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Woordje van de volwassen begeleidster 

Binnenkort zal het zinnetje 'Tis kemp hé' weer heel vaak te horen zijn. Het hierbij 
horende gevoel tovert dan ook meteen een glimlach op ieders gezicht. Want op kamp 
gaan blijft nog steeds een geweldige ervaring voor jong en oud! Het samen spelen, 
ravotten, actief bezig zijn, lachen en genieten in een groene 'back to basics' omgeving is 
dan ook niet te evenaren. Ik hoop alvast dat de weergoden ons dit jaar iets beter gezind 
zijn dan het voorbije kamp! ;-) 
  
Het voorbije werkjaar was ik nog meer onder de indruk van de inzet van de 
leidingsploeg voor de Chiro dan de voorbije jaren. Ondanks het feit dat we maar met 8 
leiding zijn, kunnen we zeker van een meer dan geslaagd jaar spreken! We mochten dit 
jaar vele nieuwe gezichten verwelkomen op Chiro Trefpunt (waaronder zelfs een 
nieuwe leider!) en ook de mosselsouper en fuif waren weer een groot succes. Daarom: 
dankjewel beste leiders voor jullie tomeloze inzet en vooral ook voor alle fijne 
momenten! Echt bedankt hé. 
  
Verder wil ik ook graag even alle Chirojongens bedanken voor hun aanstekelijk 
enthousiasme elke zondagmiddag en op kamp. Uiteraard bedank ik ook graag de ouders 
voor het vertrouwen in Chiro Trefpunt. 
  
Dit jaar hebben we helaas ook enkele mensen moeten uitzwaaien in de keukenploeg. 
Voor Fien, Nathan, Wouter, Tine en Ruben was het kamp van 2014 hun laatste. Graag wil 
ik hen hier even bedanken voor alle heerlijke kookkunsten, maar toch ook vooral voor 
alle inzet, de vele lachbuien en de fijne momenten die we samen mochten beleven!  
Dit betekent natuurlijk ook dat we enkele nieuwe keukentalenten mogen verwelkomen. 
Vanaf dit jaar zullen Jeroen Kint, Joris Pieters en Tim Penninck ons verrassen met allerlei 
lekkers op kamp. Ik ben ervan overtuigd dat jullie dat meer dan goed zullen doen! 
  
Tenslotte wil ik ook nog graag enkele vaste waarden in de keukenploeg in de bloemetjes 
zetten: Pieter, Elien, Matthias, Hannah en Iris. Een heel erg dikke merci voor al het 
geleverde werk. Ik ben er zeker van dat we er dit jaar opnieuw een topkamp van zullen 
maken. 
Hierbij wil ik toch nog eens een speciaal woord van dank richten aan Iris, want na 15 
jaar als lid van de keukenploeg  zal het kamp in Bonnerue haar laatste zijn. En ik stel 
voor dat we er een onvergetelijk feest van maken! Iris, heel erg bedankt voor al jouw 
inzet, voor alle werkjes die niemand zag, voor alle mooie zingmomenten, voor de 
bulderlach en voor alle fijne babbels! Trefpunt dankt je en je bent er steeds meer dan 
welgekomen! 
  
Met liefs, 
Ruth 
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Woordje van de groepsleider 

Beste Trefpuntsympathisant 

De eerste maal dat ik jullie hier zelf mag aanschrijven als groepsleider van Chiro 
Trefpunt. Het voorbije jaar was een jaar vol verandering, een kleinere leidingsploeg dan 
vorig jaar, een andere groepsleider, andere afdelingen. Na de vele jaren aan 
hervormingen binnen Chiro Trefpunt, zullen we volgend jaar meer afdelingen en leiding 
hebben dan dit jaar.  
2014 -2015 was een jaar van volharding, met een kleinere, conviviale leidingsploeg en 
VB zijn we er door geraakt en hebben we nieuwe belevenissen om te vertellen, verhalen 
om later nog eens op te halen en zo veel meer bijgekregen. Na alle zondagen met een 
nieuw episch idee (dat de ene keer beter blijkt dan de andere), de streekbierenavond die 
alweer een succes was, de kort daaropvolgende mosselsouper en zeker niet te vergeten 
de BBQ om het tiende jaar dat onze lokalen er staan te vieren, hopen we dat we u en uw 
kind(eren) een jaar vol Chiroplezier hebben geboden. 

Het kamp. Juist ja, daar wou ik over schrijven, iets waar we al van in september naar 
uitkijken. De funderingen van het kamp werden vastgelegd tijdens het leidingsweekend 
en sindsdien werd er op verder gebouwd door iedere leider die aan het voorbereiden is, 
ieder lid, sympathisant en aanhangsel van Trefpunt dat zich aangesproken wenst te 
voelen. 

Tot slot wil ik iedereen een prachtig kamp toewensen. 
Voor de studenten onder de leiding hoop ik dat het kamp 
een welverdiende vakantie mag zijn. Voor zij die een 
tweede zit meemaken hoop ik dat ze het kamp zo veel 
mogelijk beleven en wens ik goede examens toe. Voor al 
onze Chiroleden: maak er iets onvergetelijks van. 
Amuseer je met de activiteiten die jullie leiding 
ineengestoken hebben, speel mee, amuseer je, draag bij 
aan de goede sfeer en toon jezelf van je beste kant. 
Laat dit kamp voor iedereen een onvergetelijke 
ervaring worden. 

Om mijn plaatsje in deze bundel te beëindigen zou ik 
nog enkele mensen speciaal in de aandacht willen zetten en 
op deze manier extra bedanken: de leiders voor hun 
onophoudend enthousiasme, onze VB voor haar 
organisatorische talenten, de keukenploeg voor alle 
heerlijke maaltijden op kamp, de vzw voor het overeind 
houden van onze lokalen en regelen van het verhuur en 
alle andere mensen die ik hier niet opgenoemd heb 
maar wel zouden moeten staan. 

Volgend jaar staan we met een aangevulde 
leidingsploeg klaar om ons weer te smijten. 

De Groeps 
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Help jij de piraat naar de schat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma uuuuhhhh?! 
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Kampthema 

Opdracht 

Er was eens een heroïsche zeerover genaamd Jack Sparrow. Jack cruisde op zijn gemakje 

op zijn imposant schip terwijl hij naar de nieuwste aflevering van The Simpsons keek. 

Plots voelde hij een getril in zijn broekzak. Jack nam snel zijn mobiele telefoon op. “Met 

Jack Sparrow, de beruchtste kapitein van de zeven zeeën”, zei hij. Aan de andere kant 

van de lijn was Jacks sidekick. Hij had groot nieuws te melden. De sidekick had immer 

een opdracht gekregen waar er veel geld mee te verdienen was. Jack moest niet lang 

twijfelen. Prompt antwoorde hij: “Ja, klinkt in orde. Ik kom je meteen halen.”  

Reünie 

Jack gooide het roer om en het schip maakte een grote ommekeer. Het schip zette koers 

naar het eiland waar het hulpje van Jack zich bevond. Tegen zonsondergang kwam het 

schip aan in de haven. Jack parkeerde zijn schip vlotjes tussen de witte lijnen en stapte 

af. Jack en zijn hulpje ontmoetten elkaar op het dorpsplein en vertrokken samen naar 

een plaatselijk café om de opdracht verder te bespreken. Ze dronken een spuitwatertje 

en maakten er een gezellige avond van.  

 

Nieuwe gezichten 

De volgende ochtend sprongen ze allebei terug aan boord van hun schip en zetten koers 

naar de geheime locatie. Jack en zijn hulpje waren net aan broebelen in het bubbelbad, 

toen ze een luide knal hoorden. Ze keken over de rand van het schip en zagen een 

bloedmooie zeemeermin verdwaasd over haar hoofd wrijven. “Heb je je pijn gedaan?”, 

vroeg Jack? “Het gaat wel”, zei de zeemeermin. “Ik ben per ongeluk tegen jullie schip 

gezwommen omdat ik me moet haasten.”, ging ze verder. “Haast en spoed is zelden 

goed”, zei de sidekick. “Hou je mond, man!”, zei Jack. Hij hield niet van mensen die vaak 

spreekwoorden gebruikten. “Ik kom jullie zeggen dat ik jullie gesprek heb gevolgd en ik 

weet een snellere weg naar waar jullie willen. Jack antwoordde: “Dat klinkt fantastisch! 

Kom maar aan boord. We zullen het bubbelbad voor jou vrijmaken.” Jack hielp de 

zeemeermin aan boord en hielp haar in het bubbelbad. Het trio voeren verder in de 

middagzon. 
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Kampthema 

Ommekeer 

Het was een lange en gevaarlijke tocht naar de schat, met veel stevige stormen op zee. 

Gelukkig had Jack zoveel ervaring op zee dat geen enkele storm voor hem te groot was. 

Zelfs deze niet. Hij baande zich een weg door de woeste oceaan. De zeemeermin had heel 

goed geholpen door de weg te tonen. Na een aantal dagen hadden ze de geheime plaats 

bereikt waar verloren schat zou moeten liggen. In de verte kwam er nog een schip naar 

het eiland. Eerst dachten ze dat het een toeristenschip was met fotogenieke Chinezen 

maar toen Jack in zijn telescopische verrekijker keek zag hij dat het ook een piratenschip 

was. Hij liet zijn verrekijker vallen en liep met brede passen naar het stuur . Hij bracht 

zijn schip naar een plaats waar niemand hem kon spotten, achter een eilandje met 

enkele palmbomen . De sidekick zag de schrik in zijn ogen en snapte niet goed wat er aan 

de hand was. Hij vroeg aan zijn meester wat er aan de hand was. 

Angst 

Jack zei angstig dat het schip dat hij had gezien beter bekend staat als het 1000-

kanonnenvleesschip. Het schip van zijn grootste vijand. Het schip is eigendom van de 

gevaarlijkste piraat van de zeven zeeën. Het 1000-kanonnenvleesschip had Jacks vorige 

schip in een mum van tijd verwoest. De sidekick stond verbaast te kijken. Hij had 

immers zijn meester nog nooit zo angstig gezien. Jack liet de moed hem niet in de 

schoenen zakken. “Deze keer zal ik me niet laten verslaan door het 1000-

kanonnenvleesschip!”, zei Jack vastberaden. Voor hem draait alles rond de schat die hij 

zal vinden. Zijn vele jaren piratenervaring zullen ervoor zorgen dat deze schat hem niet 

zal ontglippen. Boven hen werd de lucht alleen maar donkerder en het begon zachtjes te 

regenen. Samen met de sidekick en de zeemeermin daalde Jack in een sloep om naar het 

eiland te varen.  
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Sloebers 

 

Beste sloebers, 

De zomervakantie is eindelijk daar. Dit wil zeggen dat het bijna kamp is. De sloebers 

kunnen dan 8 dagen ravotten en zich amuseren op een Ardense weide, spelen in bos, 

zwemmen in de beek, slapen in tenten, … 

Voor sommige is het al de tweede keer dat ze meegaan op kamp en voor andere de 

eerste keer. Voor degene die nog niet zijn meegaan zullen kennis maken met een super 

toffe en de leukste periode van het Chirojaar.  

De kapitein heeft aan ons gevraagd om zijn schat terug te vinden die jammer genoeg 

gestolen is door een gevaarlijke roversbende. Wij durven deze taak niet alleen en 

rekenen hiervoor op jullie hulp om zo de rovers te verslaan en de schat terug te vinden. 

Vergeet hiervoor zeker jullie verkleedkledij niet van piraten en ga met ons mee op 

zoektocht naar de mysterieuze schat. 

Wij kijken al uit naar jullie komst op kamp. 

Piratengroeten Koen en Zjef 
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Rakkers 

Beste vrienden, collega’s en metgezellen, 

Uw jaar als rakker is werkelijk voorbij gevlogen, weet 
je nog de eerste Chirozondag, het weekend of de 
zwempartij eind april. Wij als leider gingen begin 
september dit avontuur aan met jullie als zotte bende. 
Nu, 10 maanden later, zijn we fier om jullie hier te 
kunnen toespreken. Gezien je deze letters, woorden en 
zinnen leest heb je een tijd geleden een verstandige 
keuze gemaakt. Je hebt de figuurlijke boot betreden die 
je zal leiden naar het summum van dit zo-even 
geschetste werkjaar.  

- 1649 n. Chr. - 
Eens was er een eenzame sterveling. Een naam had hij niet en slechts enkele 
kledingstukken konden hem fatsoeneren. Geld nog rijkdom was aan hem geschonken. 
Hij moest het hebben van zijn handenarbeid en gebrekkig visserstalent om toch 
enigszins een leefbaar bestaan te lijden. Reeds op jonge leeftijd was hij beroofd van zijn 
moeder. Omtrent zijn vader was niet meer dan een vage piratenlegende gekend.  
Reeds in de vroegte moest hij telkens de bruuske zee op, hetgeen een spel op leven en 
dood bleek. Zich begevend op een schamel schip, dat zelfs in de musea van toen geen 
bekijks zou verdienen, ging hij dag op dag de strijd aan. Eenmaal op zee kon hij de 
landelijke ellende even achter zich laten. Ook dit bleek slechts een magere troost, want 
dat schip, naast enkele rottende planken en een gescheurd zeil, stelde absoluut niet veel 
voor. In de open zee was er echter één iets wat hem bezielde. Het betrof ongetwijfeld 
zijn broodwinning maar dit was niet wat hem echt bezig hield. Het leven van de jonge 
man stelde niet veel voor en mocht het er niet meer zijn, dan zou geen enkele mens er 
om gegeven hebben. Maar voor hem was het dat éne dat hem de moed gaf tot leven. Het 
was iets wat met geen geld kon gekocht worden. Geen goed zou een waardig ruilobject 
betekenen. Geen enkel opleiding zou een evenredig resultaat opleveren. Voor de jonge 
man telde er slechts één iets en dat was plezier en amusement… 

Je hoeft geen grote paleizen te verwachten op kamp. We blijven 
vasthouden aan onze aloude tradities. Want al het bovengenoemde 
hebben we helemaal niet nodig om een fantastisch kamp te beleven. 
Samen kunnen we een prachtige 10 daagse beleven die werkelijk 
veel te bieden heeft.   

 
Veel kunnen we nog niet verklappen. Sta mij echter toe reeds enkele kernwoorden langs 
het zwaard weg te verklappen: ‘Piraten, spelen, tenten, cadeau’s, water, schepen, 
tochten, tenten, strijden, toewijding, samen, eten, bos, avontuur, knotsgekke 
uitdagingen, vrienden, lachen, leven, plezier, vriendschap, vertrouwen, expeditie, 
zelfstandig, door weer en wind…’ 
Samengevat, zou ik nog een Rakker zijn, ik zou niet kunnen wachten om dit alles uit te 
proberen… Tot op kamp! Uw kapiteinen: Sir Henry Morgan en  Sir Bartholomeus Jari 
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Toppers 

Beste internetschavuiten, 

Zijn jullie geïnteresseerd om 10 dagen lang analoog te programmeren? Hebben jullie zin 

om een groots torrentnetwerk te sjorren? Zien jullie het zitten om materiaal illegaal te 

delen? Wel, dan hebben wij voor jullie de ideale kans. 

Jullie begeleiding: 

DIGIsar: DIGIsar is de meeste recente toevoeging aan ons netwerk, maar hij 

heeft al veel ervaring in het vak. DIGIsar was immers het brein 

achter het gokchineesschandaal. Hij is van plan om in de toekomst 

nog meer frauduleuze plannetjes te smeden. Staat in het Guinness 

World Records boek voor de grootste K-Pop verzameling. 

Cyberfonds: Een professionele seeder en een 

gepassioneerde leecher. Cyberfonds heeft 

zich al diep vastgeworteld in de duistere 

kant van het internet. Hij deinst niet terug 

voor een vuile cyberklus. Hij is tevens 

wereldkampioen Mijnenveger. 

Anonieven: Anonieven is geregistreerd als de eerste internaut die het einde van 

het wereldwijde Web heeft bereikt. In zijn vrije tijd houdt hij zich 

bezig met het manipuleren van internationale persagentschappen. 

Volgens de legende is hij de rechterhand van Zezima. 

Als u geïnteresseerd bent in de wereld van het illegale web, dan nodigen wij jullie 

vriendelijk uit voor onze cursus. De cursus wordt geven van 7 tot 17 augustus op een 

geheime locatie in Rue de Tonny in Bonnerue. Tussen de workshops door voorzien we 

voldoende tijd voor game-en recreatiemogelijkheden en de beste catering in een straal 

150 meter. De cursus wordt afgesloten met een certificaat en een groots kampvuur 

waarbij we allemaal onze internetgeschiedenis wissen. 

Denkt u dat u uit de juiste pixels gesneden bent? Twijfel niet en schrijf u in voor dit 

bivak. 

Met digitale groeten, 

Internauten DIGIsar, Cyberfonds en Anonieven. 
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Aspiranten 

 

 

 

 

Voorstel voor opleiding:  

Kapersbrief 

Aan Pieter, Seppe, Tanguy, Pieter-Jan, Jasper, Robbe V, Sonny, Ward en Robbe VW 

Jullie worden bij deze bevoegd en gemachtigd op eigen risico en 

voor eigen winstbejag de 7 zeeën af te varen. Hiervoor zullen jullie 

gedurende 14 dagen opgeleid worden tot echte mannen. 

De opleiding zal bestaan uit het opzetten van tenten, organiseren 

van de welbefaamde Aspispelen, eten met gesloten mond (moest 

er voor enkelen nog bij) en nog zo veel meer zodat jullie klaar 

zijn voor grotere uitdagingen die jullie te wachten staan. 

 

Dit alles zullen jullie tijdens het alom bekende 24-uren spel 

bewijzen, vervolgens zal de algemene raad van 

leidinggevenden hierover beraadslagen en op latere datum 

contact met jullie op nemen (of niet), dit allemaal om 

jullie alles bij te brengen dat een leider nodig heeft om 

het later aan anderen door te geven. 

 

Essentieel voor het slagen van de groep zal ook een goede 

groepssfeer, zoals het altijd is in een groep die al meerdere jaren 

samen zit, zijn. 

We, eigenlijk ik, hoop dat het kamp als eerstejaars aspirant en voor sommigen 

misschien ook het laatste kamp als lid een toffe ervaring zal zijn dat je nog lang 

kan meenemen en goede herinneringen aan zal overhouden. 

Your Captain Speaking, Mitch  

 

PS: Vergeet niet een extra voorwerp(knuffel, doos, beker, ….) mee te nemen op kamp, dit is nodig 

voor het rode draad spel. Indien u zichzelf niet kan voorzien hierin zal u een minder optimaal en 

minder aangenaam object toegewezen worden. 
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Dagindeling 

 

07u00 De wekdienst staat op en geniet van de stilte op het terrein. 

07u15  De wekdienst doet zijn uiterste best om iedereen wakker te krijgen. 

07u25  De groepsleider toetert tweemaal. We nemen onze wasgerief mee naar de 

formatie om te ochtendturnen. 

07u35 We gaan ons wassen in of aan de beek om helemaal wakker te worden. 

07u55 De groepsleider toetert driemaal. We gaan in perfect uniform naar de 

formatie. Nadien nemen we een stevig ontbijt. 

08u45 Na het ontbijt en de afwas doen we onze spelkledij aan. 

09u00 De leiding verzamelt de afdeling om de voormiddagactiveiten te beginnen. 

11u45 De groepsleider toetert driemaal. We gaan naar de formatie. 

12u00 We verplaatsen ons naar de eettent, waar we kunnen genieten van het 

lekkers dat de keuken gemaakt heeft voor ons. 

12u45 Om de maaltijd even te laten zakken nemen we een siësta. 

14u00 De groepsleider toetert éénmaal. Enkel de leiders gaan naar de eettent 

voor een kleine vergadering. 

14u15 We gaan verder met de namiddagactiviteiten.  

16u00 We houden even een kleine pauze om ons vier-uurtje op te eten. 

18u05 De groepsleider toetert driemaal. We verzamelen in de avondformatie. 

18u10 We eten ons avondmaal op in de eettent. 

19u30 Terwijl de zon langzaam zakt, is er nog een avondactiviteit. 

21u00 De sloebers en de speelclub kruipen onder de wol. We zijn stil zodat zij 

kunnen slapen. 

21u30 De rakkers en de toppers kruipen met veel tegenzin in hun slaapzak. 

22u00 De kerels gaan naar hun slaaptent. 

22u30 De leiding verzamelt voor de leidingskring. De activiteiten en diensten 

worden besproken. 
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Kampmenu 

 

Datum Ontbijt Middagmaal Avondmaal 
vrijdag 7 augustus  
 
 

  Spaghetti bolognese 

zaterdag 8 
augustus 
 

brood, koffie, 
choco, confituur 

Kalkoenschitnzel, 
erwtjes, wortelen, 
aardappelen 

courgettesoep, 
boterham, beleg 

Zondag 9 
augustus 
 
bezoekdag 

brood, koffie, 
choco, confituur, 
speculoos 

Tomatensoep met 
balletjes 

Croque-monsieurs 

maandag 10 
augustus 
 
 

brood, koffie, 
chocomelk, 
choco, confituur 

Champignonsoep, 
Brood, beleg, 
komkommers en 
tomaten 

Frikandon, kriekjes,  
aardappelen 

Dinsdag 11 
augustus  
 

brood, koffie, 
choco, confituur 

Fishsticks met 
spinaziestoemp 

groentesoep, 
boterham met beleg, 
komkommers en 
tomaten 

woensdag 12 
augustus 
dagtocht / 
tweedaagse 

brood, koffie, 
chocomelk, 
choco, confituur 

Brood, beleg, appel Macaroni met kaas, 
spek en prei 

donderdag 13 
augustus  
 
tweedaagse 

brood, koffie, 
choco, confituur 

wortelsoep, 
boterham, beleg, 
komkommers en 
tomaten 

stoverij met frietjes 
en appelmoes 

vrijdag 14 
augustus 
 
 

brood, koffie, 
choco, confituur 

tomatensoep, brood, 
beleg 

Marokkaanse avond: 
couscous met 
(merguez) worstjes 

zaterdag 15 
augustus 
 

brood, koffie, 
choco, confituur 

Broccolisoep, 
boterham met beleg 

Vol-au-vent met 
kroketjes 

Zondag 16 
augustus 
kampvuur 

brood, koffie, 
choco, confituur 

quiche Worstjes op de BBQ 

Maandag 17 
augustus  
Terug naar huis 

Brood, koffie, 
choco, confituur 

Brood, beleg  
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Leidingsploegvoorstelling 

Deze zeerovers zullen trachten u over de gevaarlijke wateren van Bonnerue te loodsen.  

 
“why are pirates pirates? Because they ‘rrrrr’ !” 
 
Op de zeven zeeën beter bekend als:  
Kapitein Smalbaard.     
                                                                                            
Op mijn schouder heb ik geen papegaai maar: 
Een pelikaan uit het asiel. 
 
Favoriete wapencombinatie: 
Kanonvrije vest en een waterdicht schip. 
 
Meest prestigieuze schat:  
Kistje met gouden Chocotoffs. 
 
Ik scheer enkel mijn baard om: 
Te gebruiken als touw op een onbewoond eiland. 

 
“Van een Beetje piraterij is nog nooit iemand 
doodgegaan...alhoewel” 
Op de zeven zeeën beter bekend als:  
De Conviviale Zeerover. 
 
Op mijn schouder heb ik geen papegaai maar:  
Een middelgrote schoothond. 
 
Favoriete wapencombinatie:  
Een 1TB harde schijf vol Duitse metal en mijn prachtige zangstem. 
 
Meest prestigieuze schat:  
Wordt bewaard op een zeer geheime plaats. 
 
Ik scheer enkel mijn baard om:  
Mijn kin te laten bruinen onder de zonnebank. 
 

 
“take what you can, giVe nothing Back” 
 
Op de zeven zeeën beter bekend als: 
Sir Henry Morgan. 
 
Op mijn schouder heb ik geen papegaai maar: 
Een versleten knuffelhondje. 
 
Favoriete wapencombinatie: 
Driedubbele salto met een drietand gemaakt van fakkels. 
 
Meest prestigieuze schat: 
Kistje vol met zandkoeken overgoten met chapelure. 
 
Ik scheer enkel mijn baard om: 
Onder mijn kin te kunnen krabben. 
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Leidingsploegvoorstelling 

Deze zeerovers zullen trachten u over de gevaarlijke wateren van Bonnerue te loodsen. 

“wees je Vijand steeds dat kleine stapje Voor. misschien 
wordt zij later nog jouw Vriend …” 
Op de zeven zeeën beter bekend als: 
John Elisabeth Sir Jaritsjen van Tortuga. 
 
Op mijn schouder heb ik geen papegaai maar: 
De hele Beestenbos-is-boosbende. 
 
Favoriete wapencombinatie: 
Letters die zinnige, scherpe woorden vormen. 
 
Meest prestigieuze schat:  
Wil ik liever niet vertellen.‘’Allé kendet, das zowa privé’’ 
 
Ik scheer enkel mijn baard omdat: 
Venetiaans-blond niet oogt. 

 

“iedereen sterft. sommigen heBBen gewoon wat hulp nodig” 
 
Op de zeven zeeën beter bekend als: 
Fons Van Callenberghe. 
 
Op mijn schouder heb ik geen papegaai maar: 
Jammer genoeg geen zonnecrème. 
 
Favoriete wapencombinatie: 
Rekenmachine TI-84 en een potlood nr.2 
 
Meest prestigieuze schat: 
Een rustige dag met mijn pikkels omhoog. 
 
Ik scheer enkel mijn baard: 
Om een mooie snor te laten groeien. 
 

 

"Een piraat zonder zwaard is het betreden van het schip 
niet waard"  
Op de zeven zeeën beter bekend als: 
Taartbaard IV van Isardinië. 
 
Op mijn schouder heb ik geen papegaai maar: 
Een marsupilami. 
 
Favoriete wapencombinatie: 
4kg dynamiet verstopt in een slagroomtaart. 
 
Meest prestigieuze schat: 
Witte flesjes en roze olifantjes. 
 
Ik scheer enkel mijn baard om: 
Mijn jeugdpuistjes uit te duwen. 
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Leidingsploegvoorstelling 

Deze zeerovers zullen trachten u over de gevaarlijke wateren van Bonnerue te loodsen. 

“een ochtend Van schaamte is Beter dan een nacht Van 
eenzaamheid” 
Op de zeven zeeën beter bekend als: 
Piraatsoons, Pirasol, Parasoli, GRR! … *zucht* Lieven. 
 
Op mijn schouder heb ik geen papegaai maar: 
Mijn zelf-samengestelde gaming-computer. 
 
Favoriete wapencombinatie: 
HESOYAM. 
 
Meest prestigieuze schat: 
De Topperskas die niemand kan vinden. 
 
Ik scheer enkel mijn baard om: 
Er kiekenstront aan te smeren. 
 

 

“de meeste leugens oVer Blondines zijn niet waar” 
Op de zeven zeeën beter bekend als: 
Poppi Wan Kenobi 
 
Op mijn schouder heb ik geen papegaai maar: 
Een verse onderbroek. 
 
Favoriete wapencombinatie: 
Hit –‘n – Run. 
 
Meest prestigieuze schat:  
Een rijstpapje van La Laitière. 
 
Ik scheer enkel mijn baard om: 
Als het moet van mijn moeder. 

 

 
“neen heBt ge, ja kunt ge krijgen” 
Op de zeven zeeën beter bekend als: 
Verschrikkelijken Mitchken. 
 
Op mijn schouder heb ik geen papegaai maar: 
Een satteliettelefoon. 
 
Favoriete wapencombinatie: 
De dodelijke paperclip-rekker combinatie. 
 
Meest prestigieuze schat:  
20 cent vinden onder een zetel. 
 
Ik scheer enkel mijn baard om: 
Het vinden van de Frosties-schat te vieren. 
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Volwassen Begeleidster 

“Werk als een kapitein, speel als een piraat!” 
 
Op de zeven zeeën beter bekend als: 
Captain Moere. 
 
Op mijn schouder heb ik geen papegaai maar: 
een Bengaalse tijger. 
 
Favoriete wapencombinatie: 
Zwaard gewed in een beetje salmonella. 
 
Meest prestigieuze schat: 
Mijn rijdende frigobox. 
 
Ik scheer enkel mijn baard om: 
Te slapen. 

 

 

 

 

Deze zeerovers hebben al jarenlang ervaring in het bevaren van de gevaarlijkste wateren. 

Sta ten allen tijde aan hun zijde om een veilige overtocht te verzekeren. 

Muiterij wordt bestraft met de ‘plank’. 
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Kleur mij in!  
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Reisinformatie 

Bagage binnenbrengen 
U kunt u bagage binnenbrengen op zaterdag 1 augustus tussen 19u00 en 20u00 op 
Chiroheem Trefpunt, zijnde Kloosterstraat 21a. Wie wegens omstandigheden dit niet 
kan halen, kan nog in extremis zijn bagage binnenbrengen de dag erna, voor 14u00 
 

Treinreis 
 
Heenreis: vrijdag 07/08/15 
We spreken af stipt om 13u00 aan Merelbeke station. 
Om 13:15 wordt er formatie geblazen. Daarna is er nog even tijd om afscheid te nemen. 
De trein vertrekt om 13u34. Als alles volgens plan verloopt, komen we rond 17u00 aan 
in Libramont waarna we de bus nemen naar ons kampterrein. 
  
Vertrek Sloebers 
De Sloebers komen samen met hun ouders toe op de bezoekdag en 
vertrekken samen met de andere afdelingen op 17/08/15 met de 
trein terug naar huis. 
 
Terugreis: maandag 17/08/15 
Na tien dagen kamp in de Ardennen kunt u uw zoon fris en 
ongewassen afhalen aan het station van Merelbeke rond 18u25. 
 
Afhalen bagage: dinsdag 18/08/15 
dinsdag 18/08 van 20u tot 21u op onze eigen lokalen. 
Als u niet om de bagage kan komen, laat iets weten aan de 
leiding. Wij vragen met aandrang om ook eens een kijkje te nemen tussen de verloren 
voorwerpen, die zullen uitgestald worden. 
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Briefwisseling 

Aangezien wij tien dagen op zee zitten in de Ardennen, kunt u uw berichten altijd 

neerpennen op perkament en in een glazen fles of ander recipiënt (zoals een enveloppe) 

plaatsen. Deponeer in uw plaatselijke brievenbus en uw bericht komt bij ons terecht. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heimwee op kamp 

Nogal wat kleine Chirojongens hebben op kamp al eens last van heimwee. Soms kan een 

brief van mama en papa daar tegen helpen. Soms, echter, werkt het net omgekeerd. Een 

brief van thuis kan ook een bron van heimwee zijn. Om er voor te zorgen dat uw Sloeber 

of Rakker niet te veel heimwee krijgt, maakt u best gebruik van onze tips. Hoe minder 

heimwee, hoe meer speelplezier. 

Doen: 

 Hou uw zoon op de hoogte van wat er thuis gebeurt. Zijn jullie bij de grootouders 

geweest of wint zijn favoriete team een wedstrijd? Laat hem dat zeker weten. 

 Vraag hem hoe het gaat. Is het eten lekker? Is de beek fris genoeg? Wat hebben 

jullie al gedaan? Zo weet hij meteen wat hij moet schrijven is zijn eigen brief. 

 Zeg dat je hoopt dat hij zich amuseert. Reden te meer om elke dag mee te spelen. 

Niet doen: 

 Stuur niet elke dag een brief. Zo is je zoon meer bezig met zijn vrienden en 

minder met thuis. 

 “Wij missen je” schrijven lijkt een goed idee, maar is het eigenlijk niet. Het klinkt 

misschien een beetje vreemd, maar dit zinnetje zorgt er namelijk voor dat hij 

jullie ook gaat missen. Wens hem liever een goed kamp toe, of herinner hem aan 

het feit dat jullie naar de bezoekdag zullen komen. 

 

 

Naam van schavuit 
Chiro Trefpunt 
Frederic Falmagne 
53 rue de Bastogne 
6681 Lavacherie 
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Opendeurdag 09/08/2015 | Royal Pirates Port of Bonroo 
De vriendelijke bewaker van deze buitenresidentie voor boten, schepen en vaartuigen nodigt u allen 
uit op de feestelijke opening van zijn haven. Indien u deze gedrukte letters leest, bent u deel van het 
aangesproken nichepubliek, wees welkom. Vermits de bovengenoemde beheerder al zijn troeven wil 
etaleren, sommen wij deze graag al even op.  

 

11u.30 
De sluizen worden geopend, laat u begeleiden door het plaatselijke havenpersoneel. Via tal van kleine 
waterkanalen zal u een plaats gewezen worden om aan te meren. Voor de verplaatsing over de 
nationale waterwegen, lees: Routebeschrijving (p. …) 

12u.15  
De fiere havenwachter spreekt u allen toe op deze heugelijke dag. 

12u.20 - 13u.00  
De kades worden opengesteld voor uw meegebrachte picknick of originele vervangmaaltijden. De 
genereuze wachters doen er graag nog wat bovenop. Tegen omruiling van een vrije bijdrage, kan u 
genieten van een heerlijke kom soep met balletjes [Vergeet uw beker niet]. 

14u.00 
Zoals u wellicht weet is zeewater moeilijk drinkbaar. Edoch heeft men 
hiervoor een substitueerbaar nevenmiddel uitgevonden, met name de consumeerbare dranken. Deze 
zullen verkocht worden in de lokale bar. Vernuftige economen ondervonden dat een drankbar alleen 
geen optimale benutting betekende van deze marktopportuniteit. Hierdoor breiden wij onze toog 
graag uit met tal van gebakken en of taarten. Hiervoor rekenen we echter op uw kookkunsten. Wees 
vrij om ons te sponsoren en schenk uw onwaarschijnlijk appetijtelijke dessertjes bij aankomst aan de 
keukenploeg, te vinden bij de keukententen.  

15u.00  
Bent u benieuwd naar de wijdere omgeving van deze oase. Dan is de 
recreatieve wandeling zeker een must voor u. Degelijke stapschoenen worden aangeraden. Volg de 
vloot en u zal verrast worden. 

16u.00  
Geen brood zonder spelen. Bent u een sportieve schipper dan is uw 
summum van de middag aangebroken. Er word sport voorzien voor alle welwillende bezoekers. Men 
kan een potje kajuit- voetbal spelen. Klinkt dit te intensief, geen probleem, er is meer. U kunt 
eveneens uw geduldige precisie kunsten showen tijdens een spelletje Kubb.      

17u.00 
De koloniale imperialisten en hun socialisatie strategieën zijn reeds teruggedrongen tot de 
geschiedenis. Desondanks brachten deze veroveringsschepen resoluut volgestouwde scheepsruimen 
met zich mee. Eveneens de plaatselijke tradities en top producten werden gewillig overgenomen. Een 
teken hiervan is de standaardisatie van buitenlandse gerechten en culturen. Laat u verleiden door een 
van deze. Tegen democratische prijs zal men pizza’s verkopen in de keukentent. Allen daarheen! 

18u.00  
De hoofdbewaker spreekt u alleen een laatste maal toe, dit gevolgd door 
een blijspel over het doen en laten rond de haven, gespeeld door de leidinggevenden. Hierna is het 
einde van de middag onherroepelijk een feit. 
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Routebeschrijving 

 

Kampadres dat u kan ingeven in uw GPS-toestel: 

Rue de Tonny 

Bonnerue  

6800 Libramont-Chevigny 

Eens u in het dorp bent aangekomen raden wij u aan de borden te 

volgen die door ons aangebracht zullen worden. 

Reisduur en reisafstand: 2u. 15min. 251km. 

Deze wegbeschrijving begint aan de R4 richting E40/E17 te Merelbeke. 

 Neem afslag E40 richting Brussel, blijf volgen tot u op de E40 bent. 

 Volg de E40 voor 38.6km. 

 Houd rechts aan bij het knooppunt 11-17-Groot-Bijgaarden en volg de borden 

E40/E19 richting E411/Namen/Luik/Antwerpen/Luchthaven Zaventem. 

 Eens u op de E19 bent moet u 12.9km volgen. 

 Houd op de splitsing links aan en blijf de E40 volgen. 

 Volg op de volgende splitsing de E40 richting Luik/Leuven/Brussel. En volg voor 

78.5km. 

 Houd rechts aan bij het knooppunt Loncin en volg de borden 

Liège/Luxembourg/E25 

 Volg de E25. 

 Neem na 89.9 km afslag 54-Namur en voeg in op de N4 richting Namur/Marche. 

 Volg de N4 voor 9.3km. 

 Neem dan de afslag Barrière-Hinck/N826. 

 Sla rechtsaf naar Barrière-Hinck/N826, en volg voor 8.2km. 

 Neem dan de afslag naar Bonnerue/N848. 

 En volg dit de volgende straat rechts, binnen 260                                                           

meter bent u in Bonnerue. 

Wij wensen u een prettige en veilige rit toe!  
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Algemene afspraken 

 
Als we op kamp zijn, doen we alles altijd een tikkeltje zotter. Toch zijn er een paar regels   
waar we ons aan moeten houden om het voor iedereen aangenaam te houden. 
 
 Om te helpen bouwen aan de wereld van morgen sorteren we zoveel mogelijk. 

We gooien ons afval in de vuilniszakken en niet op de grond. Een proper terrein 
oogt veel mooier en is niet alleen beter voor het milieu, maar het is ook veiliger. 
Je wilt toch niet op een leeg blikje gaan staan met je blote voeten? Als je niet weet 
waar je je afval mag deponeren, vraag je het best aan een leider. 
 

 We gaan niet op expeditie in andermans tent. We blijven daarom zoveel mogelijk 
uit elkaars tenten. Leidingstenten, tenten van de keukenploeg en van de VB zijn 
verboden terrein. Ook de keukentent en materiaaltent worden enkel betreden 
met toestemming van een leider. De LK-tent en de verkleedtent zijn nooit te 
betreden. 
 

 Roken is dodelijk. Er geldt een algemeen rookverbod voor alle afdelingen. 
 

 Op kamp zijn we zoveel mogelijk bij elkaar. We hebben elkaar, de leiding en de 
natuur om ons heen. Laat daarom maar alle elektronische apparaten thuis. Een 
smartphone of mp3-speler lijkt cool, maar gaat door de vochtigheid op kamp 
vaak kapot. Als je toch een dergelijk apparaat meeneemt en je raakt het kwijt, is 
dat op jouw eigen verantwoordelijkheid. 
 

 Onze keukenploeg doet elke dag hun best om jullie een heerlijk maal voor te 
schotelen. Je hoeft daarom geen snoepgoed of frisdrank mee te nemen. De 
leiding kiest er vaak voor om gevonden snoepgoed in beslag te nemen. 
 

 Als je medicatie moet nemen tijdens het kamp, zeg je dat best aan je leiding. Zij 
zullen ervoor zorgen dat je alles op het juiste tijdstip krijgt. 
 

 We hebben respect voor elkaar en voor de natuur. Als we ons in het bos begeven, 
breken we geen takken af en kerven we niet in bomen. Als we ons wassen, doen 
we dat met milieuvriendelijke zeep of gooien we het water niet terug in de beek. 
 

 Op het kampterrein is er geen Colruyt, Aldi of Delhaize. Hopen geld heb je dus 
niet nodig. Enkel voor een postkaartje of op tweedaagse heb je geld nodig. Wij 
adviseren het volgende: 
 

o Sloebers € 5,00 
o Speelclub € 6,00 
o Rakkers  € 7,50 
o Toppers € 12,50 
o Kerels  € 15,00 
o Aspiranten € 20,00 
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Algemene afspraken 

 
 Op kamp is er geen plaats voor drugs! Wie zich daar niet aan kan houden, wordt 

onmiddellijk naar huis gestuurd. 
 

 We hebben respect voor de nachtrust van anderen. Als de jongste afdelingen 
gaan slapen rond 21u00, zijn we stil op het terrein. Vergeet niet dat we ons 
houden aan het kampuur. 21u00 op kamp is immers 22u00 in de wereld. 
 

 Zakmessen of andere scherpe voorwerpen zijn handig voor in het bos of voor 
kleine klusjes op het terrein, maar die nemen we niet mee op kamp. Als je met 
een technisch probleem zit, kun je altijd een leider aanspreken. 
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Rugzak al gepakt?  

 
Kledij Ondergoed  Enkele warme truien Caoutchoucbotten 

  Kousen  Een waterdichte jas  Zwembroek 
  Warme pyjama Wandelschoenen  Verkleedgerief 
  T-shirts  Sportschoenen   Marokkaanse avond 
  Korte broeken Waterschoenen   Kampthema 
  Lange broeken  
 
Eetgerei Een bord of gamel    

  Een drinkbeker  
  Een soepkom 

  
Wasgerei Zeep    Wasspelden    

Tandpoetsgerei Wasbassin 
  Enkele badhand- Enkele waslapjes 

doeken    
 
Allerlei Identiteitskaart Zaklamp   Een zak voor vuile kleren 

  Een dekentje  Zonnecrème   Enkele zakdoeken 
+/- 3 kapstokken Telefoonnummers  Een trendy zonnebril 

  Veldbed  Pen en papier    
  Slaapzak       
  Eventueel een extra  

luchtmatras of matje 
 

Enkele tips: 

 

 Maak eventueel voor de kleinsten een apart zakje voor elke dag, dat is 

eenvoudiger voor zoonlief en de leiding die vaak een handje moeten helpen. 

 

 Een naamteken plaatsen in de kledij maakt het gemakkelijk om verloren gerief 

terug te vinden. 

 

 We vragen met aandrang om geen losse voorwerpen aan de valiezen te hangen. 

Plastic zakken zijn ook niet ideaal om gerief in te vervoeren. Dit verhindert 

namelijk het laden en het lossen van de vrachtwagen en deze zaken zijn vaak de 

eerste die sneuvelen. 

 

 Gelieve zoveel mogelijk milieuvriendelijke zeep te gebruiken. We respecteren 

graag de natuur, we zitten er immers middenin. 
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Fiscaal attest 

 

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen onder de 12 jaar inbrengen 

als vermindering van hun belastbaar inkomen. 

Jeugdwerkinitiatieven (zoals Chiro Trefpunt) zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot 12 

jaar. 

 

 Aangerekende kosten voor lidgeld en het vieruurtje komen niet in aanmerking. 

Concreet betekent dit voor Chiro Trefpunt dat het fiscaal attest enkel geldt voor 

het kamp. 

 

 Er geldt een maximaal aftrekbaar bedrag van € 100,00 

 

 Voor kinderen die 12 jaar werden of worden in 2015 kunnen wij enkel de kosten 

van activiteiten die voorafgingen aan hun verjaardag in rekening brengen. 

 

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

geen attest heeft en u denkt toch aanspraak te maken op zo’n attest, aarzel dan niet om 

contact op te nemen met onze groepsleider: 

 

Michiel Cuvelier 

groepsleiding@chirotrefpunt.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:groepsleiding@chirotrefpunt.be
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Tekst van een leider 

Chiro; wat ooit begon als een onschuldige speelnamiddag als sloeber, of voor sommigen wat 

later, wordt nu aangeduid met het begrip Trefpunt. Spelen, ravotten en rondcrossen, 
daarvoor komt men naar de Chiro.  

En zeg nu zelf, u gediend mal te zijn om ander vermaak, multimedia en dergelijke meer 
links te laten liggen voor dit amusement. Edoch deden we dit, doen we dit en zullen we 
dit blijven doen. Men zegt vaak “verstand komt met de jaren”. Zonder enige objectiviteit 
in het gedrang te brengen; pas ik deze stelling hier gewillig toe op het Chirogebeuren.  

Gedurende de eerste jaren van een jongen zijn evolutie draait het hele verlopen om 
innovatieve spelen en onverwoestbare klassiekers. Nadenken beperkt zich tot de 
partijen en is vaak leeftijdsgebonden-individueel.  
 
Vermits het socialisatieproces steeds meer verwacht van deze jongelui, leert men dat er 
meer is dan enkel speelvriendjes. De jongens waarmee je destijds vertrok op een 
letterlijke levensreis worden echte kameraden. Termen als samen, delen en plezier 
breiden zich uit. Het zijn niet langer holle begrippen, maar het worden waarden, de 
termen worden een missie op zich. Ook al beseft men het (vaak) nog niet, maar denk dan 
aan hetgeen je drijft om telkens weer paraat te staan voor een Chirozondag.  
  
Aan het einde van de reeks afdelingen, bouwt men wederom verder aan deze belangen. 
Hoewel het soms geen onverwachte verrassing is om uitgenodigd te worden in een 
leidingsploeg, heeft dit meer impact dan gelijk welke ervaren rot in het vak kan 
mededelen. Het moment waarop de dromen van vroeger een mogelijk realiseerbaar 
oogmerk worden is voor eenieder een hoeksteen, na een lange carrière als lid. Sta mij 
toe mijn eerste zin hier even te verduidelijken. Als verenigingslid ben je  het doel van 
elke leider, want voor jou gebeurt dit alles. Maar als leider wordt men het boegbeeld, 
een rolmodel die wordt gelijkgesteld aan dat ene begrip Trefpunt. Men krijgt het besef 
dat een individuele misstap (onrechtstreeks) invloed kan berokkenen aan de volledige 
vereniging. En het is net die verantwoordelijkheid die maakt dat men samen gaat 
optreden als groep. Onbewust creëert men een groepssfeer die werkelijk tot zeer veel in 
staat is. Een summiere oplijsting van enkele weergaloze evenementen ter tautologische 
verduidelijking: (46e Mosselsouper met record opkomst, Voulez-Vous, 
afdelingsweekends …). Alhoewel deze aanzienlijke activiteiten de Merelbeekse Chiro een 
puike positieve promotie hebben toebedeeld, is dit slechts het meest visiebele topje van 
onze verenging. De echte bron van die Chirokracht put men vaak uit de kleinere 
elementen. Die ene lach van een lid, die stomme maar resoluut hilarische opmerking van 
een al wat oudere, die onuitputtelijke bron aan herinneringen en ga zo maar verder. 
Kortom Trefpunt is meer dan enkel een bosspel of politie-spel.  

Het werd reeds aangereikt; de leiding, en sta mij toe hier toch even over uit te weiden. 
Een leidingsploeg vormt zich niet plots. Eer men Trefpunt kan representeren heeft men 
nood aan de juiste ingesteldheid, de juiste know-how en het nodige netwerk. Hierbij 
nogmaals een uitdrukkelijke bedanking voor de pas gestopte oudleiding en bij 
uitbreiding de volledige WOL. Eveneens de keukenploeg en onze vb Ruth wil ik langs 
deze weg danken. Alsook mijn mede leiders mogen hier enkele appreciërende woorden 
incasseren.  
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Tekst van een leider 

Het voorbije jaar betekende een opmerkzame ommekeer. Generaties werden gewisseld 
en het roer kwam in handen van de jongere Trefpunt producten. De aspiranten van toen 
werden de leiders van nu. Er werd gestart met een magere leidingsploeg van amper 7 
enthousiastelingen, resoluut de kleinste uit de weide buurt, de kleinste van het laatste 
decennia en de kleinst mogelijke om de verwachte standaarden niet in het gedrang te 
brengen. Edoch kwam alles verrassent goed in de gekende plooien. Individuele 
proclamatie zou hier ongepast en overdreven zijn, dus houd ik het liever op de reeds 
gemelde waarden als vriendschap en een  beestige groepssfeer.  
Alsook het feit dat geen enkele leider reeds een punt zet achter zijn carrière getuigt van 
dit engagement voor het komende kamp en het volgende werkjaar. Een leider vatte dit 
mooi samen tijdens een kamp-lk: “het voelt nog niet aan als het einde”.  
Met deze slagzin sluit ik graag af. Laat ons verder bouwen aan het gezette elan, laat ons 
een kamp beleven om later te herinneren en laat ons vooral plezier maken. Want dit hele 
Chiro- en kamp gebeuren blijft enkel verder bestaan omdat het er zo plezant is.  
 

Er staat ons nog een fantastische tijd te wachten!  
Want een Trefpunt’s kamp is meer dan enkel de beek, de eerste nacht in een tent slapen, 
10 dagen lang vanonder de veilige vleugels van de mama en papa vluchten. Het is meer 
dan samen eten, leven op het bioritme van de natuur of buitengewone spelen beleven … 

Heb geduld en je zal het zelf wel merken … 

Een leider 
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Zotte tekst 

In een land hier niet zo ver vandaan werd Jeremy McClarkny wakker op een stralende 

ochtend. Eens hij goed en wel wakker was, besefte hij dat er iets niet pluis was. Er hing zeep aan 

de deurklink van de badkamer, en aan zijn spiegel hing er kostbare Bicky-saus die hij de dag 

ervoor gaan halen was in de Makro. De stoom kwam uit Jeremy zijn oren. Hij was razend. Hierop 

besloot onze held de daders op te sporen. 

Na een uitgebreid ontbijt belde Jeremy een oude vriend Xavier, die tevens een haaienexpert. 

Xavier weet echt alles over haaien. Helaas was hij net bezig met baanbrekend onderzoek naar de 

ongeslachtelijke voortplanting van de tijgerhaai in de golf van Biskaje, die periode ligt volgens 

hem tijdens de maanden met een ‘r’. Toen besefte Jeremy dat Xavier hem niet zou kunnen 

helpen. Niet geschoten is altijd mis, dacht hij. 

Veel meer vrienden had Jeremy niet meer in zijn thuisdorp, er was enkel nog Julia, een 

journaliste die aan lager wal was geraakt. Vastberaden om zijn spiegel te wreken fietste hij naar 

het huis van Julia. Eens aangekomen belde hij aan en Julia begroette hem met haar typische 

arrogantie. Julia vertelde hem dat ze uitgenodigd was door haar zwager op een eetfestijn, en ze 

vroeg aan Jeremy of hij mee wou. Op het menu stond balletjes in de tomatensaus. Na het 

eetfestijn bedankte Julia haar zwager met de woorden “nee maar echt bedankt zwager, het was 

echt lekker”. Haar zwager werd woedend en Julia en Jeremy moesten lopen.  

De volgende dag vond Jeremy het nodig tijd om werk te maken van zijn queeste. Julia vertelde 

dat ze wist waar ze naartoe moesten. Onderweg naar deze mysterieuze locatie zagen ze op het 

kerkplein van het dorp twee mannen zwaaien met vlaggen. Zonder er verder over na te denken 

gingen ze verder. Julia bracht Jeremy naar een alwetende, gestreste oude man die net verhuisd 

was. Julia vertelde dat de man echt alles wist en dat hij Jeremy kon helpen. De man sloeg 

tweemaal op een gong en sprak de woorden: “leiedistel” hiermee wisten Jeremy en Julia genoeg. 

Leiedistel was een oude geheimzinnige orde. Jeremy besloot een formele e-mail te sturen naar 

deze orde.  

Hij kreeg bijna onmiddellijk antwoord. Het hoogst geplaatste lid van de orde bekende en zei dat 

er een kuisploeg onderweg was om zijn spiegel te kuisen.  

Jeremy besloot samen met Julia naar huis te gaan met de trein. Aangekomen in het station 

vergat Jeremy Julia te verwittigen en stapt alleen af. De zwager van Julia stond op het perron 

en zag dit allemaal gebeuren. Jeremy kreeg een zware uitbrander van Julia’s zwager. Niet 

wetende hoe hij hiermee moest omgaan begon Jeremy te huilen, de zwager excuseerde zich, en 

voelde zich zo schuldig dat hij Jeremy toastjes met zalm aanbood. Niets afwetend van zijn zalm-

,toastjes- en glutenallergie nam Jeremy een flinke hap. Bijna onmiddellijk werden Jeremy’s ogen 

en lippen dikker, hij begon te stikken. Net toen Jeremy dacht dat dit het einde was werd hij 

snikkend naar adem en badend in het zweet wakker. Het was allemaal maar een droom geweest, 

behalve dat van die haaienexpert, want dat is keiharde realiteit. 

 
Opgelet: elke gelijkenis met bestaande gebeurtenissen en/of personen berust op louter toeval 
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Bij het afscheid van… 

Ruben Naudts 

Ruben draaide al lang mee in onze kookploeg, hij was erbij toen ook ik voor de eerste 
keer in Wigny meeging op kamp als ‘kookmoeder’. Hij 
kwam de ploeg enkele jaren later opnieuw versterken. 
Ruben zorgde in de kookploeg altijd voor leuke 
verrassingen: op geregelde tijdstippen verschenen 
stickers in allerlei vormen en kleuren op menig 
voorwerp, in Wigny 2007 werd (tot Tafs grote 
verrassing) de soep voor het eerst gemixt (op 
elektriciteit van een autobatterij) in plaats van door de 
passe-vite gedraaid, samen met Tom zorgde Ruben 
voor onze oventipi en pergola, enz enz.  

Ruben is altijd grote fan geweest van de Italiaanse avond, en 
doste zich hier graag eens voor uit als chique casanova. De 
voorbije twee jaar vormde hij samen met Elien een efficiënt 
boodschappenduo. Ruben, grand merci! 

 

 

 

Jeujeu (alias Nathan) en Fien Vermeulen 

Jeujeu engageerde zich vanaf het kamp in Hotton (samen met 
Matthias) voor het maken van soepen en sauzen op kamp. Ze lieten 
zich de kneepjes van het vak aanleren door Peter Heerman en 
werden grote fans van ‘Demiglace’. Daarnaast werd Jeujeu de 
centrale figuur tijdens het ‘serieuzeken’, en hield hij telkens 
nauwgezet bij hoe we onze maaltijden evalueerden. 

Maar Jeujeu zou Jeujeu niet zijn als hij niet af en toe eens speels uit 
de hoek kon komen. Dankzij zijn en Fiens tomeloos enthousiasme kenden de 
themadagen een groot succes.  

Want ja, Jeujeu bracht zijn Fien mee en dit zorgde voor 
een extra vrouwelijke toets in de keuken. Fien 
ontpopte zich als specialiste van dessertjes en 
vieruurtjes en hield de voorbije jaren de fourage goed 
in de gaten zodat onze voorraden steeds up to date 
bleven. Dankjewel allebei! 
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Bij het afscheid van… 

WP (alias Wouter Pieters) en Tine Vanhoucke 

Wouter mocht in Dourbes meteen de hoofdrol spelen tijdens de themadag en bewees 
daarmee prompt, net als in de kooktent 
trouwens, dat hij van vele markten thuis is. 

Een stille kracht en ook een stille genieter, 
zo heb ik hem mogen leren kennen in onze 
ploeg. WP toonde zich een uitstekende 
vleesbakker maar hield ondertussen ook in 
de gaten of er steeds voldoende warm 
water in de kooktent aanwezig was, en als 
vuurmeester (ofte ‘Draakje WP’) zorgde hij 
er elke avond voor dat we geen koude 
voeten kregen. Vorig jaar bracht hij Tine 
enkele dagen mee op kamp. Ook zij paste perfect in de ploeg en hielp goed geluimd waar 
ze kon. Ook aan jullie een dikke merci! 

Ik hoop jullie gauw nog eens terug te zien, op (bezoek op) kamp of elders…   

In naam van de hele kookploeg, 

Iris 
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Chiro Trefpunt dankt 

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. Zonder jullie zouden we van het kamp niet kunnen 
maken wat het zou moeten zijn. Daarom willen we graag een poging doen om jullie 
vanuit de grond van ons hart te bedanken. 

Bovenaan het bedankingslijstje zetten we onze leden en hun ouders voor het 
enthousiasme en het vertrouwen, zonder jullie zou er geen Chiro zijn. 

We bedanken ook graag onszelf. We mogen onszelf een schouderklopje geven omdat we 
er dit jaar weer zo hard voor zijn gegaan. 

We bedanken ook onze volwassen begeleidster Ruth Reunes, die ons altijd met raad en 
daad bijstaat. Onze rots in de branding, ons lichtend pad. Zonder jou zou het kamp, de 
mosselsouper en de dia-avond in de soep lopen. Bedankt RUTH! 

We danken onze leden van de VZW, die zich blijven inzetten voor de Chiro. 

We bedanken ook onze leden van de WOL en de WORTEL, op wie we steeds een bezoek 
kunnen verwachten op onze evenementen of eens de zondagavond na de Chiro. 

We bedanken onze keukenploeg om een deel van hun vakantie op te offeren om voor 
ons te komen koken op kamp. 

We danken Chiro Scheldebloem, onze vrouwelijke wederhelft waar we het hele jaar mee 
samenwerken. 

Ook Mark ‘Taf’ Taveirne en Arne Stevens willen we bedanken om te zorgen voor de vele 
verhuurders van onze lokalen. Het is een taakje dat zij met een glimlach doen en ons veel 
tijd bespaart. 

De familie Persoons, omdat we daar al ons kampmateriaal mogen opslaan. 

Iemand die we zeker niet mogen vergeten is Tom Van de Velde. Hij staat altijd voor ons 
klaar om lastige karweien op te knappen. Bij hem mogen we ook een deel van ons 
kampmateriaal opslaan. 

We danken de transportfirma TraVaDri en rijschool Merelbeke, die jaarlijks ons 
materiaal van Merelbeke naar het kampterrein en terug voeren. 

We danken de ULDK of beter bekend als den ADJ en de gemeentelijke uitleendienst, voor 
het vele materiaal dat we van hen nodig hebben. Ook de jeuddienst van Merelbeke hoort 
hier thuis. 

Tenslotte dank aan alle mensen die eveneens hun steentje hebben bijgedragen tot het 
slagen van dit Chirojaar. 

- De Leidingsploeg van Trefpunt 
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Tot op kamp! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tcrfvP11Hbo

