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Hai napsjaren van Mi-groot, 

Ons Lieveke wier zwietend wakker. Z' at nen afgraiseleke droam gat. Zissemochnichoefan. Ze ziet 


die beilden nogaltaid voar her oagen : 


Der zen is nen hoap jung die een keineig, woest deurpsspeUeke oan tspelen zen. Z' hemme z:elf 

gemoakte fakkels en ne velo me vitesse bai. Gemoestbegotisweete hoe plezant da da is. 't zen 12 


kinders en 2 ouwer, woarvan ene nieuve, dadoddenichedochtei ? 


"Wafferietisdanna?" Der vloog iet over de stroat. len van die gasten moest keihard frainen, sloeg 


tegen e rots en donderde noar beneje. 


"Watoetemnawer?" Aschaardallesmej in zenne val -: Roamen, blaren, velo ' s etcetera . . .. Doenk, 


aindelijk leet em stil. Okostemiondoeng, moar ai eggetochmoarolliszitte. Ai Ie doar ne eletaid stil te 


ligge en ineens zeitemweriswa : "Amaai, zemmemeligge." 


"KannekoeweUepe ?" vroege de kinders die boaven stonde. 


"Neie" zetem en ai begost stiIlekes wer noar bove te kreuffelen. Hij staot al nen heletaid noa te trille, 


met schuim oep de lippen to~n dattemindemotad da zenne vela hielemoal in frenne vanien angt. 


Aikosterielemolnijoep, want zen zoal was deraf "Dju, na moete we nog ne velomoaker gon zoeke." 


"Kemmetoenoggezei, ge mot oeppasse, moar dor ist na te loat veur. We zen hier schuppes." 


Chance dat diee velomaker zei : "dasbekaanstvemiet" of diee droam was nogaItaid ni tenende. 


Stroempelend -'t was loat gewiest vandenacht - liep ons Lieveke nor de brievenbus, want der ging nen 


iele zwoele brief insteken oaver ' t kaamp. (zie loater) 


Ciaokes, 


Lieve en Wim, oUe megagrave laiding. 


P.S. : ekarowenem goade ni nodig emme !!!. 
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Hier voigt een willekeurig ge~prek uit het leven van Niels en Dirk: 

Dirk: Niels, wa goade gij dees vakaanse doen ? 

Niels: Kweetetnogni. Woaroem? 

Awel, kgoan begin juli oep kaamp nor Gemmenich en kzoek 
nog iemand oem mee te goan. Goadegij geire mee ? 

Niels: Tangt er wei vanaf. Bij wie stoade gij ? 

Dirk: Bij de miekes. Dan zen joenge doames tusse de 13 en de 
16 joar. Die zen iel plezaant, actief en muzikoal. Mor 
aileen kannekik da nie, zenne. 

Niels: Allei joa, oemda gij et zij. Wanneer vertrekke we ? 

. Dirk: Den tweede juli oem negenuur smorreges. 

Niels: Amai, das vruug. Moetek nog iet wete ? 

Dirk: J oa, nemt dreihonderd frang mee vor den tochtpot en ook 
huisvrouwekledij. 

Niels: HUisvrouwekledij? Woar is da na wer vor nodeg ? 

Dirk Da ee gen belang. Paktet schoonste bloemekleed van aa 
moeder mee en loat vor de rest aa fantazie mor waareke. 

Niels: Okei, tot den tweede juli dan. 
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Gezocht: fA I S (= fantastische Avonturiersters) 

Aangezien de begeleidsters niet zomaar de eerste de beste zijn, vindt er een strenge 

selectie plaats. 

Voorwaarden om de eretitel"fa" te mogen dragen: 

* behoren tot het vrouwelijk gesclacht. 
* geboren in 1985 of 1986 (Dit blijken topjaren te zijn) 

Desnoods ook 1984 toegelaten, maar enkel als je zingende kip bent geweest. 

* Je steenvast overtuigd zijn van de volgende slogan: "SAMEN STERK". 

Tot slot nog een superfantastischkeineig warmlopertje, ter voorbereiding op een 

spetterende week. 

SUCCES ERMEE!! 


* A N N E I N G E G N I D E L 

L E L L U J N A V S E J T E 0 
R G L E V T R 0 P P A R G K 
K U L G N E E N E E D 0 I R E P 

N E M A X E E G I L A Z N E E E 

I L L U J N E S N E W J W R 

U E M U H T S E B R E P P 0 N E 
E N E T 0 P T H C 0 T E D R 0 0 
V N E K N A R F E H C S G L E 
B D R E D N 0 H E E W T N 0 R 

T S A L P E E R E I D L E F F 
N K E J N E P M A L E T T 0 P 

A K K J I L E G 0 M L E E V 0 Z 
S N E T E G R E V G A M T E 
N R E K E Z E J T A W D N 

E E T H C E R T E H J B T E H 
T B E H E J 0 L L A H * * * * 
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Dag lieve, spetterende dokes ... 


Zien jullie ook zo erg uit naar het kamp? 

Nog enkele weken wachten en dan .. . is het zo 

ver. 

Wat je zeker niet mag vergeten is je knuffel: 

daartegen kan je alles vertellen wat je meemaakt 

op kamp . 

Geef VOOR je vertrekt je slecht humeur af aan 

mama of papa! Ret is immers veelleuker met een 

goed humeur op kamp 1 

Zorg er ook voor dat in al je kleren je naam staat. 

Dan moet Wim niet zo lang staan kleren verkopen 

op het einde van het kamp. 

Als je spetterend veel zin hebt verwachten wij je 

op 2 juli 1998 aan de bus richting Gemmenich. 


Tot dan!!! 

Katrien en Leen 
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DE UTTERKES !!!!! 


Hallo allemaal! Wij hebben mer voor alle utterkes een briefje klaar, maar het is een geheim 

briefje. Jullie zuIlen het moeten ontcijferen om te weten wat we jullie te vertellen hebben. 

( Jullie mogen hulp vragen aanjullie mama of papa, hoor) 

Hiema volgen er vraagjes en zinnetjes waarvan er een woordje ontbreekt. Als je weet welk 

woordje dit is, vulje het in op het rooster ( 1 letter per vakje ); Allemaal klaar ? 


A. Wie zijn wij? De ...... .. !! 

B. Wij zijn met 14 lachebekken en 2supertoffe leidsters, met hoeveel zijn we in het totaal? 
C. Dit willen we zekerniet op kamp: (~'} 

! 
I . 

I ( . 
• • 

. 

D. maar weI veel :-~\"):-.
.'-..-., . 

1 ... 

: . , 

E. 	Mama en papa blijven thuis, maar onze ......... mag zeker mee! 

F. 	Geef ons kampadres aan de hele familie en alje vriendinnetjes, zo brengt de postbode voor 

jou vast heel veel ........... .. 
G. Dit heb je zeker nodig op kamp: K A Z G U R (lees achterste voren ) 

G~ 

j) 4 F 
6 

c 10 

We gaan samen heel veellachen, spelen, ravotten, dansen en nog z~ooo veel meer! 
Dus zorg dat je goed uitgeslapen bent, want het wordt... : 

I" "I S-I 6 I~I~I 9 "<C (' 1"-'I23 

( zoek in het rooster dat je opgelost hebt een vakje waar een cijfer in staat, en kijk welke letter 

je er ingeschreven hebt. Schrijf deze letter over in het vakje van dit rooster dat hetzelfde cijfer 

heeft ) 

Heb je het woord gevonden ? Bravo, nu ben je een echte utter, klaar om mee op kamp te gaan! 


Tot binnenkort, he ! 
Annemie en Benedicte 
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NOG ENKELE TJPS AAN DE OUDERS VAN ONZE UTTERKES! 

- We vragen aan iedere utter een bedrag van 150 BEF "tochtpot". Dit dient om op een tocht 
eens een drankje of eeJi. ijsje te kunnen kopen. Gelieve dit bedrag in een gesloten omslag aan 
de kinderen mee te geven. 

- Ondervinding leert ons dat het heel handig is als jullie utter, per dag, een reeds samenge
steld zakje met kledij terugvindt in haar valies. Alvast bedankt. 

- Op kamp kan men kaartjes kopen om op te sturen. Het is gemakkelijk voor uw utter als de 
ad res sen op etiketten staan. (en zo komt alles zeker terecht) 

- In Gemmenich bevinden we ons in de prachtige natuur en zullen we veel buiten zijn, zorg 
dus a.u.b. voor schoenen die waterdicht zijn en waarmee we een stevige tocht kunnen maken. 

Hartelijk dank om met deze aandachtspunten rekening te houden, moest u nag vragen hebben 
staan wij steeds ter beschikking, 

Annemie Vos (605 .62.15) 
Benedicte Matthyssen (605.38 .90) 

http:605.38.90
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Gezocht - Gezocht - Gezocht - Gezocht 

Minimum 13 Reen die beantwoorden aan de volgende strenge eisen om mee 
naar Gemmenich te gaan! 

[l] 	Beschikbaar zijn tussen 2 en 9 julio 
[l] 	Je moet stoer, sterk en snugger zijn 
[l] 	Kunnen spelen en spOlten metje vrienden. 
[l] 	Vrij zijn van pesterszucht en slecht karakter. (messen en revolvers thuis la-

ten) 
[l] Je slecht humeur steekje maar thuis in de diepvries. 

III Je moeder, vader, bomma en bompa thuis laten. 

II] V oorzien zijn van goede wandeluitrusting (stevige nlgzak, wandelschoenen 


en waterdichte drinkebus) 
[l] 	Goed kunnen sporten 
[l] 	De leiding in de watte leggen. 
[[J 	 Niet met lange tanden eten (niet langer clan 3 cm.}Gedienstig zijn en graag 

de afwas doen. (dus vanaf nu doet u thuis helemaal aIleen cle anvas, kwestie 
van oefening) 

[[J Goed kunnen patatten schillen en groenten kuisen. 

[[J Graag lachen en plezier maken. (vooral tijclens de afwas) 

[[J Goed weer meebrengen 

[l] Een redelijke conditie hebben (spieren zoals die van A. Schwarzenegger) 
[J Minstens 7 paar sokken en 7 onderbroeken bij hebben. (laten we ditjaar 

proberen alles ne~es en reukloos te houden, geen zweetpatekes dus) 
~ 	Vrij zijn van besmettelijke ziekten zoals hondsdolheid, dollekoeienziekte, 

varkens- en konijnenpest en Mrikaanshangbuikvarkengroteteennagel
ontsteking. 

III 	200 fro Tochtpot meebrengen 

Beantwoorden jullie aan deze strenge eisen, wees dan welkom in cle tofste en 
coolste groep met de allemeigste leiding. 

Steven en Bart. 
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Wat nemen we mee ? 


C? Een Valies (Dit om het stapelen van de bagage te vergemakkelijken) 
C? 1 hoeslaken, 1 kussensloop, 1 slaapzak. 
C? 1 piama of 1 japon 
C? 1 zakje met voldoende proper linnen 
C? 1 zakje met toiletgerief: zeep, tandpasta, tandenborstel, beker, kanl. 
C? 1 zakje met badhanddoeken en washandjes. 
C? 1 zakje v~~r vuillinnen. 
C? 1 zakje met zwemgerief, badmust en badhanddoek 
C? 2 keukenhanddoeken, enkele wasspelden en 1 aardappelmesje 
C? 1 waterdichte drinkebus 
C? Sport- en spelkledij 
C? Sportschoenen, binnenhuispantoffels 
C? Stevige stapschoenen voor een echte tocht! 
C? Goede rugzak (geen schoudertas!) 
C? 1 goede regenjas die gemakkelijk mee te nemen is 
C? Dikke Qui 
3' Zakdoeken 
C? Voldoende reservekousen 
Gi' Schrijf- en knutselgerief 
C? Voor het concert: Lambertijn~es: Unifonn 

Cannina :Jeansbroek en ,vit T-shirt. 

HANDBAGAGE 

Enkele stripverhalen en reisspelle~es 
Identiteitskaart of kinderpasje 
Zakgeld 
Tochtpot 

4J 
c;:y 



15 Ga eens over je grens ! 

Enkele tips ! 

• 	 Alles in het valies moet GETEKEND zijn. 
• 	 Gelieve ook het valies zelf te voorzien van naam en 

adres. 
• 	 Waardevolle voorwerpen zoals uur-werken, fototoe

stellen en juwelen worden op eigen risico meegenomen. 
• 	 Snoep mag niet worden meegenomen ! Onze koks zorgen ervoor dat we 

vast met verhongeren. 
• 	 Aan de ouders van de kleinsten geven we graag de tip om het valies samen 

met hun Lambertijntie in te pakken, zodat ze goed weten waar ze alles kun
nen vinden. Dit voorkomt de nodige problemen op kamp. 1 zakje met kle
ding per dag is zeer handig. Het slaapgerief, toiletgerief, schoeisel en regen~ 
kledij liggen best bovenaan in de valies. 

• 	 Het is van gToot belang dat iedereen ervoor zorgt dat zijn bagage in orde is 
zoals het in de lijst voorgeschreven is. 

• 	 Wie nog geen medische fiche heeft ingevuld, zou dit dring-end in orde 
moeten maken. U kunt deze fiches krijgen bij An, Eis of Annemie. 

• 	 Een van de leukste momenten van de dag voor de kinderen is ongetwijtdd 
de POST. Gelieve zoveel mogelijk brieven en kaarties op te sturen. Hoe 
meer hoe liever. .. 

Belangrijk ! Belangrijk ! Belangrijk ! 

Mogen wij vragen dat jedereen hijhet ver
trek spelkledij aanhee/t want de actjvjtel-
ten heglnnen dadelijk hij aankomst op de 

kampplaats. 

Belangrijk ! Belangrijk ! Belangrijk ! 
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De Tochtpot 

Enkelejaren geleden gingen we naar Oostenrijk op 'bergtochtenkamp'. 

vVe spraken toen af dat elke gToep een bepaald bedrag zou meenemen. De lei

ding hield dit bij: de TOCHTPOT. 

Deze tochtpot diende om in de bergen een liftje te nemen, zodat we wat hogerop 

geraakten, of om een busje te betalen zodat we wat verder de omgeving konden 

verkennen. 

Al gauw werd het geld van deze pot ook gebnIikt om bij zeer dorstig weer (en dat 

hebben we altijd) eens een frisse cola te drinken of een lekker ijsje te smullen. 

De overschot van deze pot werd op het einde van het kamp weer verdeeld onder 

de leden van het groepje. 

We zijn nu met meer in de bergen en gaan niet meer zo dikwijls op tocht, maar 

alles laat venIloeden dat het zeer dorstig weer zal zijn. Ook handig als we eens 

een keertje met de bus wat verder willen geraken. 

Deze tochtpot is voor ieder groepje apart bepaald en wordt tijdens de busreis op

gehaald door de leiding. 


• Utterkes, Dokes, Sikes en Sollekes: 150 fro 
• Fa's, Reen: 200 fi. 
• Mi's: 300 fro 
• Mi-Groot: af te spreken 

Kaar~es 

Buiten deze tochtpot mag iedereen wat geld meebrengen, dat voomamelijk zal 
dienen om kaartjes te kopen. Iedereen krijgt van de kampkas twee kaartjes en 
tvvee postzegels. Wie nog brieven wenst te schrijven en meer kaartjes wil verstu
ren kan die kopen op kamp. Het is handig als je al op voorhand weet naar wie je 
allemaal wilt schrijven, dan kan de leiding de juiste aantallen zo vlug mogelijk 
doorgeven. Anders komen de kaartjes aan als we allang tenlg thuis zijn. V oor de 
kleinsten is het heel handig als de namen en adressen van hun bomma, tante en 
vriendje op een etiket staan. Het zou de eerste keer niet zijn dat de leiding moet 
uitvissen waar nonkel Fons en tante Gusta nu weer wonen. 
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Praktische informatie. 


Binnenbrengen valiezen : 

Woendag 1 juli tussen 19.00u en 20.00u 


op het Kristus Koningplein 


Vertrek: 

Donderdag 2 juli 9.00 u op het Kristus 


Koningl)lein 


Aankomst: 

Donderdag 9 juli 17.00 U op het Kristus 


Koningplein 


Kampadres: 

Home Franck 

Volkerich 27 


B 4851 Gemmenich 


Enkel in ZEER dringende gevallen 

Tel. 87.78.43.57 

Fa;\:. 87.78.75.78 


http:87.78.75.78
http:87.78.43.57
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Nuttige adressen. 


Annemie Vos 
Leen Verhelst 
Ellen Dingemans 
Eis Brijs 
Eis De Cauwer 
£Is Schellekens 
An Meeusen 
\iVimJansen 
Niels Visser 
Lieve Embrechts 
Dirk Embrechts 
Steven Van der Auwera 
Benedicte Matthyssen 
Inge Hellemans 
Katrien OOIts 

Bart Caluwe 

Pierre De Keyser 
Veronique Matthyssen 
VeerIe en Danny 
Lief en Walter 

Jozef Cleymans 

Kampleiding : 

Isabellalei 53 2180 Ekeren 

Bund 45 2180 Ekeren 

Molenaarstraat 23 2180 Ekeren 

Blarenstraat 40 2180 Ekeren 

Vazallaan 6 2180 Ekeren 


6O~<:;L -16 
-G44:-76,;+(} 
542.35.14 
544.83.50 
544.94.84 
644.79.17 

Catershof1aan 77 bus 2 2170 Merksem644.76.10 

Acacialaan 95 2940 Hoevenen 

Bund 1 bus 4 2180 Ekeren 

Vinusakker 70 2950 Kapellen 

Bund 2 2180 Ekeren 

Veltwycklaan III 2180 Ekeren 

Jacobuslei 97 2930 Brasschaat 

Jacobuslei 97 2930 Brasschaat 

ZUl~ngstraat 6 2990 Gooreind 

Kraaienheuvel 18 2950 Kapellen 

Poorthoflaan 67 2180 Ekeren 


K~Uke pieten 
~ -, v1G-7 


A&alaan 1 Herentals / 

AsterIaan 8 2950 Kapellen 

Willebeek 7 2930 Brasschaat 

Pastolijveld 29 2180 Ekeren 


Proost 

Waterstraat 16 2180 Ekeren 


664.26.39 
542.49.85 
665.27.89 
542.09.37 
542.14.95 
605.38.90 
605.38.90 
®3.00.86 
664.82.66 
541.06.82 

~ 

D95({6~· tt. 
014/22.45.85 
605.31.11 
653.00.64 
542.15.69 

541.08.83 

http:541.08.83
http:542.15.69
http:653.00.64
http:605.31.11
http:014/22.45.85
http:541.06.82
http:664.82.66
http:605.38.90
http:605.38.90
http:542.14.95
http:542.09.37
http:665.27.89
http:542.49.85
http:664.26.39
http:Merksem644.76.10
http:644.79.17
http:544.94.84
http:544.83.50
http:542.35.14
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De wereld rond 

1

1& ~hh e 
3 

i J II: * J I J J~j JI1* J #2 • 
~ -,j 

We rel- zen heel de we - reId rond, de 

]
• • : j I J fl~J J I j J J j I r r J J I " 
he - Ie wij - de we - reId rondo We vlie- gen van Ha - wa - i naar Ja - pan. 

~,'I, * r F r 1* r r I F Q~~ J Il• J J ] 
om Me - xi - co en 

Fine 

I.. J I 0 

Praag te zien. De we - reId rood, daar hou-den we wei van. 

J 1m 
 I 0I J J 1* --- J 
We vlie - gen naar Ta - Ii en dan naar Ne - pal, 

I (2
I 1* J ~ i £J J I 0J 

wantdaar woontde Ye - ti, he wist Je dat al? 

I$
28 

&I'H J J r I r F J f] JJ J J J ! r r r fl. lJ J 
In Chi-Ii zoe- ken we een schat, ta - pij- ten ko- pen ill Bag-dad. We 

r 
! 

spre-ken vlot in ie-d're taal, Chi- nees enTurksda's heel nor-maal. A - lo-ha, ciao,koen
38f4 &bb " I*JJJtttI 

tel De he-Ie we-reldrond, wie vliegter metons mee? We rei-zen 

We stap - pen I1l ons vlieg - ma-chien 

r 
i r ! J J 


