deden we als 
avondactiviteit kleine spelletjes. 
 
Mauwerijn Jacobs 
 



Rakkers  

 

We zijn met de Leeuwkes, Deugnieten en Rakkers naar de zee geweest. 
We gingen te voet naar de trein. In de trein was het druk waardoor we niet 
konden zitten, dus moesten we rechtstaan. De trein had vertraging. 
Toen waren we in Blankenberge.  
En toen we daar aankwamen gingen we eten. 
Toen waren we op het strand. Bijna iedereen ging direct in de zee. Het water 
was wel aan de koude kant.  
Toen kregen we een ijsje. 
Om 10 voor 6 hadden we een trein en om 19u waren we terug in Wetteren. 
Via auto’s zijn we opgehaald. Dan hebben we gegeten. Toen was het al laat 
en hadden we geen vrije tijd. 
 
Alissa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Zaterdag 26 juli 

 

Menu van vandaag 

Ontbijt Brood en beleg, cornflakes 

Middageten Brood en beleg, eiersalade 

Avondeten Kippensoep, puree, wortelen en tomaten, schnitzel 

 
Voormiddag 
 
Piepers The monstertrucks came down the hill 

Leeuwkes Babette Raket 

Deugnieten Danny Snackskes snakken 

Rakkers 24 

Sjowers 2-daagse 

Jonghernieuwers 2-daagse 

 

Namiddag 

 
Piepers Finding Jane 

Leeuwkes Splash! 

Deugnieten The swimming sheriff Danny Snack 

Rakkers The Village People 

Sjowers 2-daagse 

Jonghernieuwers 2-daagse 

 

Avond 

 
Piepers Bosjesmailmanmark 

Leeuwkes Razendsnelle Ellen zoekt feestgezellen 

Deugnieten Danny don’t know 

Rakkers Professor Gobelijn en de vliegende bol 

Sjowers Stelletje zeikers 

Jonghernieuwers Extreme make-over 

 



Wist je dat… 

 

… leider Boris eigenlijk nog een écht Leeuwke is? 
… Babette haar bed kapot is? 
… er een gat in zit? 
… dit komt omdat er op mysterieuze wijze een schaar in gekomen is? 
… dit haar eigen schuld is omdat je geen luchtmatras mag  
     meebrengen?  
… Boris het nog gaat proberen te plakken? 
… er ook een gat in de emmer zit? 
… dat beter is dan een emmer in je gat? 
… Jorgen vandaag naar huis is gegaan? 
… we hem al missen? 
… de Leeuwkes gebodypainted hebben? 
… Jonas echt ALLES heeft geschilderd? 
… we niet alles mochten zien? 
… het de Piepers hun eerste volledige dag was? 
… de aap Chita vandaag goed verzorgd werd? 
… de Piepers vandaag een Pieperwei hebben  
     gemaakt? 
… deze heel geslaagd en gezellig is? 
… dit een ideale plek is om te platte rusten? 
… den Thijs van de Sjowers ‘sje-weppes’ zegt ipv  
     Schweppes? 
… de Glenn ‘Charis’ niet kan uitspreken? 
… hij denkt dat de ‘s’ van Charis ook een ‘ch’ is? 
… de Sjowers op 2-daagse allemaal goed verbrand  
     waren? 
… ze gefietst, getreind, gewandeld, gebust, getramd,  
     geboot, gegeten, gedronken, gedanst en geslapen  
     hebben? 
… het moeilijk is om een slaapplaats te vinden in Gent? 
… we uiteindelijk bij een scouts van Leuven die op  
     kamp waren bij een zeescouts van Gent geslapen  
     hebben? 
... de Marc van de Sjowers denkt dat het   
    tegenovergestelde van Teoloog, pro Moslim is? 
… het eigenlijk ‘Theo sprak de waarheid’ is? 
… Thijs en Marc tegen Xanthe en Glenn speelden met de quiz? 
… het een pisquiz was? 
… ze dus na elke vraag een beker water moesten leegdrinken? 
… den Thijs het na 4 bekers al niet meer aankon? 
… hij wel altijd het antwoord wist? 
… hij dit altijd zei tegen Marc met daarbij de woorden ‘drink, drink,  
     drink’ 
… Thijs geen liefhebber is van Hollanders? 
… hij zelf met een Hollands meisje samen is? 
… den Thijs het antwoord ‘atletiek’ voorzei op de vraag welke sport  
     Kim Gevaert beoefent? 
… we toch eerst nog de antwoorden tennis en lopen kregen? 
… we op de vraag ‘Hoeveel leiding werkt er?’ het antwoord ‘17’  
     kregen? 



… we van te voren hadden gezegd dat er maar 15 leiding is? 
… de Marc sarcastisch begon te lachen met de vraag ‘Wat is een  
     Hollander onder een trein?’ terwijl hij helemaal het antwoord niet  
      wist? 
… we bij de vraag ‘Wie is de burgemeester van Essen?’ als antwoord  
     kregen ‘Luc en Gust’ 
… Uiteindelijk de Glenn en Xanthe gewonnen zijn met 69 punten? 
 
Piepers 

 

Na 5 dagen lang langs alle Gamma’s van belang in Wetteren te hebben 
afgelopen, hadden we vandaag voor het eerst onze Piepertjes een hele dag. 
Inderdaad ja, van bij het opstaan tot het slapen gaan. Daartussen deden we 
natuurlijk wel fantastische activiteiten zoals vandaag in de voormiddag “the 
monster trucks came over the pieperwaai”. Hierbij was het de bedoeling dat 
ze een pieperwaai bij elkaar verzamelden. De pieperwaai bestond onder 
andere uit: een tent, palen en zetels. Voor elk object moesten ze een 
opdracht volbrengen, voor de zetels moesten ze hockeyen tegen elkaar. Na 
een hoop al dan niet nutteloze opdrachten (soepstengel race zonder te 
lachen) hadden de Piepertjes een volledige pieperwaai bij elkaar verdiend 
die we nadien samen professioneel in elkaar hebben gestoempt. Even chillen 
in de geweldige pieperwaai en dan FLUIT, FLUIT, FLUIT, FLUIT!!! Middageten! 
Brood en beleg en 1 sandwich de man! Lekker eten, de afwas doen en 
platte rust, natuurlijk in… de pieperwaai! Dan stond de middag al weer klaar 
en we stonden voor een zo goed als onmogelijke opdracht! “Finding Jane”. 
Tarzan is namelijk Jane kwijtgeraakt in het jungle winkelcentrum en het is aan 
de Piepers om ze terug te vinden. Maar waar we ook zochten, bij de bakker, 
het café, de schoenwinkel of de schietclub, Jane was nergens te vinden. Dan 
maar eens kijken in het zonnebankcenter, de dierenwinkel en de 
schrijnwerker. Of zit ze misschien thuis? Nope, ook daar is ze niet te vinden. 
Zelfs niet met onze lokroep OWEJOWEJOWEJOWEYHEY! We gaan het later 
vast nog eens proberen, al moeten we er de oceaan voor over zwemmen. 
Dan is het al weer avondeten. We hebben dan nog een camouflage T-shirt 
gemaakt (dit zouden we wel eens goed kunnen gebruiken!), kaartjes en 
brieven geschreven en daarna gaan slapen, want de volgende dag zou er 
weer een vol met spannende verhalen worden. 
 
Slaapwel x  
  
De Pieperleiding 
 

Deugnieten  

 

’s Morgens hebben we lekkere boterhammen gegeten. We deden een spel 
met allerlei opdrachten. We moesten ook telkens raden of et ging lukken of 
niet en we moesten geld inzetten. Ik moest een aardappel in een hartje 
vormen met een mesje. En iris heeft bruine verf in haar haar gedaan. Dat leek 
op ros. Mauwerijntje heeft haar haar met mayonaise gewassen. Dat was om 
te lachen.  
Dan hebben we boterhammen gegeten en 1 sandwich.  
We hebben bodypaint gedaan. En dan zijn we gaan douchen. 



’s Avonds hebben we een quiz gedaan. Dan hebben we letterkoekjes 
gekregen. Dan hebben we onze tanden gepoetst. En dan zijn we gaan 
slapen. 
 
Iris en Sara 
 
Sjowers 2-daagse 

 

Eerst hebben we gegeten op de kampplaats. Toen hebben we onze afwas 
gewassen in de goedgevulde afwasbadjes. Daarna brachten we de natte 
afwas naar onze zitplaats. Toen droogden we alles 1 voor 1 af tot het droog 
was. Toen legden we onze handdoek op de tafel en legden we ons droog 
eetgerief erop en een knoop erin. Daarna spurtten we met z’n allen naar 
onze tenten en maakten we onze tassen klaar voor de toffe 2-daagse. 
Daarna stalden we onze bagage op onze fietsen. We reden met een 
groepke van zes naar het station van Wetteren. Normaal waren we met acht 
maar omdat Michiel plotseling naar een wielerwedstrijd moest die voor ons 
zowisow gewonnen is. Het andere lid heet Jolien Van der Burgt en die had 
normaal gezien ook meegegaan maar door onvoorziene omstandigheden 
belandde zij enkele uren in het ziekenhuis. Daar werd er geconcludeerd dat 
er een scheurtje in haar botje zat. Toen werd ze terug vervoert met de Suzuki 
Liana. Ze kwamen aan op de kampplaats. Toen heeft de leidingsploeg 
besloten om Jolien naar huis te laten gaan dus daarom konden Michiel en 
Jolien de 2-daagse niet bijwonen. Dus daarom kwamen we met zes aan op 
het station. 
Daarna stalden we onze fietsen in de ondergrondse fietsenstalling. Daarna 
deden we onze fietsen goed op slot zodat ze zeker niet gestolen zouden 
worden. Daarna haalden we onze tassen en slaapzakken van onze fietsen en 
deden we ze op onze rug. Toen liepen we de trap op en wachtten we op de 
dubbeldektrein naar Gent Sint-Pieters. We stapten dan ook af in Gent Sint-
Pieters. Daar kwamen we een een beetje gekke meneer tegen die ons wel 
zeer goede informatie heeft gegeven. Hij wees ons daar heel goed de weg 
naar de Blaarmeersen. Toen vonden we het en aten we daar ons 
middageten. Daarna liepen we naar de omkleedhokjes om onze zwemkledij 
aan te doen. Toen we daar buiten kwamen hadden we plots onze 
zwemkleren aan. Toen legden we onze slaapzakken neer en smeerden we 
ons bijna allemaal in met zonnecrème. Daarna namen we allemaal een 
plonsje in het zeer frisse water. 
Dit was zeer verfrissend. Toen 
legden we ons neer op onze 
zeer zachte slaapzakken en 
handdoeken. Dat deden we 
een aantal keren tot het tijd 
was om te vertrekken. Toen 
namen we een bus, lijn 38. De 
bus bracht ons naar het 
centrum van Gent, waar de 
Gentse feesten plaatsvinden. 
Daar probeerden we een 
slaapplaats te vinden, maar 
dat bleek niet zo makkelijk te 
zijn. Daarom vroegen we rood 



aan de plaatselijke brandweer een die belde naar een zeescouts die de 
wilde eend werd genoemd. Vanuit Gent vertrokken we naar het scoutslokaal 
want daar moesten we ten laatste om 10u aankomen. We kwamen om stipt 
10u aan op kampplaats de wilde eend. Daar bleek een andere scouts op 
kamp te zijn. Dat was een jeugdvereniging van Leuven. Zij waren zeer 
vriendelijk en legden ons te slapen. Daarna werden we wakker en pakten we 
onze spullen bij elkaar. Toen vertrokken we naar de Delhaize om voedsel te 
kopen. Daar aten we het op op de parking van de Delhaize en de mensen 
waren zeer vriendelijk. Daarna wandelden we naar een bushalte, maar 
ondertussen moesten we even plassen dus vroegen we aan een café of we 
daar de toiletten mochten gebruiken. Dat mocht. Daarna namen we de bus 
naar Gent en deden we een boottocht. Dit was zeer leerzaam. Daarna 
stapten we uit de boot en aten we frieten op de Gentse feesten. Na deze 
lekkere maaltijd zijn we naar het mooie, grote, prachtige en ongelofelijke, 
met dikke muren bezette Gravensteen gegaan. Daarna gingen we met de 
trein terug. 
 
Einde! 
 
Xanthe en Jonas 
 
Jonghernieuwers 2-daagse 

 

We begonnen zoals elke dag: vroeg opstaan. Na het eten pakten we in. 
Pieter heeft wel 100x gezegd tegen een paar mensen wat mee moest .  
Na 20km fietsen kwamen we aan in station Schoonaarde. Na 1u wachten 
kwam Pieter aan met de ticketjes. 
Na een korte treinrit kwamen we aan in Merchtem waar ons een grote 
verrassing stond te wachten. We gingen naar de paintball. We werden in 2 
groepen opgesplitst en we deden allemaal spelletjes. Het was zeer tof, maar 
paintballen is niet alleen leuk, maar ook pijnlijk. Vraag maar aan Sylvie, zij had 
een grote blauwe plek.  
Na de toffe activiteit zijn we naar Dendermonde gegaan waar we hebben 
gegeten. Na het eten pakten we de trein terug naar Schoonaarde. We 
kwamen aan en sprongen op de fiets terug naar… raar maar waar 
‘Wetteren’ 
Daar pakten we weer de trein, naar Gent waar we een slaapplaats zochten. 
Een slaapplaats vinden was zeer moeilijk. Wat ik heb ondervonden is dat er 
dikke nekken in Gent zijn, maar ook zeer lieve mensen zoals de meneer die 
ons onderdak bood onder een brug wat we wel leuk vonden. We zetten onze 
zak binnen bij de meneer en we deden een terrasje in zijn sjieke keet. Na het 
terrasje zijn we naar de Gentse feesten geweest waar we mooie meisjes 
hebben gespot. Om 2u gingen we terug naar de meneer die zijn uiterste best 
had gedaan om het ons niet aan te doen zo koud onder de brug te slapen. 
Uiteindelijk hebben we in een kotje geslapen. Zo de dag was geslaagd, op 
naar dag 2. 
De volgende morgen werden we rond half 11 wakker in ons hutje. Het bleek 
meer dan de helft van onze groep niet goed had geslapen door de harde 
vloer en door een luid snurkende Mathias. We hebben snel ingepakt en zijn 
de vriendelijke man die ons hielp nog even gaan bedanken en toen zijn we 
vertrokken naar de volgende activiteit. We liepen langs een visvijver waar op 
dat moment honderden vissers zaten. Het was het vis-WK. We liepen de hele 



vijver rond en kwamen dan aan het Blaarmeersen domein. Het plan was om 
er een paar uurtjes te zwemmen en te zonnen. 
Maar eerst zijn we in de cafetaria iets gaan eten. Pizza’s, broodjes, lasagne 
en tagliatelle behoorden tot het ontbijt. Toen zijn we ons gaan installeren op 
het strandje. Toen de jongens net hun eerste duikske hadden genomen, 
begon het toch wel te regenen zeker! 
We zijn dan maar gaan schuilen onder een afdakje. Langzaamaan werd het 
daar voller en voller. Omdat het er op leek dat het wel even zou blijven 
regenen hebben we ons daar massaal neergelegd op onze slaapzakken. Na 
een tijdje kwamen er een stel mannen aan op een feestfiests. Je kent dat wel, 
een rijdende bar. Het was een vrijgezellenfeestje ofzoiets want 1 van de 
mannen had een varkenskostuum aan. 
En het waren vriendelijke mannen want we kregen allemaal een pintje. Toen 
het zo ongeveer gestopt was met regenen, zijn we te voet verder gegaan 
naar het station. Onderweg is Jeroen nog even met de Man Van Melle op de 
foto gegaan en toen konden we weer met de trein naar Wetteren. Daar 
namen we onze fiets en zijn we eerst nog even gaan ‘hamsteren’ in de 
plaatselijke Delhaize. Aangekomen op de kampplaats hebben we nog even 
tam gedaan en toen was het tijd om aan tafel te gaan. Als avondactiviteit 
deden we ‘proef’-spelletjes, hingen we in een grote band achter de auto en 
hebben de meisjes de jongens hun benen gewaxed. ’s Avonds zijn we naar 
een feestje in Wichelen geweest. Niet echt een feestje zoals we gewend zijn. 
De mensen stonden de hele avond stil, maar wij hebben de ambiance 
kunnen brengen. Om 2 uur waren we weer in onze tent. We hebben wat 
nagepraat en geluisterd naar de discussie tussen Thomas en Kjell, waarin 
Thomas duidelijk de bovenhand had. Al dacht hij wel dat de hoofdstad van 
Canada Ottowattawa was. 
 
Femke 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Zondag 27 juli 

 

Menu van vandaag 

Ontbijt Brood en beleg, speculaas 

Middageten Brood en beleg 

Avondeten “Wamemmesoep”,Frietjes, curryworst, appelmoes, cornetto 

Voormiddag 

 
Piepers We save the boot project 

Leeuwkes Wie wint de gouden medaille? 

Deugnieten Jos Blockmans undercover 

Rakkers Gein met Rattaplein 

Sjowers Interban Piepers 

Jonghernieuwers Scaring the Wetterse wigwamwoepies  

 

Namiddag 

 

Piepers George in actie in Texaco 

Leeuwkes Spieter Spetter Spater, lekker in het water 

Deugnieten De Westernse oase 

Rakkers Kikkerdril 

Sjowers Bekkers ekkers dakkers dokkers 

Jonghernieuwers Pipi in de Mississippi  

 

Avond 
 
Piepers Bananagames 

Leeuwkes Boortjes geheim, de finale 

Deugnieten Op de lappen met Fob3 

Rakkers Paard 2 in de gang 

Sjowers Laat het gras maar groeien 

Jonghernieuwers Danny Snack is almost bij Papa Jos 

 

 

 



Wist je dat… 

 
… de Piepers vandaag activiteit hebben gehad met de Sjowers? 
… dit heel leuk was volgens de Piepers? 
… ook de Sjowers er enorm van genoten hebben? 
… de Piepers een speciaal ontbijt hebben gekregen? 
… ze dit ontbijt van hun kampvriendje kregen? 
… dit voor de hand liggend is aangezien hun kampvriendje een kookouder is? 
… de Piepers vandaag zowel de ‘G-stand’, de ‘onzichtbaarheidsdans’  
     en gevechtstechnieken hebben geleerd? 
… dit onder geweldige leiding van Charis, Rudy en Jasper was? 
… Marcellekes verboden zijn op kamp? 
… leider Boris dit al ondervonden heeft? 
… Jane, Jane iets minder is? 
… we veel bezoek hebben gekregen vandaag? 
… een meneer van KSJ provinciaal ons leuk Danny Snack liedje heeft  
     komen opnemen? 
… ook broeder Bob er is? 
… onze peter ook op bezoek kwam? 
… de Leeuwkes de gekidnapte beer van Boris terug gevonden  
     hebben? 
… ze hiervoor allerlei moeilijke opdrachten moesten oplossen? 
… ze goed morse kunnen ontcijferen? 
… het erg spannend was? 
… ze de beer gelukkig hebben gevonden? 
… hij wel een arm kwijt was? 
… de Deugnieten met een koets mochten  
     meerijden? 
… Hansje geen goudvis durft te pakken? 
… Femke weeral kapot is? 
… ze dan nog koppig is ook? 
… de Jonghernieuwers ’s avonds nog actief  
     zijn? 
… Hilde veel te goed is? 
… Jeroentje omgedoopt is tot Jorientje? 
… Thomas per ongeluk zijn fietssleuteltje buiten  
     de tent heeft gegooid? 
… hij het nu in den donkere terug aan het  
     zoeken is? 
… Marc een ‘dopstopgeneratie’ wil bereiken? 
… dit een generatie is die geen dopje of stopje  
     zegt, maar ‘dopstop’ 
… je niks kan rijmen op ‘twaalf’? 
… er in een meer geen zeewier maar  
     ‘meerwier’ groeit volgens Marc? 
… Michiel Van Looveren weer terug is van weggeweest? 
… hij vandaag heeft opgegeven met de koers? 
… leider Jonas after-sun haat? 
… leider Jasper dacht dat hij de Sjowers kon verslagen met poker? 
… dit niet gelukt is? 
… de Sjowers vandaag een bus tegenkwamen met daarop ‘Wesleys  
     discobar’ 



… Xanthe nen boebel aan haar oog krijgt als het slecht weer is? 
… Marc Marcel Van Tilt wil opvissen? 
… Jef de afwas van alle Leeuwkes moest doen? 
… dit komt omdat hij hun spel verbrod heeft? 
… Jordy tijdens het dorpsspel door een hond werd gebeten? 
… het gelukkig niet heel erg is? 
… Jonas en Seppe ‘GoGoStop’ wonnen? 
… Chelsey van spanning tijdens het knuffel zoeken haar sjaaltje liet  
     vallen? 
 

Leeuwkes  

 

Pff, vandaag is het al 27 juli, wat gaat het kamp weer vlug (zeg maar gerust 
té vlug). Ook nu stonden we weer op onder een stralende zon. De dag kon 
dus weeral niet meer stuk.  
Na een stevig ontbijt, begonnen we aan onze voormiddagactiviteit. Deze 
morgen zouden we de algemene kennis van onze Leeuwkes testen. Per twee, 
de jongens tegen de meisjes, speelden ze ‘GoGoStop’ (een quiz bekend van 
Ketnet). Er werden vragen beantwoord, liedjes geraden, foto’s herkend, 
gedichtjes geschreven,… De Leeuwkes kwamen ook heel wat te weten over 
hun leiding. In het begin leek het erop dat de meisjes zouden winnen. Ze 
hadden veel geluk op het spelbord 
(wie het spel niet kent, moet maar 
eens naar Ketnet kijken) Het werd 
echter super spannend en de 
jongens kwam erg knap terug. Zij 
wonnen het spel en kregen een 
gouden medaille. Maar niet 
getreurd, meedoen blijft 
belangrijker dan winnen! 
Ondertussen was het al erg warm 
geworden. Gelukkig zouden we 
vanmiddag afkoeling gaan zoeken, 
maar eerst nog even eten en 
platte rust houden natuurlijk. 
Tijdens de platte rust gingen 
Babette en ik (Ellen) een beek zoeken voor de beekdaltocht. Jammer 
genoeg kwamen we van een kale reis terug. De beek was helemaal 
begroeid en stond bijna droog. Wat nu gedaan? We moesten toch echt het 
water opzoeken, want het was zo warm. Gelukkig was de ‘Blaarmeersen’ in 
Gent niet zo ver. Dit is een zwemvijver waar we gemakkelijk met de auto 
naartoe konden. We besloten dit dan ook maar te doen.  
Vooraleer we konden vertrekken, hadden we nog een andere opdracht. 
Iemand van KSJ provinciaal kwam ons een bezoekje brengen om mee te 
doen met een wedstrijd. We moesten ons ‘kamplied’ zingen en hij zou het 
dan opnemen. Hmm, probleem, een kamplied, dat hadden we nog niet 
geoefend. Maar dat werd zo opgelost, het animatieteam stak de koppen bij 
elkaar en zorgde ervoor dat wij na één keer oefenen het kamplied konden 
meezingen. De tekst van het liedje kan je trouwens ook ergens in het boekje 
vinden. Zo kunnen jullie het nog eens zingen.  
Nu konden we naar de Blaarmeersen vertrekken. Het werd een leuke middag. 
We zwommen en zonden.  



Zoals altijd was het avondeten weer overheerlijk. Vandaag stonden er frietjes 
met curryworst op het programma.  
’s Avonds werd het even heel spannend bij de Leeuwkes. De knuffel van 
leider Boris werd ontvoerd en wij hadden de aartsmoeilijke klus om deze terug 
te vinden. Aan de hand van tips en opdrachten zijn we er gelukkig in 
geslaagd. Zo moesten we het geld van een overval opgraven en de spullen 
die bij de ontvoering achterbleven opruimen. Ook moesten we een 
morseboodschap ontcijferen en aan de hand van liedjes kwamen we de 
juiste plaats te weten: TENT D. Hmm, wat zou dat kunnen betekenen. Gelukkig 
zijn de Leeuwkes superslim en hadden ze het heel snel door. De knuffel was 
vastgebonden en stond in de deugnietentent. Eind goed, al goed! 
Slaapwel en tot morgen! 
 
Ellen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakkers 

 

Zoals elk jaar op kamp is er dit jaar weer een kampvuur met toneeltjes van 
iedere groep. Natuurlijk zijn de Rakkers al oud genoeg om zelf een toneeltje 
te verzinnen. Althans dat dachten we toch. De voormiddag was al bijna om 
en er waren nog discussies tot en met. Uiteindelijk heeft de leiding even voor 
rechter gespeeld en zijn de leden toch tot een goed compromis 
gekomen.Net voor de middag is ons toneeltje dan mooi uitgeschreven en 
waren er enkel blije gezichten te zien. Achteraf bekeken was ons toneeltje 
een groot succes. In de namiddag zijn we naar het dorp gegaan om er een 
spetterend terroristenspel te spelen. Het was eigenlijk veel te warm, maar 
toch deden de leden heel actief mee. Het spel vlotte in het begin niet zo 
goed, maar eenmaal we volop bezig waren, zaten we op kruissnelheid. Net 
op het moment dat we goed bezig waren, kreeg 1 van onze leden een 
accident. Jordy werd zomaar door een hond gebeten. Maar het volledige 
verhaal ga ik jullie besparen, dat moet je hem dan maar zelf gaan vragen. 
Na dit accident zijn we terug naar de kampplaats getrokken en hebben we 
ons dorpsspel links laten liggen.  
’s Avonds hadden we wel wat rust verdiend en daarom hadden we een 
leuke quizavond. We speelden Familieraad. Je zag dat de vermoeidheid 
toch wel in de kleren van onze leden begon te kruipen, dus hebben we ze 
vanavond toch maar op tijd in hun bed gestoken, zodat ze er morgen weer 
zo fris als een hoentje zouden bijlopen. 
 
Joris 

Gedichtje Anne en Chelsey 

 

Van 21 juli komen wij hier aan 
En de 31ste vliegen we naar de maan 

Op het kamp is het tof 
En thuis is het slof 
Het kamp is enof 

En wij zijn tof 
Het is hier leuk 

We lachen ons een deuk 
We hebben veel lol 
We draaien in een tol 



 



Maandag 28 juli 
 

Menu van vandaag 

Ontbijt Brood en beleg, gebakken ei 

Middageten Brood en beleg 

Avondeten BBQ en een pêche 

 

Voormiddag  
 
Piepers Iedereen komt als je Leo roept 

Leeuwkes Iedereen komt als je Leo roept 

Deugnieten Danny kunnen op weg naar goud 

Rakkers Prison break, the movie 

Sjowers Kapotte kindjes 

Jonghernieuwers Kaai actief 

 

Namiddag  
 
Piepers Het grote ik ben niet zo ideaal spel: survival special  

Leeuwkes Cowboy Harry zwerft over de prairie 

Deugnieten Goud, wierrook en mirre 

Rakkers De goddelijke moord door Dirty Harry 

Sjowers We knallen er van door  

Jonghernieuwers Cowboy Bruno 

Avond 

 
Piepers Zipzoewcoordinatenspel 

Leeuwkes Strak in ‘t pak met Danny Snack 

Deugnieten Sheriff Danny strekt de benen 

Rakkers De stelling van Danny Snack 

Sjowers Indiana Leo 

Jonghernieuwers Indiana Leo 

 

 

 

 



Wist je dat… 

 
… Jonas en Seppe allebei op Axelle verliefd zijn? 
… Chelsey op Ellen verliefd is? 
… ze het meent? 
… ze blijkbaar elke dag op iemand anders verliefd is? 
… de Leeuwkes vandaag echte cowboys werden? 
… Jonas de beste was? 
… Seppe over de piket van de leidingstent viel? 
… Anne scheetjes laat in haar slaap? 
… dit niet zo erg is omdat leider Jonas dit de hele dag door doet? 
… Glenn enorm kan stinken? 
… Xanthe al ‘auw’ zegt voordat je ze aanraakt? 
… de Sjowers goed door de maïs kunnen knallen? 
… de Leo van Ginkius weer geweldig was? 
… de Jef ‘strategegisch’ geweest is tijdens een spel? 
… volgens Michiel VDS de laatste belangrijk repetitie de ‘federale  
     repetitie’ is? 
… we volgens Jordy met ons toneel ‘assistste’ hebben ipv assistenten? 
… Jordy de ‘homogistischte’ gast is van ons allemaal? 
… Chelsey een hamburger kan eten met haar schoen? 
… de bijnaam van de Leo ‘Don Leo’ is? 
… Wout van de Piepers er al snel ‘Dom Leo’ van maakte? 
… Tibo de hele dag met z’n zelfgevangen eend heeft rondgelopen? 
… Bob om 11u alweer in bed wilde gaan liggen? 
… Brinte denkt dat je Engels spreekt wanneer je met een zware stem  
     spreekt? 
… de Pieps en Leeuwen vandaag hebben leren integreren? 
… de Pieperleiding vandaag meer dan 200 waterballonnen hebben  
     gevuld? 
… de Piepers deze allemaal hebben gemold in minder dan 2 uur? 
… de Pieps vandaag de zee hebben overgestoken richting Texas? 
… ze daar Jane eindelijk gaan vinden? 
… onze Piepertjes vandaag weer fris ruiken? 
… de algemene kennis van onze jongste groep zeer hoog is? 
… ze dit hebben laten zien tijdens de brulkwis? 
… de Jonghernieuwers het frietvet van de kookouders hebben  
     gerecycleerd? 
… het nu dienst deed als superglibberig schuifmiddel op ’t zeil? 
… een stadsspel in Gent wel eens kan uitlopen? 
… de Jonghernieuwers hierdoor een middagmaaltijd en een karwei 
     hebben gemist? 
… dit niet sympathiek was tegenover de rest van de groepen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piepers 

 

Maandag, de dag van de K, de K-activiteit, oftewel katholieke activiteit. We 
gingen leren integreren. Maar niets kan goed komen zonder een ontbijt dus 
aten we eerst een ontbijt. Dit bestond uit boterhammen en beleg met als 
extra cornflakes. Daarna gingen we leren integreren, Piepers en Leeuwkes 
tezamen met Leo Van Gink op kop. We leerden van alles over ander 
godsdiensten. De tocht naar Mekka, 7 toeren lopen rond een beeld, stenen 
gooien naar een muur, met een boerka lopen, schaap slachten, voeten 
wassen en rijst eten. Daarna werd er na gekaart over de verschillende 
culturen. Het regende zachtjes en we dachten als het maar niet harder gaat 
regenen. Toen was het middag. We aten gewoon boterhammen en beleg. 
Daarna platte rust in de pieperwaai. Dan had de leiding tijd om wel 300 
waterballonnen te vullen met water, zowel warm als koud. Want er stond een 
mega fantastische activiteit op het programma die de naam van tarzan in 
actie in texaco meekreeg. Dat waren waterspelletjes. Er was een zeil, banden, 
matrassen, zeep, waterballonnen en zeeeeeer goed weer. Het weer zat weer 
goed mee dus. Licht vermoeid, maar zeer voldaan konden we dan aan het 
avondeten beginnen. Er stond BBQ op de menukaart. Zeer lekker dus. Na het 
lekkere eten gingen we de kennis van de Piepers testen met een echte 
brulquiz. Iedereen was moe maar toch werd er stevig door gequizt. Daarna 
kropen we in bed met het gevoel van ‘het is hier echt wel tof’. Wat gaat er 
morgen gebeuren? 
 
Slaaplekker x  
 
De Pieperleiding 
 

 

Deugnieten  

 

’s Morgens hebben we experimentjes gedaan met mentos mint snoepjes en 
cola en dat spoot heel hoog in de lucht. ’s Middags hebben we met 
waterpistooltjes gespeeld en moesten we elkaars vlag veroveren.  
’s Avonds hebben we BBQ gedaan en na het eten gingen we bowlen. Afke 
en Bob zijn gewonnen en toen gingen we slapen. 
 
Jarne 



Sjowers  

 

Het was een geweldig toffe dag, het begon als volgt: we werden gewekt 
door het animatieteam. Daarna hebben we lekkere wentelteefjes gegeten. 
Dat was zeer smakelijk. Toen heeft Robin Vroegrijk gefloten. Dan mochten we 
onze afwas gaan doen. Na onze afwas gingen we terug naar onze zitplaats 
en we droogden ons eetgerief af. Toen hebben we het megabangelijk, 
geweldig, fantastisch goed spel gespeeld. Dat waren paralympics. Dat was 
zeer fijn om dat spel te spelen. Toen zijn we weer aan tafel gegaan en dat 
waren de oververrukkelijke zelfgemaakte slaatjes. Daarna hebben wij onze 
afwas gedaan en in de namiddag hebben we ‘rechtdoorentocht’ gedaan. 
Het was zeer fijn om in een cafeetje schrale apen tegen te komen. Daarna 
zijn we terug naar de kampplaats gewandeld. En toen hebben we 
zoooooow lekkeeeeeeer goeeeeed geBBQt. 
En toen hebben we afgewassen en hebben we samen met de 
Jonghernieuwers en Leo van Ginkius een bangelijk megagraaf spel gespeeld. 
En daarna hebben we samengezeten en gepraat over de vluchtelingen. 
 
Getekend, Xanthe 
 

Jonghernieuwers  

 

De dag was heel vroeg begonnen. Het begon zoals alle andere dagen met 
het irritante animatieteam.  
Waarna de Johnny zoals elke morgend met zijn rood en groene toeter een 
hels kabaal maakte. 
Vervolgens gingen de goeduitgedoste, knappe (vooral Hans en Sylvie) 
Jonghernieuwers naar de plaatselijke sanitaire voorzieningen. Daarna 
maakten ze allemaal een dansje voor één van de leiding. Hierbij trapte Kjell 
per ongeluk in de speekbak. Waarna Mathias struikelde over een putje. Na 
het eten, wat gepaard ging met veelvuldig stomme gedrag met de wespen, 
stapten we in de auto. De ene auto was al wat jonger dan de andere. 
Daardoor stonk Johnny zijn auto verdacht veel naar benzine. Toen moesten 
we in de geurdoorlatende auto cruisen naar Gent. Daar aangekomen 
moesten we nog een half uurtje wandelen. Vervolgens moesten we een 
dorpsspel tussen de Gentse feesten spelen. Over dit spel gaan we niet veel 
vermelden. Het enige wat ons irriteerde was dat we geen platte rust kregen 
en da we 2 uur langer moesten wachten op ons eten.  
Met andere woorden kwamen we al in contact met de K-activiteit, want we 
moesten ons 6 uur ontberen van eten.  
Daarna hadden we een lekkere maaltijd maar zoals we al verwachten, 
waren de lekkere slaatjes al opgegeten door onze medekampgenoten.  
In de namiddag hebben we nog traditionele waterspelen gedaan waarbij 
Thomas voor het eerst gespringtouwt heeft. Dit was een hele zware opgave 
voor hem. De mensen die hem kennen weten dat wel. ’s Avonds hebben we 
goed ge-BBQ. Het eten was weer voortreffelijk. Het enige grote nadeel was 
dat de traditionele worst hier ontbrak. 
’s Avons was het K-activiteit. Dat deden we samen met de Sjowers. De Leo 
was natuurlijk ook van de partij. Dit was goed, maar nu zijn we het schrijven 
beu. 
 
Xxx Sylvie en Hans 



 



Dinsdag 29 juli 
 

Menu van vandaag 

Ontbijt  Brood en beleg 

Middageten Lunchpakket met sandwiches 

Avondeten Verrassingssoep, spaghetti, macaroni en gemengd fruit 

 

Voormiddag en namiddag 

 

Piepers Bondsdag 

Leeuwkes Bondsdag 

Deugnieten Bondsdag 

Rakkers Bondsdag 

Sjowers Bondsdag 

Jonghernieuwers Bondsdag 

 

Avond 

 

Piepers Love to ride an elephant 

Leeuwkes Strak in ‘t pak met Danny Snack 

Deugnieten The showende sheriff 

Rakkers Jommeke tegen de rest 

Sjowers Kleine wasjes, grote wasjes 

Jonghernieuwers Nikkon on the prairie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wist je dat… 

 
… we vandaag met z’n alles op bondsdag zijn geweest? 
… het echt geslaagd was? 
… dit onder andere kwam omdat de zon weer van de partij was? 
… Chelsey altijd naar de ‘ABO’ moet met haar teen? 
… leider Boris Jonas’ voet kapot heeft gemaakt? 
… dit gelukkig snel genezen was? 
… Tibo een echte waterrat is? 
… Marc vindt dat we elke dag op bondsdag moeten gaan? 
… Bob en Chelsey dikke vrienden zijn geworden? 
… ze eigenlijk zelfs een koppeltje zijn? 
… Chelsey dus wéér een nieuwe liefde heeft gevonden? 
… de Piepers vandaag hebben geleerd wat ‘er 5 pakken’ is? 
… ze het nog steeds niet snappen en op zoek gaan naar een 5? 
… Chelsey twee kindjes heeft leren zwemmen? 
… Maxime en Lies zich aangetrokken voelen tot een leidster? 
… deze leidster Charis is? 
… we vandaag 3x het avondlied hebben gezongen? 
… dit de schuld was van Chelsey en Hans? 
… de woordenschat van de Jonghernieuwers tegen het einde van het  
     kamp ferm uitgebreid / verzwakt is? 
… Mathias de macaroni ‘buisjes’ noemt? 
… ‘Wat een mooi ding’ ook elke dag wel een paar keer wordt  
      geroepen naar toevallige voorbijgangers? 
… het kampvijandje van Sylvie (leider Jasper) uiteindelijk toch een 
     grote kampvriend was? 
… hij een mooie spandoek had gemaakt om haar te eren? 
… de Jonghernieuwers hun autootjes op afstandsbediening elkaar  
     ongelofelijk hard stoorden? 
… Sylvie de snelste auto had? 
… die van Johnny de sterkste was? 
… Sylvie haar auto eerst nog had getuned? 
… ze BMX-bandjes aan haar wielen had geplakt omdat hij te hard  
     doorslipte? 
 

 

Leeuwkes  

 

We zijn op bondsdag geweest. 
Het was heel goei weer en er 
waren heel leuke glijbanen en 
springplanken.  
’s Avonds eten: spaghetti en 
macaroni 
En ’s Avonds hebben we voor ons 
toneeltje geoefend. 
 
Anne 
 
 
 



Rakkers 

 

Dit is de dag waar vele leden en toch ook wel de leiding naar uitkijken. Een 
dag met heel de KSJ naar eenzelfde plaats om daar heel veel plezier te 
hebben. Het weer zat die dag alleszins al mee, dus was dit een heel goed 
teken voor een toffe dag. We zijn met zijn allen naar de Warande geweest. 
Dit is een openluchtzwembad met een ligwei, speeltuin, volleybalveld, .... 
Meer dan genoeg dingen om ons te kunnen amuseren. De Jonghernieuwers 
en Sjowers reden met de fiets en de andere groepen werden met auto’s 
naar daar gebracht. Daar aangekomen, verplichten we de leden eerst om 
zich goed in te smeren, zodat ze niet zouden verbranden. Als dit eenmaal 
gedaan was, konden de leden gaan zwemmen. Enkel onze Jordy moest nog 
eerst even bij mij langskomen. Jordy moest zijn hand eerst even goed laten 
inpakken zodat zijn wonde niet nat werd. Eerst ontsmetten, dan een 
waterdichte pleister er op en tenslotte een handschoen erover. Eenmaal dit 
gebeurd was, was er geen houden meer aan. Op een dag als deze kom je je 
eigen leden niet zo vaak tegen. Dit is voor sommige onder ons toch wel een 
mooi meegenomen zaak. Iedereen heeft op zijn eigen manier van deze dag 
genoten. Helemaal terug herboren en opgeladen, keerden we terug naar 
onze kampplaats om daar te genieten van ons lekker avondeten. 
’s Avonds was het hoge tijd dat we nog eens gingen oefenen voor ons 
toneeltje voor het kampvuur. Ons grote concept was al af, maar echt 
geoefend hadden we nog niet. De Rakkertjes deden goed hun best en in 
sommige leden schuilt er misschien toch wel een echte acteur of actrice. Na 
een aantal keren oefenen was het weeral tijd om in ons bedje te kruipen. De 
Rakkers sliepen vrij snel, want ze wisten dat de dag nadien een zware 
‘werkdag’ ging worden. 
 

Joris 
 

Jonghernieuwers  

 

De ochtend begon best wel goed, want we mochten een uur langer slapen. 
Als ontbijt was er een eitje voorzien en na het eten mochten de Sjowers en 
Jonghernieuwers direct vertrekken.  
Na 5 kilometer kwamen we al aan het zwembad aan. Het was bangelijk weer 
om te zwemmen (de helft was verbrand, want insmeren is voor homo’s en 
cowboys) 
Een paar van onze mede-KSJ’ers waren aan het voetballen, onder andere ik, 
tegen wildvreemden. We hadden natuurlijk gewonnen met 69-0. 
Na het voetballen hadden we een frisse duik genomen in het zwembad. 
Voor het middageten hadden we sandwiches bij die door de leiding waren 
gesmeerd. Toen we wilden volleyballen werden we ergens anders gestuurd 
door de politie en speelden we op het volleybalveld (dat gesloten was) 
Na het volleyballen moesten we spijtig genoeg al weer vertrekken naar onze 
kampplaats. 
Onderweg was Hans nog 5 keer op zijn zak gegaan. ’s Avonds hadden we 
VBA (voorbereiding bonte avond) en dat was redelijk saai. 
We hebben ook nog met de auto’s op afstandsbediening gereden. Dat was 
dan wel tof. En toen was het tijd om te gaan slapen! 
 
Kjell 



Zondag 30 juli 
 

Menu van vandaag 

Ontbijt Brood en beleg 

Middageten Brood en beleg, gebakken boterhammenworst 

Avondeten Kervelsoep, pannekoeken 

Voormiddag 

 
Piepers George en Jane scheppen hem af 

Leeuwkes Kuisende cowboys 

Deugnieten De schreiende sheriff 

Rakkers Opruimen 

Sjowers How clean is your house? 

Jonghernieuwers Kinderarbeid 

 

Namiddag 

 

Piepers Takje rapen 

Leeuwkes Goudzoekers 

Deugnieten Takje rapen 

Rakkers Danny Tak 

Sjowers Oh denneboom 

Jonghernieuwers Grote kruk rechtzetten 

Avond 

 
Piepers Kampvuur 

Leeuwkes Kampvuur 

Deugnieten Kampvuur 

Rakkers Kampvuur 

Sjowers Kampvuur 

Jonghernieuwers Kampvuur 

 

 

 

 



Wist je dat… 

 
… het vandaag weeral de laatste dag van het kamp was? 
… we dit allemaal heel jammer vinden? 
… iedereen heel hard opruimde vandaag? 
… Charis te hard opruimde? 
… ze haar teennagel hierbij pijn deed? 
… dit de 4e KSJ’er was die naar het ziekenhuis moest? 
… er ook hout moest gezocht worden voor het kampvuur? 
… we veel te veel hout hadden? 
… het kampvuur weer heel gezellig was? 
… de toneeltjes heel goed waren? 
… Afke uit de KSJ gaat? 
… we haar heeeeel hard zullen missen? 
… er 8 nieuwe leiding bijkomen? 
… dit heel veel is? 
...  Danny Snack en de Fob3 al hun opdrachten goed hebben  
      volbracht? 
… ze dit heel knap hebben gedaan? 
… we ook hen zullen missen? 
… Rolf en Jolien op bezoek kwamen? 
… we dit heel leuk vonden? 
… Tibo in slaap viel bij het kampvuur? 
… hij ook een schoen kwijtspeelde? 
… we vandaag eindelijk te weten zijn gekomen wie ons kampvriendje  
     was? 
… velen het al wisten? 
… sommigen, waaronder Jonas en Babette, toch wel verrast waren? 
… we iedereen nog willen bedanken voor het onvergetelijke kamp? 
… we al uitkijken naar volgend jaar? 
… je ons dan van 21 tot 31 juli in Kasterlee kan vinden? 
 

Piepers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deugnieten 

 

Na een laatste keer wakker te worden in een patrouilletent én een laatste 
keer ons uniform aan te doen én een laatste keer te ontbijten in de reftertent, 
was het tijd voor de laatste loodjes van het kamp. Maar dat was niet 
eenvoudig bij onze deugnieten: de jongens hadden een, zoals ze het zelf 
noemden, rommelhoop in hun tent. En bij de meisjes was het ook al niet veel 
ordelijker. Na een hele speurtocht naar de eigen spullen, waren de tenten 
dan toch leeg geraakt. Nu was het tijd om de tenten af te breken. Ze lagen 
snel plat, maar het grootste werk was om de piketten én tentpalen op de 
juiste manier in de zakken te steken. Na wat oefening waren al onze kindjes 
hier goed mee weg. Voor we het wisten waren we dan ook als eerste klaar. 
Gelukkig maar, want ons toneeltje hadden we nog niet vaak geoefend. Na 
het middageten (gebakken boterhammenworst) was het platte rust. Voor het 
eerst dit kamp bleven de deugnieten in hun lokaal. De voorbije dagen waren 
ze meestal te vinden aan het 
slingertouw of aan de sjorring van 
de rakkers. Nog een laatste keer 
post ontvangen en dan … 
drinkbus vullen om naar het bos 
te gaan. Want schijnbaar heb je 
toch heel wat hout nodig om 
een kampvuur te maken. Deze 
middag kwamen onze 
deugnieten tot de fantastische 
ontdekking dat bomen schaduw 
geven; in de zon was het dan 
ook véél te warm. Na heel wat 
gesjouw met boomstammen, 
takken,… deed een flesje 
limonade veel deugd. De stapel 
hout aan de rand van het bos 
werd alsmaar groter en groter… 
Terug op de kampplaats 
moesten onze deugnieten even 
tot rust komen: duckskes lezen, 
naar andere lokalen lopen,… 
Amusement op en top! Dan was 
het tijd voor het avondeten: 
pannenkoeken. Naar jaarlijkse gewoonte werd er weer een wedstrijdje 
georganiseerd: om het meeste pannenkoeken eten. Wie de winnaar was, 
moet ik schuldig blijven. Wat ik wel weet is dat sommigen zelfs het dessert 
weigerden: een nog nooit gezien fenomeen op kamp. Nadien mochten ze 
met hun slaapzak op een zeil bij het kampvuur gaan liggen. Elke ban deed 
een toneeltje, wat soms ook voor heel wat hilariteit zorgde. Onze deugnieten 
hadden bij elke letter van het alfabet iets verzonnen: grappige dingen die 
tijdens het kamp gebeurd waren, passeerden allemaal de revue. Dan was 
het tijd voor de ontknoping van het animatieteam: Fletse Betsy, Flor de 
Gruwelijke en Jos Blockmans werden opgenomen in Far Westerren én ook het 
goud werd gevonden. Eén groot feest dus; compleet met chocomelk en 
hotdogs, dansjes, liedjes,… Nadien was het tijd voor het meer serieuze deel: 
de overgangen. Onze deugnieten waren er al heel het kamp over bezig én 



eindelijk was het zover. Ik kan u verzekeren: we hebben er een aantal fameus 
overgegooid. Dan ook nog de nieuwe leiding verwelkomen én de 
kookouders bedanken. Toen begon het toch al wel heel donker te worden in 
Far Westerren. Gaan slapen was geen goede optie vonden we én we kozen 
er daarom voor om wat vuur te maken. Helemaal alleen moest ik het vuur 
aansteken (wat niet zo goed lukte). En toen braken de traantjes los. Zeker 
toen al onze deugnieten een grote doos gaven met daarin allemaal 
zelfgemaakte tekeningen. Ik zou dus zeggen: merci allemaal!!! Na een tijdje 
het mooie kampvuur te bewonderen, was het toch al echt laat geworden en 
kropen onze deugnieten voor de laatste keer in hun slaapzak. Het verhaaltje 
was de vorige dag al afgerond, dus na een knuffeltje deden ze hun oogjes 
toe (huhuhum… dat was toch de bedoeling) en kwam er een einde aan de 
laatste dag van het kamp. 
 
Groetjes, 
Afke 
 

Sjowers  

 

Vandaag de laatste dag van het kamp. Onze Sjowers zijn voor de laatste 
keer wakker gemaakt door het animatieteam. Nadien moesten we natuurlijk 
weer wel ff gaan zeggen dat het tijd was om op te staan want anders blijven 
ze lekker doorpitten. Netjes tandjes gepoetst en gewassen, was het tijd voor 
de ochtendformatie en het ontbijt. Een goei stevig ontbijt konden we wel 
gebruiken want in de voormiddag werden alle tenten plat gegooid. Alle 
piketten en zeilen netjes compleet in de daarvoor voorziene zakken gestoken. 
Toen werd het tijd voor het middageten. Lang verwachte heerlijk gebakken 
boterhammenworst. Daarna hadden de leden platte rust maar de leiding 
natuurlijk niet want er moest nog heel wat opgeruimd worden en heel veel 
hout gehaald worden. We mochten een kar gebruiken van een zeer 
vriendelijke mens. De leden gingen dus hoopjes hout sprokkelen en aan de 
rand van het bos wegleggen. Dat werd dus met de kar opgeladen. We zijn 
ook nog 3 karren afbraakhout in het containerpark gaan halen. Het 
avondeten was soep en pannenkoeken. Traditie getrouw werden er weer 
weddenschappen gepleegd voor om ter meeste pannenkoeken te eten. 
Daarna was het bonte avond. Elke groep doet dan een toneeltje. Daar 
worden de fratsen van het hele kamp nog is terug bovengehaald. Nadien 
kregen we nog overheerlijke hot-dogs die natuurlijk door de Sjowers bangelijk 
goed klaargemaakt werden. Toen waren het nog de overgangen met als slot 
het hoogtepunt van het kamp : Het kampvuur dat aangestoken word door 
de leiding die jammer genoeg stopt met de KSJ : dat was Afke. Hierbij wil ik 
Afke even bedanken voor de bangelijke jaren waar ikzelf met haar in de 
leidingsploeg heb mogen staan. Het was een fjesje! Bedankt Afke! Nadien 
nog goed gestookt want we hadden natuurlijk al dat hout niet voor niks gaan 
halen. Maar helaas, we deden ons best maar we kregen het niet allemaal op! 
Nog even nagenieten van het zalige kamp bij het kampvuur met het 
vooruitzicht van de 100 kilometer die ‘s anderendaags voor de boeg stonden! 
 
Groenten Jeffrey  
 

 
 





Tekst kampliedje 
 

Stoere sheriff 
Heel alleen 

In dit stadje, aan de goudberg 
Iets mysterieus, ouder dan de straat 

Het is de legende waar iedereen op wacht 
 

Refrein 

 

Sheriff Snack, neemt ons mee 

Naar de plaats waar hij van houdt 

Far Westteren, de beste stad 

‘k voel me thuis, danku Snack 

 
De Fob3, pas maar op 

Fletse Betsy, Flor De Gruwelijke, 
Jos Blockmans, samen het gevaar 

Zet je ogen open, hou je wapen klaar 
 

Refrein x2 

 
De legende van den Danny en de Fob3 
Panoramix gaf ons deze aartsmoeilijke klus 

We krijgen het gevoel dat deze opdracht wel geslaagd is, geslaagd is 
 

Refrein 

 
 



 



 


