


t
t

PE.

Yr

n.D

T

§

ofwpl:

DE KSP§§T§I}T VAN LUYK§SE§SEL.

verslag vah het

0AIÍrA§O§A-KAMP, tUy.r.§G§sTE[

11 juti t,/m 18 juli 1981.

e 1981 Boxtel"
enlof openbaar
schrÍfte liJke

$ïiets uit de.aé uÍtgave mag
geraeakt op welke w-Lj ae dan

ioestemmÍng van het hestuur

tllordea vèrvee lvoud.l gd
ook zonder vograf,gaand,e
van cantasona.



r

l

t

I

l

t

l

t

t

t
t

t
F

Ii
I
)
I
T
I
}.

I
I
i

WAT VÏNDEN WE AÏJIEMAAL IN DE 'KETELIAPPER 
I '

---*--===;;= --!-;-

\oo"ro*

Kampverslag

Kampverslgg
&ampverslag

zondag 12 juli t81.

naandag 13 julÍ t8'1.

dinsdag 14 uli t B'1

pag.1 .

pa8,2+3,
pag. ).
pag;4 r

pag.4
pagi !r
pagi 6.

,i

pag.6+? i
pag' B,

pagrS+9r

pag. $,
pag,10.
pag,'10.

pag.1 I .
pag.11.
pag' 1 2'
pag.1J.
pag.14.
pag.1§.

pag.16.

pagr l?+'t8.
pag*'1$.

ampvers lag woensd.ag 1! juli t B1 .

vers l.ag donderdag

Kamplied De tijgers.
Xaruplied The Chantpions ;

Kamplied, De Kometen.

Juryrapport Kamplied.
Juryr apport l(amp tonee Is tuk

Juryrapport I(emp Huttenbouwen.

PuntenliJs t
Lied van de Ketellapper.
Platte grond orogeving Kampterre in
Pla tte grond Kampterre in
Kampeervergunning

Stookvergunning

ïud.e1ing van de GroePen.

I d.e Ketell.apper is een specÍale uitgave van d.e Koorkrant 6s !§qteffIapt

Fa*pvers lag zaterdas 11 i-tlij-q1.

§Iag vrij{g 1f julitBl.
Kampverslag zaterdag 1

lied. The Duckfes.



JONGENSKOOR

Csntcr @ son"
BOXÏEL

I DE KETETLAPPERI

Ilgyly§§§Ug van het {9§gg§§iJ99B§ryf-:9{§!{§9§*r dat werd

gehouclen van zatcrdag 1'1 juli t/m zatevd,.ag 18 iuli 198í.

te Luyks6estel.

,-----.-\
Redaktie:(ttrc Duckies) De Tijge rs, De I(ometen, 'Ihe Charnpions en\----__.-- -

Secre tariaat tCantasonal .

Iríij ralensen ju1lie veel leesplezier in t DE KETELLAPPERT.

Wat was er nodig ,wat ging er aan vooraf.

De Kampeervergunning is binncnrvte kunnen op kamp,

I{aar wat t,las er ,naast de vergunningrnog rteer nod.ig om op kamp'r,c

gaan ? Vecl moest er nog gcbeurch ,voordat rvc op zatcrd.ag'1'l juli
om 1O.O0,u. kond.en vertrekken richting tuyksgestel.
Een klein overzichtt
- J mei: Jullie ontvangen een brief rmet een inschrijfformulier voov

dc&lname aan het kamp.

- Ivlei : Hct spe lprogamma wovdt gemaakt.

- 5 juni:Dc vergunning wordt aangevraagd.

-.8 juni:Stafvergad.eringr - 22 juÀil Bijeenkomst met de le iders,
juni:VeIe avond.en worclt er hard gewcrkt aan de kampspullen.

1,,Iat kapot is word.t geraaakt en wat in oÈde is wordt ne tjes
ingepakt,

-18 juni:De laatste vergadering i.v.m. het kamp,samen met dc keukenstaf.
De kaasrhet vlees en hct brood kan besteld worden'

-26 juni:De vergannÍng is binnen.

- 1 juli:De jongens ontvangen de kampbrief,
-10 juli:Het Kamp rgordt opgebouwd.

-11 juli:Eindelijk is het dan zovcï ,c1c voorbereid.ingen zijn achter de

rug ,hct kamp kan beginnen. Het is goed. wecrrvele ouders
f zwaaien ons uitf ,etr ierlereen is blij dat het kamptSl

begonnen is. ! !
-4-
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Tien uur was de tijd. dat we zouden vertrckkcn van Boxtel naar Luyksgestel'

Iedereen hoopte d.at het een fijn kamp zou luorden. Na ongeveer é6n uur

rijd.en kwam het kamp in zicht d.at opgebouwd. was uit tenten' Er was gecn

elektriseh licht en geen waterleidingrmaar \ije hadden een pomp waar

ijskoud water uit kwam en $Je gebruikten 6-aslailpen'

Sommige kinderen begonnen ( te vroeg) aan hun meegenomen boterharamen'

De vorige d.ag (vriidag) was er at hard. gewerkt d.oor de leiders en enkele

cabanen,zod.at er vand.aag niet veel rneer werk Ua§ aan het opzetten

van d.e tenten.
rs Mid.dags begonnen we aan een,landeltocht. Elke groep moest het pad'

uitstippelen op een kaartje " Toen we terug kwamen moest iedoreen eerst

derd.orst lessenr met het ijskoud.e water en de co1a, I up en sinas'

Het was inmid.dels al zes uur geworden,tijd on te gaan eten'

Na het eten kregen we. ratten en Raven 1i|,aar nog een paar kleine ongelukjes

bij zijn gebeurd.. En toen nog een avonclv'rand.elin6 waarbij er verschillcnrl^

kleinejongensbangwerdengenaakt,d'oortezeggendaterberenind'e
bossen zaten. Daarna kregen we nog lekkerc chocorad'emelk on peperkoek

en toen PLAT !li1

KÀMPvERStAc zoNDAG 12 rULL-1991r---DE---!I{qgEg:
-:=l==:-==j!== ==== == == ==============-

Nu sggÈ geslapen te hebben gingen We naaÍ Evert zijn les in ochtend,. ...;

gymnastiek. Daarna zoals gewoonlijk wassen en tent opruimen'

Naeenstevigontbijt,d.atweervoortreffelÍjkwas,gingentletevoet
naar d.e kerk-llet rlas immers maar 25 ltmrd'us dat was wel te doen'

Na de mis kregen !\,e allemaal een ijsje vanwege hetfslechte koude b,eert !!3

Na het diner kregen we het zogenaanrd.e 5-dorpen§pe1 waarbii de iongens

diverse goederen moes-ben siuokkelen van het ene dOrp naar het andere dorp'

The Duekies werd"en eeystermaar op J punten gevolgd' door de tijgers'

Deze stond.en a1 gauw op d,e cerste p}aa.bs in het algemeen klassement.

Natuurlijk werden deze tijgers Seleid' d"oor d'e superleid'ers:Jan van Hal en

I.{arc TimHermans, },la het }-dorpenspel gingen vJe ons !ías§enrmaar het bleek

helemaal niet nodig te zijnrwant we zagen ertbrandschootltuit'

lIe kregen vJeer volop boterhammen ïnet d"iverse soorten beleg'



fa het eten gingen rlue vol}eyballen. Dit bleek echter weer mis te lopcn

csdat d.e ene helft groter \Àras d.an de and.ere helft. Toen d.e volleybal conpetitie

efgelopen rdas, kregen i*e tenslotèe nog een voesenjacht' De jongens moesten

rijnheer Nol en mijnheer Evert zoeken. De jongens wistcn welke richting

re moesten zoeken omclai; mijnbeer Evert een paar signa&en gaf op zijn trorepet'

lat elke groep ging een leider mee. Jeroen ging met onze groep mee'

fatuurlijk wonnen de Tijgers orndat Professor R.J'pi' Doms,Evert zag zitten in

ean bosje.
Iaarna een wayme kop chocolade melk en vlug naar bed'' Denken aan een nieuwe dai;'

I+Ey=EE§!gg==Yg4X!*9=ll=lgll=12!1=r=Igg=gEgtllI9§E:

fa een goed.e rust werd.en !r,e ioakker gemaakt (geblazen) door Evert, en rnoesien

r= naar dc ochtend.gymnastiek. ïoen h,e op het einde hard moesten lopen

:;ed Evert nict mee. tríe moesten ons \Àrassen cn cle tent opruimenlen toen etcn"

laar kregön ute een leuke mecledeling clat we gingen winkelen'

ie winkel had. toen ook een goed.e dag. Maar ook daar geschicde een wonder:

ï= hebben voor het eerst sind.s jaren geen fles kapot laten vallen'

Ic:n wo terugkwamen gingen we lekker eten, Na de rust begonnen we met

ht bouulen van d.e hutten. Een hecl kavweirzeker omd'at het nog d'ezelfde dail

Lraar moest zijn.
3ijna op het einde van de midcla; kwam er cen meneer (bosbeheerder) bii onze

::lt kijken. idc werden weggestuurcl. Toen we terug kwamen bíj het kampt

tald.ën we het tegen c1e kampleicting gezegd'. Dc bosbelteercler had' ons bij de

i:.r.r+" gezegd dat hij naar hct kamp zou komenrmaar hij was niet oprkomen dagen"'

f: het avondeten gin8en we ons grondig lÀ,assen. Bii sommige jongens hiepp

1e leiding mee met !{asscn.( dit was ook wel nodig).

Sc=ni ge merise n hadcle n he t koud', d'at kw am d'oo* he t wasse n'

J.' de grond.ige wasbeurt gingen we sjoclen'

!r uaren vier sjoelbakken met aan ied.er bak een leid'er'Hii tclde de punton

i:j elkaar op en schreef ze op een stuk papier. Als ieclereen van de groep

<-ïeest was bij een sjoelbak 6choven we door naar d'e and'ere sjoelbak' Daar

q:.ng het precies hetzelfd.e, Op het eind,e als ieclcre groep bij elke sjoelbak

ïas te!!,eest werclen cle pun"cn v.ln dc Eroepen d.oor Jeroen op8eteld'

laaruit kwam de uitslag rlat de Champions (*'ju clus)' eerste waren'

l::iC half twaalf gingen ogc naar Bed alvorens"ïog een kopjc chocolade melk

:! hadclen.

I:lereengÍngdienachtmctgoedemoed.naarbed'want......
is volgend.e d.ag kwamen d.c oud'ers'
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ïe werden ts moygens uit bed geblazen d"oor Evertrdat was hct teken voor

cchtendgymnas tick.
Daarna moestcn wij ( d.e kometen) en d.e tijgers lllas§en en daavna d'e

Duckies en cle Champions.

rcgvoorhetonibijtmoestenWeonzetentopruimen.
Ia het eten gingen vJo naar Lommel, Ïn twee gvoepn gingen Vje naar de speeltuin'

zoals gewoonlijk gingen d.e meeste jongens in het schommelschip en claarna

uerd. met ztn allen een lekker partijtje voetbal gespecld''

?oen ue ts mid"Cags h,ecr terug rr*arenlhaclclen we honger gekrggen van het

voetballen. Het eten smaakten clan ook voortreffeliik' De eerstc bezoekers

kTanen er aI aan" Het was menecr Felix en zrn gevolg'

ïet wercl zeey d.ruk rd.eze midd.ag. AIle oud.ers waren geweest' En ook d'e

pastoor was ons op komen aoeken. Het was clie rnidflag een romÏIlelige mid"d'ag'

Toen de laatste bezockcrs ( cle cabaneh) weg gingcn v,,as het weer rus'bi§'

Even later werd er geb]az.en cloor Evert voor het avondetenrd'at heel goed

snaakten naar zo I n d.rukke dag, t s Avoncls werÓ er bes lotcn cloor de le ide rs

nog een keer Ratten en Raven te d.ocn voor Puntenromclat het de Vorigc $eer

zc goed was beval1en. Na het Ratten en Raven kregen lie van mcnoer Piet Bloent

en van mevrouw Barten nog een stuk lckkere v1a'

Daarna werd. het avond.gebed'.gebed'en en toen gingen we naar bed''

Deze d.ruklce dag ,en f ijne dag was nu clus ook ucer vcorbij'

-rluryEEqlgg==E99§§!49=12=Ig!*=1?9L==IEE=!991(I9§:
IsMorgensrondhalfnegenwerdcrrevei}legcblazcn.Demeesten
raren nog niet wakker cn schrokken er claarom van' Er werd ochtendgymnastiek

ged.aanwaarbijied.ercennogslaperi.;was.Daarnagingcnclekometenend.e
Tijgors cle tent opruimen en de Duckics en de champions t,lassen'

Ha het wassen werd er gcbrazcn vooï hct cten, waar ongeveer 5 brod'en

cpgingen.Toenwercr"ergezegrldatweinkopengingcncloen(d.ati*istenwij
allang). Iiíe vertvokken net cle beid'e busjes cn de rilagen van c1e tinus

(mhr.Maytien).Eruerd.veelgekocht.Tocnuleomclfuurterugkwamen'
vertrokken we ( te voet) voor een grote ,en mooie oriöntatietocht'

Allcsginggoed.,a}leendetíjgersl/{areninhetbcgineenkleinbeetje
ver§eerd gclopen. De tocht bestond. uit tweo d.clen' Na het eerste ged'eelte



had.den lríe even d.e tijd. om boterhamïnen en Lekkere. pannekoeken te eten.

Na d.eze langc tocht kregen r,te nog verspringen. Jan van Hal had het record

van ].60 meter'
rs Àvonds kregen we nog ecn vossenjaeht.

Anton en Jeroen gingen met d.e Tijgers en d.e Korneton mee en No& en mhr'Boley

met d.e Champions en d.e Duckies, Het had erg lang geduurd ruoor iemand Evert

kon horen. À1Ie vier d.e groepen waren erg d.icht bij Evert gekomen'

De Tijgers en de Kometan had.rlen toch nog iets beter geluisterd en gekeken

en vonclcn dan ook de Vos, Een vermoeiencle d.ag lag achter ons- Na nog een lekker

kopje warme choeolademelk kropen we vlug in onze Elaapzak en sliepen vlug'

KLMPVERSIJAG DOI'IDERDAG 16 Juli 1981. DE--!I{GEB§,
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Alweer d.ond.erdag. Een lange en vermoeiende d.ag stond ons te wachten.

Vand.aag konden riue vele punten verdienenrwant er zou veel gedaan worden.

Nadat rnhr. Evert ons.wakker gemaakt hadren t,le ons weer lekker Sewa§sen hadden,

gingen we aan tafel voor een lekker entstevigtontbijt Dat kond.en we zeker

goed. gebruiken ,want na het ontbijt gingen hre voetballen, Dit keev niet Ín

lommel,maar bij boer Geraerts in de wei. Het ging e.r enthousiast aan toe,

met af en toe een overtred.ing. Men voetbald.e gewoon door orcdat de scheidsrechter

niefs'in d.e gaten had.. Nadat al-le roed-strijden gespeeld waren keerden we terug

naar het kr:mp. Nog voor het middageten moest de marattron gelopen i,{ordeÈ.

Het werd een spannende wedstrijd die natuurlijk door onze groep werd gewonnen-

Intussen hadden Anton en Jeroen een zeskamp uitgezet, Verspringen ,korfbal,
paalwerpen en golven waron enkele ond.erdelen, Ied.ere gïoep moest e1k onderdeel

gehad hebbcn ,voord.at we konden touwtrekken. The duckies waren de sterke jongens.
ts avond.s gingen Oe 9 leid.ers met jeroen erbij rzich verstoppen in de bossen,

om.dat er een vossenjacht zou worden gehouclen, ïed.ere gvoep ging a14.eon zoeken.

Met de zaklanrpen gingen de jongens op jaclit. Tot grote verbazing van de leiders

'í{erden ze ontdekt en d.at betekende het einde van de jacht'
Een mooie ,maar spannende dag lag weer achtcr ons, Na nog een lekkere kop

war&e chocolademelk,d.oken we dan ook vlug ons bedje in,

De Ketellapper, kampverslag van het Jongenskoorkamp 1981,
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ts Mor6Jens werd,en we voor d.e 6e keer d.eze week wakker gcnaakt cloor Evert.
Na d.e Ochtenclgymnastiek ging ied.crecn zich wasseh met i jskouci rr,rater.

Door he t water had. ied.crecn zich zecr vlug geulasscn.

De keukenstaf was dezc moygen al vrocg uit dc veren want ze waren al
boterhammen aan hct smercn voor het ontbijt.
Zoals gewoonlijk blies Evcrt op zijn trompet als r,^rc gingen eten.
Naiiat we geboclen hadden was dc kaas dezc keer zeey v lug op ,want
iedereen had liever gestampte muisjesthagelsla;j, of bruine beren.
Na hct eton ging ioclereen corveeön en vooral op d.e weg, rnaar nicmand. had

3"i3 ,.99r,.1us werd er niet veel geclaan,

Voor de inkopeh van die dag werd er nict ve'1 gekocht, A1lc lege flessen
met statiegeld v.rerclcn ini.;elcverd bij dc leiders van d.e grocpcn. Van al dat
gold kochten we een kado voor de keukenstaf en vocr de lcidcrs.
In luyksgcstel konclcn we niet,'zoveel vinclen,alleen voor mcvr. Bo1ey.

Na het r:rid.d.ageten is iedcre grocp zi jn hut af gaan broken.
Een aantal leiders zijn tocn met mhr. Martien en Jeroerl Rài:rr Bergeyk gewecsi,

om daar de nodigc kado's tc kopen. Teruggckomcn was iodereen wandelen in de

bossen. Menecr Flartien ging met d.c leiclers hout verzamelen vocr hct kailpvuu"r,

Tocn iedercen tcrug vlas zíjn wc nog voor het eten gaan repeteren voor
de avond die voor ons lag met hct Egggyggf:
Rond half nc E'cn ',ras mhr , v. d.. Laar aangckomcn ,oÉ d,c noclige voorzorgs-
inaatregp;len te trcffen voor hct vuur.
0m negen uur wcrd het vuur arngestokcn. Eerst begonncn vie met de karnpliederen.
Daarbij warefo wij ?c. Toen kwamcn , d.e toneclstukkcn. Zonder dat we d.aaraan

godacht hadden vuaren irie tocir nog eerste daarmce geworden" Tussendoor kregen
vÍc a1lerIci lckkeyc hapjcs en drank. Dc einduitsla,,j was uÍteindelijk toch
nog:'1.Kometenr2.Tiji5ers, J.Duckies, 4 Champions.

lla de prijsuitreiking werd.en namens alle jongens de kadots gegeven aan c1e

hoofdleid.ers en de keukcnstaf. ]'ïa de gro&d specch uan Robert (een van onzc

leid.ers) kwam nleneer Martien aan he t woord. die d.e Keukenstaf een kado gaf ,
en ied.ereen beclankte voor het fijne cn mooie kamp.

Tcgen half een gingcn we naar becl. Er wcrd nog voorgelczcn ,waaïvan dc hclfl
maar icts gchoord hac1, Ieucrecn dacht noil na, over een f i jn kamp.

StUIyEE§=Lgg=Eg§E§9É9=J!={g}i=X291:=,P!==§!Y8!9§: ( ac i''r innaars )

Vecl valt er niet::reer to vertellen" Hct is de laatstc dag. Na nog eenmaal



de ochtendgymnastiek, gi-ngen vte ons wassen.

Daarna gingen we de koffeys inruimenren d-e tenten voor de laatste keer
dit jaar opruimen.

Toen gingen rde aan tafel voor het ontbijt.Toen wc klaar waren met corvceön

en a1 enkclc tcnten hadclen af gebroken kwamen de cabanen en d.e vrachtwagen

ntet als chauffeur Piet Bloem. i{et riras bijna twaalf uur ,tijd om te ver-
trekken (hclaas) . Enkele Cabancn bleven samen met mhr, Martien ,rAnton,

-rRoeland én Nol in Luyksgestel om de overigc spullen op te ruiuen en riu

vrachtwagcn te 1aclen.

Toen stapten ure in d.e bus jes ,en ne he t benzine tanken gingen we richtin6S
BOXTEt.

Daar stonden onze oudersrmet open armen en tranen in 8.un ogen ons op te
Itrachten. Het was óón uur, Het karnp '1 98'l was voor ons af gelopen

RedactÍe Kampvers lag 1gB'1 3

DE TÏJGERS.

THE CHÀMPÏONS,

DE KOMETIr'N.

Boxte I , auEus tus '1!B'1 ,

I CANTASONA I

I DE KETELLAPPER'.



I de KeteIIaPPer.r

1.

2.

KAMPLIED THE DUCKIES

=======:

t{elod.ie: Er staat een paard in de gang'

Er zit een mier in de tent,
JarJa een mier in de tent
o ro reen mier ín d.e tent
en ilel een rooie.

Toen kwam de tinus eraan

JarJa de tinus eYaan

oro: die mier gaat eraan

Nu moeten wii huilen.

De keukenstaf was

jarja, de keukenstaf was

o r o r de ke uke ns taf vuas

heel erg goed-

ru
/a_

3.

.".z_(2
4.

5.

En ook de rest
jarja, en ook de rest
oro, en ook de rest
die deden hun best.

En wij bed.anken ied'ereen
jarja, bedanken iedereen

o ro, bedanken ied.ereen

vooral d.e leiders.

KÀMPTIED DE TIJGERS.

===== ================
Melod.ie tr de stijpers uit parijs"'

iifij zijn de tijgers en kamperen in Luyksgestel

op een luchtbed. ,in een slaapzak in een tent

lnlijkunnengoedsportenenzlngenenwinnen
Hiep hiep hoi híep hiep hoi hiep hiep hoÍ'



vervolg kamplied de Tijg€rsr

2.En a1s vrij dan winnen dan zijn we o zo blij /d

oef oef hough oef oef hough oef oef hough 9t ,.-_---- /-
3.En d.it is het einde van ons simpel 1ied. / ,

-'--want meer te rijmen weten we niet.
o zo d.om ,o zo dom, vlat toch stom I

:lï:::::==:ï:==::1ï:lï:

Melodie : de Slijpers.

Ïíij zijn de Chanpions en komen uit Boxtel
rietsieba rietsieba rÍetsieboem (refr.)

Wij zijn gekomen om hier te winnen

maar dat lukt ons nu niet zo best,
|Íe proberen het alsnog te doen

we hebben maar een geringe kans. Refrein.
maar vrijdag dan v'rordt ons d.e beker overhandigt
en dat vind.en wij zo f ijn (Refr.)
Het dage lijkse leven is hier zo f ijn
want wij zijn altijd in onze brein (refr.)
We hebben nu ilreer heerlijk gegeten

want dat zal de keukenstaf niet vergeten (refr')
En rs morgens d.an worden i{e op tijd gewekt

d.oor Evert met zijn trompet (refr,)
]ríe sporten hier ook iedere dag

waar 1{o1 seheidsrechter is (refr.)
met andere woord.en het is hier z6 fiSn
om hier v,reken lang te zijn, (refr. )

,..-\
\/--l),b

:t
/5/ {



À

KAMPTIED DE KOMETE}T

Melod.ie : rïLaat ons blijven zwerven rr

We zijn op Kamp (2x)

te Luyksgestel (2x)

het gaat heel goed (2x)

zoals het moeí Gx)

2r. We zijn een bink (2x)

dit is zeer tink (2x)

d,us aan de kant (2x)

want anders rnaken we ju11íe van kant'

c
De oom van Sjef (2x) 

/
die doet goed mee (2x)

taat ons d.aarom spelen net een mes in ons handn oef,oef'
En daarna lopen r'1et een lijkje in ons hand.

4, l'leneer Martien (2x)

ó,,,

3. De keukenstaf (2x)

d-ie kookt heel goeÈ(2x)

dat is zeer fijn (Zx)

voor onze lijn (2x) zoals de anderen, ')öí-
i

PiJ,)' 
I ^5,í
- \-/tb

Laat ons daarom hopen hier nog vaak te Sogen zijn ! oefroef.

en d.an stoppen we d.it gezellige refrein.

JURY t RAPPORT, KA}4PTONEEISTUK + KA}{PLÏED . Voorzitter JurY

KA},IPLTED.
=========

the Duckies 3

4ttYgrr Teks t,

De Tijgers,:

IEg-9!eecigs:i

De Kometen:

: d.hr.P.B1oenr"

Voordracht.

+.

4.

4.

6.

6yz

7Yz

B1/z

61/?

7ïz

7Y2

9Yz

g

6.

4

6h

---Ée:--
o*uy.

gem,

aantal punten 2

5.



JURY RAPPORT KAMPTONEEI,STUK.

I de I(ete}lapper. r

Originaliteit.

8.

9,

9yz

gem. i ?.

gem,; 8.

8Qt11. ! 9.

gem-: By,

voorzittcr JurY : A,BoleY.

d'e

De Tiigcrs. The Champions, Kometen'

Voordracht '

!!s--PggIic:r:
3 punten.

!g--Iiiegr::
b punten'

The ' Champions:

'ï 2 punten.

!s--§geelg*:
9 punten.

JURY RÀPPOËT HUTTEN BOUI{EN I

The DuekÍes'

6,

ö.

arJt.

By?

Bouukunst.
(mAÍ;20-p:)

Bewoonbaarhe id.

Stevi6he id,

Mater iaalkeuae.

T,igging.

2*16 P.

'10,p.

,19 p.

1? .e.

1? p"

79 tP

12 p.

14 p.

12 p-

19.p.

15.p,

15.p.

15 p.

1J. p,

'16 - p.

'15,p.

1]. p.

16 p-

1o'p ,

2op.

75.p.

15,p"

75.p.

6,p.

?2-P.

3.F.

76,P.

9"P.Score:.
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OpDRACHT z Zoyg d.at je op het einde van de Speurtocht ondersiaand lÍed
over de Koperteut (keiellapper) heiemaal kent'

F

sol sol Pe Ëo. -rni Sal so I Ë* Re rni do
IS ER WAT TE DOEN VOOR DE KETEILAPPER ? 4.

rn; Re do rn; R e bí J + srt'l
. nL ï'iAt StUK IS LAPT HIJ DAPPER. Z .

r'/
.(/'\-/---'----'/ 

v 
il 6r sat gol soÍ sol ,i-r"l tít d J t't sol p/, rc s'[
por1gti, ÉÀtrr,rÉN ,KoFFIEI{Ai,ti\ïEN, Po:r-TEi{ , PA}tllrN , KOFFIÉKANI'{EN, 3 ,

sol
IÍ
t" íjt,t #oto, s,tl*Q lil.Qj -4"d' do do,
EB JE StU'r<iftrtEi ' ï ZAL WU'1, t UritEN , EVEN ivlAAR ,KLAAR t tt.

OpDRACHT Zeí een cirkel oro het juis',,e an{woord. van de volgende vraag:

-..-- WAT I§ II DE GRENSWACHÏERII ???????????

@ 
Een huisje. bii d'e grens

b) Een vi1la langs Ce Lommelsedijk

s) Een molen in Luyksgestel.

d.) Een grenspaal in d.e buur-r, van het Kamp.

í
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\o/jn.

leges: f 5,25.

GEMEENTE LUYKSGESTEL

KAMPEERVERGUNNTNG

Burgemeester en wethouders ran Luyksgestel;
Gezien het verzoek dd. 6 juni 1981 van jongerenkoor Cantasona,
Ons Doelstraat 24, 5281 GV Boxtel, on'tvangen 11 juni 1981;

om een vergunning tot het (toelaten van) kamperen op het
terrein van de heer van Beek aan de Lommelsedijk gedurende
het tijdvak van 11 juli L/m 18 juli 1981;

:_

bes luiten :

gelet op de toestemming van de grondeigenaar, de Provinciale
Kampeerverordening en de Algemene Politie Verordeningi
aan adressant vergunning te verlenen voor bovenbedoeld kamperen,
zulks onder de volgende voorwaarden en bepalingen:
a., de vergunninghouder is aansprakelijk voor aLle schade tenge-

f'volge van dii kamperen en bivakeren toegebracht aan eigenàomm"M--L van d.e gemeente of van derden i -12'
b. met vuur moet de grogtste voorzLchtigheid worden betracht en het

mag ryimmer, ook niet in smeulende toestand, zonder direkt toe-
zichË worden gelaten..

c. kampvuren mogen niet urord.en aangelegd. dan na verkregen afzonder-
lijke vergunning van de burgemeester, welke vergunning eerst in
de loop van de dag waarop het kampvuur zal worden gehouden, kan
worden aangevraagd en verleend;

d. de leiding dient er zorg voor te dragen dat terreinen, welke
kennelj-jk voor onbevoegden niet toegankelj-jk zí1n, niet worden
betreden en daÈ de eigenaren daarvan geen overlast ondervinden
van de onder hun leiding staande personen.

Luyksgestel, 23 juni 1981.
Burgemeester en wethouders
de sekr.etarj-s,

q.

..i._ _r'--(A. A. J .- Verhoeven ) _- .(,f . H. F. Reuver)



S T O O K V E R G U N N Ï N G.

Burgemeester en Wethouders van L u y k s I e s t e

Gezien het verzoek d.d. 13 juLi 1981

van: dhr . J. Felix

{"
ter bekoming van een onth+ffing van het
de Brandbeveiligingsverorflening vervatte
de openlucht aanleggen, ^sloken of hebben
het perceel, n:..:.=eri{ekend a1s:

wonende aan het adres: Ons Doelstraat 24

Luyks ges te1,1.5. j:}1 .

leges rÍr r25

GEZIEN:

op J-9
de cdt.brandweer,

?gtt".l

in artikel 30 van
verbod tol het in
van (kamp)vuur, op

ri irye.e .tpp$p lqeqi.j.k

b e _s 1 u i t e n:

aan aCressant de gevraagde ontheffing te verlenen voor
v.r.ij....dagi .. .J7.igli ..19.8.1.., russen

. ?1 'QQ en ?7rQ;Q uur ,

zulks onder de voorwaarden, welke op bijbehorende standaard-
voorwaarden zi3n aangekruist.

19.8.',. . ,

Burge.meester en I^iethouders voornoemd,
de secretarj-s, de burgemeester,

A.A.r.vu"io","o. .f«"d.
,, 

^- 
*, A"'nPt,'^

§, /\ /y[, \)

\,AV-
\



GEMEENTE LUYKSGESTEL

STANDAARDVOORWÀARDEN STOOKVERGUNNÏNG

Aan de hieronderstaande,
worden voldaan.

aangekruiste voora,vaarden, moet

rF-

,4-

f* -het stoken dient te geschieden onder leiding van een
meerderjarig persoon;

€ -er mag niet meer dan1{m: brandbare stof tegelijkertijd
worden verbrand ' I

-er dienen zandschoppen voor blusdoeleinden aanwezigi te zijn;
-vóór het verlaten van het terrein dienen as- of vuurresten
afgedekt te worden met een laag zand van voldoende dikte;

-de onder 1 bedoelde pers')on dient ten minste een half uur
na hét doven van het vuur ter plaatse aanwezig te blij',;sn
om te controleren of het vuur niet opnieuw oplaait;

-de afstand tussen de stöokplaats en de openbare wegr moet
minstens 30 mI bedragen;

-rondom het vuur dient tenminste een strook van 20 m

vrij te zí1n van loofhout en tenminste 30 m van naald-
hout, heide, droog-gras, bebouwd land of grebouwen, welke
stroken kunnen bestaan uit groen grasland of zandi

-ter beperkingi van overlast voor omwonenden en het weg-
verkeer, is het stoken alleen geoorloofd bij qunstige
windrichting en -sterkte;

-bij felle wind (meer dan wÍndkracht 5) en bij grote droogte
is het verboden te stoken;

-aIIe door de commandant van de brandweer of de politie
terzak e te gieven aanwijzingen moeten stipt en onmiddellijk
opgevolgd worden;

-de verleende ontheffing dient tijdens het stoken ter
plaatse aanwezig te zi3n;

-eventuele schade of nadeel aan anCeren toegebracht, ontstaal
door het stoken, kan nimmer ten laste van de gemeente wordel
gebracht;

tï7. 0

0,a . .g

§5.

,_É. &
I

,i ')'t . .(

,8., d

l,?., o'

i ro. '(
írJ 1

ti'- 21L. (

/L2. "{

"'I3 ' r's

Behoort bij besluit
van B en W dd.15 juli 1gB1

Mij bekend,
de sekretaris,

A.A.J. VËrhoeve:r.
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Luyksgestel.

Onderd.ee 1,

Irre-P.ugEreg-i

lg=I$sgI!=:

'i. Wilbert Swinkels.
2, Theo van dc Pasch,'@&
4. »i.a"rlFEïffit-- --ï \.- -*-\
5. Stefan van rie Laak. \

í : ï"1'1":::,:: ": 
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6.

7.
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2.

Lt
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Jan van llat.
lviaïc 1'1mmerlnans.

,! .,

Robbie Dofn's. )

lvlarco Stoof ,

95ff*,n*/)/

n.
P ic tc r Bq,tr'e y .

De Koile teri:

t. Robe de Loo,

Lars

J o.S

'lthe o

Bar t !7"gorwerf.

Piet Langerwerf.

C lemens Boons.

Robert Vos.

Frans van de Sieen"

/

ï,;:;"i!:p

'7Ie uten.

Sjef Vermeer.



MET DANI(

Voor een prachtig kamp 1981 te Luyksgestel zeggen wij dank aan

al1en d.ie daaraan hebben qeegewerkt.
Namens alle jongens richten rlii een speeiaal woord van dank aan:

AD en MIEKE 8OïJEY

nhr.EVERT.

en ROELAND,

voor alle goed,e zorgen en voor het

óe kampweek voor ons hebben verzet.

DAI{K AÀN I Onze Chauffeursl

zeer vele werk dat zij tijd.ens

mhr. PIET

Jan v.d.. IANGE]trBERG. ,/
en Vincent FELIX. Z

DA}ÏK AAN ; Fam, de LEYER,

d.hr. v, d.IrAAR .

DANK AAN ; de Geueente tUYKSGESfEL.

dhr. v. BEEK"

en Fam. GERAERTS.

en DANK AAN : de CABA,

en alle bezoekers

Med.e dankzij deze mensen

succes genoemd word.en. 7

(.
/1':

/ I ',

I

,re

e

mag het Jongenskoorkamp 1981 ee

lle t Bes tuur r

23 augustus 1981,

-//,/

jamf 21881,
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