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Beste chirovrienden, 

Dit is de eerste keer dat ik jullie als groepsleider van chiro Trefpunt mag toeschrijven. 

Een nieuwe groepsleider was echter niet de enige verandering dit jaar,  dat kan ook 

moeilijk anders als je bekijkt dat vorig werkja

toenmalige VB en groepsleider, onze chiro verlieten. Nu we dan toch bezig waren aan 

het hervormen, konden we maar beter alles op zijn kop gooien. De functie van 

dienstleider werd verschoven en als kers op de taart w

afdelingen herbekeken. 

Het werkjaar 2007-2008 werd dan ook zonder meer een uitdagend en bewogen jaar 

voor chiro Trefpunt. De vele veranderingen werden al snel door onze dynamische 

leidingsploeg omgebogen naar verbeteringen. Elke

om de chirowietjes een gevarieerde zondagnamiddag voor te schotelen. Ik wil iedereen 

proficiat wensen met zijn inspanningen gedurende het voorbije werkjaar.

Volgend jaar gaan we dan ook grotendeels door met hetzelfde te

als geen ander, we vieren namelijk zowel 60 jaar chiro 

Reeds nu worden de eerste stenen gelegd om er een fijn feestje van te maken.

De voorbereidingen voor Chantemelle 2008 zijn volop aan de gang. Iedere

druk in de weer om er voor te zorgen dat dit kamp alle aanwezigen de tijd van hun 

leven bezorgt. Niet alleen de leiding, maar ook de keukenploeg is al volop in gang 

geschoten. Ik wil deze lieden dan ook op voorhand bedanken om een heel kamp v

spijs en drank te zorgen. Ook aan al de andere mensen die meehelpen bouwen aan dit 

kamp, bedankt! 

Tot slot wil ik iedereen een prachtig kamp toewensen. Ik wens Vyncke een prachtige 

belevenis toe als nieuwe VB van chiro Trefpunt. Voor de werkenden onder

hoop ik dat het kamp een welverdiende vakantie mag zijn. De studenten van de 

leidingsploeg wens ik een eerste zittijd toe om volop te kunnen profiteren van de 

verdiende rust. Voor alle tweedezitters hoop ik toch dat ze het kamp nog maximaal 

kunnen beleven. Voor al onze chiroleden, maak het beste van Chantemelle 2008. Laat 

je verwennen met de activiteiten die jullie leiding voor jullie heeft voorbereid, maar 

werk ook actief mee aan de goede sfeer en toon jezelf van je beste kant. Laat dit kamp 

weer voor iedereen een onvergetelijke ervaring worden.
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Dit is de eerste keer dat ik jullie als groepsleider van chiro Trefpunt mag toeschrijven. 

Een nieuwe groepsleider was echter niet de enige verandering dit jaar,  dat kan ook 

moeilijk anders als je bekijkt dat vorig werkjaar maar liefst acht mensen, waaronder de 

toenmalige VB en groepsleider, onze chiro verlieten. Nu we dan toch bezig waren aan 

het hervormen, konden we maar beter alles op zijn kop gooien. De functie van 

dienstleider werd verschoven en als kers op de taart werd zelf de indeling van de 

2008 werd dan ook zonder meer een uitdagend en bewogen jaar 

voor chiro Trefpunt. De vele veranderingen werden al snel door onze dynamische 

leidingsploeg omgebogen naar verbeteringen. Elke zondag stond dit team dan ook klaar 

om de chirowietjes een gevarieerde zondagnamiddag voor te schotelen. Ik wil iedereen 

proficiat wensen met zijn inspanningen gedurende het voorbije werkjaar.

Volgend jaar gaan we dan ook grotendeels door met hetzelfde team. Het wordt een jaar 

als geen ander, we vieren namelijk zowel 60 jaar chiro Merelbeke, als 75 jaar chiro. 

Reeds nu worden de eerste stenen gelegd om er een fijn feestje van te maken.

De voorbereidingen voor Chantemelle 2008 zijn volop aan de gang. Iedere

druk in de weer om er voor te zorgen dat dit kamp alle aanwezigen de tijd van hun 

leven bezorgt. Niet alleen de leiding, maar ook de keukenploeg is al volop in gang 

geschoten. Ik wil deze lieden dan ook op voorhand bedanken om een heel kamp v

spijs en drank te zorgen. Ook aan al de andere mensen die meehelpen bouwen aan dit 

Tot slot wil ik iedereen een prachtig kamp toewensen. Ik wens Vyncke een prachtige 

belevenis toe als nieuwe VB van chiro Trefpunt. Voor de werkenden onder

hoop ik dat het kamp een welverdiende vakantie mag zijn. De studenten van de 

leidingsploeg wens ik een eerste zittijd toe om volop te kunnen profiteren van de 

verdiende rust. Voor alle tweedezitters hoop ik toch dat ze het kamp nog maximaal 

nen beleven. Voor al onze chiroleden, maak het beste van Chantemelle 2008. Laat 

je verwennen met de activiteiten die jullie leiding voor jullie heeft voorbereid, maar 

werk ook actief mee aan de goede sfeer en toon jezelf van je beste kant. Laat dit kamp 

er voor iedereen een onvergetelijke ervaring worden. 

Daan, de groeps

 

 

Dit is de eerste keer dat ik jullie als groepsleider van chiro Trefpunt mag toeschrijven. 

Een nieuwe groepsleider was echter niet de enige verandering dit jaar,  dat kan ook 

ar maar liefst acht mensen, waaronder de 

toenmalige VB en groepsleider, onze chiro verlieten. Nu we dan toch bezig waren aan 

het hervormen, konden we maar beter alles op zijn kop gooien. De functie van 

erd zelf de indeling van de 

2008 werd dan ook zonder meer een uitdagend en bewogen jaar 

voor chiro Trefpunt. De vele veranderingen werden al snel door onze dynamische 

zondag stond dit team dan ook klaar 

om de chirowietjes een gevarieerde zondagnamiddag voor te schotelen. Ik wil iedereen 

proficiat wensen met zijn inspanningen gedurende het voorbije werkjaar. 

am. Het wordt een jaar 

als 75 jaar chiro. 

Reeds nu worden de eerste stenen gelegd om er een fijn feestje van te maken. 

De voorbereidingen voor Chantemelle 2008 zijn volop aan de gang. Iedereen is dan ook 

druk in de weer om er voor te zorgen dat dit kamp alle aanwezigen de tijd van hun 

leven bezorgt. Niet alleen de leiding, maar ook de keukenploeg is al volop in gang 

geschoten. Ik wil deze lieden dan ook op voorhand bedanken om een heel kamp voor 

spijs en drank te zorgen. Ook aan al de andere mensen die meehelpen bouwen aan dit 

Tot slot wil ik iedereen een prachtig kamp toewensen. Ik wens Vyncke een prachtige 

belevenis toe als nieuwe VB van chiro Trefpunt. Voor de werkenden onder de leiding 

hoop ik dat het kamp een welverdiende vakantie mag zijn. De studenten van de 

leidingsploeg wens ik een eerste zittijd toe om volop te kunnen profiteren van de 

verdiende rust. Voor alle tweedezitters hoop ik toch dat ze het kamp nog maximaal 

nen beleven. Voor al onze chiroleden, maak het beste van Chantemelle 2008. Laat 

je verwennen met de activiteiten die jullie leiding voor jullie heeft voorbereid, maar 

werk ook actief mee aan de goede sfeer en toon jezelf van je beste kant. Laat dit kamp 

Daan, de groeps 



 

 

 

Hallo allemaal, 

Sinds september vorig jaar ben ik opnieuw nauwer bij het wel en wee van Chiro 

Trefpunt betrokken. Als VB zat ik terug aan de leiderstafel om samen met iedereen chiro 

te beleven en waar te maken. Een duwtje in het water en dan zelf maar leren 

zwemmen? Zo was het natuurlijk niet. Ik kon en kan nog steeds, wanneer nodig een 

beroep doen op Taf.. Het is niet niks, broeder Taf, wat jij voor de chiro betekent en 

daarvoor wil ik je graag nog eens bedanken.

 Na ooit eens een zotte tekst en enkele afdelingsteksten in kampboekjes, is dit de eerste 

keer dat ik jullie van harte welkom heet en veel leesplezier mag wensen met de 

nieuwste editie anno 2008. 

Meer dan een half jaar gelede

buurt van Vance, dezelfde boer, hetzelfde terrein waar we normaal in 2000 ook tien 

dagen zouden kamperen. Dit jaar hopen we op schitterend weer zodat we niet op het 

laatste moment moeten verhuizen. Hou

Chantemelle 2008, Asterix en Obelix zitten diep in de Ardennen verscholen. Ze slaan er 

hun kamp op en een heleboel jongelingen verwachten spectaculaire en hilarische 

avonturen. 

Eventjes helemaal zijn weg van de bewoonde wereld, maar alles wa

aanwezig. Er stroomt een koude, redelijk stromende beek door het terrein

beurt groot genoeg is om te ravotten, te eten, te slapen en te dromen. Rondom het 

terrein spreiden de bossen waarin menig echo van chirobanden rustig

Een schitterende bende jonge gasten zorgt telkens weer voor dat verrassend zotte spel. 

De ene uitdagende activiteit na de andere zorgen er voor dat kleine en grotere chiro

kinderen dit niet snel zullen vergeten. Een gemotiveerde groep staa

ongeduld om de dorpsgenoten te voorzien van de broodnodige ingrediënten van het 

klavertje vier. Ze bereiden spijzen die hier en daar worden aangevuld met een extra 

snuifje Druïden-mix. Dat zorgt in de eerste plaats voor de 

specifieke smaak maar geeft ook kracht aan de mede

van het kamp. Het water is het geheime wapen, en komt 

rechtstreeks uit de bronnen van Valvert. Aan zuiverheid geen 

gebrek dus. ’s Nachts duizenden sterren, die af en toe vallen om 

wensen aan te kunnen verbinden. E

kampvuur en zangfeest, zoals het hoort!!!

Al deze zaken, maar uiteraard nog zovele kleine dingen meer die niet meteen te 

benoemen zijn, zullen er voor zorgen dat dit voor iedere Trefpunter alweer een kamp zal 

worden om nooit te vergeten.

Graag nodig ik jullie allemaal uit om deze sfeer letterlijk en figuurlijk te komen proeven 

op zondag 10 augustus. Duid deze datum met vet aan in de agenda! Iedereen is van 

harte welkom. 

Allez hop, dat het nu maar rap kamp is!
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Sinds september vorig jaar ben ik opnieuw nauwer bij het wel en wee van Chiro 

Trefpunt betrokken. Als VB zat ik terug aan de leiderstafel om samen met iedereen chiro 

te beleven en waar te maken. Een duwtje in het water en dan zelf maar leren 

zwemmen? Zo was het natuurlijk niet. Ik kon en kan nog steeds, wanneer nodig een 

beroep doen op Taf.. Het is niet niks, broeder Taf, wat jij voor de chiro betekent en 

ik je graag nog eens bedanken. 

Na ooit eens een zotte tekst en enkele afdelingsteksten in kampboekjes, is dit de eerste 

keer dat ik jullie van harte welkom heet en veel leesplezier mag wensen met de 

 

Meer dan een half jaar geleden zochten we ons kampterrein. We kozen opnieuw voor de 

buurt van Vance, dezelfde boer, hetzelfde terrein waar we normaal in 2000 ook tien 

dagen zouden kamperen. Dit jaar hopen we op schitterend weer zodat we niet op het 

laatste moment moeten verhuizen. Hout vasthouden! 

Chantemelle 2008, Asterix en Obelix zitten diep in de Ardennen verscholen. Ze slaan er 

hun kamp op en een heleboel jongelingen verwachten spectaculaire en hilarische 

Eventjes helemaal zijn weg van de bewoonde wereld, maar alles wat noodzakelijk is, is 

aanwezig. Er stroomt een koude, redelijk stromende beek door het terrein

groot genoeg is om te ravotten, te eten, te slapen en te dromen. Rondom het 

terrein spreiden de bossen waarin menig echo van chirobanden rustig kan uitsterven. 

Een schitterende bende jonge gasten zorgt telkens weer voor dat verrassend zotte spel. 

De ene uitdagende activiteit na de andere zorgen er voor dat kleine en grotere chiro

kinderen dit niet snel zullen vergeten. Een gemotiveerde groep staat te 

ongeduld om de dorpsgenoten te voorzien van de broodnodige ingrediënten van het 

klavertje vier. Ze bereiden spijzen die hier en daar worden aangevuld met een extra 

mix. Dat zorgt in de eerste plaats voor de 

ar geeft ook kracht aan de medebewoners 

van het kamp. Het water is het geheime wapen, en komt 

rechtstreeks uit de bronnen van Valvert. Aan zuiverheid geen 

gebrek dus. ’s Nachts duizenden sterren, die af en toe vallen om 

wensen aan te kunnen verbinden. En aan het eind volgt een 

kampvuur en zangfeest, zoals het hoort!!! 

Al deze zaken, maar uiteraard nog zovele kleine dingen meer die niet meteen te 

benoemen zijn, zullen er voor zorgen dat dit voor iedere Trefpunter alweer een kamp zal 

geten. 

Graag nodig ik jullie allemaal uit om deze sfeer letterlijk en figuurlijk te komen proeven 

op zondag 10 augustus. Duid deze datum met vet aan in de agenda! Iedereen is van 

Allez hop, dat het nu maar rap kamp is!    Gegroet beste Gallië

      Vyncke 

 

Sinds september vorig jaar ben ik opnieuw nauwer bij het wel en wee van Chiro 

Trefpunt betrokken. Als VB zat ik terug aan de leiderstafel om samen met iedereen chiro 

te beleven en waar te maken. Een duwtje in het water en dan zelf maar leren 

zwemmen? Zo was het natuurlijk niet. Ik kon en kan nog steeds, wanneer nodig een 

beroep doen op Taf.. Het is niet niks, broeder Taf, wat jij voor de chiro betekent en 

Na ooit eens een zotte tekst en enkele afdelingsteksten in kampboekjes, is dit de eerste 

keer dat ik jullie van harte welkom heet en veel leesplezier mag wensen met de 

n zochten we ons kampterrein. We kozen opnieuw voor de 

buurt van Vance, dezelfde boer, hetzelfde terrein waar we normaal in 2000 ook tien 

dagen zouden kamperen. Dit jaar hopen we op schitterend weer zodat we niet op het 

Chantemelle 2008, Asterix en Obelix zitten diep in de Ardennen verscholen. Ze slaan er 

hun kamp op en een heleboel jongelingen verwachten spectaculaire en hilarische 

t noodzakelijk is, is 

aanwezig. Er stroomt een koude, redelijk stromende beek door het terrein, dat opzijn 

groot genoeg is om te ravotten, te eten, te slapen en te dromen. Rondom het 

kan uitsterven. 

Een schitterende bende jonge gasten zorgt telkens weer voor dat verrassend zotte spel. 

De ene uitdagende activiteit na de andere zorgen er voor dat kleine en grotere chiro-

t te popelen van 

ongeduld om de dorpsgenoten te voorzien van de broodnodige ingrediënten van het 

klavertje vier. Ze bereiden spijzen die hier en daar worden aangevuld met een extra 

Al deze zaken, maar uiteraard nog zovele kleine dingen meer die niet meteen te 

benoemen zijn, zullen er voor zorgen dat dit voor iedere Trefpunter alweer een kamp zal 

Graag nodig ik jullie allemaal uit om deze sfeer letterlijk en figuurlijk te komen proeven 

op zondag 10 augustus. Duid deze datum met vet aan in de agenda! Iedereen is van 

Gegroet beste Galliërs…

Vyncke  



 

 

 

In deze tijden, waarin de Belgische staat steeds meer in vraag wordt gesteld, vergeten 

we dat ons geliefde landje nog niet zo heel erg lang bestaat. Eeuwenlang werd België 

overheerst door andere volkeren. Er waren de Fransen, de Holl

Steeds heeft ons dappere volk geprobeerd onder het juk van de bezetter uit te komen.

Zo’n slordige 2000 jaar geleden is voor het eerst een deel van ons land onafhankelijk. 

In die tijden heersen de Romeinen over Europa. Het zijn slimme 

voor niets of niemand bang zijn. Hun leider is Julius Ceasar. Hij is een brillant strateeg 

en (wat vele mensen niet weten) tallentvol operazanger. Ceasar heerst over een rijk dat 

zich uitstrekte van het Middellands Zeegebied tot ver 

 

Romeinse krijger 1 

Er is in dit gigantisch gebied maar één dorpje waar hij geen macht over heeft: 

Chantemelle. Dit dorpje ligt verscholen in het woeste Ardense gebergte en wordt langs 

één zijde beschermd door een kolkende rivier. Maar het is niet deze gunstige 

geografische ligging die ervoor zorgt dat het dorpje de Romeinen altijd op hun donder 

geeft.  
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In deze tijden, waarin de Belgische staat steeds meer in vraag wordt gesteld, vergeten 

we dat ons geliefde landje nog niet zo heel erg lang bestaat. Eeuwenlang werd België 

overheerst door andere volkeren. Er waren de Fransen, de Hollanders, den Duits... 

Steeds heeft ons dappere volk geprobeerd onder het juk van de bezetter uit te komen.

Zo’n slordige 2000 jaar geleden is voor het eerst een deel van ons land onafhankelijk. 

In die tijden heersen de Romeinen over Europa. Het zijn slimme en stoere krijgers die 

voor niets of niemand bang zijn. Hun leider is Julius Ceasar. Hij is een brillant strateeg 

en (wat vele mensen niet weten) tallentvol operazanger. Ceasar heerst over een rijk dat 

zich uitstrekte van het Middellands Zeegebied tot ver in West-Europa.  

 

Julius Ceasar Romeinse krijger 2

Er is in dit gigantisch gebied maar één dorpje waar hij geen macht over heeft: 

Chantemelle. Dit dorpje ligt verscholen in het woeste Ardense gebergte en wordt langs 

hermd door een kolkende rivier. Maar het is niet deze gunstige 

geografische ligging die ervoor zorgt dat het dorpje de Romeinen altijd op hun donder 

Chantemelle

 

In deze tijden, waarin de Belgische staat steeds meer in vraag wordt gesteld, vergeten 

we dat ons geliefde landje nog niet zo heel erg lang bestaat. Eeuwenlang werd België 

anders, den Duits... 

Steeds heeft ons dappere volk geprobeerd onder het juk van de bezetter uit te komen. 

Zo’n slordige 2000 jaar geleden is voor het eerst een deel van ons land onafhankelijk. 

en stoere krijgers die 

voor niets of niemand bang zijn. Hun leider is Julius Ceasar. Hij is een brillant strateeg 

en (wat vele mensen niet weten) tallentvol operazanger. Ceasar heerst over een rijk dat 

 

 

Romeinse krijger 2 

Er is in dit gigantisch gebied maar één dorpje waar hij geen macht over heeft: 

Chantemelle. Dit dorpje ligt verscholen in het woeste Ardense gebergte en wordt langs 

hermd door een kolkende rivier. Maar het is niet deze gunstige 

geografische ligging die ervoor zorgt dat het dorpje de Romeinen altijd op hun donder 

Chantemelle 



 

 

 

In Chantemelle woont een oude druïde

tovenaar die van kruiden uit het bos toverdrankjes maakt. Panorastafix kan een heel 

erg bijzondere toverdrank maken. Iedereen die deze drinkt, wordt 

snel als een tijger, sterk als een beer en sluw als een vos. Met 

deze toverdrank zijn de inwoners van he

onverslaanbaar! 

Er wonen naast Panorastafix nog enkele opmerkelijke figuren in het 

dorp. Zo is er Kakafonix, de bard van het dorp. Een bard kunnen we 

vergelijken met een popster uit onze tijd zoals Eddy Wally. In 

tegenstelling tot de “Voice of Eur

zemelzoete stem. Het geluid dat hij voortbrengt is bijna zo 

verschrikkelijk als dat van een bejaarde die vanuit een grijze jeep 

luidskeels kerkliederen zit mee te kelen. De enige die vindt dat Kakafonix over talent 

beschikt is hijzelf. Hij beschouwt zijn dorpsgenoten als ongeletterde cultuurbarbaren.

Een ander opmerkelijk figuur is het dorpshoofd Heroix. Een dorpshoofd is te vergelijken 

met een burgemeester uit onze tijd. Hij is de leider van het dorp. Omdat hij zich m

veel belangrijkere zaken moet bezighouden, wandelt hij nooit zelf. Hij laat zich ondanks 

zijn enorme gewicht altijd dragen. 

Er woont ook een visboer in het dorp: Kostunrix. Een visboer is te vergelijken met 

Vishandel Patrik uit onze tijd. In tegenstel

Vishandel Patrick is de vis van Kostunrix nooit vers. Hierover maakt 

Kostunrix vaak ruzie met de smid van het dorp: Hoefnix.

Hoefnix is een erg getallenteerde smid. Hij maakt prachtig 

gereedschap en vlijmscherpe zwaar

Romeinen. De zaken die hij maakt roesten nooit, in tegenstelling tot 

zijn hoofd. Maar Hoefnix is ook zeer opvliegend. Hij gaat regelmatig op 

de vuist met de visboer omdat hij rotte vis verkoopt. Als Kakafonix te 

luid zingt, is hij de eerste die hem hardhandig het zwijgen oplegt.

 

Panorastafix 

 

                                                          
1 Bijnaam van Eddy Wally 

Kakafonix 
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In Chantemelle woont een oude druïde, Panorastafix genaamd. Een druïde is een soo

tovenaar die van kruiden uit het bos toverdrankjes maakt. Panorastafix kan een heel 

bijzondere toverdrank maken. Iedereen die deze drinkt, wordt 

snel als een tijger, sterk als een beer en sluw als een vos. Met 

deze toverdrank zijn de inwoners van he

onverslaanbaar!  

Er wonen naast Panorastafix nog enkele opmerkelijke figuren in het 

dorp. Zo is er Kakafonix, de bard van het dorp. Een bard kunnen we 

vergelijken met een popster uit onze tijd zoals Eddy Wally. In 

tegenstelling tot de “Voice of Europe”1 beschikt Kakafonix niet over een 

zemelzoete stem. Het geluid dat hij voortbrengt is bijna zo 

verschrikkelijk als dat van een bejaarde die vanuit een grijze jeep 

luidskeels kerkliederen zit mee te kelen. De enige die vindt dat Kakafonix over talent 

schikt is hijzelf. Hij beschouwt zijn dorpsgenoten als ongeletterde cultuurbarbaren.

Een ander opmerkelijk figuur is het dorpshoofd Heroix. Een dorpshoofd is te vergelijken 

met een burgemeester uit onze tijd. Hij is de leider van het dorp. Omdat hij zich m

veel belangrijkere zaken moet bezighouden, wandelt hij nooit zelf. Hij laat zich ondanks 

zijn enorme gewicht altijd dragen.  

Er woont ook een visboer in het dorp: Kostunrix. Een visboer is te vergelijken met 

Vishandel Patrik uit onze tijd. In tegenstelling tot de heerlijke zeevruchten van 

Vishandel Patrick is de vis van Kostunrix nooit vers. Hierover maakt 

Kostunrix vaak ruzie met de smid van het dorp: Hoefnix. 

Hoefnix is een erg getallenteerde smid. Hij maakt prachtig 

gereedschap en vlijmscherpe zwaarden voor de strijd tegen de 

Romeinen. De zaken die hij maakt roesten nooit, in tegenstelling tot 

zijn hoofd. Maar Hoefnix is ook zeer opvliegend. Hij gaat regelmatig op 

de vuist met de visboer omdat hij rotte vis verkoopt. Als Kakafonix te 

ij de eerste die hem hardhandig het zwijgen oplegt. 

 

 

Kostunrix 

                   

 

, Panorastafix genaamd. Een druïde is een soort 

tovenaar die van kruiden uit het bos toverdrankjes maakt. Panorastafix kan een heel 

bijzondere toverdrank maken. Iedereen die deze drinkt, wordt 

snel als een tijger, sterk als een beer en sluw als een vos. Met 

deze toverdrank zijn de inwoners van het dorp 

Er wonen naast Panorastafix nog enkele opmerkelijke figuren in het 

dorp. Zo is er Kakafonix, de bard van het dorp. Een bard kunnen we 

vergelijken met een popster uit onze tijd zoals Eddy Wally. In 

beschikt Kakafonix niet over een 

zemelzoete stem. Het geluid dat hij voortbrengt is bijna zo 

verschrikkelijk als dat van een bejaarde die vanuit een grijze jeep 

luidskeels kerkliederen zit mee te kelen. De enige die vindt dat Kakafonix over talent 

schikt is hijzelf. Hij beschouwt zijn dorpsgenoten als ongeletterde cultuurbarbaren. 

Een ander opmerkelijk figuur is het dorpshoofd Heroix. Een dorpshoofd is te vergelijken 

met een burgemeester uit onze tijd. Hij is de leider van het dorp. Omdat hij zich met 

veel belangrijkere zaken moet bezighouden, wandelt hij nooit zelf. Hij laat zich ondanks 

Er woont ook een visboer in het dorp: Kostunrix. Een visboer is te vergelijken met 

ling tot de heerlijke zeevruchten van 

Vishandel Patrick is de vis van Kostunrix nooit vers. Hierover maakt 

Hoefnix is een erg getallenteerde smid. Hij maakt prachtig 

den voor de strijd tegen de 

Romeinen. De zaken die hij maakt roesten nooit, in tegenstelling tot 

zijn hoofd. Maar Hoefnix is ook zeer opvliegend. Hij gaat regelmatig op 

de vuist met de visboer omdat hij rotte vis verkoopt. Als Kakafonix te 

 

Heroix 

Hoefnix 



 

 

Idefix 

 

Een ander zeer opmerkelijk figuur is Falba

heeft ogen zo blauw als de lucht, een lach die de wolken doet verdwijnen en

boezem waar je in kan verdrinken. Alle mannen van het dorp zijn tot over hun oren 

verliefd op haar, Obelix op kop.

Geen van deze figuren is zo opmerkelijk als de figuur die ik u nu 

zal voorstellen: Obelix. Obelix is de menhirbouwer van het dorp. 

Een menhir is een grote rechtopstaande steen. Je ziet Obelix dan 

ook vaak lopen met een gigantische steen op zijn rug. Zijn 

lievelingseten is everzwijn. Toen Obelix de leeftijd van een sloeber 

had is hij eens in een ketel toverdrank gevallen. Hierdoor is hij

beresterk. De romeinen doen het in hun broek als ze hem tegen het lijf lopen. 

Obelix is dol op vechten met hen. Hij heeft er een hobby van gemaakt 

hen te zoeken in het bos, terug naar hun kamp te slaan en hun helmen 

te verzamelen. Hij is smoorverliefd op 

Idefix. 

Asterix is de held van het dorpje. Hij is de slimste en dapperste inwoner 

van Chantemelle. Samen met zijn beste vriend Obelix beleeft hij veel 

spannende avonturen. Ondanks zijn kleine gestalte heeft hij het dorp al 

meerdere malen gered van de Romeinen en andere plagen.

 

Asterix 

De inwoners van het dorpje slagen er tot nu steeds in aanvallen van de Romeinen af te 

slaan. Ceasar is hierdoor de wanhoop nabij. Maar hij heeft een snood plan bedacht. Hij

wil Panorastamix ontvoeren. Hij stuurt twee van zijn stoerste krijgers om deze missie 

tot een goed einde te brengen. Zij slagen erin de oude druïde gevangen te nemen en 

sluiten hem op in het Romeinse kamp. Het dorpje is in alle staten. Zonder de 

toverdrank zijn ze machteloos tegen de Romeinen. Heroïx stuurt Asterix en Obelix op 

pad om Panorastamix te redden uit de klauwen van de Romeinen.

Heroïx stuurt ook een boodschapper naar het bevriende dorpje Merelbeke. Hij krijgt de 

opdracht om zo veel mogelijk dapp

naar het dorp om te helpen de Romeinen te verslaan. Zal het de inwoners van 

Chantemelle lukken om samen met hun Merelbeekse vrienden het dorp te verdedigen? 
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Een ander zeer opmerkelijk figuur is Falbala. Zij is de mooiste vrouw van het dorp. Ze 

heeft ogen zo blauw als de lucht, een lach die de wolken doet verdwijnen en

boezem waar je in kan verdrinken. Alle mannen van het dorp zijn tot over hun oren 

verliefd op haar, Obelix op kop. 

Geen van deze figuren is zo opmerkelijk als de figuur die ik u nu 

zal voorstellen: Obelix. Obelix is de menhirbouwer van het dorp. 

n menhir is een grote rechtopstaande steen. Je ziet Obelix dan 

ook vaak lopen met een gigantische steen op zijn rug. Zijn 

lievelingseten is everzwijn. Toen Obelix de leeftijd van een sloeber 

had is hij eens in een ketel toverdrank gevallen. Hierdoor is hij 

beresterk. De romeinen doen het in hun broek als ze hem tegen het lijf lopen. 

Obelix is dol op vechten met hen. Hij heeft er een hobby van gemaakt 

hen te zoeken in het bos, terug naar hun kamp te slaan en hun helmen 

te verzamelen. Hij is smoorverliefd op Falballa en heeft een hondje: 

Asterix is de held van het dorpje. Hij is de slimste en dapperste inwoner 

van Chantemelle. Samen met zijn beste vriend Obelix beleeft hij veel 

spannende avonturen. Ondanks zijn kleine gestalte heeft hij het dorp al 

erdere malen gered van de Romeinen en andere plagen. 

 

Falbala 

De inwoners van het dorpje slagen er tot nu steeds in aanvallen van de Romeinen af te 

slaan. Ceasar is hierdoor de wanhoop nabij. Maar hij heeft een snood plan bedacht. Hij

wil Panorastamix ontvoeren. Hij stuurt twee van zijn stoerste krijgers om deze missie 

tot een goed einde te brengen. Zij slagen erin de oude druïde gevangen te nemen en 

sluiten hem op in het Romeinse kamp. Het dorpje is in alle staten. Zonder de 

k zijn ze machteloos tegen de Romeinen. Heroïx stuurt Asterix en Obelix op 

pad om Panorastamix te redden uit de klauwen van de Romeinen. 

Heroïx stuurt ook een boodschapper naar het bevriende dorpje Merelbeke. Hij krijgt de 

opdracht om zo veel mogelijk dappere krijgers te verzamelen. Hij moet deze meenemen 

naar het dorp om te helpen de Romeinen te verslaan. Zal het de inwoners van 

Chantemelle lukken om samen met hun Merelbeekse vrienden het dorp te verdedigen? 

 

 

la. Zij is de mooiste vrouw van het dorp. Ze 

heeft ogen zo blauw als de lucht, een lach die de wolken doet verdwijnen en een 

boezem waar je in kan verdrinken. Alle mannen van het dorp zijn tot over hun oren 

beresterk. De romeinen doen het in hun broek als ze hem tegen het lijf lopen. 

Obelix is dol op vechten met hen. Hij heeft er een hobby van gemaakt 

hen te zoeken in het bos, terug naar hun kamp te slaan en hun helmen 

Falballa en heeft een hondje: 

Asterix is de held van het dorpje. Hij is de slimste en dapperste inwoner 

van Chantemelle. Samen met zijn beste vriend Obelix beleeft hij veel 

spannende avonturen. Ondanks zijn kleine gestalte heeft hij het dorp al 

 

 

Obelix 

De inwoners van het dorpje slagen er tot nu steeds in aanvallen van de Romeinen af te 

slaan. Ceasar is hierdoor de wanhoop nabij. Maar hij heeft een snood plan bedacht. Hij 

wil Panorastamix ontvoeren. Hij stuurt twee van zijn stoerste krijgers om deze missie 

tot een goed einde te brengen. Zij slagen erin de oude druïde gevangen te nemen en 

sluiten hem op in het Romeinse kamp. Het dorpje is in alle staten. Zonder de 

k zijn ze machteloos tegen de Romeinen. Heroïx stuurt Asterix en Obelix op 

Heroïx stuurt ook een boodschapper naar het bevriende dorpje Merelbeke. Hij krijgt de 

ere krijgers te verzamelen. Hij moet deze meenemen 

naar het dorp om te helpen de Romeinen te verslaan. Zal het de inwoners van 

Chantemelle lukken om samen met hun Merelbeekse vrienden het dorp te verdedigen?  

Everzwijn 



 

 

Dag dappere Galliërs! 

 

Jullie zijn net op tijd! Want we hebben hier grote problemen! Wij, Asterix en Obelix, 

hebben van onze postduif Emiel het slechte nieuws gekregen dat Julius Caesar ons 

Gallisch kampterrein in Chantemelle wil veroveren…

Wij zijn de dappersten van de Galliërs, dus willen we dit na

Maar we zijn maar met twee (drie met Idefix erbij), dus we hebben jullie hulp hard 

nodig! Als jullie bij ons geraken, na vele omzwervingen langs sluipwegen door bossen 

en beken, kunnen we de Romeinen zeker verslaan. Want samen

kleintjes maken één groot! (zei de mug, en ze deed een plasje in de zee...)

Trek daarom jullie stoutste schoenen aan, zet jullie stoerste blik op, en mis dit 

fantastische avontuur niet! Want een avontuur zal het zeker zijn...

In afwachting van jullie aankomst, kunnen jullie alleszins de helden van Chantemelle al 

een kleurtje geven, want nu zien ze er nog maar bleekjes uit...

PS: Tijdens onze tocht vol gevaren zullen we onze vrienden uit het Midden Oosten 

ontmoeten. Vergeet dus zeker
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d! Want we hebben hier grote problemen! Wij, Asterix en Obelix, 

hebben van onze postduif Emiel het slechte nieuws gekregen dat Julius Caesar ons 

Gallisch kampterrein in Chantemelle wil veroveren… 

Wij zijn de dappersten van de Galliërs, dus willen we dit natuurlijk niet laten gebeuren. 

Maar we zijn maar met twee (drie met Idefix erbij), dus we hebben jullie hulp hard 

nodig! Als jullie bij ons geraken, na vele omzwervingen langs sluipwegen door bossen 

en beken, kunnen we de Romeinen zeker verslaan. Want samen zijn we sterk, en vele 

kleintjes maken één groot! (zei de mug, en ze deed een plasje in de zee...)

Trek daarom jullie stoutste schoenen aan, zet jullie stoerste blik op, en mis dit 

fantastische avontuur niet! Want een avontuur zal het zeker zijn... 

achting van jullie aankomst, kunnen jullie alleszins de helden van Chantemelle al 

een kleurtje geven, want nu zien ze er nog maar bleekjes uit... 

PS: Tijdens onze tocht vol gevaren zullen we onze vrienden uit het Midden Oosten 

ontmoeten. Vergeet dus zeker jullie Ali Baba verkleedkleren niet! 

 

 

d! Want we hebben hier grote problemen! Wij, Asterix en Obelix, 

hebben van onze postduif Emiel het slechte nieuws gekregen dat Julius Caesar ons 

tuurlijk niet laten gebeuren. 

Maar we zijn maar met twee (drie met Idefix erbij), dus we hebben jullie hulp hard 

nodig! Als jullie bij ons geraken, na vele omzwervingen langs sluipwegen door bossen 

zijn we sterk, en vele 

kleintjes maken één groot! (zei de mug, en ze deed een plasje in de zee...) 

Trek daarom jullie stoutste schoenen aan, zet jullie stoerste blik op, en mis dit 

achting van jullie aankomst, kunnen jullie alleszins de helden van Chantemelle al 

PS: Tijdens onze tocht vol gevaren zullen we onze vrienden uit het Midden Oosten 



 

 

 

Het is 55 voor Christus.  

In een Gallisch dorp komt de bode aangelopen. Hij heeft net gehoord 
dat er een leger Romeinen op weg is naar het dorp. De dorpsoudsten 
beslissen om een groep strijders op te roepen. Ze kie
jonge mannen, beter gekend als de bende van de Speelclub. Deze 
stoere krijgers willen alles behalve de verovering van hun dorp.
Daarom verlaten ze voor tien dagen hun ouders, vrouwen, kinderen en 

huisdieren en gaan ze op afzondering dichtbij 

kamperen er en worden er één met de natuur. Ze spelen er elke dag 

spelletjes, om hun gevechtstechnieken te trainen. Hierdoor worden ze 

sterk genoeg om de Romeinen de pan in te hakken.

Op een mooie zomerdag is het zover!!! De Speelclubbers

klaar om te vertrekken. Wat is me dat een bonte groep jonge mannen! De ene is groot, 

een andere sterk, alweer een andere is moedig… Er gaan natuurlijk ook nog kleine, 

wendbare jongens mee, en verstandige denkers. Maar ook… onnoze

Ze geven hun paard de sporen en ze stuiven weg, op naar hun kampplaats, ergens in 

de buurt van Chantemelle. Ze rijden aan één stuk door,  want ze hebben er allemaal 

heel veel zin in. 

De eerste nacht is het nog even wennen aan het harde bed en de geluid

Gelukkig passen ze zich allemaal snel aan en kunnen ze al gauw uit de bol gaan in de 

eerste spelletjes.  

Zelfs 's avonds spelen ze door, in het donker, met enkel een fakkel bij zich. Oh wat 

willen ze graag die Romeinen een kopje kleiner mak

sluwer, maar vooral dapperder.

Na 3 dagen komen hun dorpsgenoten eens kijken hoe het met ze gaat. De Speelclub is 

natuurlijk blij om iedereen terug te zien, maar ze moeten nog 7 dagen doorzetten. Dat 

doen ze dubbel zo har

worden dan Batman, drie keer sterker dan Superman en behendiger 

dan Spiderman… 

De laatste avond besluiten ze een groot feest te houden, met een 

megagroot kampvuur. Nu zijn ze allemaal klaar voor die Romeinen

“Laat die laffe, lelijke Romeinen maar komen!” roepen ze in koor. Vol 

moed trekken ze naar het slagveld. Hier komen ze oog in oog te 

staan met wel 1000 Romeinse soldaten. De 

Speelclub showen hun spieren en trekken gekke 

bekken. Tot hun grote verbazing v

Romeinen hen niet aan! Zijn ze te bang van de Speelclub? Of is het 

omdat die al tien dagen hun tanden niet hebben gepoetst…? 

Uit het boek van Timitus en Kellius
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In een Gallisch dorp komt de bode aangelopen. Hij heeft net gehoord 
dat er een leger Romeinen op weg is naar het dorp. De dorpsoudsten 
beslissen om een groep strijders op te roepen. Ze kiezen hun beste 
jonge mannen, beter gekend als de bende van de Speelclub. Deze 
stoere krijgers willen alles behalve de verovering van hun dorp. 
Daarom verlaten ze voor tien dagen hun ouders, vrouwen, kinderen en 

huisdieren en gaan ze op afzondering dichtbij een groot bos. Ze 

kamperen er en worden er één met de natuur. Ze spelen er elke dag 

spelletjes, om hun gevechtstechnieken te trainen. Hierdoor worden ze 

sterk genoeg om de Romeinen de pan in te hakken. 

Op een mooie zomerdag is het zover!!! De Speelclubbers zadelen hun paard en zijn 

klaar om te vertrekken. Wat is me dat een bonte groep jonge mannen! De ene is groot, 

een andere sterk, alweer een andere is moedig… Er gaan natuurlijk ook nog kleine, 

wendbare jongens mee, en verstandige denkers. Maar ook… onnozele. 

Ze geven hun paard de sporen en ze stuiven weg, op naar hun kampplaats, ergens in 

de buurt van Chantemelle. Ze rijden aan één stuk door,  want ze hebben er allemaal 

De eerste nacht is het nog even wennen aan het harde bed en de geluid

Gelukkig passen ze zich allemaal snel aan en kunnen ze al gauw uit de bol gaan in de 

Zelfs 's avonds spelen ze door, in het donker, met enkel een fakkel bij zich. Oh wat 

willen ze graag die Romeinen een kopje kleiner maken! Elke dag worden ze sterker en 

sluwer, maar vooral dapperder. 

hun dorpsgenoten eens kijken hoe het met ze gaat. De Speelclub is 

blij om iedereen terug te zien, maar ze moeten nog 7 dagen doorzetten. Dat 

doen ze dubbel zo hard: ze trainen en spelen zo hard dat ze stoerder 

worden dan Batman, drie keer sterker dan Superman en behendiger 

dan Spiderman…  

De laatste avond besluiten ze een groot feest te houden, met een 

megagroot kampvuur. Nu zijn ze allemaal klaar voor die Romeinen

“Laat die laffe, lelijke Romeinen maar komen!” roepen ze in koor. Vol 

moed trekken ze naar het slagveld. Hier komen ze oog in oog te 

staan met wel 1000 Romeinse soldaten. De 

Speelclub showen hun spieren en trekken gekke 

bekken. Tot hun grote verbazing vallen de 

Romeinen hen niet aan! Zijn ze te bang van de Speelclub? Of is het 

omdat die al tien dagen hun tanden niet hebben gepoetst…?  

Uit het boek van Timitus en Kellius 

 

In een Gallisch dorp komt de bode aangelopen. Hij heeft net gehoord 
dat er een leger Romeinen op weg is naar het dorp. De dorpsoudsten 

zen hun beste 
jonge mannen, beter gekend als de bende van de Speelclub. Deze 

Daarom verlaten ze voor tien dagen hun ouders, vrouwen, kinderen en 

een groot bos. Ze 

kamperen er en worden er één met de natuur. Ze spelen er elke dag 

spelletjes, om hun gevechtstechnieken te trainen. Hierdoor worden ze 

zadelen hun paard en zijn 

klaar om te vertrekken. Wat is me dat een bonte groep jonge mannen! De ene is groot, 

een andere sterk, alweer een andere is moedig… Er gaan natuurlijk ook nog kleine, 

 

Ze geven hun paard de sporen en ze stuiven weg, op naar hun kampplaats, ergens in 

de buurt van Chantemelle. Ze rijden aan één stuk door,  want ze hebben er allemaal 

De eerste nacht is het nog even wennen aan het harde bed en de geluiden uit het bos. 

Gelukkig passen ze zich allemaal snel aan en kunnen ze al gauw uit de bol gaan in de 

Zelfs 's avonds spelen ze door, in het donker, met enkel een fakkel bij zich. Oh wat 

en! Elke dag worden ze sterker en 

hun dorpsgenoten eens kijken hoe het met ze gaat. De Speelclub is 

blij om iedereen terug te zien, maar ze moeten nog 7 dagen doorzetten. Dat 

d: ze trainen en spelen zo hard dat ze stoerder 

worden dan Batman, drie keer sterker dan Superman en behendiger 

De laatste avond besluiten ze een groot feest te houden, met een 

megagroot kampvuur. Nu zijn ze allemaal klaar voor die Romeinen. 

“Laat die laffe, lelijke Romeinen maar komen!” roepen ze in koor. Vol 

moed trekken ze naar het slagveld. Hier komen ze oog in oog te 



 

 

 

 

Gans Europa is onderhevig aan de macht van het Romeinse Rijk 

Caesar, De keizer van het Romeinse Rijk.

leven:  

Morgano: kan de troepen van C

L’enfant Diego terrible: met zijn ongeloofelijke teddybeergehalte knuffelt hij de 

tegenstander dood. 

GI Jonas: schiet kanonskogels met zijn voeten.

Koen de Simpele: met zijn kerkelijke liederen vermaakt hij iedereen tijdens de 

zondagnamiddag mis. 

Jari de Ziener: met zijn hooggekwalificeerde bril ziet hij de vijand van in de verste 

verte komen. 

Senna Brutus: zo als een katje tot wanneer de vijand hem ergert

Le Grand Cuvélier: met zijn vrouwelijke trekjes vallen all

voeten. 

Johannes de Doper: als pastorale heer van het dorp 

doopt Johan elke strijder voor hij ten strijde g

Jesse de Grote: met zijn zevenmijlslaarzen doorkruist hij 

het hele land. 

Joénathan: brengt de verdedigingslinie in stelling voor de 

aanvang van de strijd. 

Tollenaar Zjef: zorgt voor de financiële inbreng door 

allerhande materialen te verkopen om met de opbr

oorlogsmateriaal te kopen. 

Michiel Carôt: als boer van het dorp is zij

inwoners hun maag te spijzen

Sanderus: als oudste jongeling van het dorp heeft hij al het meest ervaring en heeft 

dan ook als enige kans op promotieverleidt hij elke vrouwelijke

Maximus Aurélius: met  zijn weelderige lokken verleidt hij elke vr

inwoonster. 

Lennert Popeluse: als meest behendige en atletische inwoner van het dorp verkent hij 

de vijandelijke linies. 

Lennert  Impressionata: verzorgt de conditie van de troepen door ze te laten 

sporten, vooral korfbal is  zijn specialiteit
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Gans Europa is onderhevig aan de macht van het Romeinse Rijk onder leiding

De keizer van het Romeinse Rijk. Behalve 1 dapper dorpje waar de Topperianen 

: kan de troepen van Caesar afweren met zijn afgrijselijke gekrijs

: met zijn ongeloofelijke teddybeergehalte knuffelt hij de 

kanonskogels met zijn voeten. 

: met zijn kerkelijke liederen vermaakt hij iedereen tijdens de 

: met zijn hooggekwalificeerde bril ziet hij de vijand van in de verste 

: zo als een katje tot wanneer de vijand hem ergert. 

: met zijn vrouwelijke trekjes vallen alle vijanden neer aan zijn 

: als pastorale heer van het dorp 

doopt Johan elke strijder voor hij ten strijde gaat.                                                                                                                             

: met zijn zevenmijlslaarzen doorkruist hij 

: brengt de verdedigingslinie in stelling voor de 

: zorgt voor de financiële inbreng door 

allerhande materialen te verkopen om met de opbrengst 

: als boer van het dorp is zijn taak de 

inwoners hun maag te spijzen. 

: als oudste jongeling van het dorp heeft hij al het meest ervaring en heeft 

dan ook als enige kans op promotieverleidt hij elke vrouwelijke. 

: met  zijn weelderige lokken verleidt hij elke vrouwelijke 

: als meest behendige en atletische inwoner van het dorp verkent hij 

: verzorgt de conditie van de troepen door ze te laten 

sporten, vooral korfbal is  zijn specialiteit. 

 

onder leiding van 

Behalve 1 dapper dorpje waar de Topperianen 

aesar afweren met zijn afgrijselijke gekrijs. 

: met zijn ongeloofelijke teddybeergehalte knuffelt hij de 

: met zijn kerkelijke liederen vermaakt hij iedereen tijdens de 

: met zijn hooggekwalificeerde bril ziet hij de vijand van in de verste 

e vijanden neer aan zijn 

                                                                                                                             

: als oudste jongeling van het dorp heeft hij al het meest ervaring en heeft 

ouwelijke 

: als meest behendige en atletische inwoner van het dorp verkent hij 

: verzorgt de conditie van de troepen door ze te laten 



 

 

 

 

Lodewijck: is zo sterk als een beer en verschalkt de vijand door ze omver te kegelen 

met zijn menhirs. 

Fabiano: Hij is misschien breekbaar maar met zijn onschuldige lach, krijgt hij alles van 

iedereen gedaan. 

Lieven Personalus: uniek in zijn soort, staat

vermakelijkheden van het dorp

Hannes de 8: oefent zijn tactische skills van travian uit in realiteit en dat maakt hem 

de meester-tacticus van het dorp

Zonder deze dappere krijgers zouden de 3 stamhoofden de strijd allang opgege

hebben.  

Barrius: heer van opslag en teelt van de voedingswaren

Rudigator: generaal van het leger des Heils alsook keukenprins van het dorp

Pumbaïus: Heer en meester van het transport en logistiek, zorgt voor de verplaatsing 

van het leger, dorpoudste en wijste.

Wij zullen 10 dagen genoodzaakt zijn om onze vestiging te Chantemelle te verdedigen 

tegen al het Romeinse kwaad.

De 3 Stamhoofden rekenen op jullie!

Beloning: WILDE ZWIJNEN-JACHT WAARBIJ DE GEHELE VANGST VOOR DE 

DORPELINGEN IS. 
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: is zo sterk als een beer en verschalkt de vijand door ze omver te kegelen 

ij is misschien breekbaar maar met zijn onschuldige lach, krijgt hij alles van 

: uniek in zijn soort, staat in voor de feestelijk- en 

vermakelijkheden van het dorp. 

: oefent zijn tactische skills van travian uit in realiteit en dat maakt hem 

tacticus van het dorp. 

Zonder deze dappere krijgers zouden de 3 stamhoofden de strijd allang opgege

: heer van opslag en teelt van de voedingswaren. 

: generaal van het leger des Heils alsook keukenprins van het dorp

eer en meester van het transport en logistiek, zorgt voor de verplaatsing 

en wijste. 

Wij zullen 10 dagen genoodzaakt zijn om onze vestiging te Chantemelle te verdedigen 

tegen al het Romeinse kwaad. 

De 3 Stamhoofden rekenen op jullie! 

JACHT WAARBIJ DE GEHELE VANGST VOOR DE 

 

: is zo sterk als een beer en verschalkt de vijand door ze omver te kegelen 

ij is misschien breekbaar maar met zijn onschuldige lach, krijgt hij alles van 

en 

: oefent zijn tactische skills van travian uit in realiteit en dat maakt hem 

Zonder deze dappere krijgers zouden de 3 stamhoofden de strijd allang opgegeven 

: generaal van het leger des Heils alsook keukenprins van het dorp. 

eer en meester van het transport en logistiek, zorgt voor de verplaatsing 

Wij zullen 10 dagen genoodzaakt zijn om onze vestiging te Chantemelle te verdedigen 

JACHT WAARBIJ DE GEHELE VANGST VOOR DE 
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Keizerlijke spionnen hebben ontdekt dat Tussen de zomerzonnewende 

en de herfstequinox een grootse druïdesamenkomst zal zijn. Op bevel 

van de keizer en te

ketters uitgeroeid te worden. Op elk hoofd van een druïde hangt een 

prijs van 1.000 gouden dukaten. Voor de vier hoofddruïden wordt een 

prijs van 5.000 gouden dukaten uitgereikt. Van deze vier volgt hierna 

een korte beschrijving:

Druïde Bouffetoutix laat overal een spoor van etensresten en 

nachtelijke uitwerpselen achter.

Druïde chaussurecassix verplaatst zich op blote voeten en heeft een 

zwak voor het vrouwelijke Gallische volk.

Druïde sagix is de wijste onde

spion onder het Romeinse volk verkleed als negerslaaf.

Druïde aroplanix is bijna onmogelijk te pakken te krijgen en bijgevolg 

is er weinig over geweten. Roddels zeggen dat hij zich als een vogel in 

de lucht kan verplaa
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Brief aan de Romeinen 

Keizerlijke spionnen hebben ontdekt dat Tussen de zomerzonnewende 

en de herfstequinox een grootse druïdesamenkomst zal zijn. Op bevel 

van de keizer en ter bescherming van het Romeinse volk dienen deze 

ketters uitgeroeid te worden. Op elk hoofd van een druïde hangt een 

prijs van 1.000 gouden dukaten. Voor de vier hoofddruïden wordt een 

prijs van 5.000 gouden dukaten uitgereikt. Van deze vier volgt hierna 

n korte beschrijving: 

Druïde Bouffetoutix laat overal een spoor van etensresten en 

nachtelijke uitwerpselen achter. 

Druïde chaussurecassix verplaatst zich op blote voeten en heeft een 

zwak voor het vrouwelijke Gallische volk. 

Druïde sagix is de wijste onder de druïden. Hij mengt zich soms als 

spion onder het Romeinse volk verkleed als negerslaaf. 

Druïde aroplanix is bijna onmogelijk te pakken te krijgen en bijgevolg 

is er weinig over geweten. Roddels zeggen dat hij zich als een vogel in 

de lucht kan verplaatsen. 

Durft u deze opdracht aan? 

 

Keizerlijke spionnen hebben ontdekt dat Tussen de zomerzonnewende 

en de herfstequinox een grootse druïdesamenkomst zal zijn. Op bevel 

r bescherming van het Romeinse volk dienen deze 

ketters uitgeroeid te worden. Op elk hoofd van een druïde hangt een 

prijs van 1.000 gouden dukaten. Voor de vier hoofddruïden wordt een 

prijs van 5.000 gouden dukaten uitgereikt. Van deze vier volgt hierna 

Druïde chaussurecassix verplaatst zich op blote voeten en heeft een 

Druïde aroplanix is bijna onmogelijk te pakken te krijgen en bijgevolg 

is er weinig over geweten. Roddels zeggen dat hij zich als een vogel in 



 

 

 

 

07:00u. De vroege vogels springen uit de veren. (wekdienst staat op)
 
07:05u. De wekdienst wekt de andere leiders.
 
07:15u. De leiders staan met frisse moed op en wekken de jongens.
 
07:25u. Er wordt tweemaal gefloten: hup met de beentjes… klaar voor h
ochtendturnen. 
 
07:35u. Om volledig wakker te worden gaan we ons wassen met het frisse water van de 
beek. 
 
07:55u. Er wordt driemaal gefloten: in perfect uniform naar de
ochtendformatie. 
Vervolgens nemen we een stevig ontbijt.
 
08:45u. Na het ontbijt doen we ons uniform uit, 
en onze spelkledij aan. 
 
09:00u. We gaan van start met onze 
ochtendactiviteiten. 
 
11:55u. Middagformatie en verdeling van de 
post. 
 
12.00u. We gaan naar de eettent, en eten wat 
lekkers dat de keuken klaargemaakt heeft.
 
12:45u. We laten de maaltijd zakken en genieten 
van een welverdiende  siësta.
 
14:00u. Er wordt één maal gefloten: de leiders 
komen samen voor een klein
 
14:15u. De pret kan niet meer op tijdens de 
middagactiviteiten. 
 
18:05u. Avondformatie gevolgd d
 
19:30u. Terwijl het zonnetje onder gaat, gaan wij door met onze avondactiviteiten
 
21:00u. De kleinsten kruipen onder de wol. (stilte op het terrein!)
 
21:30u. De rakkers en toppers kruipen in hun slaapzak.
 
22:00u. De kerels en aspi’s gaan naar hun slaaptent.
 
22:30u. De leidersvergadering gaat van start: 

besproken. 
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De vroege vogels springen uit de veren. (wekdienst staat op) 

De wekdienst wekt de andere leiders. 

De leiders staan met frisse moed op en wekken de jongens. 

Er wordt tweemaal gefloten: hup met de beentjes… klaar voor h

Om volledig wakker te worden gaan we ons wassen met het frisse water van de 

Er wordt driemaal gefloten: in perfect uniform naar de 

Vervolgens nemen we een stevig ontbijt. 

t doen we ons uniform uit,  

We gaan van start met onze  

Middagformatie en verdeling van de 

We gaan naar de eettent, en eten wat 
klaargemaakt heeft. 

We laten de maaltijd zakken en genieten 
siësta. 

Er wordt één maal gefloten: de leiders 
komen samen voor een kleine vergadering 

De pret kan niet meer op tijdens de 

Avondformatie gevolgd door een heerlijk avondmaal. 

Terwijl het zonnetje onder gaat, gaan wij door met onze avondactiviteiten

De kleinsten kruipen onder de wol. (stilte op het terrein!) 

De rakkers en toppers kruipen in hun slaapzak. 

n aspi’s gaan naar hun slaaptent. 

De leidersvergadering gaat van start: de activiteiten en diensten worden 

 

 

Er wordt tweemaal gefloten: hup met de beentjes… klaar voor het 

Om volledig wakker te worden gaan we ons wassen met het frisse water van de    

Terwijl het zonnetje onder gaat, gaan wij door met onze avondactiviteiten 

de activiteiten en diensten worden    



 

 

 
 

Dag Datum Soepen

Woensdag 6/8 Preisoep

Donderdag 7/8 Kippensoep

Vrijdag 8/8 Courgettesoep

Zaterdag 9/8 Groentensoep

Zondag 10/8 Tomatensoep 

met balletjes

Maandag 11/8 Uiensoep

Dinsdag  12/8  

Woensdag 13/8 Wortelsoep

Donderdag 14/8 Brocc

Vrijdag  15/8 Tomatensoep

Zaterdag 16/8  

   

 
 
Er is elke dag voor elke afdeling een vieruurtje. Na sommige gerechten is er dessert. 

Hieronder een greep uit de mogelijke de

 

rijstpap - chocoladepudding 

pudding - chocomousse - koek 

perzik 
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Soepen 12u 18u 

Preisoep Belegde broodjes 

(voorwacht) 

Spaghetti

Kippensoep Orloffgebraad met 

mosterdsaus en 

erwten en 

worteltjes 

Croque Monsieur

Courgettesoep Vol-au-vent Boterhammen

Groentensoep Tagliatelli met 

spek en spinazie 

Sossis op den bbq

Tomatensoep 

met balletjes 

Eigen pic-nic van ‘t 

bezoek met soep 

uit onze keuken 

Macaroni

Uiensoep Hamburger met 

bloemkool 

Italiaanse avond

Dagtocht Frikandon met krieken

Wortelsoep Spek met eieren Stoverij met appelmoes 

en gebakken 

aardappelen

Broccolisoep Kalkoenrollade 

met rauwe 

groenten 

Boterhammen

Tomatensoep Fishsticks en 

stoemp 

Hotdog 

Boterhammen --- 

  

Er is elke dag voor elke afdeling een vieruurtje. Na sommige gerechten is er dessert. 

uit de mogelijke dessertjes en vieruurtjes: 

chocoladepudding - vanillepudding - pudding met speculoos -

koek - cake - watermeloen - appel - appelsien 

 

Spaghetti 

Croque Monsieur 

Boterhammen 

Sossis op den bbq 

Macaroni 

Italiaanse avond 

Frikandon met krieken 

Stoverij met appelmoes 

en gebakken 

aardappelen 

Boterhammen 

 

Er is elke dag voor elke afdeling een vieruurtje. Na sommige gerechten is er dessert. 

- half om half 

appelsien - banaan - 



 

 

 
 

Wepanoramix:

 
Lijfspreuk:
in mijn mond! Dat er geen smaak in zit zeg ik u!”
Anciënniteit:
Meest Gallische kenmerk:
Favoriete knock
hoor. Doe maa
Zwakke plek:
Favoriete bereidingswijze van everzwijn:
bruine bonen.

 
 

Rasterix:
 
Lijfspreuk:
schoonmoeder achter je kont
Anciënniteit:
Meest Gallische kenmerk:
Favoriete knock
Zwakke plek:
Favoriete bereidingswi
droge sossies.
 
 

 
Timberix:
 
Lijfspreuk:
met den boerenbond!”
Anciënniteit
Meest Gallische kenmerk:
vlechtjes in mijn snor.
Favori
Zwakke plek:
Favoriete berijdingswijze van everzwijn:
 
 

 
 
Kelligula:
 
Lijfspreuk:
Romein tegen de grond!”
Anciënniteit:
Meest Gallische kenmerk:
Favoriete knock
bewijzen uit de kwantumfysica.
Zwakke plek:
Favoriete be
een bedje van kaaschips.
 

  

 

       18 

Wepanoramix: 

Lijfspreuk: “Beter één Romein tegen de grond, dan één Romein 
in mijn mond! Dat er geen smaak in zit zeg ik u!”
Anciënniteit: Twee weken en een dag. 
Meest Gallische kenmerk: Blindelings patatten schellen.
Favoriete knock-out van een Romein: Daar begin ik niet aan 
hoor. Doe maar een dozijn of twee. Om mee te beginnen!
Zwakke plek: Voorliefde voor madeliefjes. 
Favoriete bereidingswijze van everzwijn: Gemixt met wat sla en 
bruine bonen. 

Rasterix: 

Lijfspreuk: “Beter één Romein tegen de grond, dan een 
schoonmoeder achter je kont!” 
Anciënniteit: Vijftien jaar geleden ben ik de tel kwijt geraakt.
Meest Gallische kenmerk: De gestroomlijnde haren natuurlijk!
Favoriete knock-out van een Romein: Hem doodkijken.
Zwakke plek: De ogen van de plaatselijke schoonheid.
Favoriete bereidingswijze van everzwijn: Gedraaid in een 
droge sossies. 

Timberix: 

Lijfspreuk: "Beter één Romein tegen de grond, dan problemen 
met den boerenbond!” 
Anciënniteit: Pffff… 
Meest Gallische kenmerk: Ik leg voor speciale gelegenheden 
vlechtjes in mijn snor. 
Favoriete knock-out van een Romein: Met een Kamehameha.
Zwakke plek: Mijn dakterras is niet stabiel. 
Favoriete berijdingswijze van everzwijn: In amozonezit.

Kelligula: 

Lijfspreuk: “Beter één Romein tegen de grond, dan een halve 
Romein tegen de grond!” 

ënniteit: Reeds van bij de schepping aanwezig.
Meest Gallische kenmerk: Weelderige baard en snor.
Favoriete knock-out van een Romein: Hem bedwelmen met 
bewijzen uit de kwantumfysica. 
Zwakke plek: Artrose en reuma aan linker grote teengewricht.
Favoriete bereidingswijze van everzwijn: Rauw in rijstpapsaus op 
een bedje van kaaschips. 

 

én Romein tegen de grond, dan één Romein 
in mijn mond! Dat er geen smaak in zit zeg ik u!” 

Blindelings patatten schellen. 
Daar begin ik niet aan 

r een dozijn of twee. Om mee te beginnen! 

Gemixt met wat sla en 

“Beter één Romein tegen de grond, dan een 

Vijftien jaar geleden ben ik de tel kwijt geraakt. 
De gestroomlijnde haren natuurlijk! 

Hem doodkijken. 
De ogen van de plaatselijke schoonheid. 

Gedraaid in een 

"Beter één Romein tegen de grond, dan problemen 

Ik leg voor speciale gelegenheden 

Met een Kamehameha. 

In amozonezit. 

“Beter één Romein tegen de grond, dan een halve 

Reeds van bij de schepping aanwezig. 
Weelderige baard en snor. 

Hem bedwelmen met 

Artrose en reuma aan linker grote teengewricht. 
Rauw in rijstpapsaus op 



 

 

 
 

 
Barridefix:
 
Lijfspreuk:
de gang!”
Anciënniteit:
Meest Gallische ken
Favoriete knock
Zwakke plek:
Favoriete bereidingswijze van everzwijn:
op een grasmatje van frietjes.
 

 
 

Pumberix:
 
Lijfspreuk:
melaatsen in een zwembad!”
Anciënniteit:
Meest Gallische kenmerk:
Favoriete knock
tanden.
Zwakke plek:
Favoriete bereidingswijze van everzwijn:
 
 

 
 
Rudirix:
 
Lijfspreuk:
in je mond!”
Anciënniteit:
Meest Gallische kenmerk:
Favoriete
bezemsteel.
Zwakke plek:
Favoriete bereidingswijze van everzwijn:
zelfgemaakte kaassaus.
 

 
 

Bertolix:
 
Lijfspreuk:
belastings
Anciënniteit:
Meest Gallische kenmerk:
Favoriete knock
Zwakke plek:
Favoriete bereidingswijze van everzwijn:
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Barridefix: 

Lijfspreuk: “Beter één Romein tegen de grond, dan een paard in 
de gang!” 
Anciënniteit: Nog niet lang genoeg om pensioengerechtigd te zijn.
Meest Gallische kenmerk: Mijn ongeschoren look.
Favoriete knock-out van een Romein: Hem verdrinken in de beek.
Zwakke plek: Rechter oogkas. 
Favoriete bereidingswijze van everzwijn: In eigen nat, geserveerd 
op een grasmatje van frietjes. 

Pumberix: 

Lijfspreuk: “Beter één Romein tegen de grond, dan 12 
melaatsen in een zwembad!” 
Anciënniteit: 4 lentes, 4 zomers, 4 herfsten en 4 winters.
Meest Gallische kenmerk: Een indianentattoo. 
Favoriete knock-out van een Romein: Fosbury flop tegen de 
tanden. 
Zwakke plek: Vrouwelijk schoon. 
Favoriete bereidingswijze van everzwijn: Au naturelle.

Rudirix: 

Lijfspreuk: “Beter één Romein tegen de grond, dan een snorhaar 
in je mond!” 
Anciënniteit: Iets met vier cijfers, dacht ik... 
Meest Gallische kenmerk: Onvermoeibaar irritant!
Favoriete knock-out van een Romein: Met behulp van een 
bezemsteel. 
Zwakke plek: Het groen achter de oren. 
Favoriete bereidingswijze van everzwijn: Met macaroni en 
zelfgemaakte kaassaus. 

Bertolix: 

Lijfspreuk: “Beter één Romein tegen de grond, dan een 
lastingsbrief!” 

Anciënniteit: Vier jaar. 
Meest Gallische kenmerk: Toverdrank maken. 
Favoriete knock-out van een Romein: Recht op zijn sterre.
Zwakke plek: The return of Bambi. 
Favoriete bereidingswijze van everzwijn: Everzwijn met stoemp.

 

 

“Beter één Romein tegen de grond, dan een paard in 

gerechtigd te zijn. 
Mijn ongeschoren look. 

Hem verdrinken in de beek. 

In eigen nat, geserveerd 

Romein tegen de grond, dan 12 

4 lentes, 4 zomers, 4 herfsten en 4 winters. 

Fosbury flop tegen de 

Au naturelle. 

“Beter één Romein tegen de grond, dan een snorhaar 

Onvermoeibaar irritant! 
Met behulp van een 

Met macaroni en 

“Beter één Romein tegen de grond, dan een 

Recht op zijn sterre. 

Everzwijn met stoemp. 



 

 

 
 

 
Dipiedaelus:
 
Lijfspreuk:
in de stront!”
Anciënniteit:
Meest Gallische kenmerk:
Favoriete knock
omverwalsen.
Zwakke plek:
Favoriete bereidingswijze van everzwijn:
en laten braden.

 
 
 

 
 

Vynckaeus Bonus:
 
Lijfspreuk:
douche!”
Anciënniteit:
Meest Gallische kenmerk:
capaciteiten.
Favoriete knock
scherpschuttersboog, maar ook de fast
onze getrainde Falco tinnunculus.
Zwakke plek:
Favoriete bereidingswijze van everzwijn:
van versgeplukte mirrabellekes, frieten en een goed glas 
druivensap.
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Dipiedaelus:  

ijfspreuk: "Beter één Romein tegen de grond, dan chiro Trefpunt 
in de stront!” 
Anciënniteit: Te lang al om de juiste jaren te zeggen.
Meest Gallische kenmerk: Worstenvingers. 
Favoriete knock-out van een Romein: 
omverwalsen. 
Zwakke plek: Articulatie door vod in bek. 
Favoriete bereidingswijze van everzwijn: Bezemsteel in zijn gat 
en laten braden. 

 

Julius Danonus: 
 
Lijfspreuk: "Beter één Romein tegen de grond, dan 
Assurancetourix' gezang in de morgenstond!”
Anciënniteit: 3 zonnewendes. 
Meest Gallische kenmerk: Mijn afschrikwekkend dierlijk 
gebrul. 
Favoriete knock-out van een Romein: Kopstoot in de buik.
Zwakke plek: Kietels achter de oren. 
Favoriete bereidingswijze van everzwijn:
honing. 
 

Vynckaeus Bonus: 

Lijfspreuk: "Beter één Romein tegen de grond, dan twee in uw 
douche!” 
Anciënniteit: Opnieuw mijn eerste jaar. 
Meest Gallische kenmerk: Moedig en ornithologische 
capaciteiten. 
Favoriete knock-out van een Romein: Vanuit een boom met de 
scherpschuttersboog, maar ook de fast-attack techniek met 
onze getrainde Falco tinnunculus. 
Zwakke plek: Plannen van de juiste aanvalstechniek.
Favoriete bereidingswijze van everzwijn: Op het spit met saus 
van versgeplukte mirrabellekes, frieten en een goed glas 
druivensap. 

 

 

"Beter één Romein tegen de grond, dan chiro Trefpunt 

Te lang al om de juiste jaren te zeggen. 

 Locomotiefgewijs 

Bezemsteel in zijn gat 

"Beter één Romein tegen de grond, dan 
Assurancetourix' gezang in de morgenstond!” 

Mijn afschrikwekkend dierlijk 

Kopstoot in de buik. 

Favoriete bereidingswijze van everzwijn: Gedrenkt in de 

r één Romein tegen de grond, dan twee in uw 

Moedig en ornithologische 

Vanuit een boom met de 
ttack techniek met 

Plannen van de juiste aanvalstechniek. 
Op het spit met saus 

van versgeplukte mirrabellekes, frieten en een goed glas 



 

 

 

Naar aanleiding van de bekendmaking van de keukenploeg van chiro Trefpunt, bleek de 

noodzaak zich op te dringen de dikke Van Daele uit te breiden met enkele woorden. 

Ziehier het addendum dat bij de rest van het woordenboek gevoegd dient te worden.

 

Grietje ‹het ~ (v.), ~s› 0.1

kunst van het afwassen, en een jolige boel maakt van deze anders saaie activiteit 

0.3 persoon waarvan moeilijk te onderscheiden dubbelgangers bestaan.

 

Iris ‹ons ~ (v.), ~sen› 0.1

waarbij je met al je problemen terecht kan, maar waarmee je ook goed kan lachen 

0.3 iem. die beroemd is om haar prachtige zangtalent (zelfs te bewonderen op het 

wereldwijde web), en die zich soms zelfs waagt aan d

individuen uit een leidingsploeg 

 

Kristel ‹ons ~ (v.), ~lekes›

=> Pere 0.3 iem. die gekend staat om het uitvoeren van 

vreemde activiteiten met soepkiekens 

zoals ~. 

 

Pere ‹de ~ (m.), ~s/~n› 0.1

erom gekend staat veel te saussen en dingen in de soep 

te doen draaien 0.3 eigenaar van een stem die tot de 

andere kant van het kampterrein te horen is 

stem als ~ 3.¶ op ~jacht gaan.

 

Raes ‹de ~ (m.), ~kes› 0.1

iem. die tot voor kort een andere functie bekleedde binnen een chiro.

 

Ruben ‹de ~ (m.), ~s› 0.1

geacht wordt voor de aanwezigheid van een grote witte wigwam 

het kampterrein, waarin heerlijke ovengerechten bereid worden 

uitmaakt van een familie met een actieve Trefpunt

 

Velde ‹den ~ (m.), ~s/~n› 

concept filosofisch aardappelen jassen een nieuwe dimensie heeft gegeven 

boswachter die een professionele carrière als mountainbiker ambieert.
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ekendmaking van de keukenploeg van chiro Trefpunt, bleek de 

noodzaak zich op te dringen de dikke Van Daele uit te breiden met enkele woorden. 

Ziehier het addendum dat bij de rest van het woordenboek gevoegd dient te worden.

0.1 Grietje De Braekeleer 0.2 iem. die zeer bedreven is in de 

kunst van het afwassen, en een jolige boel maakt van deze anders saaie activiteit 

persoon waarvan moeilijk te onderscheiden dubbelgangers bestaan.

0.1 Iris Haentjes 0.2 bekend gezicht van een keukenploeg, 

waarbij je met al je problemen terecht kan, maar waarmee je ook goed kan lachen 

iem. die beroemd is om haar prachtige zangtalent (zelfs te bewonderen op het 

wereldwijde web), en die zich soms zelfs waagt aan duetten met bepaalde 

individuen uit een leidingsploeg ◊ 3.3 zingen als ~. 

‹ons ~ (v.), ~lekes› 0.1 Kristel Verkest 0.2 vrouwelijke wederhelft van de Pere 

iem. die gekend staat om het uitvoeren van 

vreemde activiteiten met soepkiekens ◊ 3.3 dansen 

0.1 Peter Heerman 0.2 iem. die 

erom gekend staat veel te saussen en dingen in de soep 

eigenaar van een stem die tot de 

andere kant van het kampterrein te horen is ◊ 1.3 een 

~jacht gaan. 

0.1 Matthias Raes 0.2 jongste telg van een keukenploeg 

een andere functie bekleedde binnen een chiro.

0.1 Ruben Naudts 0.2 persoon die mede verantwoordelijk 

t voor de aanwezigheid van een grote witte wigwam in het 

kampterrein, waarin heerlijke ovengerechten bereid worden 

uitmaakt van een familie met een actieve Trefpunt-geschiedenis. 

 0.1 Tom Van De Velde 0.2 lid van een keukenploeg die het 

concept filosofisch aardappelen jassen een nieuwe dimensie heeft gegeven 

boswachter die een professionele carrière als mountainbiker ambieert.

 

ekendmaking van de keukenploeg van chiro Trefpunt, bleek de 

noodzaak zich op te dringen de dikke Van Daele uit te breiden met enkele woorden. 

Ziehier het addendum dat bij de rest van het woordenboek gevoegd dient te worden. 

iem. die zeer bedreven is in de 

kunst van het afwassen, en een jolige boel maakt van deze anders saaie activiteit 

persoon waarvan moeilijk te onderscheiden dubbelgangers bestaan. 

bekend gezicht van een keukenploeg, 

waarbij je met al je problemen terecht kan, maar waarmee je ook goed kan lachen 

iem. die beroemd is om haar prachtige zangtalent (zelfs te bewonderen op het 

uetten met bepaalde 

vrouwelijke wederhelft van de Pere 

jongste telg van een keukenploeg 0.3 

een andere functie bekleedde binnen een chiro. 

persoon die mede verantwoordelijk 

in het midden van 

0.3 iem. die deel 

 

lid van een keukenploeg die het 

concept filosofisch aardappelen jassen een nieuwe dimensie heeft gegeven 0.3 

boswachter die een professionele carrière als mountainbiker ambieert. 



 

 

 

Het binnenbrengen van de bagage

De leiders verwachten iedereen met

01/08/08 tussen 19.00 uur en 21.00 uur

altijd je bagage meebrengen op 

de vrachtwagen. Voor het laden van de vrachtwagen rek

kerels en de aspiranten. 

De voorwacht  

Op zondag 03/08/08 vertrekken de 

enthousiasme richting Chantemelle

onze nieuwe thuis voor 10 dagen plezier. Het uur, waarop de wekker van onze 

aspiranten en leiding zal moeten aflopen om zeker niet te laat te zijn, wordt nog 

meegedeeld. 

De heenreis  

We spreken af op woensdag 06/08/08

Merelbeke-Station om 11 uur

uniform. Wanneer er gefloten wordt, stellen 

de jongens zich op de rij. Er wordt formatie 

gehouden en het spetterende kamp is 

begonnen. Daarna is er nog kort even de tijd 

om afscheid te nemen alvorens we de trein 

opstappen om ons naar Marbehan te 

begeven. 

 

De terugreis 

Omdat na 10 dagen de jongens hun mama en papa beginnen te missen (hoewel ze dat 

soms niet durven toegeven), keren we per trein terug op zaterdag 

Merelbeke. De aankomst is voorzien om 

PS: De leden (> 12 jaar) die via

moeten ervoor zorgen dat ze tijdens de rit de nodige documenten bij zich hebben. We 

vragen dan ook om dit tijdens de kampinschrijving aan je leiders mee te delen.

De afhalen van de bagage 

Nadat het kampterrein zijn oorspronkelijke vorm van een weide met koeien heeft 

aangenomen, keren ook de aspi’s en leiding terug richting Merelbeke. Op zondag 

17/08/08 vanaf 19.00 uur

moeten zijn, is er de mogelijkheid voor de 

eventueel verloren voorwerpen. Op de eerste zondag van het komende werkjaar zullen 

de overgebleven verloren spullen nog eens tentoon worden gespreid.
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Het binnenbrengen van de bagage 

De leiders verwachten iedereen met de bagage aan de chirolokalen op 

19.00 uur en 21.00 uur. Zou dit eventueel niet lukken kan je nog 

altijd je bagage meebrengen op zaterdag 02/08/08 vanaf 13 uur bij het laden van 

de vrachtwagen. Voor het laden van de vrachtwagen rekenen we zoals gewoonlijk op de 

vertrekken de leiders en aspiranten voor dag en dauw vol 

Chantemelle om onze weide in drie dagen tijd om te toveren tot 

dagen plezier. Het uur, waarop de wekker van onze 

aspiranten en leiding zal moeten aflopen om zeker niet te laat te zijn, wordt nog 

woensdag 06/08/08 aan 

11 uur, in perfect 

r gefloten wordt, stellen 

de jongens zich op de rij. Er wordt formatie 

gehouden en het spetterende kamp is 

begonnen. Daarna is er nog kort even de tijd 

om afscheid te nemen alvorens we de trein 

opstappen om ons naar Marbehan te 

na 10 dagen de jongens hun mama en papa beginnen te missen (hoewel ze dat 

soms niet durven toegeven), keren we per trein terug op zaterdag 16/08/08

Merelbeke. De aankomst is voorzien om 18h22 te Merelbeke-Station

De leden (> 12 jaar) die via mama of papa gratis met de trein mogen rijden 

moeten ervoor zorgen dat ze tijdens de rit de nodige documenten bij zich hebben. We 

vragen dan ook om dit tijdens de kampinschrijving aan je leiders mee te delen.

De afhalen van de bagage  

n zijn oorspronkelijke vorm van een weide met koeien heeft 

aangenomen, keren ook de aspi’s en leiding terug richting Merelbeke. Op zondag 

19.00 uur, wanneer de vrachtwagen normaal volledig leeg zou 

moeten zijn, is er de mogelijkheid voor de ouders om bagage te komen ophalen en 

eventueel verloren voorwerpen. Op de eerste zondag van het komende werkjaar zullen 

de overgebleven verloren spullen nog eens tentoon worden gespreid. 

 

de bagage aan de chirolokalen op vrijdag 

. Zou dit eventueel niet lukken kan je nog 

bij het laden van 

enen we zoals gewoonlijk op de 

voor dag en dauw vol 

om onze weide in drie dagen tijd om te toveren tot 

dagen plezier. Het uur, waarop de wekker van onze 

aspiranten en leiding zal moeten aflopen om zeker niet te laat te zijn, wordt nog 

na 10 dagen de jongens hun mama en papa beginnen te missen (hoewel ze dat 

16/08/08 richting 

Station. 

mama of papa gratis met de trein mogen rijden 

moeten ervoor zorgen dat ze tijdens de rit de nodige documenten bij zich hebben. We 

vragen dan ook om dit tijdens de kampinschrijving aan je leiders mee te delen. 

n zijn oorspronkelijke vorm van een weide met koeien heeft 

aangenomen, keren ook de aspi’s en leiding terug richting Merelbeke. Op zondag 

, wanneer de vrachtwagen normaal volledig leeg zou 

ouders om bagage te komen ophalen en 

eventueel verloren voorwerpen. Op de eerste zondag van het komende werkjaar zullen 



 

 

 

 
Naar eeuwenoude jaarlijksche gewoonte kan den bezorgden ouder, vr
bloedverwant des zondags een bezoek afleggen aan onsch bivakterrein. In het jaar 
onzes heres 2008 heeft deze bezoekdagh plaats op
 
Vanaf 11u30 kunnen bovengenoemden (ouders,…) het terrein betreden. U laat uw kar 
zonder paarden best achter in het dorpje bovenaan de vallei, daar de paden er zeer ruw 
bij ligghen. U kan uw beminden
(tot nader order 12u) weergalmt het klaroengeschal
buighen wij het hoofd voor een korte bezinning.
 
Daarna komt de meesterkok vanachter zijn fornuisch met medebrenging van
tomatensoep mede ballekens. Een plaatselijke delicatesse. Ghelieve wel uw eigen
drinknap te voorzien. 
 
Voor de jonghens zijn er ook hompen brood met toesp
 
Daar den kok gheen oven heeft, vraaght hij of u persoonlijk een taart zou willen
bakken, deze kunt u terugkrijgen tegen demokratische prijzen.
 
Om 15u kondigt de bazuin het vertrek ener wandelingh aan.
aan bij de vlaggenmast om na een
streek terrug bij de vlaggenmast aan te komen.
De dapperen die daarna nog voldoende pap in de benen
sportwedstrijd om 16.30u. De
aangaande zijn prestaties. 
De bourghondiërs onder jullie kunnen al dat gheweld ook
frisdrank bekijken. Lavenissen
Wanneer de zon zijn laagste stand 
naar uw thuisstede. 
 

Wij zwaaien u nog even uit en wensen u volghend jaar weer te zien.

 

CHANTEMELLE 3 
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Naar eeuwenoude jaarlijksche gewoonte kan den bezorgden ouder, vriendin of 
een bezoek afleggen aan onsch bivakterrein. In het jaar 

heeft deze bezoekdagh plaats op zondag 10 augustus.

Vanaf 11u30 kunnen bovengenoemden (ouders,…) het terrein betreden. U laat uw kar 
best achter in het dorpje bovenaan de vallei, daar de paden er zeer ruw 

bij ligghen. U kan uw beminden eerst rustig ghedag zegghen, maar omstreeks de noen 
(tot nader order 12u) weergalmt het klaroengeschal voor de formatie. Aansluitend 

fd voor een korte bezinning. 

Daarna komt de meesterkok vanachter zijn fornuisch met medebrenging van
tomatensoep mede ballekens. Een plaatselijke delicatesse. Ghelieve wel uw eigen

Voor de jonghens zijn er ook hompen brood met toespijs geleverd.  

Daar den kok gheen oven heeft, vraaght hij of u persoonlijk een taart zou willen
bakken, deze kunt u terugkrijgen tegen demokratische prijzen. 

Om 15u kondigt de bazuin het vertrek ener wandelingh aan. Een verkenningstocht zet 
aggenmast om na een halflanghe route langs de mooie plakjes van de 

de vlaggenmast aan te komen. 
De dapperen die daarna nog voldoende pap in de benen hebben, dagen wij u

u. De overwinnaar in deze kamp mag één jaar lang pochen

De bourghondiërs onder jullie kunnen al dat gheweld ook rustig onder een kroes bier of 
frisdrank bekijken. Lavenissen zijn heel den dagh te verkrijghen in onze aspi

agste stand heeft bereikt (om 18u) dient ook u terug te keren 

Wij zwaaien u nog even uit en wensen u volghend jaar weer te zien. 

 

 

 

iendin of 
een bezoek afleggen aan onsch bivakterrein. In het jaar 

augustus. 

Vanaf 11u30 kunnen bovengenoemden (ouders,…) het terrein betreden. U laat uw kar 
best achter in het dorpje bovenaan de vallei, daar de paden er zeer ruw 

eerst rustig ghedag zegghen, maar omstreeks de noen 
voor de formatie. Aansluitend 

Daarna komt de meesterkok vanachter zijn fornuisch met medebrenging van 
tomatensoep mede ballekens. Een plaatselijke delicatesse. Ghelieve wel uw eigen 

Daar den kok gheen oven heeft, vraaght hij of u persoonlijk een taart zou willen 

Een verkenningstocht zet 
halflanghe route langs de mooie plakjes van de 

hebben, dagen wij uit voor een 
één jaar lang pochen 

rustig onder een kroes bier of 
zijn heel den dagh te verkrijghen in onze aspi-herberg. 

dient ook u terug te keren 



 

 

 
 
Voor ons kamp te Wigny worden er enkele afspraken gemaakt:
 

- Als milieubewuste jongeren helpen wij mee om onze a
Daarom gaan wij op kamp sorteren en recycleren. We gooien ons afval in de 
vuilniszak en niet op de grond. Zodat wij altijd een proper terrein onder ons 
voeten hebben om op te spelen. Lege spuitbus
leiders. 

 
- We gaan niet onze neus in andermans zaken steken. m.a.w.: leidingstenten, 

V.B tent, keukentent, e.a.. worden nooit betreden zonder toestemming van een 
leider. 

 
- Roken is dodelijk! Er is een algemeen rookverbod voor alle afdelingen t.e.m. 

kerels. Aspiranten mogen roken op kamp. Maar niet tijdens de werking.
 

- Op kamp hebben wij elkaar, onze tenten, en de natuur. Dus alle elektrische 
snufjes zoals game boy, mp3
Laat dit liever thuis liggen zodat het 

 
- Onze keukenploeg zorgt dagelijks voor een degelijk maal en vier

eigen snoepgoed nemen we liever niet mee op kamp.
 

- Als je medicatie moet gebruiken tijdens het kamp, vermeld je dit aan je leiders 
zodat zij voor een stipte toediening kunnen zorgen.

 
- Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Daarom hebben wij 

respect voor onze natuur. In het bos breken we geen takken af,
bomen. Wij wassen ons op de oever en zorgen ervoor dat er geen z
water komt. 

 
- Op ons kampterrein is er geen GB, Aldi of Delhaize. Dus hopen geld heb je zeker 

niet nodig. Enkel voor postkaarten en dagtocht of twee
nodig.  

 
Wij adviseren het volgende:

o Sloebers.................. 
o Speelclub................ 
o Rakkers…………....... 
o Toppers…………....... 
o Kerels….................. 
o Aspiranten………….. 

 
- Op ons kamp is geen plaats voor drugs! Zij die zich 

daar niet aan houden, wo
kamp verwijderd! 

 
- Heb respect voor andermans nachtrust. Als de kleinsten gaan slapen om 21uur 

verwachten wij vande andere afdelingen stilte over het gehele terrein. Vergeet 
niet dat 21 uur op kamp 22uur in de wereld is.
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Voor ons kamp te Wigny worden er enkele afspraken gemaakt: 

Als milieubewuste jongeren helpen wij mee om onze afvalberg te verkleinen. 
Daarom gaan wij op kamp sorteren en recycleren. We gooien ons afval in de 
vuilniszak en niet op de grond. Zodat wij altijd een proper terrein onder ons 
voeten hebben om op te spelen. Lege spuitbussen of batterijen geef je af aan je 

We gaan niet onze neus in andermans zaken steken. m.a.w.: leidingstenten, 
keukentent, e.a.. worden nooit betreden zonder toestemming van een 

Roken is dodelijk! Er is een algemeen rookverbod voor alle afdelingen t.e.m. 
Aspiranten mogen roken op kamp. Maar niet tijdens de werking.

Op kamp hebben wij elkaar, onze tenten, en de natuur. Dus alle elektrische 
snufjes zoals game boy, mp3-speler, gsm, i-pod,…. zijn overbodig en ongepast. 
Laat dit liever thuis liggen zodat het niet kapot of verloren kan gaan.

Onze keukenploeg zorgt dagelijks voor een degelijk maal en vier
eigen snoepgoed nemen we liever niet mee op kamp. 

Als je medicatie moet gebruiken tijdens het kamp, vermeld je dit aan je leiders 
en stipte toediening kunnen zorgen. 

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Daarom hebben wij 
respect voor onze natuur. In het bos breken we geen takken af,
bomen. Wij wassen ons op de oever en zorgen ervoor dat er geen z

Op ons kampterrein is er geen GB, Aldi of Delhaize. Dus hopen geld heb je zeker 
niet nodig. Enkel voor postkaarten en dagtocht of twee-daagse heb je geld 

Wij adviseren het volgende: 
Sloebers.................. € 5,00 
Speelclub................ € 6,00 
Rakkers…………....... € 7,50 
Toppers…………....... € 12,50 
Kerels….................. € 15,00 
Aspiranten………….. € 20,00 

Op ons kamp is geen plaats voor drugs! Zij die zich 
daar niet aan houden, worden onherroepelijk van het 

Heb respect voor andermans nachtrust. Als de kleinsten gaan slapen om 21uur 
verwachten wij vande andere afdelingen stilte over het gehele terrein. Vergeet 
niet dat 21 uur op kamp 22uur in de wereld is. 

 

 

fvalberg te verkleinen. 
Daarom gaan wij op kamp sorteren en recycleren. We gooien ons afval in de 
vuilniszak en niet op de grond. Zodat wij altijd een proper terrein onder ons 

of batterijen geef je af aan je 

We gaan niet onze neus in andermans zaken steken. m.a.w.: leidingstenten,   
keukentent, e.a.. worden nooit betreden zonder toestemming van een 

Roken is dodelijk! Er is een algemeen rookverbod voor alle afdelingen t.e.m. 
Aspiranten mogen roken op kamp. Maar niet tijdens de werking. 

Op kamp hebben wij elkaar, onze tenten, en de natuur. Dus alle elektrische 
pod,…. zijn overbodig en ongepast. 

niet kapot of verloren kan gaan. 

Onze keukenploeg zorgt dagelijks voor een degelijk maal en vier-uurtje dus 

Als je medicatie moet gebruiken tijdens het kamp, vermeld je dit aan je leiders 

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Daarom hebben wij 
respect voor onze natuur. In het bos breken we geen takken af, en kerven niet in 
bomen. Wij wassen ons op de oever en zorgen ervoor dat er geen zeep in het 

Op ons kampterrein is er geen GB, Aldi of Delhaize. Dus hopen geld heb je zeker 
daagse heb je geld 

Heb respect voor andermans nachtrust. Als de kleinsten gaan slapen om 21uur 
verwachten wij vande andere afdelingen stilte over het gehele terrein. Vergeet 



 

 

 

Wens je een kaartje of brief naar zoonlief te sturen met de laatste nieuwtjes van het 
thuisfront of om hem te melden welke kleren hij moet aantrekken, dan doe je dat het 
best op volgend adres: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uitsluitend in geval van nood kan je op ondersta

 
Kampprijs : 

• eerste kind: €140 
• tweede kind: €115 
• derde kind of sloebers : 

 
 

 Fiscaal attest: 

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen beneden de 12 jaar 

inbrengen als vermindering van hun belastbaar

jeugdwerkinitiatieven (zoals chiro Trefpunt) wordt fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 

12 jaar.  

• Aangerekende kosten voor lidgeld en het vieruurtje komen echter niet in 

aanmerking. Concreet betekent dit voor chiro Trefpunt dat fisc

enkel geldt voor het kamp.

• Er geldt een maximaal aftrekbaar bedrag van 

• Voor kinderen die 12 jaar werden of worden in 2008 kunnen wij enkel de kosten 

van de activiteiten die voorafgingen aan zijn verjaardag, in rekening brengen.

• Uitgereikte attesten ge

2008, aanslagjaar 2009

De attesten zullen zoveel mogelijk bij de kampinschrijving uitgereikt worden. Als u nog 

geen attest heeft en u denkt toch aanspraak te mogen maken op zulk attest, aarzel dan 

niet om contact op te nemen met de groepsleider op 

0499/26.22.33 

 
 
 

146 A RUE DE LA SEMOIS
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je een kaartje of brief naar zoonlief te sturen met de laatste nieuwtjes van het 
thuisfront of om hem te melden welke kleren hij moet aantrekken, dan doe je dat het 

Uitsluitend in geval van nood kan je op onderstaand noodnummer terecht:
0498 22 66 63 

derde kind of sloebers : €100 

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen beneden de 12 jaar 

inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Ook opvang in 

jeugdwerkinitiatieven (zoals chiro Trefpunt) wordt fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 

Aangerekende kosten voor lidgeld en het vieruurtje komen echter niet in 

aanmerking. Concreet betekent dit voor chiro Trefpunt dat fiscale aftrekbaarheid 

enkel geldt voor het kamp. 

Er geldt een maximaal aftrekbaar bedrag van € 11,20 per opvangdag per kind.

Voor kinderen die 12 jaar werden of worden in 2008 kunnen wij enkel de kosten 

van de activiteiten die voorafgingen aan zijn verjaardag, in rekening brengen.

Uitgereikte attesten gelden voor de belastingsaangifte van het inkomstenjaar 

2008, aanslagjaar 2009 

De attesten zullen zoveel mogelijk bij de kampinschrijving uitgereikt worden. Als u nog 

geen attest heeft en u denkt toch aanspraak te mogen maken op zulk attest, aarzel dan 

om contact op te nemen met de groepsleider op daan@chirotrefpunt.be

 

Naam Chirojongen 
Chiro Trefpunt 

T.A.V. SIMONET J. 
146 A RUE DE LA SEMOIS 

6741 VANCE 

 

je een kaartje of brief naar zoonlief te sturen met de laatste nieuwtjes van het 
thuisfront of om hem te melden welke kleren hij moet aantrekken, dan doe je dat het 

and noodnummer terecht: 

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen beneden de 12 jaar 

inkomen. Ook opvang in 

jeugdwerkinitiatieven (zoals chiro Trefpunt) wordt fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 

Aangerekende kosten voor lidgeld en het vieruurtje komen echter niet in 

ale aftrekbaarheid 

€ 11,20 per opvangdag per kind. 

Voor kinderen die 12 jaar werden of worden in 2008 kunnen wij enkel de kosten 

van de activiteiten die voorafgingen aan zijn verjaardag, in rekening brengen. 

lden voor de belastingsaangifte van het inkomstenjaar 

De attesten zullen zoveel mogelijk bij de kampinschrijving uitgereikt worden. Als u nog 

geen attest heeft en u denkt toch aanspraak te mogen maken op zulk attest, aarzel dan 

daan@chirotrefpunt.be of 



 

 

 

 

Kledij O Ondergoed 
O Een pyjama 
O Sportbroekjes
O Enkele warme truien
O Een paar wandelschoenen
O Een paar waterschoenen
O Een zwembroek

  
Eetgerief O Een vork, lepel en mes

O Een bord of gamel
O Een drinkbeker
  

Wasgerief O Zeep 
O Enkele wasspelden
O Een waskom
  

Allerlei O Je identiteitskaart
O Een veldbed
O Een deken of 2
O Min. drie kapstokken
O Een zak voor vuil linnen
O Bescherming tegen de zon
O Enkele zakdoeken
O Nuttige telefoonnummers
O Medicatie voor op kamp

 
 

 

 

Enkele tips voor de mama’s of papa’s van de 

daltonsloebers en -speelclubbers:

 

o Maak eventueel een apart 
zakje voor elke dag, 
eenvoudiger voor hemzelf en 
eveneens voor de leiding.

 

o Kenmerk zo veel mogelijk hun 
kleding met de naam van het 
kind we weten hoe ze zijn.
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 O Kousen 
 O T-shirts 

Sportbroekjes O Min. drie lange broeken
Enkele warme truien O Een goede regenvest
Een paar wandelschoenen O Een paar sportschoenen
Een paar waterschoenen O Gummilaarzen
Een zwembroek O Verkleedgerief

Verkleedgerief voor Italiaanse 
avond !!! 
 

Een vork, lepel en mes O Een klein lepeltje
Een bord of gamel O Een soepkom 
Een drinkbeker O Drie keukenhanddoeken

 
O Enkele badhanddoeken

Enkele wasspelden O Tandpoetsgerei
Een waskom O Enkele waslapjes

  
Je identiteitskaart O Je SIS-kaart 
Een veldbed O Een slaapzak 
Een deken of 2de slaapzak O Eventueel een luchtmatras
Min. drie kapstokken O Een grote vuilniszak
Een zak voor vuil linnen O Een zaklamp 
Bescherming tegen de zon O Reservebatterij en 
Enkele zakdoeken O Papier en schrijfgerief
Nuttige telefoonnummers O Enkele knuffels
Medicatie voor op kamp O Veldfles/Drinkbus

 

Enkele tips voor de mama’s of papa’s van de 

speelclubbers: 

Maak eventueel een apart 
zakje voor elke dag, dat is 
eenvoudiger voor hemzelf en 
eveneens voor de leiding. 

Kenmerk zo veel mogelijk hun 
kleding met de naam van het 
kind we weten hoe ze zijn. 

 

Min. drie lange broeken 
Een goede regenvest 
Een paar sportschoenen 
Gummilaarzen 
Verkleedgerief 
Verkleedgerief voor Italiaanse 

Een klein lepeltje 
 

Drie keukenhanddoeken 

Enkele badhanddoeken 
Tandpoetsgerei 
Enkele waslapjes 

 
 

Eventueel een luchtmatras 
Een grote vuilniszak 

 
Reservebatterij en –lampje 
Papier en schrijfgerief 
Enkele knuffels 
Veldfles/Drinkbus 



 

 

 

 

Nog anderhalve maand en het is zo ver... We maken onze koffers en trekken op kamp. 

De climax van het chirojaar! Lang voor augustus wordt er al uitgekeken naar deze 10 

dagen zonder zorgen met je vrienden in de natuur spelen. In de herfst van mijn 

chirocarrière vraag ik me af wat het kamp zo bijzonder maakt dat er een heel jaar naar 

wordt uitgekeken. 

Ik kan mij inbeelden dat de natuur veel mensen aanspreekt. Personen die het beu zijn 

om elke dag geconfronteerd te worden met de luxe van electriciteit en stromend water. 

Romantici die willen vluchten van het stadsleven. Vogelspotters die eindelijk hun 

geliefkoosde buizerd kunnen zien. Ik behoor niet tot één van deze groepen. Ik hou van 

electriciteit, stromend water en het stadsleven en mijn honger naar het spotten van 

vogels is gestild na het zien van een huisduif. De natuur op zich is voor mij dus geen 

reden om maanden uit te kijken naar het kamp. Het vormt enkel een leuke achtergrond 

voor de tien dagen van spel en plezier.

Het spelen lijkt mij een meer doorslaggevende oorzaak van het reikhalzend uitkijken. 

Wanneer hebben kinderen een hele wei om te spelen? Een riv

bouwen? Een bos om kampen te bouwen? Hierbovenop worden ze nog eens van ’s 

morgens tot ’s avonds geëntertaind door enthousiaste leiders. Maar niet enkel de jonge 

chirowietjes kijken uit naar het kamp. Ik zit al op tram twee en ook ik zou n

willen dan nu al op kamp vertrekken. Ik denk dat dit nog eenvoudiger te verklaren is. 

Waar kan iemand die geen kind meer is tegenwoordig nog spelen? Nergens! Het kamp 

is voor de oudere afdelingen, en vooral voor de leiding, het enige moment dat

fantasie de vrije loop kunnen laten en kunnen ravotten zonder zich van iets of iemand 

op kamp. Tien dagen lang heb je enkel contact met mensen met hetzelfde doel als jij: 

zich amuseren! Met deze doelstelling is het erg moeilijk om ruzie te maken of iemand 

anders raar te bekijken. 

Wat maakt het kamp zo bijzonder? Tien dagen zonder zorgen.in de n

vrienden!  

Een leider 
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Nog anderhalve maand en het is zo ver... We maken onze koffers en trekken op kamp. 

ojaar! Lang voor augustus wordt er al uitgekeken naar deze 10 

dagen zonder zorgen met je vrienden in de natuur spelen. In de herfst van mijn 

chirocarrière vraag ik me af wat het kamp zo bijzonder maakt dat er een heel jaar naar 

inbeelden dat de natuur veel mensen aanspreekt. Personen die het beu zijn 

om elke dag geconfronteerd te worden met de luxe van electriciteit en stromend water. 

Romantici die willen vluchten van het stadsleven. Vogelspotters die eindelijk hun 

buizerd kunnen zien. Ik behoor niet tot één van deze groepen. Ik hou van 

electriciteit, stromend water en het stadsleven en mijn honger naar het spotten van 

vogels is gestild na het zien van een huisduif. De natuur op zich is voor mij dus geen 

nden uit te kijken naar het kamp. Het vormt enkel een leuke achtergrond 

voor de tien dagen van spel en plezier. 

Het spelen lijkt mij een meer doorslaggevende oorzaak van het reikhalzend uitkijken. 

Wanneer hebben kinderen een hele wei om te spelen? Een rivier om dammen te 

bouwen? Een bos om kampen te bouwen? Hierbovenop worden ze nog eens van ’s 

morgens tot ’s avonds geëntertaind door enthousiaste leiders. Maar niet enkel de jonge 

chirowietjes kijken uit naar het kamp. Ik zit al op tram twee en ook ik zou n

willen dan nu al op kamp vertrekken. Ik denk dat dit nog eenvoudiger te verklaren is. 

Waar kan iemand die geen kind meer is tegenwoordig nog spelen? Nergens! Het kamp 

is voor de oudere afdelingen, en vooral voor de leiding, het enige moment dat

fantasie de vrije loop kunnen laten en kunnen ravotten zonder zich van iets of iemand 

iets aan te trekken.  

Ook dit lijkt mij een belangrijke reden waarom 

het kamp zo fantastisch is. Je moet je van 

niemand iets aantrekken. Je moet je geen 

zorgen maken. Sterker nog, je kan je geen 

zorgen maken. Op kamp sta je ’s morgens op 

en begin je te spelen tot ’s avonds. Vind dan 

maar eens tijd om te piekeren. Als je dan in je 

bed ligt ben je volledig uitgeput. 

Ook met de buitenwereld moet je niet inzitten 

amp. Tien dagen lang heb je enkel contact met mensen met hetzelfde doel als jij: 

zich amuseren! Met deze doelstelling is het erg moeilijk om ruzie te maken of iemand 

Wat maakt het kamp zo bijzonder? Tien dagen zonder zorgen.in de natuur spelen met je 

 

 

Nog anderhalve maand en het is zo ver... We maken onze koffers en trekken op kamp. 

ojaar! Lang voor augustus wordt er al uitgekeken naar deze 10 

dagen zonder zorgen met je vrienden in de natuur spelen. In de herfst van mijn 

chirocarrière vraag ik me af wat het kamp zo bijzonder maakt dat er een heel jaar naar 

inbeelden dat de natuur veel mensen aanspreekt. Personen die het beu zijn 

om elke dag geconfronteerd te worden met de luxe van electriciteit en stromend water. 

Romantici die willen vluchten van het stadsleven. Vogelspotters die eindelijk hun 

buizerd kunnen zien. Ik behoor niet tot één van deze groepen. Ik hou van 

electriciteit, stromend water en het stadsleven en mijn honger naar het spotten van 

vogels is gestild na het zien van een huisduif. De natuur op zich is voor mij dus geen 

nden uit te kijken naar het kamp. Het vormt enkel een leuke achtergrond 

Het spelen lijkt mij een meer doorslaggevende oorzaak van het reikhalzend uitkijken. 

ier om dammen te 

bouwen? Een bos om kampen te bouwen? Hierbovenop worden ze nog eens van ’s 

morgens tot ’s avonds geëntertaind door enthousiaste leiders. Maar niet enkel de jonge 

chirowietjes kijken uit naar het kamp. Ik zit al op tram twee en ook ik zou niets liever 

willen dan nu al op kamp vertrekken. Ik denk dat dit nog eenvoudiger te verklaren is. 

Waar kan iemand die geen kind meer is tegenwoordig nog spelen? Nergens! Het kamp 

is voor de oudere afdelingen, en vooral voor de leiding, het enige moment dat ze hun 

fantasie de vrije loop kunnen laten en kunnen ravotten zonder zich van iets of iemand 

Ook dit lijkt mij een belangrijke reden waarom 

het kamp zo fantastisch is. Je moet je van 

niemand iets aantrekken. Je moet je geen 

ken. Sterker nog, je kan je geen 

zorgen maken. Op kamp sta je ’s morgens op 

en begin je te spelen tot ’s avonds. Vind dan 

maar eens tijd om te piekeren. Als je dan in je 

bed ligt ben je volledig uitgeput.  

Ook met de buitenwereld moet je niet inzitten 

amp. Tien dagen lang heb je enkel contact met mensen met hetzelfde doel als jij: 

zich amuseren! Met deze doelstelling is het erg moeilijk om ruzie te maken of iemand 

atuur spelen met je 



 

 

 

Uit het dagboek van Hilde De Hert:

 

Liefste dagboek, ik zie het niet meer zitten. Over enkele weken ben ik mijn geliefde veld 

terug voor 10 dagen kwijt. De boer heeft me toevertrouwd dat een zootje ongeregeld 

uit een Vlaamse gemeente komt kamperen op het veld waar ik dagelijks uren zonnend 

doorbreng. Ik krijg al jeuk aan mijn gewei alleen al door er aan te denken dat het even 

gedaan zal zijn met huppelen door de dauwdruppels 's morgens. Ik zal me moeten 

verschuilen in het bos, maar of ik daar helemaal veilig zal zijn voor die bende is nog 

maar de vraag. Gelukkig woont in het bos mijn vriend Marcel De Mol, waarmee ik 

dikwijls een kaartje leg.  

Ik heb trouwens niet anders dan tegenslag de laatste tijd. Gisteren kwa

leerling-kok met rood haar langs, die me wilde afknallen om entrecôte met bessensaus 

van me te maken. Had ik even geluk dat Daan Das hem kon wegjagen door hem langs 

achter te bespringen en te krabben. 

Vandaag ging ik samen met Dipie Duif trei

loopt. Hij vertelde me dat hij samen met mijn neef, Bert De Hert, een Ikea

ineengevezen had. Maar we zagen geen treinen vandaag, er passeerde enkel een 

zwijntje in een dikke BMW, dat over het spoor racete. 

Sinds kort zitten er ook 2 monsters in het bos. E

kin, en probeert zich steeds weer interessant te maken. Hij vertrekt maar op 

manier en dat is als zijn vrouwtje roept. De andere heeft lang, vettig haar en is stokoud

echt afschrikwekkend. Boswachter Haas, met zijn broek, probeert hen te verjagen maar 

zonder succes. 

In café “de boomhut” zat Eva Eekhoorn kaas te eten. Toen ze zag dat ik binnenkwam 

gooide ze plots met haar bestek naar mij, blijkbaar is ze ons geschil no

Zij vind dat we dit jaar naar de Côte d'Azur op reis moeten terwijl ik liever terug naar 

Benidorm zou gaan. Ze draait wel bij, want ze weet dat ik haar anders alleen naar de 

yoga laat gaan vrijdag. 

 

Het was weer een zotte dag in mijn leve
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Uit het dagboek van Hilde De Hert: 

Liefste dagboek, ik zie het niet meer zitten. Over enkele weken ben ik mijn geliefde veld 

terug voor 10 dagen kwijt. De boer heeft me toevertrouwd dat een zootje ongeregeld 

it een Vlaamse gemeente komt kamperen op het veld waar ik dagelijks uren zonnend 

doorbreng. Ik krijg al jeuk aan mijn gewei alleen al door er aan te denken dat het even 

gedaan zal zijn met huppelen door de dauwdruppels 's morgens. Ik zal me moeten 

len in het bos, maar of ik daar helemaal veilig zal zijn voor die bende is nog 

maar de vraag. Gelukkig woont in het bos mijn vriend Marcel De Mol, waarmee ik 

Ik heb trouwens niet anders dan tegenslag de laatste tijd. Gisteren kwa

kok met rood haar langs, die me wilde afknallen om entrecôte met bessensaus 

van me te maken. Had ik even geluk dat Daan Das hem kon wegjagen door hem langs 

achter te bespringen en te krabben.  

Vandaag ging ik samen met Dipie Duif treinspotten langs de spoorweg die door ons bos 

loopt. Hij vertelde me dat hij samen met mijn neef, Bert De Hert, een Ikea

ineengevezen had. Maar we zagen geen treinen vandaag, er passeerde enkel een 

zwijntje in een dikke BMW, dat over het spoor racete.  

Sinds kort zitten er ook 2 monsters in het bos. Eén van hen is erg behaard, vooral op 

kin, en probeert zich steeds weer interessant te maken. Hij vertrekt maar op 

manier en dat is als zijn vrouwtje roept. De andere heeft lang, vettig haar en is stokoud

echt afschrikwekkend. Boswachter Haas, met zijn broek, probeert hen te verjagen maar 

In café “de boomhut” zat Eva Eekhoorn kaas te eten. Toen ze zag dat ik binnenkwam 

gooide ze plots met haar bestek naar mij, blijkbaar is ze ons geschil no

Zij vind dat we dit jaar naar de Côte d'Azur op reis moeten terwijl ik liever terug naar 

Benidorm zou gaan. Ze draait wel bij, want ze weet dat ik haar anders alleen naar de 

Het was weer een zotte dag in mijn leven. 

 

 

Liefste dagboek, ik zie het niet meer zitten. Over enkele weken ben ik mijn geliefde veld 

terug voor 10 dagen kwijt. De boer heeft me toevertrouwd dat een zootje ongeregeld 

it een Vlaamse gemeente komt kamperen op het veld waar ik dagelijks uren zonnend 

doorbreng. Ik krijg al jeuk aan mijn gewei alleen al door er aan te denken dat het even 

gedaan zal zijn met huppelen door de dauwdruppels 's morgens. Ik zal me moeten 

len in het bos, maar of ik daar helemaal veilig zal zijn voor die bende is nog 

maar de vraag. Gelukkig woont in het bos mijn vriend Marcel De Mol, waarmee ik 

Ik heb trouwens niet anders dan tegenslag de laatste tijd. Gisteren kwam er nog een 

kok met rood haar langs, die me wilde afknallen om entrecôte met bessensaus 

van me te maken. Had ik even geluk dat Daan Das hem kon wegjagen door hem langs 

nspotten langs de spoorweg die door ons bos 

loopt. Hij vertelde me dat hij samen met mijn neef, Bert De Hert, een Ikea-kast 

ineengevezen had. Maar we zagen geen treinen vandaag, er passeerde enkel een 

n van hen is erg behaard, vooral op 

kin, en probeert zich steeds weer interessant te maken. Hij vertrekt maar op één 

manier en dat is als zijn vrouwtje roept. De andere heeft lang, vettig haar en is stokoud, 

echt afschrikwekkend. Boswachter Haas, met zijn broek, probeert hen te verjagen maar 

In café “de boomhut” zat Eva Eekhoorn kaas te eten. Toen ze zag dat ik binnenkwam 

gooide ze plots met haar bestek naar mij, blijkbaar is ze ons geschil nog niet vergeten. 

Zij vind dat we dit jaar naar de Côte d'Azur op reis moeten terwijl ik liever terug naar 

Benidorm zou gaan. Ze draait wel bij, want ze weet dat ik haar anders alleen naar de 



 

 

 

... Tim Haesebroek. 

 

'04-'05 bij de speelclub, eerst met Yannick en Wim (Bekes), daarna met Yannick en 

Dieter. 

'05-'06 bij de rakkers, eerst met Koen (Mertens) en Thomas (Dipie), daarna met Dipie 

en Pieter (Rosten). 

'06-'07 bij de kerels, met Nathan

'07-'08 bij de speelclub, met Sander (Kelly).

 

Tim, al van bij de speelclub was je lid van chiro 

Trefpunt. Maar waar je vooral voor onthouden zal 

worden, zijn je prestaties als leiders. Na het nog steeds 

legendarische laatste aspi-jaar bij Kan

was je overtuigd van je beslissing: je was er helemaal 

klaar voor om als leider mee te sleuren aan de kar van 

Trefpunt. Je startte je eerste jaar bij de speelclub, 

samen met Yannick en Bekes. Deze laatste werd 

halverwege het werkjaar omgeruil

gedurende dit eerste jaar was al vlug duidelijk dat je 

over alle capaciteiten beschikte die een leider hoort te 

hebben: voldoende aandacht voor een kwalitatieve 

werking, maar ook je engagement voor activiteiten en 

taken naast de werking. Het bleek een meer dan 

geslaagd eerste jaar te zijn. Je tweede jaar stond je bij de rakkers, met als co

Dipie en Mertens. Deze laatste stopte echter na enkele weken (geruchten doen nog 

steeds de ronde dat jij er hem uitgepest hebt, maar dat late

midden...), en werd vervangen door Rosten. Met deze jonge knapen aan je zijde 

bewees je nu ook weer dat je goed in staat bent een afdeling te trekken, en fantastische 

zondagen te bezorgen aan je gasten. Het jaar erop kon je het iets rus

de kerels. Nu ja, echt rustig was het nooit met de vele geniale/krankzinnige (schrappen 

wat niet past) ideeën van je co

voor een oudere afdeling, en je bezorgde je kerels een onver

komen we al aan je vierde en laatste jaar van je carrière als leider, die je beëindigt 

waar je ze gestart bent: bij de speelclub, met de jonge snuiter Kelly aan je zijde. Ook 

nu weer lever je puik werk, door je rijke ervaring te de

knepen van het vak te leren. Rest ons enkel nog het kamp dat voor de boeg staat, dat 

zeker de kers op de taart zal zijn... Je zal het zelf misschien niet geloven, maar naast je 

creatieve kant, zal ook je aanwezigheid rond de 

misschien geen groot lawaai, maar je gaf altijd wel je kritische mening, als je dit nodig 

achtte. Je chiro-hart (en zeker je Trefpunt

je wel te vinden volgend jaar, als het n

dan is het om eens te zeveren of te klagen boven een duveltje! Het ga je goed...
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'05 bij de speelclub, eerst met Yannick en Wim (Bekes), daarna met Yannick en 

'06 bij de rakkers, eerst met Koen (Mertens) en Thomas (Dipie), daarna met Dipie 

'07 bij de kerels, met Nathan (Jeu-Jeu). 

'08 bij de speelclub, met Sander (Kelly). 

Tim, al van bij de speelclub was je lid van chiro 

Trefpunt. Maar waar je vooral voor onthouden zal 

worden, zijn je prestaties als leiders. Na het nog steeds 

jaar bij Kane en Mertens, 

was je overtuigd van je beslissing: je was er helemaal 

klaar voor om als leider mee te sleuren aan de kar van 

Trefpunt. Je startte je eerste jaar bij de speelclub, 

samen met Yannick en Bekes. Deze laatste werd 

halverwege het werkjaar omgeruild voor Dieter. Reeds 

gedurende dit eerste jaar was al vlug duidelijk dat je 

over alle capaciteiten beschikte die een leider hoort te 

hebben: voldoende aandacht voor een kwalitatieve 

werking, maar ook je engagement voor activiteiten en 

g. Het bleek een meer dan 

geslaagd eerste jaar te zijn. Je tweede jaar stond je bij de rakkers, met als co

Dipie en Mertens. Deze laatste stopte echter na enkele weken (geruchten doen nog 

steeds de ronde dat jij er hem uitgepest hebt, maar dat laten we nu even in het 

midden...), en werd vervangen door Rosten. Met deze jonge knapen aan je zijde 

bewees je nu ook weer dat je goed in staat bent een afdeling te trekken, en fantastische 

zondagen te bezorgen aan je gasten. Het jaar erop kon je het iets rustiger aan doen, bij 

de kerels. Nu ja, echt rustig was het nooit met de vele geniale/krankzinnige (schrappen 

wat niet past) ideeën van je co-leider Jeu-Jeu. Hier bewees je dat je ook geschikt bent 

voor een oudere afdeling, en je bezorgde je kerels een onvergetelijk jaar. Inmiddels 

komen we al aan je vierde en laatste jaar van je carrière als leider, die je beëindigt 

waar je ze gestart bent: bij de speelclub, met de jonge snuiter Kelly aan je zijde. Ook 

nu weer lever je puik werk, door je rijke ervaring te delen met je co-

knepen van het vak te leren. Rest ons enkel nog het kamp dat voor de boeg staat, dat 

zeker de kers op de taart zal zijn... Je zal het zelf misschien niet geloven, maar naast je 

creatieve kant, zal ook je aanwezigheid rond de leidingstafel gemist worden. Je was 

misschien geen groot lawaai, maar je gaf altijd wel je kritische mening, als je dit nodig 

hart (en zeker je Trefpunt-hart) zat zeker op de juiste plaats! We weten 

je wel te vinden volgend jaar, als het niet ter vervanging is van een blokkende leider, 

dan is het om eens te zeveren of te klagen boven een duveltje! Het ga je goed...

 

'05 bij de speelclub, eerst met Yannick en Wim (Bekes), daarna met Yannick en 

'06 bij de rakkers, eerst met Koen (Mertens) en Thomas (Dipie), daarna met Dipie 

geslaagd eerste jaar te zijn. Je tweede jaar stond je bij de rakkers, met als co-leiders 

Dipie en Mertens. Deze laatste stopte echter na enkele weken (geruchten doen nog 

n we nu even in het 

midden...), en werd vervangen door Rosten. Met deze jonge knapen aan je zijde 

bewees je nu ook weer dat je goed in staat bent een afdeling te trekken, en fantastische 

tiger aan doen, bij 

de kerels. Nu ja, echt rustig was het nooit met de vele geniale/krankzinnige (schrappen 

Jeu. Hier bewees je dat je ook geschikt bent 

getelijk jaar. Inmiddels 

komen we al aan je vierde en laatste jaar van je carrière als leider, die je beëindigt 

waar je ze gestart bent: bij de speelclub, met de jonge snuiter Kelly aan je zijde. Ook 

-leider en hem de 

knepen van het vak te leren. Rest ons enkel nog het kamp dat voor de boeg staat, dat 

zeker de kers op de taart zal zijn... Je zal het zelf misschien niet geloven, maar naast je 

leidingstafel gemist worden. Je was 

misschien geen groot lawaai, maar je gaf altijd wel je kritische mening, als je dit nodig 

hart) zat zeker op de juiste plaats! We weten 

iet ter vervanging is van een blokkende leider, 

dan is het om eens te zeveren of te klagen boven een duveltje! Het ga je goed... 



 

 

 

Beste vrienden, 

Zonder de hulp van tientallen sympathisanten, het spontane enthousiasme van jonge 

mensen en het oprechte vertrouwen dat we van jullie krijgen zou het onmogelijk zijn om 

een fantastisch werkjaar te beleven en een spetterend kamp voor te bereiden. Daarom 

willen we graag een poging doen om jullie van ganser harte te bedanken.

 

• Helemaal bovenaan in ons danklijstje pl

Trefpunt leeft voor jullie en dankzij jullie enthousiasme en vertrouwen.

 

• Een bijzonder woordje van dank gaat uit naar de volledige leidingsploeg. Zij zorgden 

alweer voor een spetterend jaar en zullen ongetwijfeld 

onvergetelijke ervaring maken.

 

• Een bijzondere plaats in dit lijstje gaat dit jaar naar Vyncke, die voor het eerst 

meegaat als VB! GO Vyncke!!

 

• Ook danken we de leden van onze VZW. Dankzij hen zitten we nu al meer dan 

jaar in onze prachtige lokalen, en ook al is de bouw afgerond, toch blijven ze zich 

met man en macht voor chiro Trefpunt inzetten.

 

• We danken de leden van de W.O.L. (Werkgroep Oud Leiding), op wie we steeds 

kunnen rekenen en die altijd komen opdagen op onze evenementen.

 

• Op kamp gaan betekent voor ons onder andere overheerlijk eten na spetterende 

activiteiten. Daarom willen we onze energieke keukenploeg bedanken. Dankzij 

Grietje, Iris, Kristel, Peter, Velde

kunnen we onze rammelende magen dagelijks vullen met hemelse lekkernijen.

 

• Chiro Scheldebloem voor de geestige, fijne jaarlijkse samenwerking en via deze weg 

wensen we jullie een enorm prachtig kamp toe.

 

• De familie Van Der Beken willen we bedanken voor de opslagruimte di

beschikking stellen voor ons kampmateriaal.

 

• Tevens dank aan de transportfirma Travadri, die jaarlijks ons materiaal ter plekke 

brengt en weer behouden thuis aflevert. De rijschool van Merelbeke, die onze 

tenten gaat halen bij de ADJ en ze na het kamp ook terug aflevert, de provinciale 

uitleendienst, de ADJ en ook de s

Merelbeke. 

 

• Tenslotte dank aan alle mensen die eveneens op een of andere manier hun

steentje bijgedragen hebben tot het slagen van dit chirojaar.
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Zonder de hulp van tientallen sympathisanten, het spontane enthousiasme van jonge 

rouwen dat we van jullie krijgen zou het onmogelijk zijn om 

een fantastisch werkjaar te beleven en een spetterend kamp voor te bereiden. Daarom 

willen we graag een poging doen om jullie van ganser harte te bedanken. 

Helemaal bovenaan in ons danklijstje plaatsen we onze leden en hun ouders. 

Trefpunt leeft voor jullie en dankzij jullie enthousiasme en vertrouwen.

Een bijzonder woordje van dank gaat uit naar de volledige leidingsploeg. Zij zorgden 

alweer voor een spetterend jaar en zullen ongetwijfeld van het kamp een 

onvergetelijke ervaring maken. 

Een bijzondere plaats in dit lijstje gaat dit jaar naar Vyncke, die voor het eerst 

GO Vyncke!! 

Ook danken we de leden van onze VZW. Dankzij hen zitten we nu al meer dan 

chtige lokalen, en ook al is de bouw afgerond, toch blijven ze zich 

met man en macht voor chiro Trefpunt inzetten. 

We danken de leden van de W.O.L. (Werkgroep Oud Leiding), op wie we steeds 

kunnen rekenen en die altijd komen opdagen op onze evenementen.

Op kamp gaan betekent voor ons onder andere overheerlijk eten na spetterende 

activiteiten. Daarom willen we onze energieke keukenploeg bedanken. Dankzij 

Grietje, Iris, Kristel, Peter, Velde, Naudts  en dit jaar voor het eerst ook Raesken, 

mmelende magen dagelijks vullen met hemelse lekkernijen.

Chiro Scheldebloem voor de geestige, fijne jaarlijkse samenwerking en via deze weg 

wensen we jullie een enorm prachtig kamp toe.  

e familie Van Der Beken willen we bedanken voor de opslagruimte di

beschikking stellen voor ons kampmateriaal. 

transportfirma Travadri, die jaarlijks ons materiaal ter plekke 

brengt en weer behouden thuis aflevert. De rijschool van Merelbeke, die onze 

tenten gaat halen bij de ADJ en ze na het kamp ook terug aflevert, de provinciale 

uitleendienst, de ADJ en ook de sportdienst, jeugddienst en jeugdraad van 

Tenslotte dank aan alle mensen die eveneens op een of andere manier hun

steentje bijgedragen hebben tot het slagen van dit chirojaar. 

 

 

Zonder de hulp van tientallen sympathisanten, het spontane enthousiasme van jonge 

rouwen dat we van jullie krijgen zou het onmogelijk zijn om 

een fantastisch werkjaar te beleven en een spetterend kamp voor te bereiden. Daarom 

 

aatsen we onze leden en hun ouders. Chiro 

Trefpunt leeft voor jullie en dankzij jullie enthousiasme en vertrouwen. 

Een bijzonder woordje van dank gaat uit naar de volledige leidingsploeg. Zij zorgden 

van het kamp een 

Een bijzondere plaats in dit lijstje gaat dit jaar naar Vyncke, die voor het eerst 

Ook danken we de leden van onze VZW. Dankzij hen zitten we nu al meer dan drie 

chtige lokalen, en ook al is de bouw afgerond, toch blijven ze zich 

We danken de leden van de W.O.L. (Werkgroep Oud Leiding), op wie we steeds 

kunnen rekenen en die altijd komen opdagen op onze evenementen. 

Op kamp gaan betekent voor ons onder andere overheerlijk eten na spetterende 

activiteiten. Daarom willen we onze energieke keukenploeg bedanken. Dankzij 

en dit jaar voor het eerst ook Raesken, 

mmelende magen dagelijks vullen met hemelse lekkernijen. 

Chiro Scheldebloem voor de geestige, fijne jaarlijkse samenwerking en via deze weg 

e familie Van Der Beken willen we bedanken voor de opslagruimte die ze ter 

transportfirma Travadri, die jaarlijks ons materiaal ter plekke 

brengt en weer behouden thuis aflevert. De rijschool van Merelbeke, die onze 

tenten gaat halen bij de ADJ en ze na het kamp ook terug aflevert, de provinciale 

portdienst, jeugddienst en jeugdraad van 

Tenslotte dank aan alle mensen die eveneens op een of andere manier hun 
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