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Wie Wie Wie Wie gaatgaatgaatgaat    er mee?er mee?er mee?er mee?    
 

“ULTRA UT”ULTRA UT”ULTRA UT”ULTRA UT”       “SUPERSOLLENSUPERSOLLENSUPERSOLLENSUPERSOLLEN” 
 

Emma Van Aken       An Rylant 

Hanna Sidi Habibi       Catho Noorenberghe 

        
 

Noa De Schryver       Daan van Aert 

Laure de Jong                     Stef Mertens 

Eva Van Wallendael       Rune De Bode 

Claudia Moermans       Matz Jansen 

Joke De Queker        Basiel Raaffels 

Jolien Doms        Ward Lambrechts 

Lena Vekemans        Camiel Stuyck 

Leen De Metsenaere       Emile Joostens 

Silke Smits        Seppe De Queker 

Lore Struyf        Stijn Denckers 

Amelie Penne 

Fleur Vercammen    

       

    

 

 

 

 

 

 

                                                          

“SUPERSONISCHE SOLLENSUPERSONISCHE SOLLENSUPERSONISCHE SOLLENSUPERSONISCHE SOLLEN””””    

    

Jonathan Goyvaerts 

Lauren Somers 

 

Aaron Goyvaerts 

Oscar Raaffels 

Jens Christiaens 

Hendrik Engelbeen 

Lucas Gysbrechts 

Jonas Staes 

    Berten Luyckx 

    Seppe Jansen 

    Simon Staes 

Daan Coppens 
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“DYNAMISCHE DO’SDYNAMISCHE DO’SDYNAMISCHE DO’SDYNAMISCHE DO’S” 

     

Edith Van Houdt 
Emmanuel Goyvaerts 

 

Noor Coppens 

Norah Vekemans 

Margo Devos 

Julie Denis 

Lena Van Bercklaer 

Femke Verdijck 

Luna Embrechts 

Sterre De Bie 

Lore Van Brempt 

Sam Christiaens 

Britt Van den Broeck 

Sarah Van Wallendael 

Fien van Aert 

An De Metsenaere 

Femke Stoffels 

Sien Willems 

 

 “FLYING FA’SFLYING FA’SFLYING FA’SFLYING FA’S” 
 

Marie Loos 
Jepke Embrechts 
 

Lindsey Waelkens 

Lut Willems 

Lore De Proost 

Clara Van Aken 

Emma Goovaerts 

Claudia Jorissen 
Marieke Devos 

Stéphanie De Meulders 
Elise Jonkers 
Margot Van Waes 

 

“SENSATIONELE SI’S“SENSATIONELE SI’S“SENSATIONELE SI’S“SENSATIONELE SI’S””””          
                

Miep Embrechts  

Anna Bleyen 

 

Luna Boeckaert 

Charlotte Doms 

Margot Doms 

Mieke Verdijkck 

Noor Mertens 

Jana Vermeylen 

Janneke Maes 

Chelsey Waelkens 

Eline de Jong 

Linde Lambrechts 

Amber Vercammen 

Janne Mellaerts 

Mira Bouckaert 

Janne Penders 

Loore Nelen 
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“RADIORADIORADIORADIO----ACTIEVE ACTIEVE ACTIEVE ACTIEVE 

REËENREËENREËENREËEN” 

Anaïs Leuridan    

Mathias Goyvaerts 

Elias Goyvaerts 

Tim Lambrechts 

Wannes De Vogelaere 

Corneel Raaffels 

Mathijs Engelbeen 

Amaury De Meulder 

Casimir Leuridan 

Seger de Kort 

Maarten Lens 

 

“MIMIMIMINI MI’SNI MI’SNI MI’SNI MI’S”  

  
Bastien Van Houdt   

Lies Serrien   

 

Annelies Van Wallendael 

Sjoukje Hoekstra 

Marieke Engelbeen   

Hanke Dekker  

Sophie Hooyberghs   

Jolien Huybrechts   

Liese Bote   

Eline Van der Zijp  

Lieze Denckens    

Emily Polfliet  

Lore Torfs 

Marjan Maes 

Lies Leppens 

Hanne Adriaenssen 

Erika de Beukelaar 

Tine Davies   

    “MEGA MI’SMEGA MI’SMEGA MI’SMEGA MI’S” 
 

Simon Goyvaerts 

Ine Kuypers 

 

Marieke Schittecat 

Anke Cassauwers 

Rinke Rens 

Annechien Somers 

Els de Beukelaar 

Lotte Van Wallendael 

Lien Vandervorst 

Lore Penders 

Hanne Van Espen 

Ester Staes 

  Katrien Maes 

  Anne-Sophie Engelen 
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ZZZZooooek de 7 verschillenek de 7 verschillenek de 7 verschillenek de 7 verschillen!!!!    
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Wat nemen we Wat nemen we Wat nemen we Wat nemen we allemaalallemaalallemaalallemaal    mee ?mee ?mee ?mee ?    
 

o 1 valies (gemakkelijk voor het stapelen) of sportzak 

o 1 hoeslaken, 1 kussensloop 

o 1 slaapzak, 1 hoofdkussen (er zijn dit jaar geen hoofdkussens aanwezig) 

o 1 pyama of 1 japon 

o 1 zakje met voldoende proper linnen 

o 1 zakje met toiletgerief: zeep, tandpasta, tandenborstel, beker, kam 

o 1 zakje met badhanddoeken en washandjes (naamtekenen a.u.b.) 

o 1 zakje voor vuil linnen 

o 1 zakje met zwemgerief, badmuts en badhanddoek 

o 2 keukenhanddoeken 

o 1 waterdichte drinkebus (voor tochtdag) 

o 1 brooddoos (voor tochtdag) 

o 1 badmuts (enkel voor UT, DO en SOL) 

o Sport- en spelkledij 

o Kledij die zo vuil mag worden dat ze na gebruik in de vuilnisbak mag belanden 

o Sportschoenen, binnenhuispantoffels 

o Stevige stapschoenen voor een echte tocht 

o Goede rugzak (geen schoudertas) 

o 1 goede regenjas die gemakkelijk mee te nemen is 

o Dikke trui 

o Zakdoeken 

o Voldoende reservekousen 

o Zonnecrème 

o Schrijf- en knutselgerief 

o Extra’s vermeld in het artikeltje! 

    

 

HANDBAGAGE 

o Tienuurtje 

o Lunchpakket voor ’s middags 

o Enkele stripverhalen en reisspelletjes 

o Identiteitskaart of kinderpasje + 

ouderlijke reistoestemming 

o SIS - kaart 

o Zakgeld voor kaartjes en postzegels 

o Tochtpot (5euro) gepast 
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TipsTipsTipsTips    
 
• Alles in de valies moet GEHANDTEKEND zijn, zodat ook op het einde van het kamp alle 

washandjes terug bij de juiste eigenaar terecht komen.  

 

• Gelieve ook de valies zelf te voorzien van naam en adres. 

 

• Waardevolle voorwerpen zoals uurwerken, fototoestellen en juwelen worden op eigen 

risico meegenomen. Een GSM is verboden. De leidings- en keukenploeg kunnen 

gecontacteerd worden bij noodzaak. MI-groot en RE mogen een GSM meenemen die enkel 

op tweedaagse zal gebruikt worden. 

 

• Snoep mag niet worden meegenomen of opgestuurd! Onze koks zorgen ervoor dat we vast 

niet verhongeren. Voor een eventuele verjaardagstraktatie, contacteer gerust de 

keukenploeg.  

 

• Aan de ouders van de kleinsten geven we graag de tip om de valies samen met hun 

Lambertijntje in te pakken, zodat ze goed weten waar ze alles kunnen vinden. Dit voorkomt 

de nodige problemen op kamp. Eén zakje met kleding per dag is zeer handig. Het slaapgerief, 

toiletgerief en regenkledij liggen best bovenaan in de valies. 

 

• Het is van groot belang dat iedereen ervoor zorgt dat zijn bagage in orde is zoals het in de 

lijst voorgeschreven is. Vergeet zeker niet nog eens bij het artikeltje van je leiding te kijken 

of je nog iets extra moet meenemen! 

 

• Wie nog geen medische fiche heeft ingevuld en een ouderlijke toestemming op het 

gemeentehuis heeft aangevraagd, zou dit dringend in orde moeten maken. U kunt deze 

fiches krijgen bij JEPKE EMBRECHTS. 

 

• Eén van de leukste momenten van de dag voor de kinderen is ongetwijfeld de POST. 

Gelieve zoveel mogelijk brieven en kaartjes op te sturen. Hoe meer hoe liever... Hier hangt 

immers een wedstrijd op kamp aan vast! 

 

• Sommige ziekenfondsen zoals het Onafhankelijk Ziekenfonds en Vlaams Neutraal 

Ziekenfonds betalen een jeugdvakantie terug. Voor meer informatie hoort u best eens bij 

deze instellingen. 
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KaartjesKaartjesKaartjesKaartjes    

    

    

 

 

 

 

    
    
µµµµ    

    

De TochtpotDe TochtpotDe TochtpotDe Tochtpot    
 

De TOCHTPOT is een extra zakcentje dat iedereen meebrengt. Dit wordt bijgehouden door 

de leiding en dient om op tochtdag of tijdens een andere activiteit een frisse cola te drinken 

of een lekker ijsje te smullen. Ook is de tochtpot handig als we met een groep eens een 

keertje met de bus wat verder willen geraken of een reünie na het kamp willen organiseren. 

De overschot van deze pot wordt op het einde van het kamp weer verdeeld onder de leden 

van het groepje. Deze tochtpot is voor ieder groepje apart bepaald en wordt tijdens de 

busreis opgehaald door de leiding. Tochtpot = 5 euro! Voor de oudste groepen kan er meer 

tochtpot gevraagd worden (zie artikeltjes). Het is handig als u dit geld gepast afgeeft aan de 

leiding bij het vertrek. 

    

Buiten de tochtpot mag iedereen wat geld 

meebrengen, dat voornamelijk zal dienen om 

kaartjes te kopen. Iedereen krijgt van de 

kampkas twee kaartjes en twee postzegels. 

Wie nog brieven wenst te schrijven en meer 

kaartjes wil versturen kan die kopen op kamp.  

Zowel de kaartjes als de postzegels kosten 

€0,50 per stuk. Het is handig als je al op 

voorhand weet naar wie je allemaal wil 

schrijven, dan kan de leiding de juiste aantallen 

zo vlug mogelijk doorgeven. Anders komen de 

kaartjes aan als we al lang terug thuis zijn. Voor 

de kleinsten is het handig als de namen en 

adressen van hun bomma, tante en vriendje op 

een etiket staan. 

 

 

De Kievit, naam + groepsnaam 
 

Prins Hendriklaan 4 

5085 NJ Esbeek 
 

Nederland 
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StripbibStripbibStripbibStripbib    
    
    
    

                                
    
    
    
    

Net als vorig jaar is er de 

Stripbib! Iedereen die wil, mag 

een strip komen lenen om te 

lezen tijdens de platte rust, 

voor het slapengaan, … 

Hiervoor zijn we 

natuurlijk nog op zoek 

naar strips! Hebben 

jullie thuis strips die je 

niet meer leest? Breng 

ze gerust mee en geef 

ze aan je leiding. Ook 

‘boekskes’ voor de 

ouderen onder jullie 

zijn welkom! 
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Praktische informatiePraktische informatiePraktische informatiePraktische informatie    
 

 

Gelieve bij het binnenbrengen van de valiezen eerst bij jullie leiding een lintje te 

gaan halen om jullie valies te tekenen voor deze in de vrachtwagen gaat.  

Zo kan het uitladen ter plaatse per groepje vlotter verlopen. Je kan dan ook 

meteen je das afhalen en per groepje wachten tot het aansluitend vertrek. 

 

Binnenbrengen Valiezen : 

Maandag 2 juli 09.15 uur 

speelplaats Chiro Tempo (Sint-Lambertus) 

 

Vertrek : 

Maandag 2 juli 10.00 uur 

speelplaats Chiro Tempo (Sint-Lambertus) 

 

Aankomst : 

Maandag 9 juli ±16.00 uur 

speelplaats Chiro Tempo (Sint-Lambertus) 

 

Kampadres : 

De Kievit, naam + groepsnaam 

Prins Hedriklaan 4 

5085 NJ Esbeek 

Nederland 

 

 

Telefoon (Enkel in ZEER dringende gevallen) 
 

KAMPGSM (Jepke): 0032 499/26.68.79 

 

Voor meer informatie kan je terecht op: 

www.koorkamp.be 
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Adressen koorkampleiding 2012 

NAAM ADRES °DATUM TELEFOON/GSM  EMAIL 

Anna Bleyen Rietschoorvelden 267    2170 Merksem 10-03-‘89

  

    0494/49.71.41 annableyen@hotmail.com 

An  Rylant Kasteleinlaan 8    2180 Ekeren 

  

06-08-‘91 03/290.67.29 

0495/41.60.60 

 

kiekeskotteke@hotmail.com 

Emma Van Aken Marconistraat 9 2030 Antwerpen 

   

25-01-‘89 

 

03/665.26.07 

0494/11.60.29 

 

emma.vanaken@hotmail.com 

Marie Loos Bareellaan 12 2950 Kapellen 

  

29-11-‘88 

 

03/666.11.66 

0494/31.85.34 

 

loosmarie@hotmail.com 

Simon Goyvaerts L. van Vlaanderenlaan 44 2950 Kapellen 

  

07-04-’90 

 

03/605.78.70 

0499/11.80.80 

 

simongoyvaerts@hotmail.com 

Mathias Goyvaerts L. van Vlaanderenlaan 44 2950 Kapellen 

  

09-09-‘88 

 

03/605.46.59 

0494/23.24.66 

 

mathias_goyvaerts@hotmail.com 

Ine Kuypers Vierkerkenstraat 3   2030 Antwerpen 

  

13-09-‘86 

 

03/542.30.29 

0485/34.02.78 

 

ine.kuypers@telenet.be 

 

 

Miep Embrechts Kon.Elisabethlaan 12   2920 Kalmthout 

   

17-04-’87 

 

03/541.79.39 

0486/14.39.07 

 

 

miepembrechts@hotmail.com 

Jepke  Embrechts Kon.Elisabethlaan 12    2920 Kalmthout 

  

03-05-‘89 

 

03/541.79.39 

0494/65.17.93 

 

jepke.embrechts@live.be 
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Lies Serrien Steenweg Withof 29 2960 St. Job 

 

04-01-‘87 

 

03/636.42.31 

0486/47.01.57 

 

 

lies_serrien@hotmail.com 

 

Anaïs Leuridan Boterbloemlaan 10 2180 Ekeren 

  

17-06-‘92

  

 

03/289.61.60 

0474/90.45.47 

anaisleuridan@hotmail.com 

Catho Noorenberghe Driehoevenseweg 76 2950 Kapellen 

  

06-11-‘92

  

 

03/605.13.91 

0472/85.38.67 

nooren_catho@hotmail.com 

Edith Van Houdt August Scheyvaertslaan 39 2180 Ekeren 

  

20-05-‘92

  

 

03/541.02.65 

0497/68.41.92 

Edith.vanhoudt@antwerpen.be  

Hanna Sidi Habibi Koningin Elisabethlaan  Kalmthout 

 

21-06-‘93 

 

0494/03.45.74 

 

hannalouloutje@hotmail.com 

Lauren Somers Oosthoevestraat 130   2950 Kapellen 29-04-‘93

 

  

03/605.31.11 

0496/06.62.23 

somerslau@gmail.com 

Emmanuel Goyvaerts 

                               

L. van Vlaanderenlaan 44 Kapellen                

  

26-12-‘93  emmanuel.goyvaerts@hotmail.com 

Bastien Van Houdt August Scheyvaertslaan 39 2180 Ekeren 

  

09-12-‘88

   

 

03/541.02.65 

0497/86.78.52 

bastienvanhoudt@gmail.com 

Jonathan Goyvaerts L. van Vlaanderenlaan 44 2950 Kapellen 8-07-‘92 

 

0494/232450 jonathangoyvaerts@hotmail.com 
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Adressen keukenploeg 2012 

NAAM ADRES  °DATUM TELEFOON GSM EMAIL 

Kris De Jean Kastanjedreef 47 2950 Kapellen 21-10-‘63 03/605.89.12 0475/55.66.24 kris.de.jean@telenet.be 

De Keyser Pierre Groot Hagelkruis 161 2180 Ekeren 17-10-‘52  0486/43.97.32 dekeyser.pierre@hotmail.com 

Wim Jansen Pachthoevelaan 50 2180 Ekeren 8-07-‘70 03/542.49.85  jansenwim70@hotmail.com 

Tine Rabijns Kastanjedreef 47 2950 Kapellen 25-02-‘80       03/605.89.12  t.rabijns@telenet.be 

Eefje Jacobs Hof Ter Bekestraat 6 2018 Antwerpen 8-03-‘80 03/608.52.29 0479/44.19.33 hebje@freegates.be 

Gijs Visser Walvisstraat 1 2018 Antwerpen 27-02-‘81  0486/44.22.92 gijsvis@gmail.com 

Karen Serrien Oude Bergsebaan 5 2950 Kapellen 20-01-‘85 03/288.65.05 0485/49.81.33 karenserrien@hotmail.com 

Sofie Van Wijk Oude Bergsebaan 5 2950 Kapellen 17-10-‘83 03/288.65.05 0473/34.54.79 sofievanwijk@hotmail.com 

Julie Callebaut  Walvisstraat 1 2018 Antwerpen 16-08-‘83    
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