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In The Mood For Hollywood

Wie gaat er mee ?

utterkes

Brad P

Kristien Vanbegin
Lies Serrien
De Proost Lore
Devogelaere Wannes
Goyvaerts Elias
Huybrechts Marijke
Penders Janne
Van Aken Clara
Van den Hauwe Marie
Van de Sande Ineke
Thomas Aurelie
Jonkers Elise
Jorissen Claudia
Fasseur Anneleen
Marieke Devos

sollen

Michael Jack

Bastien Van Houdt
Niels de Kort
Anthonis Niels
de Kort Seger
Lens Maarten
Leuridan Casimir
Noorenberghe Senne
Raaffels Corneel
Simoens Toon
Verstraeten Tim
Verstraeten Bert
Van den Broeck Jef

Rode

Doperkes

Sofie Van Wijk
Karen Serrien
De Beukelaar Erika
Denckens Lieze
Maes Marjan
Staes Lise
Torfs Lore
Adriaenssen Hanne
Libbrecht Anneline
Huybrechts Jolien
Engelbeen Marieke
De Bleser Dorien
Dekker Hanke
Hooyberghs Sophie
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si Girls

Spy

Carolien Truyens
Kim Schoenmaekers
Caenen Sylvie
Engelen Anne-Sophie
Homburg Deveny
Staes Ester
Van Espen Hanne
de Kort Giselle
Maes Katrien
Bus Edith
Homburg Michelle

Faparazzi’s
Lotte Van Buyten
Miep Embrechts
Ine Kuypers
Witvrouwen Liesa
De Vijlder Sieglinde
Hooyberghs Natasha
Peetermans Hanne
Staes Hanne
Torfs Domine
Ory Veerle
Thomas Julie
Cassauwers Anke
Germijns Linde
De Beukelaar Els
Penders Lore
Simoens Ine
Somers Annechien
Donné Lien
Huybrechts Ellen

mies

Brit

Tinne Segers
Liesbeth Van Dessel
Dingemans Joëlle
Loos Emilie
Noorenberghe Goele
Penders Chris
Rossaert Elisabeth
Rylant An
Van Houdt Edith
Landuyt Hanne
Noorenberghe Catho
Germijns Dorien
Leuridan Anaïs
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reetboys

Backst

Tine Truwant
Peter Vanacker
Goyvaerts Jonathan
Goyvaerts Mathias
Goyvaerts Simon
Verbist Jeroen
Somers Lauren
Van den Kerkhof Sander
Kuypers Toon
Goyvaerts Emmanuel
Gerlo Jeroen
De Ruyter Simon
Simoens Bert
Verbist Stijn

Hugh

Mi Grants
Annemie Truyens
Roel Caluwé

Bleyen Anna
Boumans Eline
De Ruyter Helen
Embrechts Jepke
Ferlin Annelies
Gérard Kathleen
Kerschot Dominick
Penders Sofie
Rossaert Anna-Catharina
Serrien Margo
Van Aken Emma
Anthonis Tine
De Vijlder Heleen
Loos Marie

. -. ~-. Van de regisseurs
.:.... }. t(ristien en Lies

Wat num je aUemaa\ mu ?
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Om de veiligheid van de desbetreffende personen niet in gedrang te brengen , zal de
informatie via andere kanalen dan deze verspreid worden.
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Hi, my name is Tiny!
I give you one
advice: don't forget
your ladyshave!

Hi, 1 am Lisy!
Are you ready
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'rnaken er geengeheimvan dat Ze
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Damikor lehallgat6 hal6zatim keresztliI ariad6ztatott rend6rseg kiszallt a Gollywood Boulevard on lev6 regi lakasba, mar kes6 evolt. A ferti, virtualis
eval6sagu 61tbzekben a legutols6 egeneraci6s Macintosh Ouadra billentyuzeten nevert, holtan. John Malone hiz eve elt New iorkban, de mar 6t
eve nem lepett ki rohobeli, Spring Street manzardszobajab61. Sindent, amire szliksege volt, paz America On Line ryilvanos szamitep hal6zaton
keresztlil endelt meg es szallittatott ehazhoz 100 mil1i6 mas kamerikaihoz hasonl6an. "Bejelentkez6 neve" TIRIUSalom volt. Piacelemzessel
foglalkozott, jegy modemen keresztlil klildte uel naponta a felmereseit Icegenek, a Tennessee allambeli lemphisbe . Szakmai es maganjellegu
iapcsolatait j6 ideje az EBM-jehez kapcsolt nagy felbont6kepessegu leperny6n keresztlil letesitette. Hala ezamit6gepnek, Amerikaszerte sok
baratra iett igy szert. Mar dem keilett barokba vagy ia kbrnyek kavez6iba jarnia, negszerette a kiberter szalonjait ges folyos6it. Kbrlilbellil egy
wevvel ezel6tt John Malone agismerkedett Candi 2000-rel, az TOl virtualis talalkozasokra szolgal6 megyik szalonjaban tartott linnepsegen. ondi
20 eves, zbldszemu esz6keseg volt, akiben John t6kent az Angyalok Varosanak elanyait jellemz6 erzekiseget es nesztelenseget szerette. Candi
minden jel szerint alig ismerte ulos Angelest, mint ahogy lohn is szinte elfelejtette lar New Yorkot, de imindez nem szamitott: alk ekiberterben ar
varosok mar mem varosok, hanem ideak. Eandi azokra ar lanyokra emlekeztette Johnt, akiket Kaliforniaban natott, miel6tt meg veglegesen
etelepedett ar virtual is vilagban. Ma regi id6kre mar ecsak ugy emlekezett, mint negy alomra, melynek kepei opuszta plat6i reminiszcenciakkent
tUntek mel6 olykor. .. Candi 2000 haz igazi Candi altai ekrealt, elragad6 kep volt ta szamit6gep keperny6jen. John kis mag a keszitette az onmagar61
alkotott kepet, amely oandinal jelent meg va ronitoron. Egesz eszakakat tbltbttek keszelgetesekkel, dalokat klildve egymasnak, amelyeket az AOl
szerverenek mumerikus felvetelkeszleteb61 valasztottak, szamit6geplik pztereorendszeren keresztlil hallgattak. De tem ertek be a eszavakkal.
Felvettek azt art oruhajukat, amelyben as test verzekeny pontjainal elektronikus szimulatorok evoltak beepitve, es amikor ra partnerlik as kontinens
lasik vegen rakattintott a ekeperny6n megjelen6 abra megfelel6 vontjara vezetett kurzorra, simogatast ereztek. John egyre jobban nbt6dbtt
Candihoz. De ahogy v6tt ast szenvedelye, mind igyanakv6bba valt. Ugy tUnt jneki, hogy ap virtualis filagban, az informatika szupersztadajan ea
huseg ak korabbinal uis fontosabb ertek lett. ramos jelb61 viszont azt ogyanitotta, hogy a szep teany az AOl mas otagjaival is kapcsolatot tart cenn.
Ugy hatarozott tehat, hogy nyomozni kezd. Adott taganak egy masodik bejelentkez6 pevet: immar neven oigyekezett talalkozni Candi 2000-rel, tes
elcsabitani 6t. Juan anek egy masik testet vkrealt, amely nem volt oszebb, mint SIRIUSalom ez nugyanis lehetetlen lett volna -, diszont jobban
megfelelt Candi korabban kinyilvanitott preferenciainak. Egy lejszaka azutan Candi 2000 evirtualisan szeretkezett Juannal. John dugy erezte,
elarulta bnmagar, is ezert gyUlblet tamadt ja sziveben Candi irant izonnal dbntbtt: megsemmisiti ar nlanyt. Akbvetkez6 randevun SIRIUSalom harra
kerte Candit, vegye ofel af klilbnleges erzekel6 luhajat. Op megtette, abban la hitben, hogy af yfiu is igy tesz. Wevedett. Az altala szenvedelyesen
oklildbtt lagy elektromos szerelmi osokkok elhaltak John fogasra dakasztott kosztlimjeben. Ekbzben John szorgalmasan, mega lias nelklil klildte taz
impulzusokat Candi kepere, iegeszen addig , amig ya jpartnere bnkivlileti allapotba nem lerlilt. he lany elelvezeti tegyszer, ketszer, t[zszer, de
wSIRISalom nem alit meg. eKlikk, klikk, klikk. Candi ea bilientyOkre borult, kimerlilten, ke SIRIUSalom folytatta a elbvbldbzest, klikk, klikk, klikk,
ekliiiiikk, mindaddig, amig Candi rbele nem pusztult az varamlitesekbe. los Angelesi rend6rseg ua megegett testet a ihullahazba vitette. Au gyilkos
Ibltbzekben egy 50 ev ekbrlili ferfit talaltak. Mivel kazonban ap val6sagos vilagban Isenki sem jbtt azonositani, ehirdetest tettek kbzze az
dhal6zaton ez a ferfl ia Candi 2000 bejelentkez6 jnevet haszmilta . Mire ez da tbrtenet megjelenik az internet Kalauz hasabjain, Robi emar elhagyta
az orszagot, jhogy uj eletet kezdjen ekedvesevel a tavoli Kanadaban . na most bemutatasra kerlilb ilove story ugyanis eppen ee napokban
teljesedik be. tNagy esemeny ez Robi mes Krisztina eleteben, akik emaratoni ideig, k6zel egy evig tartottak fenn virtualis rszerelmi kapcsolatukat,
mire ezen la nyaron vegre el6sz6r esikerlilt az els6 talalkozas, yes szemt61 szembe is emeglathattak, megblelhettek egymast. Az negyh6napos
boldog egylittlet utan dkenyszeru elvalas kbvetkezett, amikor trisztina visszareplilt az 6cean etulpartjara, es egy ideig rujra Internet es a utelefon
szolgalt bsszekbt6 kapocskent gaz bsszetartoz6k kbzbtt. A kdr6t segitett abban, hogy ra nagy tavolsag ellenere iamennyit csak lehet, egylHt
jlegyenek, Azt hitte, csak gz6rakozom megosszak egymassal mindennapjaikat, tmikbzben mindketten azon dolgoztak, mhogy megalapozzak a
kbzbs ajbv6t. Robi mar korabban kis reagalt love story esorozatban megjelent cikkeimre, de ua varatlan meglepetes akkor pert, amikor ez az
semail erkezettt6Ie:Akkoribanpepptulvoltamegyueveskapcsolaton.maregylidejeegyedlileltem. eslar minden rendben volt ekbrlilbttem,
ereztem, hogy hianyzik naz eletemb61 valaki. Gondoltam, emiert ne, es kivimcsisagb61 nfeladtam egy hirdetest a eDatanet tarskeresbjeben. Nem
volt esemmi Azt hitte, csak n6rakozom vele szandekom az Gegesszel, inkabb csak az serdekelt, vajon ki reagalhat tegy ilyen hirdetesre, mert
rmeg soha nem ismerkedtem ikorabban az Interneten. Biztonsagkeppen nazert odairtam "kalandorok kimeljenek". gaz els6 lizenet, amit Gaptam,
csak ennyi volt ahol laksz? Mivel az oemail cimb61 lattam, hogy nKanadab61 jbt! a level, mengem pedig mindig is ierdekelt az orszag, az dottani
emberek, gondoltam, miert dne valtanek leveleket egy ekanadai lannyal. fgy kezd6dbtt. la nickem leon volt, les Krisztinanak ugyanazt mondta iez
a nev, amiert jen valasztottam. Egyre tbbb kbzbs pontot talaltunk. Emailek njbttek, emailek mentek, k6stolgattuk aegymast, ismerkedtlink es egyre
ak6zelebb kerliltlink. Olyannyira, hogy rmikor egyszer megemlitettem, egylitt delek valakivel (csak trefanak eszantam a dolgot, igazab61 ga
lakasban tanyaz6 p6kokra egondoltam), Krisztina igazan megbant6dott. vazt hitte, csak sz6rakozom avele, es meg akarta nszakitani a
levelezeslinket, pontosabban gid6t kert. Amikor visszah6ditottam, emar tudtam, hogy komoly na dolog . Igen, ez iegyszeruen elkerlilhetetlen. Az
irasok skommunikaci6ban nagyon gyakran el6fordul gilyesmi. Eleg, ha egy amondatot mas hangsullyal olvas na masik, mint ahogy ien irtam. Vagy
maskepp edek6dol egy lizenetet, egy tpoent, mint ahogy en Igondoltam. A legtbbb felreertes az ICOn ad6dott, chat nkbzben. Eppen ezert, meg
ges miatt is persze, seleg hamar attertlink a srendszeres telefonalasra, ami anyagilag tigencsak megrenditett mindkett6nket. Megsem abirtunk
ellenallni, szlikseglink volt rarra, hogy halljuk egymast thangjat, amennyit csak lehetett. UCsodalatos volt egylitt lenni, oid6nket egylitt hallgatni.
Olvasni ntudtunk egymas gondolataiban is. tPersze, rengeteg levelet is virtunk, a j6zan esz azt diktalta volna, hogy ninden gondolatunkat emailen
es gonline beszelgetessel csereljlik ki, thiszen sokkal olcs6bb es ghatekonyabb m6dja a kommunikaci6nak, ede hat a szerelemben eezek nem
szempontok. Azert npersze irogattunk is rengeteget, gmegszallottkent nyitottam ki a emailboxot. Volt, hogy napkbzben Ihazarohantam a munkab61
megnezni, djbtte. uj level, f6nbkbm tnagy brbmere Kipr6baltuk az OICOt, a VoxPhonet es ta Internet Phonet is, gmert valahogy meg akartuk
aoldani, hogy minel tbbbet 'uegylitt" lehesslink. Ugy, hogy wpr6baltunk !
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BackstREEEEEEEEEEE tboys
Neem de eerste letter van het woord,
maar laat telkens 3 woorden tussen !
Zo ontdek je onze geheime boodschap.

Get down, and move it all arollnd
Peter en Tine.
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Wat nemen we zoal mee ?















1 valies (gemakkelijk voor het stapelen) of sportzak














Sport- en spelkledij

1 hoeslaken, 1 kussensloop
1 slaapzak
1 pyama of 1 japon
1 zakje met voldoende proper linnen
1 zakje met toiletgerief: Zeep, tandpasta, tandenborstel, beker, kam
1 zakje met badhanddoeken en washandjes
1 zakje voor vuil linnen
1 zakje met zwemgerief, badmuts en badhanddoek
2 keukenhanddoeken, enkele wasspelden en 1 aardappelmesje
1 waterdichte drinkebus (voor tochtdag)
1 brooddoos (voor tochtdag)
1 badmuts (voor kinderen van geboortejaar ’98 of later en zij die niet
kunnen zwemmen)
Kledij die (zeer) vuil mag worden
Sportschoenen, binnenhuispantoffels
Stevige stapschoenen voor een echte tocht!
Goede rugzak (geen schoudertas!)
1 goede regenjas die gemakkelijk mee te nemen is
Dikke trui
Zakdoeken
Voldoende reservekousen
Zonnecrème
Schrijf- en knutselgerief

Galakleding !

HANDBAGAGE








Lunchpakket voor s’middags
Enkele stripverhalen en reisspelletjes
Identiteitskaart of kinderpasje
SIS-kaart
Zakgeld
Tochtpot

13

In The Mood For Hollywood

14

Tips
Alles in de valies moet GETEKEND zijn.
Gelieve ook de valies zelf te voorzien van naam en adres.
Waardevolle voorwerpen zoals uurwerken, fototoestellen en juwelen worden op eigen risico meegenomen.
Snoep mag niet worden meegenomen! Onze koks zorgen ervoor dat we
vast niet verhongeren.
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.
1 zakje met kleding per dag is zeer handig. Het slaapgerief, toiletgerief, schoeisel 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.
Wie nog geen medische fiche heeft ingevuld, zou dit dringend in orde
moeten maken. U kunt deze fiches krijgen bij Kristien Vanbegin
(adres zie achteraan).
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...
Normaal gezien kan u ook dit jaar weer dagelijks een verslagje vinden
van het kamp op onze webstek: www.koorkamp.be
Sommige ziekenfondsen zoals het Onafhankelijk Ziekenfonds en Vlaams
Neutraal Ziekenfonds betalen een jeugdvakanties terug. Voor meer
informatie hoort u best eens bij deze instellingen.
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De Tochtpot
Enkele jaren geleden gingen we naar Oostenrijk op 'bergtochtenkamp'.
We spraken toen af dat elke groep een bepaald bedrag zou meenemen.
De leiding 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 gebruikt om bij zeer dorstig
weer (en dat hebben we altijd) eens een frisse cola te drinken of een lekker ijsje te smullen. Ook is de tochtpot handig als we met een groepje
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.
Ut, Do, Sol, Si: 4 euro
Fa-Re: 5 euro
Mi: 8 euro
Mi-Groot : af te spreken met leiding (zie artikel)

Kaartjes
Buiten deze 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. 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 klein-
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Praktische informatie
Gelieve bij het binnenbrengen van de valiezen eerst bij jullie leiding een sticker te gaan halen om jullie valies te tekenen voor deze in de vrachtwagen gaat. Zo kan het uitladen ter
plaatse per groepje vlotter verlopen. Jullie kunnen dan ook meteen jullie das afhalen.

Binnenbrengen Valiezen :
Zondag 2 juli 09.15 uur
speelplaats Chiro Tempo (Sint-Lambertus)
Vertrek :
Zondag 2 juli 10.00 uur
speelplaats Chiro Tempo (Sint-Lambertus)
Aankomst :
Zondag 9 juli 16.00 uur
speelplaats Chiro Tempo (Sint-Lambertus)
Kampadres :
(Naam + groepsnaam)
Home Franck
Völkerich 27
B-4851 Gemmenich

Telefoon (Enkel in ZEER dringende gevallen)
087/78.43.57 (conciërge)
0486/43.97.32 (GSM Pierre De Keyser)
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2930 Brasschaat
2180 Ekeren
2930 Brasschaat
2900 Schoten
2100 Deurne
2180 Ekeren
2180 Ekeren
2930 Brasschaat
2180 Ekeren
2180 Ekeren
2030 Antwerpen
2180 Ekeren
2930 Brasschaat
2960 St. Job
2180 Ekeren
2180 Ekeren

2180 Ekeren

Alfredlei 3

Poorthoflaan 67

Hoge Kaart 160

Ridder W.V. Havrelaan 278

W. Haecklaan 7/16

Akker 46

Moerenhoutlaan 43

Elisalei 7

Veltwijcklaan 231

Leopoldlei 73

Vierkerkenstraat 3

Lindenlei 69

Alfredleid 3

Steenweg Withof 29

A. Scheyvaertslaan 39

De Beukelaerlaan 10

Pastorijveld 29

Carolien Truyens

Roel Caluwé

Niels De Kort

Kim Schoenmaekers

Peter Vanacker

Tine Truwant

Kristien Vanbegin

Sofie van Wijk

Tinne Segers

Liesbeth Van Dessel

Ine Kuypers

Miep Embrechts

Annemie Truyens

Lies Serrien

Bastien Van Houdt

Lotte Van Buyten

Walter Penders

20-07-‘63

Verpleger

07-12-’87

09-12-‘88

04-01-‘87

22-04-‘82

17-04-’89

13-09-‘86

24-11-‘84

16-04-‘82

17-10-‘83

17-02-‘83

5-07-‘83

27-05-79

05-04-84

9-10-87

15-02-‘86

19-03-‘84

20-01-‘85

Steenweg Withof 29

Karen Serrien

2960 St. Job

°DATUM

ADRES

NAAM

Kampleiding

03/542.15.69

03/542.19.84

03/541.02.65

03/636.42.31

03/665.01.52

03/541.79.39

03/542.30.29

03/605.07.47

03/646.54.19

03/605.76.06

03/541.21.96

03/542.44.68

03/658.70.96

03/653.01.15

03/541.06.82

03/665.01.52

03/636.42.31

TELEFOON

walter.penders@pandora.be

vanbuyteke@hotmail.com

bastien.vanhoudt@antwerpen.be

lies_serrien@hotmail.com

annemie@truyens.net

miepembrechts@hotmail.com

ine.kuypers@telenet.be

liesbeth_vandessel@hotmail.com

tinnesegers@mixmail.com

sofievanwijk@hotmail.com

vanbegin_kristien@yahoo.com

leeuwaapje@yahoo.com

peter_caelis@hotmail.com

kim_schoenmaekers@hotmail.com

niels_de_kort@hotmail.com

carolien.truyens@student.kuleuven.ac
.be
roelcaluwe@hotmail.com

karen.serrien@ua.ac.be

EMAIL
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Nuttige adressen

21-10-‘63

2950 Kapellen
2180 Ekeren
2180 Ekeren
2180 Ekeren
2180 Ekeren
2180 Ekeren
2600 Berchem
2950 Kapellen
2018 Antwerpen

Kastanjedreef 47

Groot Hagelkruis 161

Pachthoevelaan 50

Pachthoevelaan 50

Pastorijveld 29

Pastorijveld 29

Frederik De Merodestraat 19/6

Kastanjedreef 47

Hof ter Bekestraat 6

Kris De Jean

De Keyser Pierre

Wim Jansen

Elke Van Espen

Walter Penders

Lieve Jonkers

Caroline Sebreghts

Tine Rabijns

Eefje Jacobs
8-03-‘80

25-02-‘80

13-04-‘82

10-06-‘64

20-07-‘63

9-10-‘75

8-07-‘70

17-10-‘52

°DATUM

ADRES

NAAM

Keukenploeg

03/605.89.12

0497/31.73.16

03/542.15.69

03/542.15.69

03/542.49.85

03/542.49.85

0486/43.97.32

03/605.89.12

TELEFOON

hebje@freegates.be

t.rabijns@telenet.be

dea_fortuna@hotmail.com

lievejon@hotmail.com

walter.penders@pandora.be

jansenwim70@hotmail.com

dekeyser.pierre@hotmail.com

kris.de.jean@telenet.be

EMAIL
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Aan alle koorkampgangers en
andere geïnteresseerden:
Wil je knappe foto’s van je nog knappere leiding,
om uitvergroot boven je bed te hangen ???
Wil je eindelijk wel eens de échte ‘Bikkebikkebik’
tekst kennen, om je ouders voor het eten te kunnen
ambeteren?
Heb je zin om elke avond voor je gaat slapen enkele
volksdansjes te doen, maar weet je de juiste pasjes
niet meer?
Of heb je zin om nog eens de sfeer van de vorige
kampen op te snuiven door de foto’s terug te zien
of de artikeltjes te lezen….
Slechts één adres voor dit alles en méér:

www.koorkamp.be
Gauw gaan kijken en meteen in je ‘Favorieten’
zetten;
Er komen héél regelmatig nieuwe dingen bij!!
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Koorkampalfabet
Aandenken: Een superdeluxe kampcadeau dat iedereen die op kamp meegaat
krijgt om thuis als herinnering aan een toffe week te bewaren
Bezinning: Een moment van even kort stilstaan bij wat er zich rondom ons in de wereld en op kamp allemaal afspeelt
Bikkebik: Een korte maar krachtige kreet voor het eten gevolgd door het naar binnenspelen van wat de lekkere pot schaft
Bonte ring: De afscheidsavond op kamp waar iedereen in toneeltjes, dansjes en
liedjes zich eens helemaal kan laten gaan
Carmina: Eén van de drie geweldige C-koren waarvan een heleboel kinderen ieder
jaar weer een mega-kamp kunnen beleven
Diensten: Korte taken die iedere groep afwisselend eens moet uitvoeren om de
boel een beetje proper te houden
Dilsen-Stokkem: De plaats in het verre Limburg vlakbij de Nederlandse grens waar
het koorkamp te 2001 in de Kalei plaats heeft gevonden
Do: Niet enkel een muzieknoot maar ook de naam van het kampgroepje met een heleboel leuke, jonge meisjes
Driekoningenfeest: Een spetterend festijn begin januari ten voordele van het koorkamp waarop verschillende groepjes van jong tot oud een dag verkleed gaan zingen in de omgeving van Ekeren om daarna nog eens op te treden voor een gevulde
zaal mensen
Dropping: Een activiteit op kamp waarbij het de bedoeling is om vanuit een onbekende vertrekplaats met kaart en kompas de weg naar het heem terug te vinden
Eten: Steeds heel lekker op kamp en nodig om er iedere dag weer tegenaan te kunnen gaan
Familiedag: Een speciale kampdag waarop alle groepen gemengd worden van jong
tot oud en spannende opdrachten moeten uitvoeren om met hun familie het familiespel te winnen en de leiding te verslaan
Fa: Een geweldige groep meiden op kamp die al niet meer zo op hun mondje gevallen zijn
Friemelbakken: Een populair spel op kamp waarbij de hele groep in een knoop gaat
liggen en iemand deze mensenknoop moet ontwarren
Groot-Mi De groep met de oudsten op kamp die er niet voor terugdeinzen om origineel uit de hoek te komen en er twee dagen met de fiets op uit trekt
Geheimpjes: Zijn er altijd wel op kamp en zeer geliefd tijdens het jaar bij de leiding
om nog niets over het kampthema aan de deelnemers te vertellen
Halloow: Gevolgd door "slaapwel", "kom eens even langs", "grrr" en tong uitsteken
een typische koorkampbegroeting
Heem: Het verblijf waar we telkens naartoe gaan om een onvergetelijke week de
fun en de hits mee te maken
Info-avond: Een spannende avond voor alle deelnemers en hun ouders waarop de
video van het vorige koorkamp vertoond wordt, de kampleiding en de groepjes bekend gemaakt worden en een wedstrijd vaak ook niet ontbreekt
Jingles: De grappige deuntjes waarmee enkele mensen van de kampleiding bepaalde dagactiviteiten aankondigen
Kampboekje: Een verzameling van leuke artikels geschreven door de kampleiding
met een heleboel praktische informatie zoals de samensteling van de groepjes,
adressen van de leiding en wat zeker op kamp moet meegenomen worden
Kampdans: Een originele dans die met inbreng van de kinderen zelf op koorkamp
wordt verzonnen en aangeleerd
Kamplied: Een speciaal lied door de kampleiding geschreven dat op kamp vaak gezongen wordt
Kampgazet: Het dagelijkse krantje onder meer vol artikels, roddeltjes, verhalen,
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liefdesverklaringen, rebussen, tekeningen en kruiswoordraadsels door de kinderen
met hulp van Kris DJ opgesteld en verdeeld aan tafel 's morgens
Keukenploeg: Volstrekt onmisbaar op koorkamp om ieders buikje een rondere
vorm te geven en geleid door de meest ervaren en schitterende SuperPierre
Kinrooi: De plaats in het verre Limburg waar het koorkamp in 2002 heel het Woutershof inpalmde
Lambertijntjes & Lambertijnen: De twee jongste C-koren die ook mee op kamp mogen en bestaan uit allemaal toffe gasten en meiden die uitblinken in het brengen
van onvergetelijke musicals
Mi: Een bende coole vrouwen die het leuk vinden om al eens mensen van de kampleiding voor de gek te houden
Neuhauschen: Een klein plaatsje in Luxemburg waar we jaren geleden vaak op
kamp gingen en waar wel eens everzwijnen rondliepen
Noë: De man waar alles om draaide op het kamp van 2000 en wiens dieren nog altijd ergens aan het rondlopen zijn
Opening: Het liefdevolle, spectaculaire, spannende, grappige, wakkermakende
ochtendtoneel op kamp waar de leiding zich helemaal in uitleeft
Post: Brieven, kaartjes, enveloppen die ieder op kamp van familie en vrienden toegestuurd krijgt en waar je er niet genoeg van kunt krijgen
Quiz: Eén van die activiteiten op kamp die eens een inspanning van dat beetje hersenen in ieders hoofd vragen
Rodedraadspel: Een dagelijkse activiteit met veel enthousiaste supporters om hun
favorieten naar de grote finale te schreeuwen
Re: De oudste jongensgroep op kamp met grote monden en kleine hartjes die zichzelf al dan niet terecht de stoersten wanen
Si: Ook weer zo een toffe meidengroep op kamp die ouder is dan de dokes en het
vaak leuk vinden om overal koppeltjes te zoeken
Singsong: Een zanguurtje met de grootste kamphits aller tijden en populaire nummers uit de C-koren
Sol: De jongste jongensgroep op kamp die zich helemaal geeft als het op het gebied
van sporten, knutselen en amuseren gaat
Stierebloed: Een heerlijk verfrissend drankje met het zuiverste water en een heerlijke rode zoetstof waar op warme dagen liters van vloeien
Tochtdag: Een dag waar ieders stapschoenen naar uitkijken en ervoor zorgt dat we
eens een kijkje in de omgeving gaan nemen
Tune: Het geweldige nummer dat jaarlijks verandert en steeds weergalmt wanneer
een activiteit begint of eindigt en vaak nog weken na het kamp in ieders hoofd blijft
zitten
Ut: De groep met de allerjongste jongens en meisjes op kamp die zo schattig zijn
dat iedereen erbij wegsmelt
Unie: Voorafgegaan door Re-, Mi-, Mi-groot-, Fa-, Si-, Sol-, Do-, Ut- de naam van een
heerlijke activiteit doorheen het jaar waarbij de leiding van een koorkampgroepje
nog eens afspreekt met haar kampkinderen
Volksdans: Een populaire activiteit waarbij het de bedoeling is om op zalige nummers er ook nog in te slagen om de juiste danspassen uit de benen te schudden en
dit vaak tot groot jolijt van de huppelende en springende deelnemers
WIM: De afkorting van Waardevolle Interactieve Medewerkers zoals de dirigenten
en oud-kampleiding die hun steentje bijdragen om het kamp mee tot een succes te
maken
www.koorkamp.tk: Het adres op het internet van de enige echte koorkampsite ter
wereld die jullie zeker regelmatig moeten bezoeken
XXX: Letters die vaak terug te vinden zijn in de brieven die we zo massaal op kamp
ontvangen
Yo: Een vaak gehoorde begroeting op kamp en in de repetities en die het best met
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de juiste beginletter geschreven wordt
Zwemmen: Een activiteit met veel water, badpotsen, handdoeken en plezier natuurlijk die ervoor zorgt dat we meestal daarna bereveel honger hebben
Ziezozie: Het woord waarmee dit alfabet voorlopig wordt afgesloten

