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Van de Redaktie . .... '....

Het jonsenskoor ,cantasona' -.::-.:Ï";"::ï:: ï:Ïr:s 
het zover '

t.

Dit jaar met J5 jongensrkeukenstaf en bestuur, Een week lang staan

d.e tenten in d.e bossen van tuyksgestel.
Het leek ons geen gek idee ,om alles omtrent zor.n kamp eens

op eenr rijtje te .zettent .
Hoe laat we Vertrekkenrwat moeten We meenemen, wat gaan we doen,

a1lemaa1 vragen víaaïop in deze kampkrant een duid.eliik antwoord.

gegeven word.t. Dus lees deze krant goed en bewaar,de krant tll!!!t!l
Mocht er na het lezen van deze editie iets nog níet duid.elijk z|3n,
bel d.an even § 73145 § .

Tot slot wensen wij ied.ereen een fijne vakantie toer en

d.e karopgangers een fijn en mooi kamp,

De kampcommissie...,.....,....

In deze karnpkrant o. a,

1.
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z

4.

Wat moet er allemaal mee ??????2????

Programma

Bericht voor d.e 0ud.ers.

Brief van het Belgisch ministerie voor verkeer ,grens en

d.ouane faciliteiten.
De Tien geboden voor een jongenskoorkampeerder,

Een belangrijk Persbericht. ...........
Rad.en maar.....ue...
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Beste Jongens 

wed.erom sta:rn rnre aan het eind.e van een koorseiro*rr;-

een seizoen waarin veel van ju11ie gevraagd is. ïk becloel híermede:

door weer en',,iind naar d,e repetities en het regelmatie opluisteren
van de eucharistievicringen enz.

En nu hebben jullie d,ubbe.l. 
"e.n.d.w.a.r.s. 

ee"n mooi kamp verd.iend.' Ïk heb

ju11ie aI eens gezegd. ,dat verschillende heren reed.s lang inet de

voorbereiding daarvan aan het werk zijn,Hieraan is veel tiid. besteed.n,

i{bt is nu ook aan jul}ie om d.e kampweek te doen slagen.

Dàarom: "wóes sportief en luister als d.at gevraagd. word-t.

Uiteind.elijk offeren een aanta] heren een week van hun vakantie

voor j-ul]-ie op. Dit d.oen aijn graag en d.aarom werk rree en wees

te vre d.e n.
Na c1e grote vakantie go"rr *u''direkt aan d.e slag voor het grote

koorfeest n,1. i lde gaan herdenken dat het ko

40 jaar geleden gereorganiseerd. werd,

Hieruit is het H.Hartkoor ontstaan.

Ik reken gïaag op ju11-ie medewbrking om dit feest te Óoen slagen !

Eeh fijne'vakantie wordt ju1lie toe'gewenst door t

J.Ee1ix, dirigent.

D



Zeer belangrijk, lees deze krant goed en nauwkeurig, !!!l!!!!!l

'l '

BEIaANGRIJK PERSBERICHT.

liet Persburo trCantasona rt

volgend.e med.e :

deelt Urinzake het kamp 198Jrhet

De kampueek zal gehouden word.en van zaterd.ag 2

zaterdag ! juli 1983.

De tenten zu1len weer word.en opgeslagen in d.e

Luyksgestel op d.e weg naar d.e Belgische plaats
de grens. ' '

lde vertrekken o, 19j9:g:=I9g3l=!g!=59:§glglg:
kamp komen ue ook weer op het kerkplein aanren

ongeveer 12rJO.u.

iu].í 1983 r/w

omgevàng van

Lonimel, vlak bij

Na afloop van het
d^at zai zijn om

2, Het kampadres van fCantasona' tn 1983 is Familie Geraerts
. i Ldmme lsedi jk ,15

55?5 XD tuyksgestel,
"

Uitsluitend voor nood.gevallen ís d.e Familie Geraerts telefonisch
te bereiken voor boodschappen aan het jongenskoor z 04974-1316.

l' ggg==gggg=gE==g!!gyëg!==IE9=i 
:

Kleding voor sport en spelrregenkle$.ingrlaarzen'ro,f waterdichte
schoenenrsport-en gymschoenen.Een warme tEui rre§e,rve ond.ergoed,,

pyama, toi le tartike 1en a1s zeep, handdoeken, washand.j e, tandenbors te 1,

en pasta, slaapzakrmet luchtbed.rof evt. strecherrevt,een
hoofdkussenrzwembroek en d.e karnpkrant.

Verd.er 6én brood.maaltijd voor d.e eerste dag en voor de d.orstigen
ond.er ons I iets te drinken I .

Bestek e.d.. is a11emaal op het kampterrein aanwezig. llet onderwerp

. zakgeld Ís een &oeitijke zaak,Iedereen'krijgt de gelegenheid

om enkele malen in het dorp iets te kopenrsnoep ,kaart met

postzegel,of een souven{r. ltle zijn van mening dat veel zakgeld

overbodig is en stellen daarom een bed.rag voor van f '1OrOO r

Niemand. word.t echter verplicht om zakgeld mee te geven !

t(
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r4, 9g=lggggg dient goed.

1 juli te worden inge

tegenover de slagerij
zaterdag P juli weer

verpakt in kofferrtas of zak op vrijdag
leverd bij Fam, de leyerringang tongersestraat,

, IggS=1!:I9:§. Daar zal ook d-e bagage op

af te halen zijn vanaf ggggyggl-1§:9Q:!:

Ook d.it jaar word.e n ouders rfamilieleden en bekenden in de

'ge1égenheid gestelà cm het kanp ie komen bezoeken,Dinsdagmid.d.ag

( ) juli ) rr,rord.t hiertoe gelegenheid geboden, De jongens blijven
dan in en om he! kaqp o,m iedereqll, ta $.gnnen ontvangen,De plaats

van het kamp za1 tijdig op de grootste rinvalswegene met borden word,

worden aangegerJen. Zoals U elders in deze kyant kunt Iezen, ztin

,vrQ.,dÍt,,j,flar een beptje gan d.e tijd. gebond-en, dus ,bqzoekmiddag,

! jrili van lj,Jo.u. tot 18.O0.u, i'

De keukenscepter za-t d.it jaar gezwaaid word.en d.oor het echtpaar

Ad. en Mieke Boleyraangevuld met Henrri Van de Lrangenbergroud-

jongcnskoorlid.
; . . De staf zal ,zoa1s. d.e laatste jarenrbestaan uit d.e heren Ii4artien

HabrakenrNol Paashuis rHans MestromrAnton NesgersrJeroen Fe1ix,

, en Roel3n{ d.e Leyerr Ieclere,_g{oop zal een staf1id. a1s t coach Í

r. -' , hebben. , .. ..

E

6.

n Dit waren zo ongeveer de

het kamp van I Cantasonar

}íe, hopen dat het allemaal

vragen hebbenrd.an kunt U

van fCantasonat . Namens

l,riensen Wij:U een prettige

be langr i jfcs te pàrsner:.chten be tref fende

zo ongeveer duidelijk is. Mocht U nog

altijd. even bellen naar het secretariaat
het bestuul van rCantasonat en d.e kampstaf

vakantie toe met ecn behouden thuidkomst !

'. i'

Secretariaat rCantasonar
, ,,'.,j

,

,,-'.
, ons d.oe lstr . 24

t. ,
*o

Namens fQantasonar
de secretaris .

teL' ?'3145.
':



PROGRAMMA bi.j goed $ieer
'itlij zig ing en voo rb ehouden

Om jullie te laten zien wat ons zo ongeveer de kampweek zal-
staan te wachten, publÍceren wlj hieronder een overzicht van
het p:rograflma,. zoals dat bij goed lveet zal worden uitq'evoe,rd.
Het zrou-niet leuk zijn om allc programma-onderdelen te
verraden , vandaar dat we hici- en daar volst aan met de aan-
duiding "VERRASSït'lG!"., orndat er op di.e plaat.s .i,ets extra
leuks, een nieUw sp'e:I ;of iets anders ycrrassend plaats vindt .

Tevens vind je in dit overzicht welke puntentelJ.inE r,,re zullen
hanteren b'ij. de belangriJkste. s.peJ-en. tiJie het hoogst e"l-ndígt
krijgt ook het hoogst aantaÏ puhtcfia i"
Indien het weer niet mcerrrerkt, !<an er natuurlij.k aan hct
programma gesleuteld mo-eten worden : progremma-ohdcrdeLen i
kunÀen naai'ée:n and'ere 'dàg word'e,n verschorrofl I ,gf zclf s gehecl
varvallen " Laten we hopen-dat, dat zo min mog,clijl< nodlg i*i

ZATERDAG 2 JULI
's-morgens 1O.3O u

SPEL
nicuw! !

's-middags tz.AA u

SPEL 
.:'

nieuw! !

S!:?EL
nieuw! !

vertrek vanaf de H.Hartkerk
Rciskwi s ,
H'et l<amp begint vanaf het moment dat r.íe
vàn cle [<cr:l< vcrt rel<kcn , dus lct gocd op !

I.odere ljongen I<ri-jgt ecn vragenformuli,er,
ciat tljdens de reis moet, ruorden Íngebuld "Het an twoord zít st eeds in 'eeÍt kiein
hoekj e langs de weg "Punten: het aantal goede, antwoordpn dat de
g,ehele groep verzarnè1d wordt gedeeld'door
tÍena, : :1:

aanl<omst in Luyl<sgcstcl
iGrot e Groeperrcpeu rt ocht
:Opdracht z zoek de schat, maar pas oP, j e
moet henr op eiEe,n hout j e zoel<cn , want j e

'weet niet.'bi;j rnrie j e hoort " Daar i<om j e
pas achter o;: de ptraets van bestemmi-ng !

Doe je best "Terug op l<amp:
Zo Groep Za Caach "B,lj wolke leicler komen we Ín de tent te
Iiggen . Raden ffiaar.

. PuÀt.en: voro:r 1,èdere goe'de gok één punt .

ïen t en in ru"lrnen " : ..:::i 
,

,D* eerste VËRRASSÏFJG ! van dit kamp.

Tot besluit : VlaggenParade "

:'.,

Vj-j tstredensPel ",Lei op ; de spet regeS-s zi j n iets veranderd
( Luist eruuh ! ) "
Punten: L5-]-2-9-6-3" '.; .

's-avonds

ZONDAG 3 JUt-Ï

's-morgens SPEL

tr



Ss-middags

-: 17.O0 u

' s- avonds
,i

MAANDAG 4 SULT

' S-60 í:§ens UIT
's-mÍddags SfIEL

's-,avonds

DÏNSDAG 5 f,ULI
's-morgens UIT

's-middags

' s- avonds SFO[?ï

SPORT

TJOENSDAG 6 JULI

' s-Íno rg ens SPOIRT

SPORT

Vlaggenmozaïek.
t'lat' de bedoeling is wordt r.ritgelegd:', dus:

H.t'ii s op het kamp.
Hiei-over l<unnen ju11i.e elders in dit blad.

fÉ*§lssin Ëï*oo*n 
met a,ze volsende

naar Luyksgestel vooí'
Hut t enbouulen .

ínkopen,"

lt/e1 bek cnd . Let nog eens op de boul.leisen
( Luistcruuh ! )
Ook na het avondeten krijgcn jullie nog
Yijd om c"le hutten af te bouwen o Den{r croin:
DE-HUT tÍO=T VAIJD,1.,'iG AF ! :: :.

De hutten zr-rl-Icn in de loop v;:n-,de weel<
worden bcoordeeld door ,i"lenec r ïlartien en

Pt-rn t en : 25-24- 15- 1{i- 5 "

Het 'houdt me.rr niet op : weer een VERITASSIï'IG !

naar de speeltuin in Lommcl met aldaar:
ecn VERRASSIT'jS !

0udcrmíddag.
Iederc jongen bIi j f t op het terrej-n tot
z'n.ouders efi zíjn. : '

De oudster iongens.organi-scri:n een sport-
programíria voor ouders en jongens.
tiaràt hón "Ër wordt gelopcn in t:.,ree groepen: jongens
dÍ* qeboren zíjn né 1 juli 797U^ Iopen in
grocp'ï, jongens dlc voor die datum
geboren zi.jn lopcn in grocp 2. Dc eerste
tien bÍnncnl<omers teIIen.
Punten: tO-B-6-4-2 -

ïouwt rcl<l<cn,
Spelrer:*1s zijn bckend.
Punt en: 1A-8-6-4-2 "

Voetball<ompetitie ( in
Let op: een doel-punt
t egel ijl<ert ijd
Volleyhalkompctitic .

sportpark Gereerts )
gcldt als punt !

Er worden tr/ee sets gespeeld. Een set is
6én punt . Ëindigen tvre r, groepen ge15k,
dan be&list het doelsaldo.
Reuzen-zesl<ainp met dc nodige verrassingen.
Ben.odigd : sportivÍteit, behendigheid,
slimni§held, kracht, beheersing en veel
meer !

's-micldags SPORï

6.



's-avonds

DOhTDERDAG 7 JULI
's-morgens

UÏT
,.i

's-middaEs -"'SPEL

's-avonds

VRIJDAG 8 JULÏ
's-morgens

's-middags liïT

i s-middags

ZATERDAG 9 JULI
's-morgens

Fioe raden ju1lie het: weer een
VERRASSÏNG !

' I -;i .,r'i i.lí,. ..;
t"Je beginnen deze dag met een VERRAS§ïNö'!

Daarna',gaan we naar Luyksgestel om de
voorrqad aan te vullen c

Oriëntatietocht o Í

Goed Luisteruuh ! ! naar de spelreoels.
Je hebt nogal wat te doen 'onderweg, dus _l

begin er op tijd mee.
Punt enz 25-20-15-1O-5 

"

t{e bereiden voor j ulLie een VERíiASSING I

i.

Hutten afbreken "Het resultaat telt de jury mee in hun
beoordeling.
TfP: Natuurlijk kun je onder het hutten
afbreken werken aan' j* .kampvuurvoorberei-
ding. i,

Naar Luyksgestel voor rryeer eeà veRnASSING!
Kampvuu rvoo rb e rei ding
Kampvuur. ,;. jr :-,;.t
,De,,st af zaL het gepresenteerde beoordelen.
Punt en : voor het" kàmpI.ied 70-8-6-4-2,
Voor het toneel t5-t2-9-6-3.

:

Voordat het l<amp echt helemaal voorbij is
krijgen jullie.nog ecn VERRASSïNG!

Rond hct middaguur ve rt rekl<en we naar
Boxt el .

LUISTERUUH ! ! :

Hoe vaak komt het niet voor dat er oneniEheid best-aat over
spelregels .of puntBntcllíng?lllegentJ-g procen§ van da't soort
onenigheid zou voorkomen' kunne:n worden, dear steeds a1s er
iemanó aan het woord is goed te luisteren. l-iet liJ kt misscirien
niet altiid even belangrijk, maar toch verteLlen we nÍets voor
niets. Flet is voor iemand die iets wil vertcLlen heel vervelend
a1s hÍsi, zich niet verstaanbaar kan maken " Nct za goed als het
voor julIíe heel vervelend kan zijn om maer de helft te
verstaan . [',f ant dat bctekent bi3voorbce]d, dat j e nÍet weet
of tijd mee telt bij de oriëntatietocht, €Ft of je nu urel of
niet je zwembroek mee moet nemen"
Probeèr het komend l<amp allemaa} eens steeds te luisteren als
iemand Íets vertelt. Dat kost juilie weinig nroeite, spaart
Onze stemmen, efl bcspaart ons allemaa1 veel ergernis en veel
tijd. Afgesproken?

1.
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TIEI'! "GEBODEN" VOOfq DE',JONGEF.I,SI{OOÍ?KAMPEERDEÍ?' :

: i - : : r, ,"'. 1i..''. , i , I -? '_

', : ":

Ieek' .on:s g6s1q: gel< ridee, ,'6m Voordat uve op kamp gaan

af spraken Ínet . e1ka4f lte . nraken : Qie noemen we "De

Gebo§p,n,", Ë,1s we ons .aIlemaaI hier aan houdenr;,iwp:fdt
kamp zeker een sukses !

é.!ó;

' ': :-'l t,.jii

r .: ..,1, ,,: ,:' 
''1 lliSpg:l irli tgi t , ,en soli§à1It eit' 'u,! rrn boven ean in

het vaandel ' rri'' : i" '

1 : , . .." i' . : .' 'i; .. . l]--
'lil.e.zijn met ,:eIl<aar op kamp l;,.D'enk niet aIl-een aan

'ij ezel f , íilaar ook aan d e an de ren !

3" De etaf heeft gepqobeerd al}es zg leuk mogeliSl<.1, ,,

te orgsniseren " 3u11ie mqeten het leuk maken !'' r' i,: ',::
4. ttile {i,jn te 'g}as! in de natuur t..ben er zuinig op,

5o F{oor je de trompet? Dat' betekent r Verzamelen !

Kom dan ook ÍÍr_g!_g.el,

::O. oe tentlts {eze' week j,e,,huis" !-loudt je
schoon en netjeq.. ,..: , . .

7" Ileet je hoevecl moeite het kost om voor veertig
man te ksken? Als je eens iets niet lust, zëg het
gerust , ÍRaar bli3 r" vriendeLi j k . ; .lil.,r: lt

tnteeè,:' zuini-g op j czel f ! Ga St eàds' et en' met schpne
handen , . g3 st ccds slapen met:,l a€F', schoon f,iehà8!ï1'u' -i

Op ' t toilet-. moet en wo, ;allema-ail:, zit t.en';.. houdt het

'L-,i

huis steeds-

ir

dus zo schoon r,rogelii k . 
.

allen ,-;9P,'ka{,P , maak

o



HETLÏGE I'{IS OP HI:ï AHP !

Het is nu alncer meer cian tien Jaargeleden cjat er een heuse
ealmoezenier mee cp l<emp ging. Een aalrnoezenier Ís een
priesetei te velije. Onze aalmoezenier lreette kapelaan Clabbers
en in die ti j d d rocg hi j cF het l<ami: elke dag de nis op .
Sinds i"lrj pastoor in Geldrcp i-s gcworden hebi.len we het zonder
l<arnpmio rnoet;i', s'ie1-l-en, cn ïoqcn rr1,ct'tzoncJagsmorgens tnouw naan
Lu'lksgestel- meï ce l^rr1c cl-r":i: tet- l<cri<e"

Dit -;aar È)cri ïiJc irc.t ccl-rter',','eer ouder-wetsi tj",fQ hebben pastoor
de Jóng Ccvi a'agc.l 'ó i h:;i or ::onci.rgmiddag ''naai Luyl<sgest'el v'rj,1
l<o,nen àn 

- eenr mís op .; e c;-agÍ-ri-i o ,ll,.1t leel< ,he,m en oms ee,r1 gped
rCec, voor al o;;rclr,i'i i/,r,È clorr onder e'1 l<aar mct Onze Lieve Hecr
i<,unnen ari,-l il cn. i]'a': r,.'c r;::c;o:, '/Jcei" hcb:ren, cl al' hctrlcui< cn
gezellig'=a1 z:i;jn, .-ja; cí- gcen ongelui<l<en gabrcLr!-ren '
lr.latr.:urJ-i-j l< is cínt'l mÍS nci.' zovoer nlls als h* j ni.ct iir d'e kerl<,
r0íletr in àe opciilucht ts,C rc t Opgcdragcn " l-iat r,vi i zegqen , dat
j c biJ zo'il inis nct zD goen cór'biciiig Pce! =rjn 'eÀ'"gocd ínoet
ópletien. En netuurlijl< goe d mee inoct bldden cn zingen 

"

i4j";rccïtrcr' i,:r;r.val-t hci cie pastoor
'vc-ci cn:J; j eijr v'JeQi^ i<u;':i:en cioe;r "
5i r'ld,,r

G:i:il|,lC).;;\l;l.il<ocili\,lAA,i?EENBCNi.jIl.ji(ooR.'.
I

ZeLfs b-:.j Cc poi-ri:-:-c Cel en za ni:t zo..'ee1 bcnnen tlit a1s

bi j c;Is koor . iien' heIe, j eai: cloo;- kun i.e er bonnen ,vgldienen

Daar koilt-,nir versitrjer'Íi"l! :-'"t " ';'ïe qilatr dit j aar experiiaentercn
met eon nj.eutir; íiöJ:'t,'ill;i;1-',i;'Qii;':en'" i:.'? delen ze uit, aan

jongens, o i zci-is aa:t eítn iicie c;:"oGp, voor d-;ngen aLs

epgrt j.vit e:.: , bcïrulp:aa:r;ne iel , CQ;i ge-qí-,erg n aandac!-i: .

( luisteruuh !) enzo\iÈBt'i':. . - i

in de bonnenl<astegn epart '"rak j.PVooi- recicre j o::gcn j-s Q;-

Daar kun je je bcnnen in
rvorden clc bonrtcn getelcl :

beocrdeling, al-s voor de

crt ons ure.I- z.,e goe d, da't lvc !ret
Lartclr r.f.'c <Jaat- maai'al-tzagt vcc:

kr,';i-j'l . Cp hct eincl van de u'reek

?:e tel.l cn mce zcr,'e-'l- in cle groeps-
jongen:; dÍe de rneeste bonnel

l'iebhc;r vei'cliend "

pcr vij'í' l':onireir !

Ei't de i)rrJs is j.eïs anders als twec repcri

ilc i'.ail;-,';citnen tr'ro:-:i cn a-l-leen
; : ._ 1.

maar r-ri-i:geclccLd, nÍ-et af §bpal<t "

D:-ts vcrti:'-end is ver-dien'i.
Cj a, voor i!( he t ryc;^seeï : Slimnret-ikl<en ; rJe [<irrnpbortr'':en zj-en

cr- a:n:.ic;^r.i Uj-i al-s eJe door'-het-j;li?r*bonncri . Is dat even

j anirn c i'

a)
)o



BERIC|"IT VOOFT DE OUDERS

Zoals ë1k 3ear" ,is ook dit jaar dinsdagnriddag yvegr

oudermiddal;. voor u cen uitstekcnde i<ans',orn tc l<orncn

Om bczockmiddag zo gladjcs mogcl:-;l< tc latcn vcrlopcn

verzoekcn uiÍ j U , in he t br:lang van de j ongens , mct

1r het volgcnde rekenÍng te hour-lerr:

De ou.cJcimidclag bcgint 'tusscn hal f tweq en twcc uu r:,

l-.lct zau hct rrlezierígstc zijn aIs U allemaaL zovcel

tc komcn. op die manier Ís ht tcnminstc voor allc
j r:ngi:ns t cgcli j k oudcrmiddag , cf, zÍ j n voor on§

zowel het bczoci< als d:c kleine kampcerders bctcr tc
overzicn.
l(unt U er pas na twee uur zíini Gccft U dan voor hct

kamp eVCn aen OnS Coor dat vrvc U latcr kunncn vcruvAchten '
dan kunnen nc tcnminstc ui,v zoontjc cxtra aanclacht

gevcn _,als de vadcns cn mocdcrs van ziin vricnclj e er

al wel zijn
TÍjdcns dc ouclcrmiddag zul-lcn r^rc mct dc oudste jongcns

ccn sportprAgrÉ)mrna opzet tcn , waervoor mct name Uw

. meclcwcrking zal rrror:den gcvraagd " itadcrc bi j zondcrhcdcn

volgcn oP,oudcrmiddag :

Dc ouderrnÍdda§l dUUrt tCIt onqcvcct zcs uur. Daarna

hcfvatten wc ons Prograínma

Alvast har.t cli j k bedankt voor u"q medctrcrking , cft g raag

tot ziens op dinsdag 5 juli in Luyksgestel'

14.



P^il
ZAU HET S 'l< 8 " IN LUYKSGESTEL??

De Brabantse Kempen (dat is het gebied ten zuid-lvesten van

de lijn Tilburg-Boxtel-Eindhoven) staan al vele eeuwen bekend
om de vele vreemde ,geesten en spo:kcn dÍe er zouden rondzwerven.
De Nekkerman, die op de bodem van een puÈ mensen nacr zich
toet rekt I of dc dwaaliicht j es in het rrtocras , de reízigotrs , Vëo :

het rechte pad afio.kl<cn zijn sleclrts enkele van de voorbcelden
diereizig,ers-:a1eeLuven1angdestuipenophct1ijfhebben.,

Een paar van de verhalcn'die:zich afspeLen rond Lgyksgestel
hebben we voor jullie verzameld om te laten zicn wat er

:::::;:,II:"o.."enu*oooe1aars.lndebossenrondhet.l<bmP

De soldaat Paul VANDENBOEYNAI'ITS uit Haeselt werd in 1825
oneervol uit miLitai!'e..dienst ontslagen omdat hÍj een kerk
in den Bosch had Eeplunderd. Zíjn :unilf'orm, werd hem af genoinen,
maar zijn'cape (de wijde, donkere mantel) mocht hii houden. ,,
Hij vestigde Ín een afgelegen huisje op dc hci van Luyksgestel"
Omàat hij -zich slechts vertoonden rnijn ,zijn donkere manteL '
noemde món hem in het dorp "de man met de mantel" . l-let hui-,s:
op de heide werd een vrijplaats voor smokkelaa'rs; rovers' en
moordenanl^s,Waardepo1itienictdurfdel<omen.Indeomtrek
f lui,st erde men d'at de man det de mantel zijn ziel had verkocht
aan de duivel ...
Toen vÍjf gendarmes. lrem in 1856 ol: de wgg naar Lonmcl aanhÍelàcn
op verdènking van moord op twee BeJ.gÍsche nonnen ging de man
met de manteL plots in rook oP. .. Er j-s nooit meer een spoor
van hem gevonden . l{aar hela oude Luyl<sgeste lnaren kunncn j e
vertelleÀ dat hij soms nog urel eens j-n de buurt 'van. de- hei
verschi3nt . En hij draagt nog a1tt3d zijn mantel.

DE HEKS VAN IïEEBOSCH

In ecn klein huisj e in tf,Jeebosch ( bij Luyksgestel) woonde eculxen
geïeden Marieke Janse VAI{ LEEUIïEN, een eenzame weduwe met
àertÍen katten " Op ern l<rnracie dag bral< in !'/eebosch een besrnette-
}i j ke zíekt e uit , en Ve'rschiLlende vrourren ; kinderen en dieren
weiden he,t slachtof f cr. In he.t dorp f luistcrdc men, dat vrouwke
van Leeuwen de buurt. behekst had. Op een n'àcht ucrd haar huisje
in brand gestol<en. Uit, de rokencic vtrammen zàgen ooggctuigen een
zwarte kràai opstijgen. Van h.et liik van de heks werd niets

In dé-bossen ro,nd I,;yksgest eI , is het vrouwt:j e echteE nog vele
màIen gezien., Op waràe àomeravonden zoekt ze in de berm naar
kruideà, torrvi j1 ze mompelt : "Kra kra [<ra kra . o 6 o 6"

11.



DE r\ARDF"lAl'j

ïussen Luyksgestel en Lommel heeft nog I'ahg:,,0c" 1.y{.11 gestaí}n
van de Donke isi:oevc , l-i:i.c.r woonde vrg(:gËr bocr DONI<El?3; die
i."AÀii:Àn'bczat tot aan !:erscl . Op ccn l<wad'c avsnd'ruercï er
àp àÀ i;à.iir*""ho*r* nan d'e dcur gcklopt,. De rncid die openrl9ed.,
schrol< z-ich u*"-óÀgàirk, 

-i,'raat. rin dc' dc'u'r'i'stond ccn onoogliSl<
uit=iend, uit dr: i<ïuitcn Ë.lwas§en kei:outen, CCn zOgcnaamdc
*à"à*r" , dic zj-cir voörnairó:i; l< in §osse n ophoudt " llii. v'p6139

iets tc eten " f laar' boer Drrnkórs gaf dc mei-C opd,r.acht het íílan-

"-f.à *irUi-tà sturcn, Preci.,:s 'cen jaer LctcriY.*rsc[teen de aard-
man opnieuw en vroeg r,cJcer iets tó etcn " l.!u Li.ct boer Do'nkqrs
io* door zijn horid.eó |scgiaCen.. i:;;L jaar latór, oP dezelfde
;;g, È*r* d; aarCnan vaói dc dcrdc lcr:er t;i)rug ._ i\lu smce t de
boör hem e on stLi!( oud beschirnr:ield br^ood, hedocld voor de
Vark6;nS, toe. D'e SarrJrnAn, at dC l':OrSt OP, Cn verd','*cen C! ei: fna
sfioo rloos
Éb.t daarna brandde cle Donkcrshoeve of , dc boer raafrte zijn
:.end li*,i3t, eri stícrf , arm en eeftza.:rn ' j-n het ou'dC rilanneniru:'s
in Tu rn hairt
\rienclelac'!rs zijn de aardtrr,n nog vrcl CcnS IcgClgcl<r:mcn.l\iet eun
l<rase.?nde stcíl1 vra.rqt hii tlan--orn c--n stul<3c brood. 'ÀlS ie hem

ta;egj aagt ,,,,aolrt-t* vcrcler niks

Br].BEER: , t. ' '
Je Àoct'l:iet oud.iongensl<oqfl?{en. r!qer ecns vragen: ve}e von ihcn
É"UniÀ in,d§ 1oàp-óer:.ipr-en'clc_bccr uit: Luy!<sgeste! we1 ee'ns

;;;iàn," Èct heesï ontsË?pt.e vele;'je'r*n-cr:leclcn uÍt"ecn ronei-
reizend ctrl<us.-V"i',,,*atr'cn-"u,o"à*o'"*" kIöÈi achtcn' op dc bccr
qcorqaniscr:rd, mea'r altiid z'oildcr sul<scs '
5"".Ë* ,wordt in Luyltsgesi etr t'iel gc"zcgd' dat hct gae t. om Q,erl ,,,,

;;;;[,jooi . 
- 
l--rci,.ibee,àt is 'echt er vó]l<oÉcn :onschadcli j !i, taJBnt 1,,, .

;;;;;*Ë;kcnd'lrecf t hii nep nooit ii::and ,krnraad gedaan ..,1]aFr .,

;;;ir,i.1,; hcr dien frcr ongóir:l< t e geni<orirón : als je ya'? "l'lct . ,,,
t-l*"**nïeke van Eergcyir", f,"Cint. tè zíngSn , ze3 Ce be'er hard
*nràghoJ-l.on" i.,làr-,t da[ he,-innërt hcm aan-hct cirl<us ''"o. ;

i'lEDEDELTNG:

IL 5ILl:l!LIO

"$Ílonziol' , dat is I tai-iaans voor zuti j 9cfi , stilzuriiCCn '
In fortci-t eR l<azerr.rcs blaast de trcmpcttor na zonsondcrgang
àï.iJA: Ë"t 

-i:. Si-l-cirzio, oH aan 'te íjcven c!at .hc! tal nu 'af 
'

àJÀtËiif :morit zijn .'Jar"n ge 1-eden àerien lrc dat''cp ione enshoor'-
ilà**-oófi. f.Seestai's3-icpcn. àc rnecstc Jont:ens. te§len die tii.cJ,,
aaa'r 'vOor dc and:erCfi utas het ,ecn scin , dat het nu de lroogst e

tiid u{as om dc §aan slaPcn '
àii-:;;; pr.È*"ËÀ *,* hci r1 Silenzio in . rc te herstcllen.
ÀÍ" jà:zo' in je slaapzak ligt, cE je hoort de trcmpc_-t, dan'

=rÍfËn ":" i;cdàchtcn ft1' flnutr qaan.na,1r zonnlge strandcni,
wuivendó pà1*'**"' ,' vollc mai'n ,, eI dan toet het geen moeit e mcer
;.;;i*n-i"'""íààp't" vallen lïe hopen ,lgt er na hret I1 silenzío
;;k indcrdaad ' silenzio' zal zi j h op het l<amp :

llielt erust en !

A'
I Lo



ÈIEDEDEIING VOCR ÀI,l,E I\{Ei\TSEN DIE Op KAI'ïP Gii-,!N"

ZoaT-s j-edereen inmiddels al weet i-s de grenscolttrole belangrijk
verscherpt" Er aijn wat betreft het kamperen nieuwe regels
opgesteld, waaraan ledereeo zich moet houden, zowel de kamp-
staf, bezoekens als jongens. Dientengevolge deelt het ministerie
van Vérkeer van d"e grens- en douane faciliteiten sectie lommel
onder briefnummer 1{((66))lsllse-ggïj ons het volgense mede.

rrlilermed.e wil ik u en de uwen wtjzen op de veranderd.e en te
vebanderen paragrafen inzake het kamperen in bospercel-en j-n

de directe nabijheid van de grens, danwel Belgisch grondgebÍed.
Daarom ond"erstaande het volgende:
].-'Het bezitten dan wel (mis) gebruiken van een mes of iets

wat daarop lijkt is tenstrengst verboden. Bij aantreÍ'fing
van het voornoemde kan men gestraft worden met een boete
van 500 BI' tot 5000 BF.

2. Het stoken van eL:n open vuur rnag alleen d,an wanneer de
persoon die het vuur wil maken daarvoor een veïguniij.ng
dan we1 óntheffing heeft en d.eze kan tonen. slehhts dan
is het bij zich hebben van aansteker, lucifer etc niet
strafbaar, Bij overt,:eding kan men uit het bosperceel
§ezet worden.

7. Het moetwillig dan vrel opzettelijk beschadigen en vernielen
van elgendommen van d.e eigenaar van het bosperceel is straf-
b4ar. federeen die een bosperceel betreed,t moet zich aIs
bewodderend opstellen. De natuur is d"e gast van eenieder.

Iicpende dat ulen de uwen er nauwlettend op toe willen zten
om het bovenetaand-e i-n acht te nemen, wens ik u een vermakelijk
oponthoud toe in oruze bossen.tt ;'

tot zoyet de mededeling, Elgenlijk spreekt d.ie voor zich en

hopenlijk wil iedereen er aan mee werken er dit iaar een

bijzonder kamp van te maken.

13.



Slr0riT Ei{ S,:ORTIVITEIT

Als je de rrTj.en regels van heï kamp" j-nmj-drlel s al- van buiten
hebt geleerci, d.an àuL je ',re1 aI- lveten, tiat regel nummer één
daarvan luid.t:
i'SPORTiVi'IEIT Eif S'tr,IDriIlfTEIT STi:.r\fi B0VEií,iÀltT IN HET V:I.ANDEL'rd'

tïat deze ïíoorden betekenen, wil je weten ???

Zoals j e wel r,,eet (als j e tqnminste níet voor d e eerste ]ceer
mee op kamp g,aat, en als 'j.at vré} Zo is, z:p.l je er vlug genoeE
ac1:teiko,ruii)l vroiOt er op karap veel aan sport gedaan, zoals"
volleyba1, voetbal, roarathcnlopen, touwtrekken en nog veel
Ueeï:...oc
Het iloole bi j het beoefenen van sport 1sr d-at je er bij kunt
t,,iinnen e "fi'aa.T . . o o o

Jammer" maar lrelaa-s .oo.r
A1À er' één i;int, is er in ieder geval óén verliezer , fiaay
zijn er meestal 1l?g-veèl neer verlrez€Ïs'
Nu rijn ut,r""u.iriïf.r.Oe ma"iereà om te verliezen (om te win-
nen trouïrens ooir), je kunt bijvcorbeel-d. je te5;enstander fel-i-
citeren met zl)n óvór',Yinning, je ]r'unt - 

je teamgenoten op F,+n
d ond er geven, ó,;rclat zíi zul ke stomne íoutcn he b ilen Sem aaKI
óf -Jó tcilnt mópperen oo*ciie stomme scireidsrechteii, omclat die
',/e eï niet zag d"at iii steed"s tegen j e schenen vler{ 

-S-9! th?!t'i{et zal je ei-fiaeffi j1r-- z1-jn dat het lrare sportiÈve Seorag 1s,
om je verlies als een sportman te d.rag_e1, o.at,,ii1 zeSgen,
dat" je de overv,;innaar r:rót zJ-Jn Zege fellcr- tecrt en dan Samen

als Vrienden het veid afgaat'
ifà[""riijii v;il dat ooiÍ zéggen, *u.t jq ats overwi-nnaar ie I::
à;ilË;6Ëi àiËt-ïóoi"au-àóË-saat ho.riclen, omdat jouri team toe-
íallig een d.ce-Lpu-ni neeï scoorde d-an zaln team of omdat iii
toevaflis een l'r--r-::dlopcr mecï in jc Sroep 1:e bt"
N;;;.;;tij:.-iï riet-niàt altijd evón §cnaktcli.iic .n jc verl-ies
als een àportmari (een echte) !e dragenr. m.aaï jc zul-t^irrerken
dat de s ièrnirin,g er bcter op r,,rordt al-s ig .het cloet, of het
ïËà*íir=té-p;"68"it, en crat'cr Can riei'één' maa:r twec ovcr-
',;innaars zijn, of nog l-it-'ver
Dat ie,lereen dan 'r,linnaàr is o o ' o o

í[ voÀi=pef :., Aài 
-àf 

= er ti-i dens ire t kanp eeii §portieve
stenrning-h.eersi, dat vi j dan ilet. zr jn.allen ?en !+ jzond'er" ge-
;i;65[--Er*p-tugenoet gaen, en dat ei d,an verder br'ina niets
meer kan nisgààTLo
Veel PLezÍer, en .cooc'o
}iAAK ÏiR \,/AT V;iII
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SPEIEN MET GETA],],EN.

I{.GGÏSCHE DRIEHOEK"

Ïlangs de zijden van de driehoek staan zes vraagtek€ils, Kun
jij deze d.oor d.e getallen 41516rZ rB,9 vervangen en wel zo
dat de getallen langs elke zi1.d,e de som van 17 vormen?

??
í4\7d

gEE4lIgir§?ErlEsrE.

fua jij de getallen
hokjes zetten zodat
aaar bened.en de som

ai.et verplaatsen.

61, 69, 45, 29,
van links naar
altijd l-11" De

37 en 53 in de lege
rechts, als van boven
drie getallen mag je

tílgIScE vrgRKi§r:

Plaats d,e onderstaand"e getallen
Yerti-saal d.e som 20 is.

22
44
66
88

AFKORTTNGEN"

zo dat ltorj-zontaal en

22
44
66
a8

zEtil

w#t

Zrr69
l6Bz

iiil
leet je wat de volgende afkoritngen tetekenen?
ilBTKMA- o.à.- nlnà.w. VARA - Ki{AC NS - KNYB ]{AVO

AYRO - NCRV I\NVíB - KLM etc. - b.b.h.h. - KRO m'i'r 0M

lz,
5,, /
1/-
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