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Woordje van de VB 
 

Dit jaar was een bijzonder jaar voor Chiro Trefpunt.  Zo vierden we samen met 
Chiro Scheldebloem onze 65ste verjaardag en we kunnen besluiten dat het een 

meer dan geslaagd feestweekend werd! Hierbij wil ik iedereen nog eens bedanken 
voor hun aanwezigheid, maar vooral alle leiding voor hun tomeloze inzet.  

We mochten dit jaar ook een volledig nieuwe bende verwelkomen in de 
leidingsploeg. Jari, Fabian, Koen, Morgan, Lieven, Zjef en Michiel: jullie hebben 

dat ongelooflijk goed gedaan en volgende jaren zullen we ons net nog iets harder 
smijten! 

Hierbij wil ook nog enkele ‘oude rotten in het vak’ bedanken voor de vele tijd die 

zie in chiro trefpunt gestoken hebben: Jeroen, Niels, Joris, Arne en David: nen 
dikke merci voor al de tijd en moeite, maar vooral ook voor alle geweldig fijne 

momenten. 

Ergens begin maart  trokken we met de leidingsploeg op weekend om ons kamp 
voor te bereiden. En op dat ogenblik begint het toch wel al behoorlijk te kriebelen! 
Want op 10 dagen op kamp gaan, dat is 10 dagen vol zotte activiteiten, gezellige 

tafelmomenten, onvergetelijke avonturen en vooral heel veel plezier en 
vriendschap! 

Van 6 tot 16 augustus slaan we onze tenten op in Villiers-Sainte-Gertrude. Het 

terrein werd verschillende keren bezocht door de leiding, de tenten werden in ons 
hoofd al eens op de juiste plaats gezet, de beek werd al eens gecheckt en de 

bakker en boer werden bezocht.  Graag nodigen we jullie allen uit om eens een 
kijkje te komen nemen en te proeven van de unieke kampsfeer. Dit kan op onze 
bezoekdag op zondag 10 augustus. 

Verder wil ik ook nog graag onze fantastische keukenploeg even bedanken: Iris,  

Ruben, Matthias, Hannah, Nathan, Fien, Pieter, Elien, Wouter en Tine. Merci voor 
de heerlijke maaltijden en uiteraard ook voor alle technische ondersteuningen.  

Uiteraard zou de chiro er niet zijn zonder onze leden: dus bedankt voor al jullie 

enthousiasme op zondag en op kamp. En beste ouders: bedankt voor het 
vertrouwen! 

Zo, ik heb al helemaal zin in 10 dagen avontuur. Hopelijk is onze grote held Indiana 

Jones er ook klaar voor samen met zijn vrienden! 

Tot op kamp, tot in Villiers-Sainte-Gertrude! 

Ruth 
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Kleur in! 
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Woordje van de groepsleider 
 

Dag kleine man, grote ouder of ander Chiro-aanhangsel! 

Amai, even bekomen. Wat een jaar hebben we weer achter de rug. Een jaar vol  
verandering, aangevuld met hier en daar een snuifje ervaring. Nieuwe gezichten 
en oude bekenden maakten van Chiro Trefpunt nogmaals wat het hoort te zijn: 

een thuis voor jong en oud. Want dat is Chiro jarenlang geweest voor mij en zal 
het zijn voor  volgende snotneuzen; een plaats waar je thuis kan komen bij je 

vrienden. In de meeste huishoudens strekken er af en toe wel eens wat vogels hun 
vleugels uit om nieuwe horizonten te verkennen (geen woordje van de groeps 
zonder melige analogie, uiteraard). Dat is bij ons niet anders. Bedankt voor de 

mooie jaren aan iedereen die op avontuur trekt. Gelukkig is er nog steeds onze 
alleenstaande moedre (Ruth Reunes, VB red.), die met een tomeloze inzet voor 

haar kroost (dat zootje ongeregeld dat zich leiders noemt, red.) zorgt en er ook 
nog eens in slaagt steeds de puntjes op de i te zetten, mooi! Verder wens ik alle 
leiders die nog even blijven nog veel succes. Het is met een gerust gemoed dat 

wij de fakkel doorgeven aan jullie. Wij keken en zagen dat het wel goed komt.  

Er was dan ook veel om naar te kijken afgelopen jaar. Een kort overzicht vraagt 

u? Komt er aan! Er was vooreerst elke chirozondag, gevuld met gekke nieuwe 
activiteiten waar op zondagavond thuis ongetwijfeld nog even over nagekeuveld 
werd. Onze dia/streekbierenavond sloeg de bal niet mis, jawaddedadde! Ook de 

mosselsouper was zoals vanouds weer een avond om U tegen te zeggen. UUUUUU! 
En als kers op de taart was er natuurlijk ons feestweekend: veel enthousiaste 

aanwezigen, een fijne samenwerking met onze zusterchiro en een opperbeste 
chirosfeer maakten er een knaller van formaat van. Aan allen die hierop aanwezig 
waren: proficiat! Aan allen die er voor ongetwijfeld valabele redenen niet bij 

waren: jammer, probeer binnen 5 jaar nog eens, u heeft iets geweldigs gemist! 

Nu rest ons enkel nog reikhalzend uit te kijken naar het kamp, dat op 

leidingsweekend reeds in elkaar gebokst werd. Voor sommigen onder ons wordt 
het het laatste, voor anderen het eerste als leider. In ieder geval, we hebben 
allemaal een goede reden om ons 100% te smijten. Ons thema, Indiana Jones leek 

ons een spannend en uitdagend verhaal waar we veel kanten mee uit kunnen. Wat 
zal dat geven? Ik kijk er in ieder geval naar uit! Aan suspense zal het zeker niet 

ontbreken… 

En zo komt deze tekst reeds ten einde. Ik kan mij uw gekreun al voorstellen omdat 
deze meesterlijke proza geen vervolg krijgt, u verwachtte immers een epos van 

meerdere bladzijden? Maar niet getreurd, andere schrijvers hebben geprobeerd dit 
boekje even boeiend te houden en zijn daar ongetwijfeld in geslaagd (of ze hebben 

toch hun best gedaan red.). Aangezien het de laatste keer is dat ik u toeschrijf als 
groeps zeg ik welgemeend “Gegroet en adieu”. 

 

Kint, de groeps 
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  Het kampthema 
(Intro van Indiana Jones begint te spelen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiana hoorde deze tune wel vaker wanneer hij in zijn stamcafé “de vehemente 

avonturier” een pintje dronk.  

Deze keer was hij direct na zijn aankomst naar hier gekomen om te bekomen van 
zijn avonturen in het verre Syrië. De barman bracht net een derde pintje. Wanneer 

deze een nieuwe onderlegger klaarlegde zag Indiana in een flits op de onderkant 
van het bierviltje een schatkaart !  Een nieuw avontuur kon beginnen!  

Wat was hij enthousiast! Maar het bleek uiteindelijk de nieuwe reclamestunt van 
Orval te zijn “vind eens een schat in je brouwerij”.  

“Spijtig”  dacht Indiana “het kan niet altijd zo gemakkelijk gaan als in de Jommeke 
strips natuurlijk”. Of was het nu Bommeke? Jerommeke? Charlestonneke? 
Stommeke? Filliberke? … 

Terwijl hij hierover aan het nadenken was kwam er een in zwarte kleren gehulde 
man naast hem zitten. Het duurde even voor Indiana uit zijn peinzingen ontwaakte 

en de man opmerkte. “Kan ik u helpen?” vroeg hij. “Indiana? Indiana Jones?” vroeg 
de man. “Ja dat ben ik, zie je hier nog andere mensen met een hoed en een zweep 
misschien?” reageerde Indiana gepikeerd. Hij vond de man maar verdacht en was 

dan ook op zijn hoede. “Ik ben gestuurd door mijn meester met een boodschap” 
zei de vreemde man. “Zeg mij eerst wie je meester is, voor ik zijn boodschap 

aanhoor” repliceerde Indiana.  

Het was niet de eerste keer dat hij werd lastiggevallen door vreemde individuen 
dus hij wist wat hij moest doen: zoveel mogelijk te weten komen. “Mijn meester 

is Baron George Lannistér. Hij heeft mij gestuurd om te zorgen dat u zo snel 
mogelijk naar de archeologisch site van de verdoemde springstok komt, het gaat 

om een kwestie van leven of dood”. De vreemde man had fluisterend gepraat 
waardoor sommige naburige cafégangers gestopt waren met keuvelen en 
nieuwsgierig probeerde te horen waar het gesprek over ging. Indiana wist echter 

waar het om ging: zijn vroegere vriend en bondgenoot George Lannistér had 
waarschijnlijk een belangrijke ontdekking gedaan op de site van de vervloekte 

springstok maar had een ervaren archeoloog nodig om de opgravingen verder te 
leiden. Een uitmuntend archeoloog en ontdekkingsreiziger, dat was Indiana zeker. 
Talloze levensbedreigende situaties had hij reeds overwonnen en tientallen landen 

had hij al afgereisd dus hij zag deze uitdaging ook direct zitten.  
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Het kampthema 
 

“Je meester is een goede vriend van mij en het mysterie van de vervloekte 
springstok is één van de meest geheimzinnige vertelsels die er zijn dus … ik ben 
zeker geïnteresseerd in je voorstel om naar de site te reizen. “Oh dank u heer 

Indiana” zei de man. “Mijn meester hoopt dat u zo snel mogelijk kan komen want 
er zijn reeds enkele kapers op de kust die eveneens op zoek zijn naar wat er zich 

bevindt op de site.”  

“Ik had niet anders verwacht” zei Indiana. “Ik ook niet”, zei de man. “Maar ik had 
het nog iets meer verwacht dan jou”, zei Indiana dan weer, en daar bleef het bij. 

“Er staat een vliegtuig klaar om u naar de site van de verdoemde springstok te 
brengen heer Indiana, binnen 2uur vertrekken we”. Indiana knikte en vertrok naar 

zijn hotelkamer om zijn spullen te nemen, oh wat had hij zin in dit avontuur!  
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 Sloebers 
 

Geachte, 
 
Liefste Sloebers, broeders, metgezellen, amigo’s en strijdmakkers. We kregen zo-
net een strikt geheime opdracht van de Beruchte Trefpuntse Veiligheidsdienst (aka 

BTV). Men meldde ons de verontrustende verdwijning van de ‘Ark Des Kameraad-
schap’. Deze gewijde kist moet zo snel mogelijk opgespoord en teruggebracht wor-

den naar diens rechtmatige eigenaar. Het belooft beslist geen banale karwei te 
worden. En daarbij komt nog eens de tikkende tijdsdruk van amper 6 dagen. 
 

Daarmee roepen we u op: “Kom ons bijstaan in onze epische eindstrijd!” Maar 
solide Sloeber, weet dat je in het verre zuiden van België zal terechtkomen. In een 

landstreek vol frivole waterwegjes en golvende heuvels, sommigen voorzien van 
prachtige wouden en ettelijke groene zeilen in de vorm van een tent. Het is er een 
ware oase aan plezier en amusement waar we onze finale zoektocht zullen starten.  

 
Wij staan alvast aan de startlijn, wachtend op het verlossende startschot op 10 

augustus 2014.  
We hopen dat ook jij klaar bent om dit avontuur aan te vatten. 
 

Veel liefs, 

Henry Walton Jaritsen jr. en Remy Marshall Fondsken jr. 

 
PS: Vergeet je themakleren rond het thema Avonturiers –  
National Geographic niet! 

 
Alvast veel kleur plezier: 
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 Speelclub 
 

Indiana Jones stond op. Na de spannende avonturen die 
hij afgelopen week had beleefd zat  hij natuurlijk met 

een klein hongertje. Hij nam een kommetje en goot het 
vol met cornflakes. Op de achterkant van de doos zag 
hij plots een vreemde tekening: een schatkaart! In de 

tekstballon van Tony de tijger stond dat deze schatkaart 
naar de lang verloren bron van eeuwige jeugd leidde. 

Indiana Jones vertrok meteen enthousiast op expeditie.  
 
Op datzelfde moment zag Dr. Plasma dezelfde schatkaart op 

de achterkant van een fles shampoo tegen roos. Hij had na-
melijk nogal veel last van pellekes. Dr. Plasma bedacht met-

een een snood plannetje om eindelijk wereldheerschappij te 
bekomen. Vorige week had hij namelijk “Win 4 Life” gewon-
nen, en dat in combinatie met eeuwige jeugd zou de wereld-

economie ongetwijfeld doen instorten. Ook hij haastte zich om  
samen met zijn hulpje Schmoefel de bron van eeuwige jeugd 

te vinden… 
 
 

Wil jij weten hoe dit spannende avontuur afloopt? Bekijk de rest van het verhaal 
dan op de chirosite! Je vind het onder de rubriek “nieuws”. 

 
Ps.: breng zeker een witte T-Shirt mee op kamp die niet wit terug zal keren naar 

huis. Moehahahahaha… 
 
 

 
 

 
 
 
Het avontuur gaat verder op... 
 
www.ChiroTrefpunt.be 
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Rakkers 
 

GEZOCHT (M) INDIANA JONES LOOK-A-LIKE 
 

Ons bedrijf gaat deze zomervakantie opzoek naar de 

beste Indiana Jones Look-A-Like van Villers-St-
Gertude. Hiervoor zoeken wij nog dringend een bende 
amusante rakkers die deze uitdaging willen aangaan. 

Aan deze jobaanbieding zijn natuurlijk een aantal 
strenge voorwaarden gekoppeld. De vereisten voor de 

aanbieding vind u hieronder. 
 
Vereisten  

 10 tot 12 jaar zijn bij vertrek 
 avontuurlijk zijn ingesteld 

 een getuigschrift van het volgen van kleuteronder-
wijs kunnen voorleggen 

 in het bezit zijn van een cowboyhoed, een bijpas-

send zweep en eventueel een vlindernetje  
 beschikbaar zijn gedurende de periode van 6 tot 16 augustus 2014 

 niet bang zijn van slangen, vogelspinnen, gifkikkers, kaaimannen, enz. 
 goede aardrijks- en geschiedkundige kennis is een pluspunt 

 
Wij bieden  
 10 dagen ongelofelijk plezier  

 3 geweldig enthousiaste leiders 
 kost en inwoon (in knus uitgeruste nieuwbouwtenten) 

 beste catering in een straal van 150m 
 nog pak meer extralegale voordelen  
 

Bent u geïnteresseerd in deze vacature schrijf dan een gele briefkaart met 
vermelding van uw naam en korte versie van uw CV naar volgend adres:  

 
BVBA vindulookalikeenkoo 
Nijverheidsweg 102 

9820 MERELBEKE 
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Toppers 
Morse voor beginners  

 

/toet/tuta/bolletjestreepje/mitch/tuta/   
/MITCH/streepje/lang/lang/tuta/streepstreep/bolletjestreepje/, 

/wandels/tuta/tuta/niels/   /lang/niels/tuta/tut/pieptuut/tuta/streepstreep/   

/puut/tuta/mitch/   /langkort/tuta/mitch/   
/streepje/piep/mitch/bliep/pieptuut/bliptuut/puut/tuta/streepstreep/tuta/piep/   
/wandels/piepiep/piep/   /wandels/streepje/niels/tuutut/tuta/piep/bolletje/   

/mitch/tuta/tutuut/bolletjestreepje/mitch/bliptuut/tuta/; 

/langkort/tuta/mitch/   /tutuut/piepiep/puut/lang/   
/tuutut/piepiep/piepiep/mitch/   /bolletje/tuta/   

/streepje/piep/tuta/wandels/tuta/piep/piepiep/piepiep/streepstreep/toet/piepiep/
piepiep/streepstreep/   /piepje/pieptuut/bliptuut/bolletjestreepje/   

/tut/pieptuut/bliptuut/piep/.   /piepje/pieptuut/bliptuut/   
/tutuut/kortlang/piep/piep/tuta/piep/   /piep/pieptuut/tuta/mitch/   
/piepje/piepiep/bliep/langkort/mitch/tuta/piep/   /streepje/lang/   /bolletje/tuta/   

/mitch/piepje/tuta/tuta/bolletje/piepiep/piepiep/tuutut/bolletjestreepje/tuta/   
/tuta/piep/   /bolletje/tuta/   /wandels/tuta/niels/tuta/   

/tuutut/tuta/piep/pieptuut/piepiep/niels/tuta/   
/bolletjestreepje/lang/tuta/niels/niels/tuta/mitch/bliptuut/tuta/bolletjestreepje/.    

/streepje/puut/bolletje/piepiep/mitch/   /piepje/tuta/   /streepje/lang/   
/tutuut/piepiep/puut/lang/   /mitch/pieptuut/tuta/piep/   

/bolletje/piepiep/tuutut/tuta/piep/   /tut/streepje/piep/bolletje/tuta/streepstreep/   
/tuta/niels/tuta/tutuut/mitch/streepstreep/pieptuut/bliep/pieptuut/mitch/tuta/pie

ptuut/mitch/   /tuta/piep/   
/pieptuut/piep/mitch/tuta/streepstreep/piep/tuta/mitch/   
/tut/pieptuut/mitch/mitch/tuta/piep/,   /tut/kortlang/niels/niels/tuta/piep/   

/piepje/tuta/   /wandels/streepje/streepje/streepstreep/   /tuta/tuta/piep/   
/bolletje/piepiep/tuutut/   /bolletje/tuta/   

/piepje/pieptuut/puut/pieptuut/niels/mitch/tuta/piep/mitch/   
/streepje/lang/tut/tuta/mitch/mitch/tuta/piep/.   
/langkort/pieptuut/tuta/streepstreep/   /tut/piepiep/niels/   

/bolletje/piepiep/piep/,   /piep/piepiep/   /bolletje/tuta/   /langkort/tuta/mitch/   
/piepiep/piepiep/piep/wandels/streepje/tuta/streepstreep/tuta/piep/   

/wandels/piepiep/piep/   
/pieptuut/piep/mitch/tuta/streepstreep/piep/tuta/mitch/,   

/tut/piepje/piepiep/piepiep/streepstreep/   
/tuutut/tuta/tuutut/piepiep/puut/tuta/bolletje/   
/tutuut/kortlang/piep/piep/tuta/piep/   

/piepje/streepje/streepstreep/bolletje/tuta/piep/.   /langkort/tuta/mitch/   
/bliep/streepje/bolletje/tuta/piepje/streepje/streepje/streepstreep/bolletje/   

/pieptuut/bolletjestreepje/   
“/lang/piepiep/streepstreep/piepiep/bolletjestreepje/streepje/niels/toet/streepje/
streepje/puut/”.   /niels/piepiep/piep/tuutut/   /niels/tuta/wandels/tuta/    

 



 

12 
 

Toppers 
 

/pieptuut/piep/bolletje/pieptuut/piepiep/piep/piepiep/   

/bliptuut/streepje/piep/tuta/bolletjestreepje/! 

/tuutut/streepstreep/streepje/tuta/mitch/tuta/piep/.   
/KORTLANG/tuutut/langkort/! 

/bolletje/tuta/   /niels/tuta/pieptuut/bolletje/tuta/streepstreep/bolletjestreepje/ 

Mitch, Niels, Wandels 

A B C D E F 

piepiep toet bliep bolletje tuta puuut 

G H I J K L 

tuutut langkort pieptuut bliptuut tutuut niels 

M N O P Q R 

puut piep streepje lang kort streepstreep 

S T U V W X 

bolletjestreepje mitch kortlang wandels piepje tuut 

Y Z     

putuut tut     

      

Belangrijk: 
 

Extra aandacht voor de 2-daagse: 

 Een (goede) slaapzak 

 Een matje 

 Een drinkfles 

 Goede/stevige stapschoenen 

 Goede kousen 

 Degelijke regenjas 

 Goedkope vuilzak & 2 losse plastic zakjes 

 Krantenpapier (om schoenen te drogen) 

 GEEN (ZAK)MES! & elektronica 

 Centjes; 15 € 

 Een degelijke rugzak 

 

Een rugzak groot genoeg om minstens een slaapzak, matje, een pull, een 

drinkfles en eten te vervoeren. Liefst een rugzak die gemakkelijk gedragen 
kan worden.  
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Seppe 
 
 

Jasper 
 

 
Ward 
 

 
Tanguy 

 
 
De Kerels 
(voornamelijk PJ) 

Kerels 
 

Beste kerels , 
 
Voor dat we aan het kamp beginnen zou ik graag hebben dat jullie dit ‘kerel-

examen’ invullen.  
Dit examen toetst jullie totaal niet relevante kennis over een allerlei aan 

onderwerpen. 
Er zullen momenten zijn dat je denkt ‘dit is te moeilijk’, ‘dit is onmogelijk’ of ‘dit 

is zelf moeilijker dan de reglementen van politiespel’. Op die momenten moeten 
jullie doorzetten en toch iets proberen neer te schrijven. Een voldoende halen is 
toch een minimum om een volwaardig kerel te kunnen zijn.  

  

Veel succes !  

VRAAG 1  

Wat is het leeftijdsverschil tussen de oudste en jongste kerel ?  

____________________ 

VRAAG 2  

Wat was het kampthema in het jaar 2010 ?   

____________________ 

VRAAG 3  

In welke gemeente/stad is de OH! momenteel gevestigd ?  

____________________ 

 

VRAAG 4  
 
Verbindt de uitspraken met de juiste persoon.  
 
 

 ‘Mag ik in mijn 
onderbroek fiet-
sen leider ?’  

 ‘Neen ik ga niet 
van mijn hek af 

neen’  

 ‘Sorry leider’  

 ‘COLA’S leider’  

 ‘ NEE TANGUY 
NEE ALEE 

TANGUY’  
 

 

    

    

    

     

  

‘ School of sitting on the sofa ‘ 
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Kerels 
 

VRAAG 5 

 

Hoeveel cola’s ( streepjes op de dranklijst ) had Tanguy op de laatste 

Chirozondag ?  

____________________ 

 

VRAAG 6 

 

a) Waarvoor staat de naam ‘Maranni’ ? _________________________ 

b) Van welk merk zijn de goedkoopste ijsjes die je kan vinden in deze winkel ? 

______________ 

c) Hoeveel ijsjes zitten er in zo 1 doos ? _________________________ 

 
 
 

VRAAG 7 

Stelling:  

Op een zomerse zondagnamiddag is er een 
groep kerels die, zoals wel vaker, in de 
zetel zitten op het Chiroheem. De leider 

start de Chiro-zondag met het uitleggen 
van het spel dat ze die namiddag gaan 

spelen. Om zeker te zijn dat iedereen het 
goed snapt doet hij de uitleg een 3 tal keer 
en vat dan nog eens alles kort samen. Na 

nog eens te vragen of iedereen het snapt 
en een volmondig ‘jaaa’ als antwoord te 

krijgen wordt het spel gestart.  
Na ongeveer een halfuur spelen is er 
1 iemand die niets snapt van het spel en 

overduidelijk niet één woord van de uitleg 
gehoord heeft. (let op: het gaat hier niet 

over degenen die het spel niet snappen 
maar de uitleg wél gehoord hebben).  
 

Vul hieronder de volledige naam van deze persoon in.  

_________________________ 
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VRAAG 8  

Vul de lyrics van onderstaande nummers aan  :  

Zombie - PCP 
 

With their tanks and their bombs  
And their bombs and their guns 
In your head, in your head, they are crying... 
 
What’s in your heaaaaad ( BAM BAM BAM ) 

In your heaaaadd  
 
__________ , ___________ , __________  

 
 
 

Coone ft. Ambassador Inc – Come take my hand  
 
I know a place where the sun's always shining 

With _________________ around everywhere 

Come take my hand 

I'll show you, __________________________ 

I know this place, it's deep down inside you 

 

 

 
 
 
 
  
 

 

 

Zo dat was de laatste vraag !  
 

Ik ben er zeker van dat jullie een goed examen 
afgelegd hebben. Bij een onvoldoende zie ik mij wel 

genoodzaakt om jullie te laten zakken naar de 
sloebers. tot op kamp !  
 

 

 

IS OUR STYLE  

I know a place where people are not fighting 

With ___________________ around everywhere 

Come take my hand 

I'll show you, _________________ 

I know this place, it's deep down inside you 

Come take my hand 

I'll lead you, ______________ 

To ____________, it's deep down inside of you 

 

____________________ , ____________________ 
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Dagindeling 
 

07u00: De vroege vogels springen uit de veren. (Wekdienst staat op). 

07u05:  De wekdienst wekt de andere leiders. 

07u15:  De leiders doen er alles aan om de jongens uit bed te krijgen. 

07u25:  Er wordt tweemaal gefloten: hup met de beentjes! Neem je wasbassin 
mee, we gaan ochtendturnen. 

07u35:  Om volledig wakker te worden gaan we ons wassen met het frisse 

water van de beek, brrr! 

07u55: Er wordt driemaal gefloten: in perfect uniform naar de ochtendforma-

tie. Vervolgens nemen we een stevig ontbijt. 

08u45:  Na het ontbijt doen we ons uniform uit en onze spelkledij aan. 

09u00:  We gaan van start met onze hilarische ochtendactiviteiten. 

11u55:  Middagformatie en verdeling van de brieven en postpakketjes. 

12u00:  We gaan naar de shelter, en eten het lekkers dat de keuken klaarge-
maakt heeft. 

12u45:  Na het eten nemen we een siësta om al dat heerlijks te laten zakken. 

14u00:  Er wordt één maal gefloten: de leiders komen samen voor een kleine 
vergadering. 

14u15:  Iedereen amuseert zich rot tijdens de middagactiviteiten. 

18u05:  Avondformatie, gevolgd door een verrukkelijk avondmaal. 

19u30:  Terwijl het zonnetje langzaam onder gaat, gaan wij door met onze 

avondactiviteiten. 

21u00:  De jongste afdelingen gaan slapen, dus wees stil op het terrein. 

21u30:  De rakkers en toppers kruipen in hun slaapzak. 

22u00:  De kerels gaan naar hun slaaptent. 

22u30:  De leidersvergadering gaat van start: de activiteiten en diensten wor-
den besproken. 
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Kampmenu 
 

Datum Ontbijt Middagmaal Avondmaal 

Zondag 3 augustus 
 

voorwacht 

 brood, kaas, hesp frietkot 

Maandag 4 
augustus 
 
voorwacht 

brood, koffie, 

choco, confituur 

brood, kaas, salami, 

préparé 

worst, appelmoes, 

aardappelen 

Dinsdag 5 augustus 
 
voorwacht 

brood, koffie, 

choco, confituur 

omelet barbecue 

Woensdag 6 
augustus 

 
 

brood, koffie, 

choco, confituur 

preisoep, belegd 

broodje 

spaghetti bolognese 

Donderdag 7 
augustus  
 
 

brood, koffie, 

choco, confituur, 

peperkoek 

kalkoenschnitzel, 

boontjes, erwtjes en 

worteltjes, 

aardappelen 

courgettesoep, 

boterham, beleg, 

komkommers en 

tomaten 
Vrijdag 8 augustus 
 

brood, koffie, 

choco, confituur 

vol-au-vent, sla, 

tomaat, puree 

tomatensoep, 

boterham, beleg 
Zaterdag 9 
augustus 
 
 

brood, koffie, 

choco, confituur, 

speculoos 

fish sticks, 

spinaziestoemp 

belegd broodje met 

worst op de 

barbecue, 

komkommers, 

tomaten 
Zondag 10 
augustus 
 
bezoekdag  

brood, koffie, 

chocomelk, 

choco, confituur 

tomatensoep met 

balletjes, boterham, 

beleg  

croque monsieur of 

croque hawaï  

Maandag 11 
augustus  

 
 

brood, koffie, 

choco, confituur 

frikandon met 

kriekjes, 

aardappelen 

groentesoep, 

boterham met beleg, 

komkommers en 

tomaten 
Dinsdag 12 
augustus 
 
dagtocht / 

tweedaagse 

brood, koffie, 

chocomelk, 

choco, confituur 

eieren voor 

2daagse 

? tagliatelli met 

spinazie, spekjes en 

mozzarella 

Woensdag 13 
augustus  
 

tweedaagse 

brood, koffie, 

choco, confituur 

wortelsoep, 

boterham, beleg, 

komkommers en 

tomaten 

stoverij met frietjes 

en appelmoes 

Donderdag 14 

augustus 
 
 

brood, koffie, 

choco, confituur 

broccolisoep, 

boterham met beleg 

Italiaanse avond met 

pizza en lasagne 

Vrijdag 15 augustus 
 

 

brood, koffie, 

choco, confituur 

macaroni met kaas 

en hesp 

hotdog 

Zaterdag 16 
augustus 

brood, koffie, 

choco, confituur 

boterham met beleg  
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Leidingsploeg 
 

Deze bende avonturiers  zullen zorgen voor ongelooflijke belevenissen, spannende 
achtervolgingen en uitdagende queesten in de weidse omgeving van Villers st. 

Gertrude. 

Vertrouw hen met je leven, zij kennen als geen ander de verschillende paden van 
het avontuur !!  

Dr. Cemento Armato 

- Het zal vannacht weer donker zijn 
  
Favoriete wapen naast de zweep: Stalen tip 
  

Grootste ontdekking: kan slaven drijven 
  

Vrouwelijke side-kick: Lindsay de Visser (van 

Willy’s & Marjetten) 
  

Exotische vakantiebestemming: De Ardennen 
 

Ik neem enkel mijn hoed af om:  
mijn veiligheidshelm op te zetten 

 

 

Indiana k’zit liever in m’n veranda 
- Wat je door een ander laat doen, is meestal beter 
 
Favoriete wapen naast zweep: Yperiet   
 

Grootste ontdekking: Ironie 
 
Vrouwelijke side-kick: Conchita Wurst 
 

Exotische vakantiebestemming: Mijnen tuin is al 

verre genoeg !  
 

Ik neem enkel mijn hoed af om:  
Overhoeks binnenkantpaal binnen te koppen! 

 

Remy Marshall Fondsken 
- 't Zijn toeren, he 
 

Favoriete wapen naast de zweep: scoutshemd 
 

Grootste ontdekking: slaapzak 
 

Vrouwelijke side-kick: Doornroosje 
 

Exotische vakantiebestemming: Merelbeke Flora 
 

Ik neem enkel mijn hoed af om:  
een nieuwe te passen 
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Leidingsploeg 
 

 

 

Koen Va liD alias KVR 

- Liever een dode held dan een levende lafaard 
 
Favoriete wapen naast de zweep: 
Een volautomatisch nietpistool, zonder beveiliging 

 

Grootste ontdekking:  
oude Egyptische beschaving in Gent 

 

Vrouwelijke side-kick:  vrouwelijke Eenhoornbaby 
 

Exotische vakantiebestemming:  
‘t eilandje aan de Schelde 

 

Ik neem enkel mijn hoed af om: te bedelen 
 

Kintiana Jones 

- Wat een malle hoed  

 
Favoriete wapen naast zweep: Cholera 
 

Grootste ontdekking: Schurkenstaten 
 

Vrouwelijke side-kick: Hello Kitty 
 

Exotische vakantiebestemming: Bottelare city  
 

Ik neem enkel mijn hoed af om: 
hem ergens kwijt te raken 

 

 

Long Round 
- Beter een vogel in je hand, dan je hand in een vogel  
 
Favoriete wapen naast de zweep: 
spuitbus in combinatie met aansteker 

 

Grootste ontdekking:  
Ik heb een talent in lenen zonder te vragen 
 

Vrouwelijke side-kick:  
Geprobeerd, erdoor afgewezen  
 

Exotische vakantiebestemming:  
Castilla del Lemberge 
 

Ik neem enkel mijn hoed af om:  
M’n haar te modelleren  
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Leidingsploeg 
 

Jari aka Jaritsjen 

- I got 99 problems, but a bitch ain’t one 

 
Favoriete wapen naast de zweep:  
De kracht van het woord 

 

Grootste ontdekking: The Notebook 
 

Vrouwelijke side-kick:  
Die ene muze van café Sport 
 

Exotische vakantiebestemming: Over ‘t Water 
 

Ik zet enkel mijn hoed op om: 
Te poseren voor deze foto 

 

 

Mich El Cuveé II 
- Als’t voor te boefen is, kan ik wel eens afkomen - 
 

Favoriete wapen naast de zweep: iets om te eten 
 

Grootste ontdekking: groot, zeer groot  
 

Vrouwelijke side-kick: Ik ben perfect zelfstandig 
 

Exotische vakantiebestemming: De Zuidpool  
 

Ik neem enkel mijn hoed af om: eens in mijn haar te 

scharten 
 

 

Little Tsjeef 

  - Iets te melig dat niet de moeite was om te kopiëren - 

 
Favoriete wapen naast de zweep: 
hockeystick met vleesvork erop, me tape enal 

vastgemaakt, gelijk da spelletje  

eh van velde, ge kent da wel eh het grote prik en 

stek  
spel ma dan me een vleesvork ipv een gewone vork  

 

Grootste ontdekking: het leven 
 

Vrouwelijke side-kick: Sorry, ik werk alleen 
 

Exotische vakantiebestemming: Tenerifé 
 

Ik neem enkel mijn hoed af om: Mij te vermommen  
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Leidingsploeg 

 
Andrea Bocelli Jones 

- If you're good at something , never do it for free 
 
Favoriete wapen naast de zweep: Gameboy Color 
 

Grootste ontdekking: je linker duim rechts staat  
 

Vrouwelijke side-kick: iemand met een leren jacket  
 

Exotische vakantiebestemming: de kelder van 

Disneyland 
 

Ik neem enkel mijn hoed af om:  
De dames te begroeten 
 

 

   

De Heilige St. Pantoffel 

- Al is een ketter nog zo snel, de kogel achterhaalt ‘m wel  
 

Favoriete wapen naast de zweep: 

een omgekeerd brandend kruisbeeld 
 
Grootste ontdekking: 
Hoe bouw ik een ark voor dummies 
 

Vrouwelijke side-kick: Maria, Moeder van God 
 

Exotische vakantiebestemming: Het Aards Paradijs 
 

    Ik neem enkel mijn hoed af om: te bidden 
 

 

MR. STEVENS 

- Beter compleet zot dan maar een halve gare 
 

Favoriete wapen naast de zweep: 

de vlaggenmast met goed veel nagels uit  ! 

 
Grootste ontdekking: 
Het vreedzame land Midden-Korea 

 

Vrouwelijke side-kick: Twerkende Miley Cyrus  
 

Exotische vakantiebestemming: Legoland  
 

Ik neem enkel mijn hoed af om:  
Robert Downey JR. te begroeten 
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Volwassen Begeleidster 
 

 

Moeder 
- Een spel speel je om te winnen 

Favoriete wapen naast de zweep: Pek en Veren 
 

Grootste ontdekking: Chiro Trefpunt 
 

Vrouwelijke side-kick: 
de volledige cast van FC de Kampioenen 

 

Exotische vakantiebestemming: IJsland  
 

Ik neem enkel mijn hoed af om: 
mijn haar te wassen , eenmaal daags op kamp 

dus 

 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Doolhof 
Was het links? Of toch rechts? Indiana Jones en zijn vader gingen een verschillende 
kant uit en zijn de weg kwijtgeraakt. Help jij hen om terug bij elkaar te komen? 
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Keukenploeg 
 

 

Welkom bij TrefPunt INC. 

Wij zijn een aerodynamische onderneming met 

een positieve kijk op de toekomst. Ons doel is 
om kinderen meer buiten te doen spelen, en dat 

liefst met zoveel mogelijk. Plezier maken is onze 
corebusiness.  

We werken met milieuvriendelijke grondstoffen 

en prachtige mensen. Zonder ons personeel 
zouden we niet staan waar we vandaag zijn. 
Daarom zouden we ze graag even kort 

voorstellen. 

- Mr. Trefpunt, CEO TrefPunt Industries 

 

 

 

Dagelijks bestuur 

 

 

 

 

 

Functie in de keukentent:  
Saus binden en 
schaterlachen 

Functie buiten de 
keukentent: Emotionele 
bijstand, iedereen 
voorzien van een 
prachtige snor 

Favoriet ingrediënt : 
koriander 

 

Jeu-Jeu 

Functie in de keukentent:  
voorzien van amusement, 
sfeer en dat tikkeltje 
gevaar 

Functie buiten de 
keukentent: voorgaande 
functie geld hier opnieuw, 
maar dan nog meer 

Favoriet ingrediënt : 
groenten uit zijn 
volkstuintje 

V-Selie 
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Keukenploeg 
 

Klantendienst 

 

Floor Managers 

 

 

 

 

Functie in de keukentent:  
Master Chef 

Functie buiten de 
keukentent: rondrijden 
met zijn gifgroene auto 
en bergbeklimmen 

Favoriet ingrediënt : corn 
beef (uit blik natuurlijk) 

 

Wee-Pee 

Functie in de keukentent:  
patatten jassen met een 
scalpel 

Functie buiten de 
keukentent:  mensenlevens 
redden (klinkt zeer 
spannend) 

Favoriet ingrediënt :  
zilveruitjes met sap 

Raes 

Functie in de keukentent: 
Vleesspecialist en 
undercoveragent 

Functie buiten de 
keukentent: Rondrijden 
met zijn bestelwagen naar 
de volgende missie 

Favoriet ingrediënt: 
paneermeel 

 

Naudts 

Functie in de keukentent: 
Dessertjes maken 

Functie buiten de 
keukentent: Uitleggen wat 
je met een tubbe moet 
doen, zingen 

Favoriet ingrediënt: zeer 
pikante pepers 

Iris 
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Keukenploeg 

 

Human Resources 

 

Onderzoek en ontwikkeling 

 

 

 

Functie in de keukentent: 
Groentjes snijden 

Functie buiten de 
keukentent: Doet de zon 
stralen als ze lacht 

Favoriet ingrediënt: 
bakbananen 

 

Fien 

Functie in de keukentent: 
Zorgen dat de afwas 
gedaan wordt 

Functie buiten de 
keukentent: van iets saais 
iets zaligs maken, harten 
stelen 

Favoriet ingrediënt:  
warmoes 

Maes 

Functie in de keukentent: 
balletjes met soep maken, 
of omgekeerd 

Functie buiten de 
keukentent: zorgen dat de 
kindjes hun groenten 
opeten 

Favoriet ingrediënt: 
Maïzena 

 

Tine 

Functie in de keukentent: 
Motiveren en reguleren 

Functie buiten de 
keukentent: testen of de 
beek koud genoeg is voor 
een plonsje 

Favoriet ingrediënt: 
Stervrucht 

Hannah 
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Reisinformatie 
 

 
Bagage binnenbrengen 
Vrijdag 01/08 van 19u tot 20u op onze eigen lokalen (Kloosterstraat 21a). Wie dan 

niet kan komen, kan nog in extremis zijn bagage binnenbrengen de dag erna voor 
14u. 
 
Treinreis  
 

Heenreis  
Woensdag 06/08/14 

 
Afspraak stipt om 12:20 aan Merelbeke station.  
 

Formatie om 12:35 
 

 
12:49 Merelbeke → 12:54 Gent-Sint-Pieters (L1882) 
13:25 Gent-Sint-Pieters → 15:00 Luik Guiilemins (IC 512) 
15:22 Luik Guiilemins → 16:07 Bomal (L5565) 
 
Vertrek sloebers 

De sloebers komen samen met hun ouders toe op de bezoekdag en vertrekken 
samen met de andere afdelingen op 16/08/14 met de trein terug naar huis. 
 

Terugreis  
 

Zaterdag 16/08/14 
 

15:08 Bomal → 12:54 Luik Guiilemins (L1882) 
13:25 Luik Guiilemins → 15:00 Gent-Sint-Pieters (IC 512) 
15:22 Gent-Sint-Pieters → 18:26 Merelbeke (L5565) 
 

Afhalen bagage  
Vrijdag 17/08 van 19u tot 20u30 op onze eigen lokalen (Kloosterstraat 21a). Als 
u niet achter 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 uitgesteld worden.  
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Briefwisseling 
 

Onze stoere avonturiers hebben vanbinnen een hart van goud. Dit steken ze niet 
onder stoelen of banken. Ook al zijn ze een fel jong geweld, krijgen de Trefpunters 

ook al ne keer geirne nen goeien brief. Al uw (liefdes)brieven, klingelende enve-
loppen en postpakketten kunt u dus opsturen naar het onderstaande adres. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Naam Trefpunter 

Chiro Trefpunt 

Rouxhet Benoît t.a.v. Chiro Trefpunt 

Rue Strya 15  

6941 Villers-Saint-Gertrude 
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Heimwee 
 

Nogal wat kleine Trefpunters hebben op kamp al eens last van heimwee. Soms 
kan een brief van mama en papa daar tegen helpen, maar soms werkt het net 

omgekeerd. Een brief van thuis kan ook een bron van heimwee worden. Om ervoor 
te zorgen dat uw kleinste spruit niet teveel heimwee krijgt, maakt u best gebruik 

van deze tips. Want hoe minder heimwee, hoe meer speelplezier. 

 

Doen: 

 Vertel wat er thuis allemaal gebeurt. Goed nieuws van het thuisfront is leuk 

om te horen. 

 Vertellen dat je hoopt dat hij zich op kamp zal amuseren is een reden meer 

om mee te doen met de spelletjes overdag. 

 

Niet doen: 

 Stuur niet elke dag een brief. Zo kan je zoon meer bezig zijn met zijn vrien-

den en minder met thuis. 

 “Wij missen je” schrijven lijkt logisch om in je brief te zetten, maar dit is 

geen goed idee. Dat lijkt vreemd, maar we weten het uit ervaring. Hierdoor 

begint uw zoon jullie ook te missen. Wens hem liever een fijn kamp toe, of 

herinner hem eraan dat jullie naar de bezoekdag komen. 
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Opendeurdag Geheime Oude Tempel 
10 Augustus 2014  |  11u30 – 18u00 

Het opperhoofd van onze oude beschaving nodigt u uit om een bezoek te brengen 
aan zijn schitterende zomerresidentie te Villers – Ste – Gertrude. Om zoveel 
mogelijk plezier aan uw dag te beleven is deze uitstap reeds voor u gepland.  

11u30:  

De paden van de jungle worden vrijgemaakt van lianen en wilde dieren. U kan 
uw auto achterlaten zodat zo weinig mogelijk van de tempel wordt beschadigd 
door uw voertuig. Gelieve niet te vroeg te komen, zodat wij alles in 
gereedheid kunnen brengen voor uw aankomst.  

12u00: 

Het opperhoofd houdt een officiële welkomsttoespraak en overloopt de dag. 

12u15 – 13u00:  

De jungle is vrij te betreden voor uw picknick. Voor een vrije bijdrage kunt 
u wat koppensnellersoep verkrijgen, gemaakt door onze hogepriesters. Vergeet 
uw persoonlijke schedel (of soepkom) dus niet! 

14u00:  

In het droogseizoen wordt het heel warm in de jungle. De bar wordt geopend. 
Er zal ook koffie en taart beschikbaar zijn. Voor de taart had het opperhoofd 
op jullie kookkunsten gerekend. Bij aankomst kunt u uw zelfgemaakte taartjes 
afgeven bij de keuken. U kunt ook bij de keuken voor een democratische prijs 
een pakje frietjes verkrijgen.  

15u00:  

Een wandeling langs de mooiste kliffen en junglepaden gaat van start. 

 

 

 

 

 

16u00:  

Tijd voor sport en spel. Een elite-team neemt het op tegen u in een wedstrijd 
voetbal. Een spelletje viking kubb is ook mogelijk. Breng gerust uw eigen 
spelen mee. 

18u00:  

Het opperhoofd houdt zijn slottoespraak, gevolgd door een toneel waarin u de 
avonturen van Indiana Jones kunt bekijken. Hierna moeten we u jammer genoeg 
vragen het terrein weer te verlaten.  

 

Tot dan, het opperhoofd 
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Routebeschrijving 
 

Adres kampterrein: rue du pont le prètre 6941 Durbuy België 

 

197 km vanuit Merelbeke, 2 uur rijden. 

In Merelbeke neem je de  E40 richting Brussel. 

In Groot Bijgaarden neem je de Brusselse ring richting E411 Namen-Luik. 

volg E25 Luik-Luxemburg. 

Neem afslag 48-Harre en volg de route de Bastogne/N30. 

Sla na 1,05 km. af op de rue du châtaignier. 

Na 1,3 km. rijd je door op de route des carrières. 

Volg deze route 1,8 km. en sla dan links af op pré-Maquet. 

Dan kom je vanzelf op de Rue des Deux-Rys houdt deze straat 2,2 km. aan. 

Sla dan rechts af op de N806 en volg dit 1,4 km. 

Neem dan een scherpe bocht naar rechts op de Aux Roches. 

Daarna is het links af zodat je terechtkomt op de Rue du Coreux. 

Sla na 1,2 km. rechts af op de rue du millénaire. 

Neem dan de eerste links op Rue Gilles Bouvet. 

 

De eerste rechts is de rue du pont le prètre, na 550m. bent u aan het 

kampterrein. 

Wij wensen u een prettige en veilige rit toe. Tot in Durbuy! 
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Algemene afspraken 
 

Voor ons kamp te Villers-Sainte-Gertrude worden er enkele afspraken gemaakt: 

 Wij, Trefpunters houden van op kamp gaan. Als we vertrekken, laten we het 
kampterrein achter zoals we het gevonden hebben. Dit kan alleen maar als 
we recycleren. We gooien ons afval in de vuilniszak en niet op de grond. 

Een proper terrein is mooi voor het oog en goed voor de natuur. Lege spuit-
bussen, batterijen geef je af aan de leiders (ook al heb je die niet nodig op 

kamp). Als we ons wassen gebruiken we milieuvriendelijke zeep.  

 We respecteren elkaar privacy. We gaan niet op avontuur in andermans 

tent. M.a.w.: leidingstenten, VB tent, keukentent, e.a. worden nooit betre-
den zonder toestemming van een leider. 

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

 Op kamp hebben wij elkaar, onze tenten, en de natuur. Dus alle elektrische 
snufjes zoals een Nintendo, mp3-speler, mobiele telefoon zijn overbodig en 
ongepast. Laat die liever thuis liggen zodat het niet kapot of verloren kan 

gaan. 

 Onze keukenploeg zorgt dagelijks voor een degelijk maal en vieruurtje dus 
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 en kerven 

niet in bomen. Wij wassen ons op de oever en zorgen ervoor dat er geen 
zeep in het water komt. 

 Op ons kampterrein zijn er geen supermarkten of buurtwinkels. Dus hopen 
geld heb je zeker niet nodig. Enkel voor postkaarten en dagtocht of twee-

daagse 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 

 

 Op ons kamp is geen plaats voor drugs! Zij die zich daar niet aan houden, 
worden onherroepelijk naar huis gestuurd. 

 Heb respect voor andermans nachtrust. Als de kleinsten gaan slapen ver-
wachten wij van de andere afdelingen stilte over het gehele terrein. Vergeet 

niet dat bijvoorbeeld 21 uur op kamp 22uur in de wereld is. 
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Ik ga op kamp en ik neem mee... 
 

 

Kledij: Ondergoed Kousen 

 Pyama T-shirts 
 Sportbroekjes Min. 3 lange broeken 

 Enkele warme truien Een goede regenvest 
 Een paar wandelschoenen Een paar sportschoenen 
 Een paar waterschoenen Gummilaarzen 

 Een zwembroek Verkleedgerief (kampthema 
en themavond: Italiaans) 

 

Eetgerief: Een drinkbeker Een soepkom 

 Een bord of gamel  
 

Wasgerij: Zeep Enkele badhanddoeken 
 Enkele wasspelden Tandpoetsgerei 

 Een waskom Enkele waslapjes 
 

Allerlei: Identiteitskaart Siskaart 
 Veldbed/luchtmatras Grote vuilniszak 

 Slaapzak Zaklamp 
 Eventueel een 2de deken of 

slaapzak 
Reservebatterij en –lampje 

 Min. 3 kapstokken Papier en schrijfgerief 
 Een zak voor vuil linnen Enkele knuffels 

 Bescherming tegen de zon Een foto van je lief 
 Enkele zakdoeken Nuttige telefoonnummers 

 

Nog enkele tips : 

 Maak eventueel voor de kleinsten een apart zakje per dag, dat is eenvoudi-
ger voor zoonlief en voor de leiding. 

 Naamteken zoveel mogelijk kledij, dit is voor ons gemakkelijker als er ver-
loren kledij zou zijn. 

 Graag vragen wij met aandrang om geen voorwerpen los aan de valies te 
hangen (plastic zak met slaapzak, wasbassin,…), dit verhindert namelijk het 
vlot laden/lossen van de camion en uit ervaring weten wij dat dit sneuvelt 

bij het laden/lossen. 
 Gelieve een milieuvriendelijke zeep mee te geven met zoonlief; we zitten 

midden in de natuur en respecteren die ook graag. 
 Siskaart wordt afgegeven bij het vertrek in het station, moest er onderweg 

iets gebeuren dan hebben wij de medische gegevens bij. 
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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 aanmer-
king. Concreet betekent dit voor Chiro Trefpunt dat het fiscaal attest enkel 

geldt voor het kamp.  

 Er geldt een maximaal aftrekbaar bedrag van €100.  

 Voor kinderen die 12 jaar werden of worden in 2014 kunnen wij enkel de 

kosten van activiteiten die voorafgingen aan hun verjaardag, in rekening 
brengen.  

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 onze de groepsleider: 

Jeroen Kint 

groepsleiding@chirotrefpunt.be 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:groepsleiding@chirotrefpunt.be
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 Tekst van een leider  
 

Sommigen noemen het een generatiewissel, anderen een frisse wind in de 
leidingsploeg. Eén ding is zeker, het voorbije jaar was anders dan de vorige. De in 

ervaring vastgeroeste leiding moest plots de routine laten varen om mee te gaan 
in de hopen enthousiasme van de “nieuwe garde”. En de eerstejaars, zoals ze wel 
eens lachend genoemd worden, zagen plots wat een engagement het is leider te 

zijn. Ze compenseerden hun “onwetendheid” met een overvloed aan inzet. Tussen 
deze generaties ontstond dan ook, onder toeziend oog van Ruth, een prachtige 

samenwerking en een hechte band. Een echte leidingsploeg. 

In samenwerking met onze vrouwelijke wederhelft hebben we Chiro Merelbeke dit 
jaar weer volledig op de kaart gezet. Niet alleen was dit werkjaar het jaar van de 
45e geslaagde mosselsouper. Ook was dit jaar het jaar met het epische 

feestweekend. 65 Jaar Chiro is iets wat niet rap vergeten zal worden. Een woord 
van dank aan het adres van alle leiders, leidsters, VB’s, oud-leiding, ouders en 

sympathisanten is dan ook zeker op zijn plaats. 

Ondanks dit meer dan geslaagde feestweekend, blijft het hoogtepunt van het jaar 
voor mij toch nog steeds die 10 daagse op een weide. Een onverklaarbaar 

verschijnsel dat bij jong en oud leeft. Ge moet als leider toch goed zot zijn om 
gans juli te knutselen en programma in elkaar te steken. Of als klein manneke niet 
kunnen slapen omdat het bijna kamp is? 

Is het misschien het gebrek aan luxe, elektriciteit of stromend water? Het feit dat 

er te weinig van onderbroek gewisseld wordt? Of de net iets te frisse beek ‘s 
ochtends? Waarschijnlijk niet, volgens mij is de oorzaak te zoeken bij het feit dat 

iedereen al eens graag zot doet. En zeg nu zelf, wat is leuker dan 10 dagen met 
uw beste kameraden u zorgeloos kunnen smijten voor de geniale spelletjes. Tien 

dagen waarin de gastjes ‘s avonds uitgeteld in slaap vallen van de ganse dag te 
spelen. Tien dagen waar elke leider zijn fantasie de vrije loop kan laten gaan en 
het kind opnieuw bovenhalen.  Op zoek naar dat ultieme kampgevoel. De glimlach 

op het gezicht van de kindjes , de geur van gras in de ochtend of het eerste bezoek 
aan de HUDO. De beste kampkeuken ter wereld en het kletteren van de regen op 

de tent. Een onbeschrijflijke mix van momenten die een kamp telkens weer tot 
een kamp maakt. 

Voor sommigen is, met spijt in het hart, hun laatste kamp aangekomen. Voor 
anderen wordt Villers-Sainte-Gertrude (opnieuw) hun eerste. Maar voor iedereen 

is het kamp iets waar al meer dan 11 maanden naar uitgekeken wordt. Ik zie het 
alvast zitten. 

En ook volgend jaar, met een nakend leidingtekort. Laat maar komen, Trefpunt is 

er klaar voor! 

 

En dat het nu maar rap kamp is, 

Een leider 
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Zotte tekst 
 

In de Ardennen op een mooie regenachtige dag was Mozeven (broer van …), gezonden door 

de almachtige Nico, op zoek naar de brandende winkelkar. Met deze winkelkar zou hij 

eindelijk hebben wat hij nodig had om zijn aanval te plegen. De aanslag op vehemente 

Andrea Bocelli. Diens nummer “Waar is Nico, is Nico hier?” was immers plagiaat. In de 

voorbije weken had Mozeven al volgende voorwerpen verzameld; De vliegende stoel, een 

vlijmscherpe scherf van een stoof en een hondje “Poeffie” genaamd. Poeffie was een zeer 

onderdanige, gehoorzame hond maar moest voor de veiligheid toch aan een zware ketting 

worden gehangen. 

Na vele omzwervingen langs gevaarlijk irritante “coties” en “kids” kwam hij onverwacht 

aan op de brunch van Moeder (die voor de gelegenheid nog een foto op instagram plaatste). 

Moeder, bekend als een grieflijk mens, kon een queeste naar de brandende winkelkar 

echter echt niet goedkeuren. Haar alternatief was Andrea lokken met een Schandalig 

Episch Intellent Terecht weekend, en hem daar overmeesteren met een “gedoopt” 

scheerapparaat. En zo geschiedde het, het weekend werd georganiseerd. Kosten nog 

moeite werden gespaard. Zelfs de grootste uitbollers  brachten hun steentje bij.  

De dag naderde, op de kinderfuif was het eindelijk zover. Andrea’s uitnodiging was 

toegekomen en, wonder boven wonder, hij was aanwezig. Hij had zelfs op voorhand 5 euro 

“overgestort”. Waarschijnlijk overtuigd door de vele kaasblokjes, zijn grote zwakte. 

Omdat Andrea niet veel zag van de film en geen goesting had in popcorn, legde hij maar 

een plaatje op. Om een onbekende reden ontstond een hevig gevecht op de tonen van 

Bocelli’s grootste hit “con te partiro”. Een gevecht tegen schaamte en vernedering. En 

dat, beste lezer, is de oorsprong van de kampdans. In het gewoel zag Nico zijn kans om 

de auteursrechten van Andrea terug te stelen.  

Nadien ging hij er als een speer vandoor op een kameel die daar toevallig ook was.  Tot 

overmaat van ramp kreeg Andrea nog last van acute pretten ook. Zijn teen was namelijk 

aan het ontsteken. Andrea gaf zich echter niet zomaar gewonnen en belde direct naar 

zijn goede vriend Donaat Deriemaeker. Donaat stopte direct met presenteren op AVS en 

kwam met zijn brandweerwagen vanuit de heuvels aangesneld. Donaat arriveerde echter 

nooit want onderweg probeerde hij de eeuwig brandende winkelkar te blussen. 

Terneergeslagen en diep tevreden vertrok Bocelli opnieuw 

huiswaarts na zijn geslaagde avontuur. 

Einde 

Die tekst is ZOT zeg ik u!  
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Bij het afscheid van… 
 

David Wandels 

2013-2014: Toppers met Mitch en Niels 
2012-2013: Kerels met Stevens 
2011-2012: Aspi's met Kint 

2010-2011: Sloebers met Stevens 
2009-2010: Speelclub met Pumba en Rinat 

 
Wandels zijn chirocarrière begon bij de rakkers, hij 
zocht een extra uitlaatklep naast de voetbal. Na een 

minder geslaagd avontuur bij de scouts kwam hij, 
meegekomen met wat klasgenoten van ‘den bergwegel’, op Chiro Trefpunt terecht. 

Het driftige kereltje dat soms zijn ‘tic‘ kreeg, kon hier zijn overtollige energie kwijt. 
Naarmate de jaren vorderden, groeide David meer in de groep en bij zijn maten. 
Hij werd rustiger en gekende uitspraken als “ik ga stoppen met voetballen” en “ik 

ga stoppen met school” kregen we meerdere malen te horen. “Ik ga stoppen met 
de Chiro” was er echter nooit bij. Programma’s maken was niet zijn sterkste kant, 

maar dat compenseerde David dit steeds ruimschoots met een sterk  staaltje 
improvisatie.  

Dat je graag voetbalde zullen de speelclubbers in uw eerste jaar leiding niet snel 

vergeten. Mede aangestuurd door Pumba en Rinat startte je hier een mooie 
leiderscarrière. Toen het gekende/beruchte duo David & Arne het jaar nadien bij 
de sloebers terecht kwam fronsten sommigen de wenkbrauwen. De sloebers 

beleefden dat jaar echter een geniaal jaar en kamp, daarmee bewezen jullie het 
ongelijk van de wantrouwenden. Genoeg van zorgbehoevende kleinmannen had je 

zin in de oudere afdelingen. Dat dit u beter lag merkten ook de aspiranten. Ze 
kwamen met plezier wekelijks ‘hun broek verslijten’. Jammer genoeg is het niet 
gelukt hen wat voetballend vermogen bij te brengen, een hopeloze zaak. Het jaar 

nadien bij de kerels bewees je nog maar eens dat je uit het goede hout was 
gesneden voor de oudere afdelingen. Een supergeslaagd jaar! Misschien ook 

omdat de tandem Stavid Warnels weer was herenigd. In de trend van de laatste 
jaren wou je graag afsluiten bij een oudere afdeling. Jammer genoeg gooiden 
omstandigheden roet in het eten. Ondanks de ‘tweede keuze’ bezorgde je met 

Mitch en Niels de Toppers een onvergetelijk jaar. En door de luxepositie bij de 
toppers kon je van tijd tot tijd toch nog bij de geliefde kerels staan.  

Zelf had hij je nooit geloofd als je tegen hem als aspirant zei dat hij 5 jaar leider 

zou zijn. 

Wij zullen ons Wandels herinneren als een uitmuntende linkervoet die graag wint.  
De niet aflatende werkkracht, om bijvoorbeeld Hudo’s te graven, zal gemist 

worden. Ook de memorabele nonchalante wandels-LKs zullen geschiedenisboeken 
ingaan. Wandels, het ga je goed en kom zeker nog maar eens langs om 
vrijdagavond rond een uur of 5 een frietje te stekken of een balletje te trappen.  
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Bij het afscheid van… 
 

Joris Pieters 

2013-2014: rakkers met Koen en Morgan 
2012-2013: speelclub met Poppe en Jesse  
2011-2012: rakkers met Niels en Penninck 

2010-2011: speelclub met Thijske 
2009-2010: sloebers met Poppe en Arne 

JP, Jeepee, tek7, Boris, Joost, toost, 

jorispieterswouterpietersjoris.. 

Je had meer bijnamen dan jaren dienst in de 
leidingsploeg. Dat wil toch al iets zeggen, aangezien ook die nog maar net op een 

hand te tellen zijn. In die jaren werd nog eens bevestigd wat we eigenlijk al wisten 
vanaf het prille begin, je bent een echte stuiker. Hoewel dit in jou geval ook zeer 
letterlijk te nemen viel, - niet ontkennen jp, de bewijzen zijn ernaar-  heeft de 

leidingsploeg er heel veel genot van gehad. De letterlijke manier heeft ons veel 
heroïsche verhalen opgeleverd, verhalen die we nog steeds niet beu verteld zijn. 

Maar ook de andere manier van stuiken konden we wel smaken. Knotsgekke 
gedachten fleurden onze avonden op het heem op, Sommige van hen deeden ons 
fronsen, sommige van hen deden ons lachen en de meeste van hen bracht extra 

leute in de zondag.  

Je was niet enkel een stuiker, je was ook een teamspeler. Samen met je voorhoofd 

paste je perfect in onze ploeg. Voor trefpunt heb je vele ochtenden en avonden 
opgeofferd. Daar zijn we je heel dankbaar voor. Op zondag was je er nagenoeg 
altijd. Niet enkel voor de ‘gasten’, maar ook voor je co’s. Jij bracht mee wat zij 

vergeten waren en jij kuiste het lokaal als zij dat vergeten waren.  

Ook de chirowietjes vonden je ongetwijfeld de tofste leider. Het werd je zelden 

beu om naar de pyjama van een sloeber te zoeken of de rakkers s’ avonds stil te 
krijgen. En de speelclubs zullen volgens mij jou voorleestallenten nooit vergeten.  

Nu je trefpunt vaarwel gaat zeggen komen er wat vragen bij me op. De eerste 

betreft het kampthema. Nu je als laatste Pieters je laatste toneeltje zal spelen 
vraag ik me af of we ooit nog zo’n edelmoedige leider zullen vinden die de 

vervelende en nutteloze rolletjes met zo’n glans zal vervullen. De andere vraag 
brengt ons terug naar een doordeweekse avond op trefpunt. Wie zal er nu het 
lokaal op de juiste temperatuur brengen, of als laatste man nog bereid zijn om een 

pintje te schellen?  

Jeepee, ik hoop voor Trefpunt dat je voor de huidige generatie ook van je inzet en 

stuiken hebt laten genieten. Want ze was zeker de moeite waard.  

Dankjewel JP 

Het was fijn om met jou in Trefpunt te zijn! 
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Bij het afscheid van… 
 

Niels Van Havermaet 

2013-2014 Toppers met Wandels en Mitch 
2012-2013 Rakkers met Penninck en Rinat 
2011-2012 Rakkers met Penninck en JP 

2010-2011 Rakkers met Kint en Poppe 
2009-2010 Rakkers met Penninck en De Lust 

 
 
Niels was er al vroeg bij als speelclubbertje,  

Je was herkenbaar met je eeuwig enthousiasme en onafscheidelijke botten 
waarmee je menig kilometers hebt afgetsjold als een volleerd bottemans. Je zat 

in een bende die alles stuk kreeg, gelukkig hadden ze jou om alles terug 
(ongeveer) (een beetje) te doen functioneren. 

Je zei niet veel, maar als je iets zei was het er toch altijd boenk op. 

Toen er werd gevraagd aan jou om op jonge leeftijd leider te worden moest je 
geen seconde twijfelen. Verantwoordelijk als je was nam je er ook de taak van 

dienstleider bij. Jou evenaren als organisator van een mosselsouper of kamp zal 
moeilijk worden voor komende generaties. Op voor- en nawacht was je bedrijvig 
in het slavendrijver zijn. Echter maakte je dit steeds goed door klaar te staan 

met stoelen, een beek en liters ouwmetenlimonaad waar tot de laatste seconde 
(of langer) van genoten werd. 

Je bleek al snel groen van hart te zijn, bij de rakkers, waar je 4 
achtereenvolgende jaren het best van jezelf hebt gegeven. Na die 4 jaar besliste 
je andere horizonten op te zoeken om met leider Wandels en Mitch een top trio 

te vormen bij de toppers. 

Hij was bedreven in mensen plagen met zoektochten naar betonbaguetten en 

verblinden van kerels met spiegels. 

Helaas komt aan alle mooie liedjes (zelfs con te partiro) een einde en besloot je 
een punt achter je mooie chirocarrière te zetten. 

Bottenmans, betonstaalman, Nielsie, Noels het ga je god, maar als er iets 
gerepareerd moet worden we hebben jouw gsm-nummer. 
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Bij het afscheid van… 
 

Jeroen Kint 

2013 – 2014: Speelclub met Zjef en Lieven 
2012 – 2013: Toppers met Thijs 
2011 – 2012: Aspiranten met Wandels 

2010 – 2011: Rakkers met Niels en Poppe 
2009 – 2010: Kerels met Thijs en Kelly 
 
Na zich te vergissen van jeugdbeweging startte Kint bij 
de Toppers zijn prachtige Chirocarrière. 

Na je eigen talenten ter beschikking van Trefpunt te 
stellen bracht je ook Jesse zijn ‘talenten’ binnen bij de 

aspirantengroep. Een schot net naast de roos.  
In de Sismo sleet je meerdere Chirobroeken, -rokken en 
zelf onderbroeken. Dit zelf tot afgrijzen van sommige 

keukenploegleden.  
Samen met de Aspirantenbende werd je al vroeg leider. Het leiderschap is iets 

waar je je met veel toewijding en enthousiasme in smeet. Je stond er niet alleen 
op zondagen maar ook in de weekdagen was je vaak te vinden op het Chiroheem. 
Je bracht dan niet alleen een opgewekte sfeer in de lokalen maar ook vele 

gezelschapspelen.  
Op ons eerste kamp als leider stal je al meteen de show aan het kampvuur. 

Jammer genoeg sneuvelde niet alleen je GSM bij die stunten maar ook een deel 
van je been. 
Vanaf het deerde jaar leiderschap nam je de groepsleider-fakkel over van Kelly. 

Het was tenslotte maar een vinkske. Een zware taak die op je lijf geschreven stond 
en die je ook uitmuntend volbracht.  

Daarnaast voorzag je Trefpunt ook van vochten om de dorstigen te laven.  
Als dat nog niet genoeg was deed je ook de Financiën.  
Chiro Scheldebloem was ook elk jaar jaloers op het tot in de puntjes afgewerkte 

kampboekje dat steeds verscheen. Nog een pluim op jouw hoed. 
Kortom, Jeroen deed meer dan zijn deel voor Trefpunt en dit werd ook enorm 

geapprecieerd.  
Hoe je al deze taken bleef combineren met je studies, het blijft ons een raadsel.  

Je besliste om nog een 5e jaar verder te doen als leider en de functie als 
groepsleider verder te vervullen om ook de nieuwe garde aan te steken met je 
eeuwig enthousiasme zodat ook zij een mooie leidingscarrière konden starten.  
Kint, Chiro Trefpunt zal je niet rap vergeten! Mede doordat er de komende jaren 
zeker nog gerief van jou in de berging zal teruggevonden worden en dan, zoals 

gebruikelijk, ritueel verbrand zal worden terwijl de gehele leidingsploeg rond het 
vuur danst.  
 

Het ga je goed & bedankt !  
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Bij het afscheid van… 
 

Arne Stevens 

2013-2014: Kerels op zijn alleen 
2012-2013: Kerels met Wandels 
2011-2012: Toppers met Poppe 

2010-2011: Sloebers met Wandels 
2009-2010: Sloebers met Poppe en JP 

 
Al bij de sloebertjes kwam Arne wekelijks naar de 
Chiro. Jammer genoeg waren er weinig van ’93 

die hetzelfde deden. Het duurde tot bij de rakkers 
tot er iemand was die ook voldoende enthousiasme had om er wekelijks te staan 

en te blijven komen, Renaat. Naarmate de jaren vorderden, werden jullie 
opgenomen in de ‘gouden generatie’ van ’92. Met deze bende zat je ideaal voor de 
nodige toeren en kwajongensstreken. Dit kende zijn hoogtepunt met het HUDO-

avontuur bij de aspi’s, een verhaal dat in de analen van Trefpunt gegrift staat. Je 
zat ook zeker niet verlegen om de grenzen af te tasten door net dat stapje verder 

te gaan bij plagerijen.  
Toen je op piepjonge leeftijd werd gevraagd om leider te worden, moest je niet 
twijfelen. Bij de sloebers met JP en Poppe werd duidelijk dat programma maken 

een van jouw kwaliteiten was. Het jaar nadien kwam je naast je onafscheidelijke 
sidekick te staan, met Wandels vormde je een ideale tandem om nog een jaartje 

de sloebers te leiden. Het jaar daarop had je zin om bij een oudere afdeling te 
staan en ging je in zee met leider Poppe. Het eerste jaar bij ‘uw’ bende was een 
schot in de roos en werd wegens succes verlengd het volgende jaar. Samen met, 

je raad het nooit, leider Wandels. Omdat je er maar geen genoeg van kon krijgen 
sloot je ook leiderscarrière af bij deze olijke mutsen. Door omstandigheden kwam 

je alleen te staan, een uitdaging die je met verve doorstond. 

Je was de man die zeker niet onpopulair was bij de dames. Dit leidde soms zelfs 
tot ludieke (voor ons) en eerder benarde situaties(voor jou). Ook was je 

begeesterd door muziek. Wat begon als een grap op de kerelsfuif groeide uit tot 
de intussen geroemde Random Shuffle. De DJ met de beste overgangen. Op 
Trefpunt zal je steeds welkom blijven om een frietje (of een sandwich) te eten, of 

om van de zon te genieten. We hopen in de toekomst nog op menig affiche de 
naam Random Shuffle te zien verschijnen, dan weten we direct waar naartoe. 

Stevens, Arne, Random Shuffle, Het ga je goed! 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 
 

Chiro Trefpunt bedankt… 
 

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 onmo-
gelijk zijn om een fantastisch werkjaar te beleven en een spetterend maar echt 

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 voor 
het enthousiasme en vertrouwen. 

Een bijzonder woordje van dank gaat uit naar de volledige leidingsploeg. Zij zorg-
den alweer voor een spetterend jaar en zullen ongetwijfeld van het kamp een on-

vergetelijke ervaring maken. 

Onze VB krijgt uiteraard een speciaal dankwoordje, alweer slaagt ze erin de lei-
dingsploeg doorheen het werkjaar te loodsen, en blijft onvoorwaardelijk stimuleren 
en motiveren.  

MERCI Ruth! 

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

We danken ook de leden van de WOL (Werkgroep Oud Leiding), op wie we steeds 

kunnen blijven rekenen en die altijd komen opdagen op onze evenementen. 

Zonder onze welbekende keukenpieten en keukenprinsessen zouden onze magen 

niet gevuld kunnen worden op kamp, dus bij deze : “Voor spijs en drank, velen 
dank keukenploeg!!!! 

Chiro Scheldebloem voor de geestige, fijne jaarlijkse samenwerking, en langs deze 
weg wensen we jullie een enorm prachtig kamp toe. 

De familie Persoons willen we bedanken voor de opslagruimte die ze ter beschik-

king stellen voor ons kampmateriaal. 

Tevens dank aan de transportfirma TraVaDri, die jaarlijks ons materiaal ter plekke 

brengt en weer behouden terug thuis aflevert. 

Ook danken wij de ADJ en de provinciale uitleendienst, voor het ter beschikking 

stellen van tenten en ander materiaal. De sportdienst, jeugddienst en de jeugdraad 
van Merelbeke verdienen ook een dikke merci. 

Tenslotte dank aan alle mensen die eveneens op een of andere ma-
nier hun steentje bijgedragen hebben tot het slagen van dit Chiro-

jaar. 

Een hele grote merci allen, de leiding apprecieert het ten zeerste. 

 

 

 



INDIANA JONES IN VILLERS STE GERTRUDE 

Op een doodgewone vrijdagavond zit Indiana Jones in 

zijn stamcafé. Hij wordt benaderd door een vreemde 

figuur die een zeer speciale mededeling voor hem heeft. 

Een oude vriend heeft hulp nodig. Dr. Jones twijfelt 

geen moment en gaat meteen op pad, op weg naar een 

nieuw  avontuur.  

Onderweg ontmoet Jones veel nieuwe mensen en 

enkele bekende gezichten. Tot het verhaal een 

verassende wending krijgt en Jones een 

hartverscheurende keuze moet maken. 

 

CHIRO TREFPUNT (Merelbeke, België, 

1949) heeft een succesvolle carrière 

achter de rug en denkt nog lang niet aan 

stoppen. Als jeugdbeweging heeft hij al 

hopen ervaring in het werkveld. Na de vijf 

titels van de prachtige serie WORTEL, 

waait er een nieuwe wind door Trefpunt. 

Dit is het eerste boek in de nieuwe serie, 

FRISSE START die de vorige reeks zal 

proberen evenaren. 

Vorige werken 

Een spraakmakende titel uit de WOL-serie. Trefpunt 

ontving ervoor een Gouden Hemd voor zijn onderzoek naar 

stoute kindjes en het verband tussen gesuikerde vieruurtjes 

en actieve spelletjes. 12+ 

 

 

  

 


