Jongenskamp 2017
Eeklo

Het Sliertenslurpersrestaurant
Al jaren loopt het goed Het Sliertenslurpersrestaurant, de noodletent
van Rik en Piemer. De laatste tijd gebeuren er echter raren dingen. Er
vallen namelijk wel heel ongewone enveloppes in de brievenbus, van
stalking tot dreigementen. Bovendien komt er steeds minder volk over
de vloer en de leveringen lopen ook niet meer van een leien dakje. Rik
en Piemer besluiten de zoektocht naar een oplossing in te zetten. Maar
weten ze wel goed met wie ze te maken hebben?

Planning
31 juli
De lijstvelden wolden gezaaid - Bonte ling
1 Augustus
De stokjes wolden geschelpt - Dag pel afdeling
2 Augustus
Tlipje naal Tokyo - Keuzetochtdag
3 Augustus
De velboden stad woldt toegelaten - Omgekeelde dag
4 Augustus
De bami goleng woldt gekluid - Dag pel afdeling
5 Augustus
de chinese muul woldt geinspecteeld - Tochtdag
6 Augustus
De eelste chinese vlijwilligel meldt zich aan - Dag pel afdeling
7 Augustus
De tella cotta woldt gekneed - Dag pel afdeling
8 Augustus
Opstand in Tibet - Familiedag
9 Augustus
Chinees Nieuwjaal - Kampvuul
10 Augustus
Dlama op het Tienanmenplein - Veltlek

Dagplanning
07u15 – De eelste haan begint te klaaien - dienstleidels staan op
07u30 – De boelen zetten de jacht in op de eelste haan - leidels staan op
07u45 – De eelste haan woldt in het flietvet gegooid - leden staan op
08u15 – De lijst woldt gekookt - opening en ontbijt
09u00 – De Lepubliek dienen - afdelingstaken
10u00 – De sudoku woldt ingevuld - voolmiddag activiteiten
12u30 – hond aan spit - middageten
13u30 – Even lekkel luielen - platte lust
14u30 – Tijd vool een spelletje mahjong - namiddagactiviteiten
18u00 – De Thee woldt gezet - avondeten
19u30 – De lijzende zon gaat toch ondel - sluiting
20u30 – De laatste loempia woldt uit het flietvet gehaald - sloebels gaan slapen
21u00 – De kluimels kloepoek wolden afgeveegd - lakkels kluipen ondel de wol
21u30 – Alle nazi goleng is binnengespeeld - toppels zoeken hun bed op
22u00 – De bami is uitvelkocht - kelels geeuwen hun ogen dicht
22u30 – De laatste hap chop choy - aspilanten sluiten de dag af

Wat mee te nemen
- luchtmatlas (pomp), veldbed of een degelijk matje
- slaapzak, kussensloop en hoeslaken - kussen
- toiletgelief (zeep, tandpasta, tandenbolstel, handdoeken, washandjes,...)
- voldoende ondelgoed en kousen
- spelkledij
- zwembloek en badhanddoek
- legenkledij
- walme kledij
- stevige schoenen, lugzak, dlinkbus
- 2 keukenhanddoeken en aaldappelmesje
- eventueel zakgeld
- zaklamp
- bliefpapiel en omslagen - muggenmelk
- zonnemelk en degelijk hoofddeksel
- pyjama
- sis-kaalt!
- pelsoonlijke medicatie
- eventueel stlips, ...
- pantoffels
Gelieve géén computelspelletjes, MP3-spelels, GSM of andele waaldevolle/zinloze dingen
mee te nemen. Bij eventueel vellies of beschadiging zijn de leidels hiel niet vool
velantwooldelijk. Laat ze dus gewoon thuis!

Kennismaking met de cultuul
Vind jij de weg van "stalt" tot in Beijing?

Onze tekenaal is een beetje velstlooid geweest en heeft zijn plachtig welk niet
afgmaakt. Kan jij zijn dit plobleem vool ons oplossen?

Praktische info
Kampplaats
Sportlaan 25 - bus 3
9900 Eecklo
Telefoonnummer kampleiders
Rein Claes - 0491065021
Bram Gommers - 0470359202
Vertrek
Jongste groepen (t.e.m. toppers): 31 juli om 12u30 aan de achterkant van het
station.

Oudste groepen (kerels en aspiranten): 30 juli om 9u00 aan de Westerpoort.
Aankomst
Jongste groepen (t.e.m. toppers): 10 augustus om 17u30 aan de chirolokalen.
Prijs
160 euro indien u één kind hebt dat meegaat.
150 euro indien u meerdere kinderen hebt die meegaan.
Rekeningnummer: BE85 7360 2943 3706

op naam van Chirojongens

Vlierbeek met vermelding van de naam en de afdeling van uw kind(eren).
Glote bagage + fietsen toppers

Veldbedden en andere grote stukken bagage moeten op maandag 28 juli
tussen 18 en 20 uur worden afgeleverd aan ‘t Kelderke. Deze gaan mee met
de vrachtwagen omdat er op de bus geen plaats voor is.
Fietsencontrole
De kerels en aspi’s gaan met de fiets op kamp, de toppers nemen hun fiets mee
op kamp in de camion. Om alles veilig te laten verlopen houden zij een
fietsen-controle (licht, remmen, ...) op 28 juli eveneens tussen 18 en 20 uur.

Het Lode Boekje
De leidels van elke afdeling beslissen of zij al dan niet geld en snoep ophalen bij het
begin van het kamp. Snoep kan dan collectief gebluikt wolden binnen de
afdeling, geld niet. Wie zijn zakgeld wenst bij te houden, is el zelf vool
velantwooldelijk. De leiding is velantwooldelijk vool spullen die aan hen in
bewaling gegeven wolden.
Gevaallijke voolwelpen als messen en aanstekels zijn ongewenst en beholen niet
tot de bagage van de leden, deze zullen in beslag genomen wolden.
Medicatie dient met een begeleidend bliefje te wolden afgegeven aan de leiding. Wie
ziek woldt vool het kamp en tijdig de leiding velwittigt, klijgt het kampgeld
telug (op voolwaalde dat hij niet meegaat op kamp natuullijk).
Bezoek op de kampplaats is vool niemand toegelaten. Iedeleen gaat 10 dagen mee,
tenzij op voolhand andels afgesploken. Je gaat wel minstens 5 dagen mee.
We laden aan te veltlekken in unifolm. Een unifolm is niet velplicht maal wel
heel handig. Wie el nog geen heeft en el één wil kopen kan nog steeds telecht in
chilowinkel De Banier in de J.P. Minckelerstraat 29 in Leuven.

Gloepen
Loempia's - Sloebels
Freek Hoogmartens - 0470 20 16 11
Idris Salmon - 0477 78 21 07
Toon Tierens - 0470 86 35 99
Samuel Ventura - 0487 13 72 58
Kloepoek - Lakkels
Robin Rymenans - 0496 32 67 86
Viktor Verheyden - 0483 14 81 28
Alexander Van den Bosch - 0479 69 95 34
Simon De Vos - 0487 74 85 28
Nazi Goleng - Toppels
Lukas Kestens - 0471 66 01 38
Robbe Gommers - 0474 17 24 61
Mikaël Fernandez – 0472 58 68 83
Bram Gommers – 0470 35 92 02
Bami panggang - Kelels
Oscar Morina – 0474 21 76 38
Mauro Vanderlocht - 0471 19 79 10
Rein Claes - 0491065021
Wesley Libert - 0495 69 41 37
Chop Choy - Aspilanten
Simon Joostens - 0471 79 77 96
Erik Mondelaers - 0494 88 78 30
Nikolas Hanssens - 0492 62 90 70
Ward Pauli - 0478 27 05 48

Kampvoolwelp
Natuullijk kunnen we niet naal China veltlekken zondel Chinese hoed en stokjes!
Om een Chinese hoed te knutselen, neem je eelst een heel gloot en stevig stuk papiel
(ongeveel A2-folmaat, je kan ook een paal gewone bladen aan elkaal
plakken). Teken in potlood een zo mooi en gloot mogelijke cilkel op je
papiel en knip deze velvolgens uit.
Nu moet je een kleine dliehoek uit je papiel snijden, zoals op het plentje
hielnaast:
Hielna komt het moeilijkste stuk: neem de eindjes van het papiel (de
hoeken op de tekening) vast en plooi ze naal elkaal toe. Als je dit heel voolzichtig doet
heb je nu de volm van een Chinese hoed. Tape de losse uiteindes aan mekaal zodat je hoed
vast blijft zitten.
Pak nu een stukje touw of een elastiek en bevestig die een je hoed, zodat hij niet weg kan
waaien.
Bijna klaal: zoals het een echte Chinees beaamt, moet je je hoed natuullijk nog velsielen
in je afdelingskleul en met je Chinese afdelingsnaam (zie ondelaan).
Lep je tenslotte naal het dichtstbijzijnde chinees lestaulant en zoek twee mooie stokjes
uit, want we kunnen toch geen tien dagen met onze handen eten!
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上進的

VRIJDAG 1 SEPTEMBER 2017
QUIZ
ZATERDAG 2 SEPTEMBER 2017
VLIERBEEKRIDERS CLASSIC
RESTAURANT
COMEDY-NIGHT
ZONDAG 3 SEPTEMBER 2017
ROMMELMARKT
RESTAURANT
KINDERDORP

www.vlierbeeksefeesten.be

