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Wit goat tr mtt ? 

UtteT"kes 

ijauter Claesseoo 

Beveticte avfattbgssev 

J(ocv 13eeJXlerts 
psalterLivsc '&:telas 

tlrJkc Cealevxws 

DorielJ Ik ~tscJXlere -(,[llev Viveel7.XlOO 
Liev (HelSCIJ _"('[ls Scbellekes 
Lies SerrielJ 

CarolielJ Stears X , t\.uvelies ~l 
d'ieter Uwaerts ijreet l3eeoaerts 
Joriev Vav 'Boetwe1 wl Caluwe 
'Elisabetb Vav ~tev Julie Ik tRagter 
J(aroliev Vav (RossOUJ avfa rijke (Joosseoo 
Liesbetb Vav (HoffelelJ '* We J{ugpers 

avfa rlies ~vves 

twke d"tgrnaekers 
Sikes 

~vveSweDOC 

J'ieter Vav Ik J(£rkbof 
(Nzle (f-{ennavs 

Julie Vav ~telJ 
(f{ristkv JieleVXJ.lJs 

Sofie Vav tRossOUJ 

Wim Wooters 
(Ratb Cocve 

J(atblecv (HelleVJQvs 

'Elke CHatscbaat 

Doriev ~DTJeS 

J(arev Serriev 

Sofie Stears grate viaal 

avfarlies Swit:nJev 

Caroliev arageoo 

J(atrijlJ Vav krdw 

t\.uve 1 iev ValJ 'Boetwe1 

\kerle VaIJ (RossOUJ 



harp 

Ja's 

ijeRdele J(£ersUJQec:kcrs 

1\.0 JavselJ 

t\.uvewieVos 

<Marijke 'Back 

~leCalawe 

tlvsCeRve 

Diaoo Daveels 

1\.0 ijcuaefS 

eefje J'eeters 
Cbarlotte Slaugm 

1\lJveUJie Jrctgevs 

O{eidi \Jew (Roog 

<MarialJ Verberck 

SuzalJ Verberck 

cMi-groot 

Lieoc fubrecbts 

J'eter Sowers 

OvfarleelJ Dirckx 
'IqJe O{elleUJQVS 

J(atrielJ Oms 

1\.ovelies ValJ Booeo 

J(atbleeo Vao Booeo 

'Erica Vao (ROO9 
(eeu Verbelst 

cimbalen 

draa io rgel 

\kerle Claessevs 

'Eis 13rijs 

(eeu'Back 

'Els 'Barbier 

(flear 'Biot 

J(atbleelJ 'Brugeuve 

Wi De dealJ 

J(atbleeu Ik (f{£gser 

\kerle O{elleUJQvs 

two O{oleVXlvs 

'Els (MeirsUJQo 

ijriet Staal 

Bieke JieleUJQus 

{fioeke Vao ijiei 

klokken 
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Sollekes 

'Bart 'U,..,.,.......,""rt·i':! 


Sigert 

(f(£telaere 

\lJo.rd (f(£telaere 

ijooaert 

Seuoc CHelseu 

(row J'eetef'S 

(Reuocu 

Dieter 

Joris Verbelst 
hoo'Xls Verbdst 

clte( 

\Vim 

Stooeu Vau 

lJJoc.tter 'Bossier 

~rt &beijdt 

Steiu &beijdt 

'Bart Cak.twe 

\Vim Ceaoeu 

(pu 

Joris 
{jeert Cf{ellewaus 

ijijs Visser 

tNiels Visser 
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UTTERS UTTERS UTTERS UTTERS UTTERS UTTERS UTTERS UTTERS UTTERS 


AAN AL ONZE LEUKE UTTERKES 

zo klein en al mee op kamp? 
dit is beslist geen ramp. 
want het is heel fijn 
om een utterke te zijn ! 

een utterke een VROLIJK 
dat lacht en 
danst en spri 
krijg jij ook al zin? 
pak je koffer dan maar gauw 

z 

vergeet dan zeker je knuffel niet, 
die zou het erg jtig vinden 
als je hem achterliet. 

jullie leiding zal paraat staan 
om met 11 lachende snoetjes 
op kamp te gaan! 

VELE LEUKE UTTERGROETJES, 

GUNTER & BENEDICTE 

o 	 ja! Nog even dit: op de volgende pagina staat een speciale 
uttertekening, probeer ze heel mooi te 
kleuren of te schilderen en breng ze mee 
op kamp! Rara, wat is jullie leiding 
daarmee van plan????? 

P.S. 	 aan de ouders: 
: 150 BEF ( gesloten omslag af te geven bij 
het vertrek a.u.b.) 

-	 het zou handig zijn voor uw utterke indien U per dag 
1 zakje met kledij zou voorzien, alsook dat hij/zij 
weet waar alles in zijn/haar valies te vinden is. 
Met dank van de leiding. 
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6oedeodag roeledele joofwrouroeo eo ridden" 

geiDSpireerd door de wiooestreleo Iroroeo bier uwaaobidders. 

11)u beffeo eeo sweekbee QUO 

0t7J saweD wet ODS or ka.wp te gaao. 

11)edrageOjUUie 0009 io't bamer 

Iroro wee wet de leidstertjes txlO plezier. 

be rest oerteUeo roe oog Diet 

dat 1 igt oog oer io ' t oerscmet. 
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- ~btpot 150, - i~-~r.;9Wloie·f}ooJslag. 


- JUoderpas. 


- J{lereo per dug io eeo plast~k za~e. 


- (Ridder- of jodwroawklereo (geeD 

wapeos) 


- Voor briroeo eo kaartje&. de adresseo op 

ettketteo scbrijueo. 'Extra geld apart io eeo 

omslag iodieo je (]Jeer duo 2 kaartjes wil. 


be roeg roar de burcbt oiooeo roe roel 

eo zeggeo u ou oaarroel. 
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Hoofdbaan met een 0 
van 1 ha 40 a. Weide 
vOldoende bemest n 
15/1.5/15. Prijs schrifte 
te doen voor 1 mei 1 t 
aan Alfons Conil 
Polder-straat 2. Wuu 

_wezel. Tel. 669 61 22 

~mrm~'Y'gt;""~E;rnm:lIlI,..I'lrG::'iz~o'nn~- HUUR: Huis met tuin 
netenten - vertikale 
tamellen - horizontale 

'jalouzieen rechtstreei<.., 
ste invoer - scherpe 
prijzen - meer dan 
wiiarschijnlijk de goed

.koopste. Voor 
afspraak, 
tel . 03/666 69 73 

~ slaapk. Kalmthoutse 
Wildert. Bev. 

mthoutse st. 260. 
jert Essen. 
. 6672847 

HUUR: Kalmthout 
p .• 2 slk .. keuken, 
jk .• tuin, instapklaar. 

.......--~--;....;,;;....;..---..... Js : 12500, garage 
_--------..egr. Tel. 666 37 09 na 
Boekhouding voor 00 u. 

bedrijven evenals voor 

eenmanszaken wordt 
 HUUR : Beneden app., 
grafis bij u opgehaald 1tr. Achterbr., aile nuts
en terugbezorgd . )rzien .. lage huur. Bel 
Offerte vrijblijvend. ,d 18. 00 u 666 82 63 

Tel. 666 30 79 
........._______... ,HUUR : Merksem 18 
 • 

_-------...... d. , liv,. keuk. badk.• 2 
TE KOOP : Wit steen : 
vazen- beeIden-fontei
nen-zuilen-kolommen c 

tuin-terrasbalustrade 
schouwen-deurportie
ren , Te~. 03/647 1590 

NYMFO'S 

Uwordt UVE 

d . keld noor ooze.L 
I't"""'~"'" 
~ dames thuis. 

Geen wochttijden meer! 

077 235.235 

berging. 14.000 gar, 
g . Aig . Woonzorg. 
dorp 32 . 23231 02 

PARTEMENT TE 
UR : Akkerstr. 24. 
~venen, 2 slaapka
'5, inger. keuken. bad
ler met ligbad , cv gas 
3rage. Tel. 645 55 17 

HUUR: Loenhout , 
ling met tuin . living. 
ken. 1 sl . badkamer, 
IPI. . garage. hal. 

r...__----~.. 03/6696442 
-leren· en dameshets. merk Gazel· ~------
e. fieldcruiser, 2 jaar oud. nieuw,
:1.000 fr./stuk Tel 664 9891 A _______.., 

\lotelaren eetkamer, g. sl. pr . . r te nemen :~
-0.000 ff. Tel 6050646 A nten- en fruitwinkel 
=Iipperl<ast, merk Pinball champ., 2 oedingwaren . Lage 
, temmen, juke box merk Rock-Ola en overname. 
Sylaris. Tel 6651524 A 03/569 11 73 
Mazoutkachel, merk Erny + tank -------.......... 

1.250 I Prijs 3.000 froTel 568 93 90 POp. R t' k e'lken I 
'1a 17 U. A. US Ie 

" ' lmer zeer goede
Werkman zoekt huis met liefst ver· T I 63/3143089
oop enhofke of koeL Mogen kosten e . 
san z'ln. Kontante betaling tei. ------ 
541 7219 lOP: Slaapkamer 1 
Labradorpups te kOOp. lng~nt & edden met kleerkast . . 
ontwormd. zulver ras. Tel. (03) htkast. 2 hoekzetels 
4750362 GR .)oef . 3 lusters, 1 
,........------:---"'7:"1 tafeltje. 


Klimtoren met plat1orm, glij- tel. 664 43 36 
baan 2schommels,klimk., dak· 

trap. 'norm. 31 .000 fronu 18.900 


lOP : KoeVDiepvries fro- tel 6646744 A 
AEG-SANTO, model 

2 pers. slaapkamer, 5-deurskast en T 2 j. oud. 
eethoek + 4 stoelen, hoek-TV-kast- s4 30 71 
je hoek-vitrinekaSI. Tel 0031· 

A .:16452629 Putte (Neclerl.) . S 
&.II ,HOBBYSERRE 

Nieuwe en oude fletsen en ATB ~ of tweedehands. 
trekh. + 5uziko, grote merken, 'hillende modellen. 

voor brood en banket. 
Mogel. voor voedings
waren. geen overname. 
leer goede ligging. 
Wegens gezondheidsre
denen. 

Tel 031645 93 00. 

~ prijzen. Te . 003116 461~ [prijs. Stappaerts ! 

n. 014-55 29 83 \Geed onderhoud grasmachll'le 45 . 

em sniJbreedte 2000 froen eenper-
 I 
SQOr}Sbed met matras, ressort en ~P : Bungalowtent, 

Mdltkastje. 3:000 fro Hermans ~. Goede staat 5000 

.f-=~ ~ 10 frjstuk Dude ~1mpingcar 18000 fr, 4 
~nstraat 48. Putte A B. Tel. 665 41 74 . 
Tei. 665 07 45 ',( :koffer 400 I. nw 
Motormaaier, zeiftrekker, Stiga Tur· . 41 74 
bo 5105T. . in l)erfekte staat. PriJs --;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;-,
1"5~,OOO~~fr~. T~e~I~665~4~0~5=9____~A- I 
- • ~TIIRR~N RU7AOFl 

LIVing, KeuKen. slpK, badK, 
berg pI., garage. . 
Tel. 03/66761 97 .. 
TE HUUR App . 
Wuustwezel. Bredabaan 
465, living-<>pen keuk~!I,1 
slaapkamer, bad kamer, te 
bevragen 11ft :01696 
76258(N~ 

TE HUUR '; Wuustwezel, 
app~erit 1ste verdiep, 
2 slpk.grote living, badk., 
keuken. bergpl., gar, cv 
mazout. Inlichti_ngen' 
03/6697160 

TE HUUR: Frankrijk, 

Auvergne, ±6 pers.. bosrij

ke omgeving. dicht a. 

meer, vrij 13 tot 20 augt., 

27 augt-24 sept. 

Tel. 664 97 71 


TE HUUR : Appartement, 
2· verdieping. living, app. 
keuken, 1'slaapkamer,' 
bad kamer, verwarming, 
cv gas, zolder en.groot 

. terras zuid, eventueel 
garage vrij. Theo 
Verellenl., 7. Gooreind . 
Tel. 6330312. 
Prijs 14.80Ofr. 

TE KOOP : Hoevenen EW 
3 slpk , badk. liv. keuk. 

~ ' gar, hal vest, wasp , 
·2wc.stookpl, aangel. tuin. 
terras. 


rVra;igprijs 4.100.000. 

. Tel. '03/6652524 


TE KbOp : Hoevenen, 
app., kk. living. met ope 
haard en marmerSil'~"" 
badk. wc, 2 ' ~ 
der, terr 
besc . 

Horend 

r mp 

TE KOOP : Violen 8 en 10 
fr o per stl:lk. Oude 
Galgenstr. 46. Putte. 
6650745 

. TE KOOP : GO-CART met 
of zonder aanhangwagen
tje.EEm zit - kleur groen. 
Tel. na 17.00. 
03/6697054 

TE KOOP : Occasie stalen 
bureelkasten voor opber
gen vftn gereedschap. 
sproeistoften boeken, enz. 

,Tel. 03/313 86 02 

TE KOOP : Dames + 
herenfiets = sparta = met 
versnelling. In prima staat 
+ kinderfiets. 
Tel. 03/313 0939 

TE KOOP: Com. 64. disc
drive, dataset. 3 joysticks 
monitor, veel software + . 
spelletjes . printer te her
stellen. 5000 fro 
Tel. 6532467 

BIJVERDIENSTE : 1 dag 
per week. klusjesman . 
Borms, Bredabaan 232, 
Wuustwezel. 669 75 32 

E KOOP : Mini-Leuvense 
toof, 8.000 fr. Don Bar. 
penhaard, . p .o .t . 

aryllis. 03/664 52 06 

TOELEN - MATIERIJ : 
ernieuwen van gaatjes
atten, biezen en rieten 

toelen. Azaleahof 15. 
lundert (NL). 
00-31169675719 

schillende maten. 
03/6699286 

TE KOOP : Dieseltank me 
pomp . Inh. 120tn. al ~ 
nieuw. Prijs : 15.000 fro ·Te 
bevragen : 669 67 17 

TE KOOP : Appels bi 
Koen Bruneel-Cox 
Brandakkers 4 (zijstraa·. 
Bolksedijk). Rijkervorsel 
Tel. 03/31433 99. Open 
Ma-Vr 13-19 u. - Za 8-11 
u. lon gesloten . 

DISCOBAR EVER

GREEN Voor al uw fees

ten en dansavonden aan 

zeer gunstige plijzen. 

Bredabaan 746. 2990 

Wuustwezel. 

Tel. 03/63301 16 


MANNEQUIN: 
lets voor jou? Wij zoe 
ken tofte mensen orr 
na opleiding leuk, 
modeshows te verzor 
gen . Tel. 663 58 45 
666 43 34 (na 18 u.) 

2DE HANDS BROMFIET
SEN: Suzuki TSX Rood , 
Honda MT Rood , 3 x 
Peugeot Racing. Pel,lgeot 
Vogue Snorfiets, Jailing 
Camino Motor en nieuw 
snorfietsen vanaf 21 .950 
fr en Spartamets + fiets 
op batterie. Verschueren. 
Vrijheid 150, Hoogstraten. 

GRATIS STEENPUIN : 

'~:i~~~~~~~:S~17 u. 6696219,~ r Yahama 250. 
og. aileen 

73 met 
vrlke meisjes 

i. Lxbg. ace. ruim 
kstl. ,mooie omg. ,22 kmrs, 
kamp.mgheid,grt 0 
georg.trekt.(zwrlfmr. info. 
03/653.00 . 64 (Veerle) ' 
03/231.29.17 (Els) (pr.:o.e.. ' t. 
Suitl. val. 300,- LxF . 

landh uis OP~JV1~~J~:::::~:!~~~;::;;~~~~ft.slpk,..2 gar, 2 .... 
5.600.000. 
Tel. 03/667 55 07 

TE KOOP OF TE HUUR ~ 
Appartem'ent, Bredabaan 

4258, Wuustwezel. Uving' 

48 m2, 2 slk .• keuken, 

badk., garage. 

leI. 313 71 14 


TE HUUR: Blankenberge 
. zeed. Comf. app. voor 4 
-pers. met zeezicht, mei, 
juni. juli. ~t. winter. EiQ: 

GEVRAAGD : Taxi
j chauffeurs WE-nacht! inWie wil er nu eindelijl 

orde medische schlftlng wei eens weten wat eel 
I en bewijs goed gedrag. demonstratrice doet ' 
, Tel. 605 27 40/669 79 l OP 4/5/ '94 geefik ~e i 

. \ 88. Wezel Tax; b.v.b... 82~'2~%'r.d 

~~~ l . l 


http:03/231.29.17
http:03/653.00
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Mi Groot, 


Vermits we er dit jaar een KEIHARD kamp van gaan maken, zowel op fysisch, psychisch 

en emotioneel vlak, zullen jullie speciale benodigdheden kunnen gebruiken. 

Welke deze zaken zijn, vind je in het volgende rooster. 


F Z I E T S M P 
! 

E 
.. 

T D R R I E V E 

R S 0 N E L E L L S I E E E N G N 

E N F ~ M . I V ,E I T P E S S G T Z E A 

K K K E 
. 
: 1; N F 0 I G I N E T E S G 

E A G I R R R I .A E , 
~ 

N F L T P E 

0 T L A N T V A V ' Q t '1<--' ~ 0 -
A N . S -

P R T ~. 0 J 
-

D A E S L A A P A P Z 

E I A A E E R I K A K L N G E U D 

N 
I 

E G C E U I H T A M A N R T L R 

I N R W A S K L Z 0 N N E u N G 0 

N E T C R E N E I M E T L B R N. , P 

G I D N. D E R E N M K L I M E I; P 

R N E E L R A M L P _A E E E N R I 

0 F N_ ~ S.:!; .: '"...., . '.. S '. 
.I~l .;.W I # ~K : E R o. F S X J "E N 

0 N K t · ~ .-
V 

..... . 
T S 0 P R P I 0 U u b G 

W K L 
" 

T E R E N T 0 C S N L H 'VI T 

P E X A M E N S T R E S S ~ 0 T T 

Z A K K A M P V U U R G E 0 L N D 

A F S C H EI I 0 I S A V 0 N D B 0 ! 

Zoek onderstaande woorden in het rooster op en schrap ze door. Deze woorden kunnen zowel 

horizontaal , vertikaal , diagonaal als omgekeerd staan. Vb. Nelepssob =bosspelen . 

De letters die hierna overschieten vormen de benodigdheden voor dit SPETTERENDE kamp. 


afscheidsavond 
Annelies 
bosspelen 
dropping 
Erika 
examenstress 
familiedag 
Inge 
kampvuur 
Katleen 
Katrien 
keukenprins 

kWissen 
L-ieve 
Luxemburg 
Maneen 
ontveering 
opening 
Peter 
pleinspel 
post 

. ~POr1dag . 
tweed-aagse 
volk-sda fl5, 

zomervakantie 

Veel geluk en tot op het kamp .... . 

Lieve, Peter. 
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Edele gesolde ridders, 


{jij die oos za.1t oergezelle op deo kra.istocbt rour bet 

Qefre (a.xeroba.rg. Ws dezeo boofdbrelrer op ulooreos 

gij oertreld~e za.lle . . 


Dezeo boofbreker ro1 reeds eeo gedeelte QWJ deo 

sla.ler oplicbteo, QWJ oozeo actkJiteiteo der 
kra.istocbteo. 


{3elleoe CAWeO riddemledij met te oergeteo (geeo 

wapeos). 


Wees erbij, {3egroet! 


(Ridder Dirt<: eo (Ridder J{ris 


1. (Rled iogstak 
2. Vroaro QUO ndder 
3. Wuur roe io slupev 

4. arucbt rood kustee 1 

I ...... ~ .. , " . ,... . 

1 
I 
j 

1 

2 

3 
4 

5 / •. "'(r ! ( 

7 

8 

9 
I 

.r l). 
L 
~ 

v YL 
6 

1t_ 

-? 
Q..' 

~ 
" J)~, y. 

' }... 
, 

~ -t 
~ 

5. Divg cnn wee te Qecbteo 
6. c1JQuw QUO eeo 000 OlJZe 
leidivg 
7. CHct "geboaro" roauno roij 
slupeo 

8. CHuis roauno ndders 
roooco 
g. c1JQuw QUO OlJZe groep 

J. 

http:a.xeroba.rg
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Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re Re 

Ridder Ivanhoe was op s in het hui ge Na drie 

dagen bereikte j Luxemburg en besloot de stad te veroveren. 

Net buiten de stadswallen bond Ivanhoe zijn paard aan een boom 

en hij reed de stad 

"Heer, waarom sleept u die boom mee?" de poortwachter. 

"Omdat het veel is dan die boom te duwen, IIzei 

Ivanhoe vrolijk en hij zich 1recht naar de 

van Luxemburg. 

"Hertog I ik kom je stad veroveren," Ivanhoe 

je over of ik som vij ersoorten op!" 

"Je bluft, kerel,lI antwoordde de hertog en hij ijnsde onge

makkeli nameli op been en met een bronzen vaas van 

zestig kilo in de armen. 

"Zo meneer denkt dat ik bluf!" zei Ivanhoe dreigend, "en wat 

denkt meneer dan van ... bever, evaar!?" 

De van keek om zich heen, op zoek 

naar een ui 

IIDamhert, !" riep Ivanhoe omfanteli, maar 

op slag 10 soldeniers te voorschijn, die Ivanhoe 

bedreigden met hun 

"Je hebt een domme fout akt," zei de spottend, neen 


octrooi is helemaal er, 


"0 nee?" zei Ivanhoe I tIer komt er nochtans net een j 


gevlogen." 


De en zi soldaten keken even speurend naar de hemel. 


Dat ogenblik van onoplettendheid was waar Ivanhoe op 


had. j zich zi boom en 


joeg zijn paard de 


Behalve on:szelt nemen wij ook nog 300,- tochtpot mee. 

!" 

ook dat wij in tenten sIapen, breng dus aangepast materiaal mee. 



DE KASTEELKOKS 

STELLEN VOOR ... 

GEKOELD DRAKENBLOED 
MET UILENHAPJES 

***** 
GEGRILDE VLEERMUIZENBILLETJES 
MET BRANDNETELSAUS 

***** 
KRUISSPINNESOEP 
MET MUGGETEENTJES 

***** 
STEKELBAARSJE GEPARFUMEERD 
MET VERGEET-MIJ-NIETJESBLOESEM 
SCHILDWACHTERSAUS 

***** 
ROOSMARIJNSORBET 

***** 
TORENDUIFJES OP BEDJE VAN 
PAARDEBLOEMEN EN WATERLELIES 
PIKANTE HOFNARRENSAUS 
HOOFSE AARDAPPELEN 

***** 
JONKVROUWEN PRONKGEBAK 
MET COULIS VAN BOSANNEMOONTJES 

***** 
EIKEL -EXTRACT 
VERSNAPERINGEN 
ELEXIR:T'MINNESTREELTJE 

***** 

WIJNEN : 

WIT: 	 CHABLIS DE PRINCE 
1694 

ROOD:PLAISIR DE CHAMPS 
1694 
KASTEELWIJN 

DE HOFKEUKENPIETEN: 

PIETER DE KEYSERLYCKE 
MARIA VAN PENDEREN 
LUDOVICUS EN GERTRUDIS dE STALEN 
EUGENIUS van BRES-SINCKEGHEM 

i 
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Wat ntmtn tnt 30m mtt ? 

., 1 Valies (Dit om het stapelen VdIl de bagage te vergemakkelij ken) 

8 meisjes : 

1 hoeslaken, 1 kussensloop, 1 slaapzak 

..~ Jongens : 

1 slaapzak:, 1 Luchtmatras + lets mor onder de luchtmatras 

ClJ) 1 piama of 1japon 

It 1 zakje met voldoende proper tinnen 

• 1 zakje met toiletgerief : zeep, tandpasta, tandenborstel, beker 


fll zakje met badhanddoeken en washandjes 


• 1 zakje voor vuiltinnen 

., 1 zakje met zwemgerief , badmuts en badhanddoek 


Cb 2 keukenhanddoeken, enkele wasspelden en 1 aardappelmesje 


.... 1 waterdichte drinkebus 


o Sport- en spelkledij 


G Sportschoenen, binnenhuispantoffels 


., Stevige stapschoenen ) 


@ 1 goede regenjaSilie gem.akkelijK-meetenemenis 


G Dikke trui ~ 


., Voldoende reservekousen ~ 
 l 

• Eventueel eeo muziekinstrument 

• Schrijf- en knutse1gerief 

G Enkele kapstokken 

o Voor de Lambertijntjes: Jeansbroek, Sweater,T -shirt, Witte sportsloefen 

HANDBAGAGE 

y{ 1pakje eten voor 's middags en eventueel wat appelen 

~ Enke1e kartonne~e drank, 

.. Enkele stripverhalen en reisspelle~es 

" ldentiteitskaart of kinderpasje 

• Zakgeld 

• Tochtpot 
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- A11es in de valies moet GETEKEND zijn. 

Gelieve ook valles zelf te voorzien van naam en 

Waardevolle voorwerpen zoals uurwerken, fototoestellen en juwelen worden op 
. . . 

elgen nSlCO meegenomen. 

- Snoep mag niet worden meegenomen! Ooze kob zorgen ervoor dat we vast 

verhongeren. 

- Aan de ouders van de kleinsten geven we graag de tip om de valles samen met 

hun Lambertijntje in te pallen, zodat re goed weten waar ze bnnen vinden. 

Dit voorkomt nodige problemen op kamp. 1zakje met kJeding per IS zeer 

handig. Het slaapgerief, toiletgerief, schoeise1 en regenk1edij liggen best bovenaan 

in de valies. 

- Het is van groot belang dat iedereen ervoor zotgt dat zijn bagage in orde is zorus 

het in de lij st voorgeschreven 

Wie geen medische fiche heeft gekregen om in te wHen moet deze dringend 

bij Veerle of Ludo en dan ingevuld bij hen bezorgen. 
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bt tor~tpot 


Enkele jaren geleden we naar Oostenrijk "bergtocbtenkamp". 

We spraken toen af dat we per groep cen bepaald bedrag zouden opbalen dat de leiding 
kon bijbouden : de lOCHTPOT. 

Deze tocbtpot diende om in de bergen cens cen lif1je te nemen, zodat we wat bogerop 
geraakten, of om cen busje betalen zodat we wat verder de omgeving konden 
verkennen. 


AJ gauw werd het geld van dere pot ook gebruikt om bij zeer dorstig weer (en dat 

hebben wij altijd) cens ne cola te drinken of cen ijsje te smullen. 


overschot van deze pot werd aan het einde van het kamp wcer verdeeld onder de 
leden van het groepje. 

Wti nu niet meer in de bergen en niet meer zo dikwijls op toch maar alles 
laat vermoeden dat het -reer dorstig wcer zal zijn. Trouwens wij kennen Neubauschen 
a1 zoals onzen binnenzak en bet is dus interessant we cens cen keertje met bus 
wat verder kunnen geraken. 

tochtpot voor ieder groepje apart bepaald en wordt tijdens de busreis 
opgehaald door de leiding. 

Ut - Do - Si - Sol: 150 

- Mi: 300 

Fa: 200 Bfr. 

Mi groot: Onderling te spreken 

t\oartjt$ 

Buiten tochtpot iedereen geld meebrengen, dat voomamelijk za] dienen 
om kaartjes te kopen. Iedercen krijgt van de kampkas twce kaartjes en twee postzegels. 
Wie nog brieven wenst scbrijven en mcer kaartjes wH versturen kan die kopen bij 
Pierre. Het handig a1s je op voorhand wcet naar wie je allemaal wil schrijven dan 
kan leiding de juiste aantallen zo vlug mogelijk doorgeven. Anders komen de 
kaartjes aan a1s we allang terug in bet land zijn. Voor de kleinsten is het heel handig 

de namen en adressen van bun bomma, tante en vriendje op cen etiket staan. 
zou de eerste keer niet zijn dat de leiding moet uitvissen waar nonkel Fons en tante 
Gusta nu wcer wonen. 



prcaftisd)t informatit 


Misviering 


Zaterdag 30 j uli op den Bunt om 18.00u 


Binnenbrengen valiezen : 


Zaterdag 30 j uli na de misviering aan De Geesten 


Vertrek: 


Zondag 31juli om 09.00u aan bet Ekers Hof 


Aankomst: 


Zondag 7 augustus om 17.00u aan bet Ekers Hof 


Kampadres: 


Home Nico Rollinger 


Rue Principal 1 


5290 Neuhauscben 


LUXEMBURG 


Tel. 00/352/35.76.45 


(Enkel in ZEER dringende gevallen!) 


http:00/352/35.76.45


19 aebciro QQU ~smocost:eiu 

nuttigt a6rtutt1 

Kampleiding 

Benooicte Matthij ssen 

Gunter Claessens 

Dingemans 

Els Schellekens 

Ann Jansen 

Zinnialaan3 

Moretuslei 1 

Laageind 47 

J.lckxstraat 52 

Bund 101 

664.20.29 

541.01.26 

568.68.69 

645.12.26 

542.61.34 

645.40.85 

664.00.54 

605.26.18 

644.45.28 

542.61.34 

651.45.12 

542.68.64 

542.14.95 

664.58.55 

653.00.64 

605.31.11 

542.14.95 

541.01.56 

014/22.45.85 
542.66.76 

542.08.01 

541.08.83 

Goedele Keersmaekers Laathoflaan 14 


Annemie Vos Sneeuwbesstraat 41 2180 Ekeren 


Nele Hermans Dorpsstraat 102 

Kristien Tielemans Laar 21 

WimJansen Bund 101 

Steven Van der Auwera Donksesteenw. 60 


Kris Dejean 

Dirk Embrechts 

Els Brijs 

Veerle Claessens 

Peter Somers 

Embrechts 

Keukenpieten 

Ludo & Gerda Staal 
De Keyser 

Eugeen Bressinck 

Verpleegster 

Ria Penders 

Proost 

Cleymans 

Akker43 

Veltwijklaan 111 

2950 Kapel. 

2180 Ekeren 

2940 Stabr. 

2180 

2180 Ekeren 

2180 Ekeren 

2950 kapellen 

2180 Ekeren 

2180 Ekeren 

2930 Brass. 

2180 Ekeren 
2180 Ekeren 

M.DeBackerstr. 24 2180 Ekeren 


Willebeek 7 

Asterlaan 8 

Veltwijcklaan ill 

Gr. Hagelkruis 6 

Atea1aan 

Konijnenberg 64 

1. DeWeerdtstr. 31 

Waterstraat 16 


2930 Brass. 

2950 Kapel. 

2180 Ekeren 

2180 Ekeren 

Herentals 

2180 Ekeren 

2180 Ekeren 

2180 Ekeren 


http:541.08.83
http:542.08.01
http:542.66.76
http:014/22.45.85
http:541.01.56
http:542.14.95
http:605.31.11
http:653.00.64
http:664.58.55
http:542.14.95
http:542.68.64
http:651.45.12
http:542.61.34
http:644.45.28
http:605.26.18
http:664.00.54
http:645.40.85
http:542.61.34
http:645.12.26
http:568.68.69
http:541.01.26
http:664.20.29


miat it 601 ••• 


· " we dit jaar naar Luxemburg gaan voor de afwisseling en dat dit reeds de 9de keer 
IS. 


· .. de Eugeen deze keer in de keukenploeg zit en dat wij allemaal hopen dat hij goed 

tan koken . 


... de kampleiding hetzelfde is als vorig jaar, behalve den Dirk. 

... den Dirk ook soms serieus kan zijn. 

· .. maar dan niet te lang ! 
... we hopen dat den Dirk tijdens het kamp zijn striptease zal herhalen . 

. ,. de lcampleiding even nieuwsgierig is naar het geheim van Neugravenstein als jullie. 

· . . er ook een folterkamer zal zijn op kamp, mor de minder brave carminas en 

lambertijn~es. 


.. ' de leiding met plezier de beul zullen uithangen . 


... de inhoud en locatie van de "schatkamer" morlopig geheim zal blijven . 


... Wlffi dit jaar ooze kasteelheer zal zijn en dat wij wensen dat hij mild zal zijn voor 

ons, nederige dienaren . 


... Nele het kampthema bedacht heeft en dat zij dan ook verantwoordelijk is mor een 

goede afloop . 


... de Jef toch nog mee op kamp gaat, als proost en cameraman . 


... hij heel verrast was op het lenteconcert toen bij al die oud- carminas zag. 


· .. we ook dit jaar een radiouitzending zullen hebben op kamp, voor verzoekjes en 

groe~es tijdens de afwas . 


... we allemaal hopen om evenveel post te krijgen op kamp als de Kris vorigjaar. 


... mijn inspiratie bijna op is, maar nog Diet helemaal. 


· .. maar nu wel ! 




CHet laod (lao Scbild eo Vrieod. 

Ood~r d~ bog~ tor~D 000 bet groot 1mst~d 


roooodeo jodwrouroeD ~D ridd~rs eo Z~ roareD met b~l Q~~l. 


Vaar lromt riddcr aodfri~d eo daar lromt ridd~r CO~D, 


Z~ Q~rQ~ld~D zicb t~ plettcr ~D dat was tocb Diet t~ dO~D. 


l~ ZOog~D oog ~D li~dje ~D roerd~D 9orog~ziro 


~D Z~ dacbt~D lrom roe trekkeD roar bet laro..... 

QaD Schild ~D Vri~od. 


l~ sproog~D met z'0 b~id~D or bet paard 000 ridd~r CO~D. 


V~ oar di~ gaf ~D kDipoOQ ~D d~ joDkorouro oog ~D ZOCD. 


l~ draafdw door d~ drro~D ~D Z~ r~d~D door bet bos, 

Z~ kroam~D roo~rs teg~D ~D Z~ str~d~D ~r op los. 


Eiro~lijk aaog~lrom~D iD bet laro QaD Schild ~D Vriero, 
l~i d~ slimm~ ridd~r ~odfri~d: "lrom roe pakkeD ~crst ~~D piot". 
(f{et bkef Diet bij dat ~JJtje ~D Z~ roerd~D ladd~rzat. 
l~ Sli~p~D iD w mist~D tow bet st~~kspd iD d~ stad. 
l~ k~rdeo zood~r ZOrg~D weer tcrug roar Qrouro ~D kiro 
~D Z~ bluft~D met Q~rbal~D oo~r 't laro..... 
QaD Schild ~D Vri~od! 


