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21-31 JULI 
GRAIDE 

 KAMPPRIKBORD

KSA SINT-MAARTEN AALST



VOORWOORD KAMPLEIDER 
 

Hallo, hallo! 

Lang geleden dat ik nog eens iets mocht schrijven voor het prikbord! En dit is niet 
zomaar een prikbord, het is het kampprikbord! 

Dit jaar mag ik jullie weer vergezellen op kamp 
als jullie kampleider.  Het belooft een 
schitterend kamp te worden.  Ik ben namelijk al 
eens op verkenning geweest.  We hebben 
vanuit onze kampplaats een prachtig zicht op 
het dorpje Graide.  In de omtrek zijn veel 
bossen en weiden waar we kunnen in spelen.   

Ik heb er alvast zin in!  En we gaan ons in die 
tien dagen geen minuut vervelen!   

 

Het aftellen naar het kamp is begonnen! Hopelijk gaan jullie allemaal mee! 

 

 

Tot op het kamp! 

Siemon 



AGENDA 
!!
VRIJDAG 18 JULI 
Tussen 19u en 20u dienen de pakken te worden binnen-
gebracht. Dit omdat de camion van de stad ze reeds de 
volgende dag naar de kampplaats brengt. De ingang is aan 
de blauwe poort van het SMI in de Vrijheidsstraat. Aangezien 
we met de trein gaan moeten alle valiezen dan 
binnengebracht worden. Er kunnen geen valiezen mee met 
de trein. !!
MAANDAG 21 JULI 
Eindelijk! 10 dagen verlost van onze ouders! Iedereen wordt 
ten laatste om 11u30 op het College verwacht. Eerst is er 
nog een openingsformatie. Direct nadien vertrekken we 
richting Graide. Ook dit jaar gaan we met de trein.  Er kan dus 
enkel een handbagage meegenomen worden. Breng best nog 
een lunchpakketje mee en een flesje water voor onderweg 
want we zitten zo’n 3 uur op de trein. Het avondeten wordt pas 
geserveerd om 18u30 op kamp! !!
DONDERDAG 24 JULI 
Vandaag zijn we eindelijk voltallig. Om 15u komen de leeuwkes 
aan. We willen aan de ouders vragen hun kleinste spruit op de 
kampplaats te komen afzetten. Het adres staat verder in dit 
prikbord. !!
DONDERDAG 31 JULI 
Het kamp is jammer genoeg alweer voorbij. Met mooie 
herinneringen en hopelijk een prachtig kleurtje keren we terug 
huiswaarts. We hopen op het college aan te komen rond 16u45.  !!
ZATERDAG 2 AUGUSTUS 
Vandaag komt de vrachtwagen met jullie valiezen terug aan! Jullie kunnen deze 
komen ophalen via de blauwe poort van het SMI. We verwachten jullie tussen 19u 
en 19u30. !!!

Eventuele wijzigingen van de agenda zullen tijdelijk worden gemeld!



KAMPADRES !!
Dit jaar zullen we onze 10 kampdagen verslijten in kampheem Hurlevent te Graide. Wie 
zijn liefste spruit vanuit Aalst op de hoogte wil houden van de laatste nieuwtjes kan het 
best een briefje sturen naar onderstaand adres:!

!!
KSA Sint-Maarten!

Naam + Ban van het lid!
Hurlevent!

Rue Du Progrès 117  
5555 Graide

Hier is’t!



PRIJSKAARTJE 
 

Hoewel we het heel graag zouden hebben, kunnen we het kamp helaas niet gratis 
maken. De kosten proberen we zoveel mogelijk te drukken maar het eten, en het 
kampheem dat betaald moet worden. Daarom vragen wij de som van €125 aan 
iedereen die meegaat.  
Er is echter wel een uitzondering. Omdat de Leeuwkes niet het volledige kamp mee-
gaan en pas enkele dagen na de anderen toekomen moeten zij €100 betalen. 

 

Het bedrag kan betaald worden bij de inschrijving. Maar het kan ook altijd gestort 
worden op ons rekeningnummer: 

 

780-5145115-54 
 

 

  

Bij het storten van het geld gelieve de 
naam van het lid en de ban van het lid te 
vermelden. Zo is het voor ons gemakkelijk 
om alles bij te houden. 



 

LEIDINGSPLOEG 2013-2014 

 

LEEUWKES (geboortejaren 2006 en 2007) 
 
Lisa Van der Stockt 
Reinaertdreef 15 
9300 Aalst 
053/78.56.73 
0472/06.95.41 
 
Dries Wellekens 
Dirk Martensstraat 73 
9300 Aalst 
053/21.34.80 
0470/98.41.99 
 

JONGKNAPEN (geboortejaren 2004 en 2005) 
 
Brent Meersman 
Drie Sleutelstraat 37 
9300 Aalst 
053/78.57.94 
0470/35.68.63 
 
Wouter Bouve 
Meuleschettestraat 14 
9300 Aalst 
053/70.06.85 
0476/06.77.37 
 

TIPTOPPERS (geboortejaren 2002 en 2003) 
 
(bondsleider) 
Dieter Van der Stockt  
Reinaertdreef 15 
9300 Aalst 
053/78 56 73 
0494/23 11 43 
 
 
 



 

Simon Vyverman 
Sinte Annalaan 65 
9300 Aalst 
053/70 10 77 
0470/38 45 88 
 
Wouter Coppens 
Noordstraat 28 
9300 Aalst 
053/70.05.25 
0495/76.59.86 
 

KNAPEN (geboortejaren 2000 en 2001) 
 
Michiel Verhofstadt 
Fonteinstraat 51 
9450 Haaltert 
053/83 91 85 
0478/03 07 83 
 
 
 
 

JONGHERNIEUWERS (geboortejaren 1998 en 1999) 
 
Bram De Rick 
Pieter Coeckestraat 4 
9300 Aalst 
053/21 18 13 
0474/53 83 88 
 
 
Piet De Laender 
Kreupelveldstraat 55 
9300 Aalst 
053/82 86 38 
0499/47 25 36 



PAK & ZAK  
Wat neem je mee op KSA-kamp? 

 
Indien jullie niet alles hebben wat op de lijst staat, ben je niet 
verplicht om het te gaan kopen (essentiële dingen zoals 
pyjama, slaapzak, kledij uiteraard wel) 
 
SLAAPGERIEF 

o Pyjama of slaapkleed & eventueel knuffeldiertje 
o Voor Knapen & Jonghernieuwers: matje of veldbed, 

slaapzak & hoofdkussen 
Voor Leeuwkes, Jongknapen & Tiptoppers: 
slaapzak, hoofdkussen & bedovertrek! 
(de drie jongste groepen en hun leiding slapen 
namelijk binnen en er staan bedden!) 

 
KLEDIJ 

o KSA-hemd: voor wie dit al heeft 
o Voldoende ondergoed  

(min. 8 voor Leeuwkes & 11 voor de anderen) 
o 10-12 paar kousen  

(reservekousen zijn altijd goed, zeker in geval van natte voeten!) 
o Voldoende sport- en spelkledij  

(een 6 à 8-tal, o.a. SHORTEN/ROKJES, T-shirts!) 
o 3 à 4 warme pulls 
o Één lange broek 
o Een regenjas of K-way 
o Schoenen: die gemakkelijk zitten! Zoals: sportschoenen, sandalen, crocs, 

bottines 
o 1 of 2 paar reserveschoenen 
o Zeker voor Knapen & Jonghernieuwers: een paar GOEDE 

STAPSCHOENEN! 
o Slippers zijn o.a. zeer handig voor na het douchen! (eventueel pantoffels) 
o Zwemkledij (zwembroek/badpak, badmuts, badhanddoek, zwembril) 

(voor de jongste die minder goed kunnen zwemmen: ZWEMBANDJES!!) 
o Kleren die (héél) vuil mogen worden 
o Linnenzak (of oude kussensloop) voor vuile kleren 

 
WASGERIEF 

o Toiletzak: kam, zeep & shampoo, tandenborstel & tandpasta, bekertje 
o 10 washandjes, 1 of 2 badhanddoeken & 2 à 3 kleinere handdoeken 

 
EETGERIEF 

o Voor Knapen & Jonghernieuwers: gamel, bestek, glas/beker, handdoek 
o Voor Leeuwkes, Jongknapen & Tiptoppers: eetgerief is ter plaatse 

voldoende aanwezig, wel 2 keukenhanddoeken meebrengen (gelieve alles te 
labelen met hun naam!) 
 



 
 
DIVERSEN 

o SIS- kaart (dit MOET je bijhebben! af te geven bij aankomst!) 
o IDENTITEITSKAART! 
o Drinkbus voor op tocht 
o Zonnecrème & een petje om een zonnesteek te vermijden! 

(eventueel zonnebril, maar verlies is op eigen risico) 
o Een klein en degelijk rugzakje! (om op dagtocht te gaan, géén zwemzakjes) 
o Zakmes: enkel eventueel voor Knapen & Jonghernieuwers! 
o Zaklamp: vooral voor Knapen & Jonghernieuwers, eventueel ook Tiptoppers 
o Medicijnen: gelieve deze te voorzien van een naam en aan de leiding te geven 
o Pen, briefpapier, enveloppen (graag vragen we voor de jongste groepen reeds 

het adres op de envelop te schrijven en er een postzegel op te kleven) 
 
ZAKGELD 

o Voor Knapen & Jonghernieuwers: 
Een verantwoorde som zakgeld. Zij krijgen elke middag de mogelijkheid om iets 
te kopen van het snoepwinkeltje en kunnen ook iets van zakgeld gebruiken als 
ze op tocht gaan. 

o Voor Leeuwkes, Jongknapen & Tiptoppers: 
In principe heeft niemand iets extra nodig van geld en is alles in de prijs 
inbegrepen. Wel is het mogelijk om elke middag een snoepje te kopen van ons 
snoepwinkeltje. Voor de jongste groepen is dit MAXIMUM € 0,50 per dag! 

 
IDEETJES:  

het is handig voor de leiding van de jongste groepen om: 
o alles te labelen met naam 
o per dag een zakje klaar te maken met kleren erin (voornamelijk ondergoed, T-

shirt, short/rokje. Pulls en een jas mogen natuurlijk los in het valies zitten) 
 
NIET meenemen:  

snoep, dure of gevaarlijke voorwerpen (zoals gsm, zakmes bij de jongste 
groepen, horloges, gameboy, nintendo, PSP, mp3-speler…) 

 
Eventueel WEL meenemen:  

een boek, stripverhalen, ... die je tijdens de middag kan lezen; een boek 
kaarten;  eventuele verkleedkledij (aangepast aan het kampthema van de 
groep) 

 
Voor Knapen & Jonghernieuwers op tocht: 

o Kan een wat grotere, stevige rugzak handig zijn. 
o Isoleermatje, slaapzak, kussen 
o Gamel, bestek, beker 
o Zaklamp & eventueel zakmes 
o Een verantwoorde som zakgeld 



MEDISCHE FICHE 
KSA SINT-MAARTEN AALST 

 
 
CONTACTGEGEVENS 
 
Naam:  

 
Ban:  

 
Geboortedatum:  

 
Adres:  

 
Telefoon:  

 
GSM:  

 
E-mail:  

 
 
HUISARTS 
 
Naam huisarts:  

 
Adres huisarts:  

 
Telefoon huisarts:  

 
 
MEDISCHE INFO 
 
Nodige medicatie:  

 
 

Opmerkingen ivm medicatie:  
 
 

Allergieën:  
 
 

Andere belangrijke gegevens:  
 
 

Bloedgroep 
 

 

 
Ik, ………………………………………………………………………………  verklaar hierbij dat 
mijn zoon/dochter mag deelnemen aan de activiteiten van KSA Sint-Maarten gedurende het 
werkjaar  …....... – …………. 
HANDTEKENING: 



feestneuzen 

 

 

DATUM 

 

LEEFTIJD  NAAM  BAN 

 

6 juli 8 jaar TAÏSA VAN DEN BERGE Leeuwkes 

7 juli 10 jaar YARA GOOSSENS Jongknapen 

8 juli 10 jaar TIM DE RYCK Jongknapen 

9 juli 14 jaar SAM VANDERGOTEN Knapen 

11 juli 12 jaar ELIEN REDANT Tiptoppers 

24 juli 12 jaar JET DE BROUWER Tiptoppers 

26 juli 12 jaar MARJORIE DE ROO Tiptoppers 

29 juli 9 jaar PAULINE LOWIE Jongknapen 

1 augustus 7 jaar SYDNEY BAUWENS Leeuwkes 

8 augustus 11 jaar YARI FONDU Jongknapen 

8 augustus 14 jaar MATHIAS DAELEMAN Knapen 

11 augustus 7 jaar MATTEO VAN EENOO Leeuwkes 

11 augustus 10 jaar SAM VAN CAUTER Jongknapen 

15 augustus 19 jaar BRAM DE RICK Leiding 

25 augustus 16 jaar MILIAN VAN NUFFEL Jonghernieuwers 

31 augustus 7 jaar VINCENT BUENO REYES Leeuwkes 

 



De Nieuwe Maan
Jaargang 16  -  januari 1973  -  Extra Oplage  -  Overzicht van de ruimtewedloop  -  2fr.

SPOETNIK 1 GELANCEERD

Bajkonoer, 4 oktober 1957 - Russische 
wetenschappers zijn er met de Spoetnik 1 als 
eerste in geslaagd om een satelliet in een baan 
om de aarde te brengen. De Spoetnik 1 is 
vervaardigd uit aluminium en weegt 83 
kilogram. Hij is voorzien van 2 radiozenders 
die de verzamelde informatie terug naar de 
aardbol kunnen sturen. 

LAIKA IN DE RUIMTE

Bajkonoer, 3 november 1957 - Amper 1 maand na 
de Spoetnik 1 werd vandaag de Spoetnik 2 
gelanceerd. Aan boord van de 500 kilogram 
zware kunstmaan zit niet enkel een hoop 
technische apparatuur, maar ook de hond 
“Laika” (Russisch voor “Blaffer”). Ze zal daarmee 
het eerste levende wezen worden dat rond de 
aarde cirkelt.

Eerste Amerikaanse satelliet

Cape Canaveral, 1 februari 1958 - Vier 
maanden na de Russen brengen nu ook de 
Amerikanen hun eerste satelliet in een baan 
rond de aarde. De Explorer 1 is 2 meter lang 
en weeg t 14 ki logram, en is daarmee 
beduidend kleiner dan wat de Russen al 
verwezenlijkten enkele maanden geleden.

GAgarin wordt eerste 
mens in de ruimte

Bajkonoer, 12 apr i l 1961 - De Russische 
kosmonaut Joeri Gagarin werd vandaag de eerste 
mens in de ruimte. Aan boord van de Vostok 1 
legde hij in iets minder dan 2 uur een volledige 
baan rond de aarde af. Zoals gepland landde 
Gagar in apar t van zijn capsule aan een 
parachute, na op 7 km hoogte te zijn uitgestapt.



WIJ GAAN NAAR DE MAAN!
Hou s ton , Tex a s , 12 
s e p t e m b e r 1 9 6 2 - 
Va n d a a g b r a ch t d e 
Amerikaanse president 
Kennedy een bezoek aan 
d e R i c e Un i ve r s i t y. 
Tijdens zijn toespraak 
b e loofde h ij d a t de 
Amerikanen voor het 
eind van het decennium 
voet op de maan zullen 
zetten. Kennedy voelt 
duidelijk de druk van de 
Russen, waar ze een 
duidelijke achterstand op 
hebben. Tot op de dag van vandaag konden de 
Russen hen steeds verslaan door zowel de eerste 
satellieten, dieren als mensen in de ruimte te 
brengen.

President KENNEDY NEERGESCHOTEN

Dallas, Texas, 22 november 1963 - Bij zijn 
publieksreis in Texas raakte president 
Kennedy dodelijk gewond. Tijdens een 
rondrit met een open limousine werd hij 
neergeschoten door een onbekende die zich in 
een opslaggebouw verschanst had. De politie 
is nog steeds op zoek naar de verdachte, 
waarvan men vermoed dat hij Russische 
banden heeft.LEONOV VOERT EERSTE 

RUIMTEWANDELING UIT

De ruimte, 18 maart 1965 - De Rus Alexei Leonov 
heeft met succes de eerste ruimte-wandeling ooit 
uitgevoerd. Het liep maar net goed af, nadat 
Leonov 12 minuten buiten de Voschod 2 had 
gezweefd, bleek zijn ruimtepak door de luchtdruk zo 
stijf te zijn geworden, dat het hem niet lukte om 
terug te keren in de luchtsluis. Door wat lucht uit 
zijn ruimtepak te laten lopen kon hij zich beter 
bewegen, en wist hij zich met moeite weer in de 
luchtsluis te begeven. Vervolgens kwam Leonov 
korte tijd klem te zitten toen hij probeerde het 
buitenluik van de luchtsluis dicht te doen. Het 
sluiten van het laatste luik leverde vervolgens ook 
weer problemen op.

OOK AMERIKAaNsE ruimtewandeling

De ruimte, 3 juni 1965 - De Amerikaan 
Edward White voerde vandaag de eerste 
Amerikaanse ruimtewandeling uit. De 
wandeling werd haastig in het vluchtschema 
opgenomen, omdat enkele maanden eerder 
de Rus Alexei Leonov als eerste in de 
ruimte wandelde. De wandeling verliep in 
tegenstelling tot die van de Russen wel 
vlekkeloos, op het verliezen van een 
handschoen na. De wandeling duurde 
bovendien 3 keer langer dan de Russische.



ARMstrong schrijft geschiedenis
De maan, 21 juli 1969 - 
"That's one small step for a 
man, one giant leap for 
m ank i nd ." o fwe l i n he t 
Nederlands: "Dat is een kleine 
s tap voor een mens, een 
reuzensprong voor de mens-
heid". Met die gevleugelde 
w o o r d e n z e t t e N e i l 
Armstrong omstreeks 3:56u 
als eerste mens ooit voet op 
de maan. Vervolgens bleef hij 
samen met zijn collega Buzz 
Aldrin 2 uur en half op de 
maan. Naar schatting 450 
miljoen mensen volgden de 
landing via de rechtstreekse 
televisie-uitzending.  Intussen 
zijn ze met hun maanlander 
al terug naar naar de Apollo 
capsule gevlogen die tijdens 
de maanlanding door Michael 
Collins in een baan rond de maan werd gehouden. De terugreis gaat momenteel van start en als 
alles volgens plan verloopt landen de 3 volkshelden op 24 juli terug op aarde.

zesde keer op de maan
De maan, 11 december 1972 - Met de 
zesde maanlanding werd een punt ge
zet achter het succesvolle Apollo-
project. Uniek aan de Apollo 17-missie 
was het gebruik van een maanwagen. 
In totaal hebben de as tronauten 
Schmitt en Cernan in 4 uur en 26 
minuten een afstand van 35 kilometer 
afgelegd met de wagen. Daarbij werd 
regelmatig gestopt om bodemstalen af 
t e n e m e n . E e n o r a nj ek l e u r i g 
bodemmonster leek in eerste instantie 
op vu lkan isch mater iaa l . Nader 
onderzoek wees echter op kleine 
glasbolletjes in het maanstof, ontstaan 
tijdens inslag van een meteoriet. Één 
ding is de voorbij jaren wel zeer duidelijk geworden en dat is dat de Amerikanen de Russen nu 
volledig afgetroefd hebben in de “Space Race”. Hoewel het net de Russen waren die de eerste 
raketten en mensen in de ruimte konden brengen stonden ze met hun mond vol tanden toen de 
Amerikanen de afgelopen 3 jaar maar liefst 6 keer voet op de maan kon zetten.
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from:bennybeejay@cia.gov
mailto:info@ksasintmaarten.be
subject: HULP GEVRAAGD!
attachment: DeNieuweMaan.pdf

>Beste KSA’ers,
>
>Mijn naam is Benny en ik ben een geheim agent en hacker bij de Amerikaanse 
>inlichtingendienst CIA. Onlangs hackte ik een Russische server en ontdekte ik 
>dat de Russen revanche willen nemen voor hun verlies van de ruimtewedloop. Ze 
>hebben daarom een volledig nieuw en uiterst geheim ruimteprogramma opgericht 
>waarbij ze intussen al meer dan 20 maanlandingen maakten. Bij hun laatste 
>landing ontdekten ze twee nieuwe chemische elementen. Volgens de documenten die 
>ik kon bemachtigen heten ze infrarubra en ultraviolacea. Wanneer de stoffen met 
>elkaar reageren komt er een gigantische hoeveelheid aan energie vrij. De Russen 
>zijn intussen begonnen met de bouw van een nieuw ruimteschip dat de “Чипка 
>Тестаросса 3000” (spreek uit als: Chipka Testarossa 3000) zal heten. Het zal met 
>de energie van de twee chemische elementen op enkele minuten naar Mars kunnen 
>vliegen. Dit technologisch hoogstandje werd ontworpen door de Russische 
>wetenschapper Dmitri Nazdoróvʹje, soms een ronduit geniale man, maar meestal 
>heeft hij gewoon iets te diep in het glas gekeken. Het zou bestuurd worden door 
>de Italiaan Federico Fellatio, een flamboyant heethoofd en notoir rokkenjager 
>die zijn dosis aan Italiaans temperament alles behalve gestolen heeft. De 
>hulppiloot van het ruimteschip is de Spanjaard Marco Mañana, een extreme luiaard 
>met als motto “Doe vandaag niet wat je morgen nog kan uitstellen.”
>
>Om hun ruimteschip goed te kunnen lanceren hadden de Russen enkel nog 
>zuidelijker gelegen grondgebied nodig. Wanneer je je dichter bij de evenaar 
>bevindt kan je namelijk meer energie van de aardrotatie gebruiken om het 
>ruimteschip beter te lanceren. Daarom annexeerde de Russische President Poetin 
>onlangs het Krim-schiereiland om daar een geheime lanceerbasis te kunnen bouwen. 
>In Oekraïne, waarvan de Krim vroeger deel uitmaakte, kwam er hevig protest, maar 
>Poetin kon zijn gelijk halen met een vervalst referendum.
>
>Tot voor kort liep alles dus volgens plan voor de Russen, maar enkele maanden 
>geleden werd er een lek in hun computersysteem gevonden. Niet alleen door mij, 
>waardoor ik al deze informatie ontdekt heb, maar ook door Noord-Koreaanse 
>geheime agenten. Deze hebben intussen de Russen verrast en hun geheime stoffen 
>gestolen. De Noord-Koreaanse dictator Kim-Jong-Si wil de chemische stoffen 
>gebruiken om een gigantische kernbom mee te bouwen. Daarmee wil hij de Verenigde 
>Staten vernietigen zodat Noord-Korea de machtigste staat ter wereld kan worden. 
>Hij gaf daarom het bevel een de Boeing 777 van Malaysian Airlines te kapen. Het 
>toestel staat momenteel op de luchthaven van de Noord-Koreaanse hoofdstad 
>Pyongyang. Daar wordt het omgebouwd tot de grootste vliegende bom ter wereld.
>
>We moeten Kim-Jong-Si zien te stoppen en daar heb ik jullie hulp voor nodig. 
>Binnenkort bevinden jullie zich op het juiste moment op de juiste plaats. Meer 
>kan ik er nog niet over vertellen, want ik ben bang dat deze E-mail door Kim-
>Jong-Si onderschept zal worden. Daarom kom ik binnenkort wel naar jullie toe.
>
>Benny “BeeJay” Blowjob
>Hoofdcommisaris van de CIA
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mailto:info@ksasintmaarten.be
mailto:info@ksasintmaarten.be


SpaceGames 

4 spelletjes helemaal in het kampthema. 
 

Klik op de afbeelding om het spelletje te spelen! 
 

Angry Birds Space 
 

 

heavy weapons 

 
 

gravitee wars 

 
 

Solarmax 2 

 

 
 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fspele.be%2Fangry-birds-space-hd-spel%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEkU3-Fho04N6DWWqA1ZnEn8ej8Pg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mousebreaker.com%2Fgames%2Fheavyweapons%2Fplaygame&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGjBzz7fK3B60KqWB2JLrE9tUZIlg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kongregate.com%2Fgames%2FFunkyPear%2Fgravitee-wars&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF_GcycSPhA2p-2zpKeb4irPxhqqA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kongregate.com%2Fgames%2Fnicotuason%2Fsolarmax-2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE9R_TZEyU7VeFHBzn1Z2kvqdYo-Q


JONGHERKNAAPNIEUWERS 
EUJ! We zijn op kamp! Alleez, toch bijna! En wat is een kamp zonder een 
überspannend, multisensationeel en overdonderd doordachtduchtig kampthema? 
NIETS! 

Daarom hebben wij onze koppen eens samengelegd en een ultiem kampprogramma 
ontwikkeld dat jullie sokken en slippers van jullie voeten zal blazen! Er komt 
misschien geen bezoek, er wordt misschien niemand verkleed en er gaan misschien 
geen personen weg!  

OELA DIE SENSATIE IN HET ONBEKENDE! 

Maar tussen ons gezegd en gezwegen wil ik hierintussenterwijl anders wel een stukje 
van de sluier oplichten, met onderstaande clues! 

“Meneer X vroeg zich af waarom vogels kunnen fluiten en ik niet.” 

“Meneer X heeft ooit eens met een koe gemuild.” 

“Meneer X zegt geen nee tegen een koppie koffie na het wakker worden.” 

 

WAT EEN GROOT MYSTERIE! 

 

Indien jullie povere hersenactiviteit deze clues niet kunnen ontcijferen wil ik gerust 
wel nog een ander raadseltje meegeven: 

De pauw zag ooit eens de vlieger van zijn buurman hoog vanboven vliegen. De 
pauw, die een klein spraakgebrek heeft, zei als volgt: “Lenaerts! Devlieger vliegt 
boog vanhoven! Dat heb ik als De Pauw nog nooit gezien!” 

Eigenlijk bedoelde de pauw: “Nee maar! Die vlieger vliegt hoog vanboven! Dat heb ik 
als pauw nog nooit gezien! 

 

Zozo lieve kindertjes, denk maar eens goed na over wat dit kampthema uiteindelijk 
zal zijn! 

Tot binnenkort! 

P.S.: jullie hebben de groetjes van Michiel, Tom, Bart en Michel 
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