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ïíeer }igt er een kampweek aehter Öns. Een kampweek van veel
plezier en veel mooi t{eeI. Ïeder heeft zoreigen herinneringen
, aan het tentenkamp. Het is voor d.e jongens yan rCantasonar
aI min of neer vanzelfsprekend. getiord.en ,dat gedurende ddn
kampdag,een van de groepen, d.e gebeurtenisscn bijhielden,
om ze d.aarna op papier te zeiten.
Deze verslagen zí1n gebundeld ,en liggen nu voor U in d.e vorm
van dit kampversla;3.
Vee 1 zul'b U, oud.ers aI gehccrd hebben over d.it kanp, maar toch
kan men d.oor miCdel van i.it kanpverslag alIes nog eens rustig
lezen. Wat t^lerd er allemaeI gedaen ,en vrie won d.e koorbeker t
wie warer: de stafnensen en hoe was het weer, allemaal vragen
die in d.it kanpversLa3 beentwoorC'.*orden.
Een kampverslag is voor ied.erecn 1ie mee is Sevleest reen
r,laard.evolle herinnering, aaar vccr degene die er niei bij is
geweest hopen we d.at het een leuk verslag gervord.en is.
Ik wens iedereen ve;1 leesplezier in het tCantasonarkarrrpverslag
1982-
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Uiteraard. ku:,nen ju11ie in d.it kanpverslag 198?, d.e verslagen,
van ied.ere arcep lezen. De verslagen zijn letterlijk
overgencnen,d.us niets is er aan veranderd en aangevuld.
Naast het ltezen van deze verslagen kunnen julIie nog
eennaal Ce kanpliederen zingen'\dant ook d'e tekst van

ieder i.:a,."pIied is in d.it kampverslag opgenomen.
Van i+ie het verslag is ren van wie het kancplied is, staat
steeds boven het verslag of lied. verr,reId,.
I'íaar niet alIeen verslagen en liederen vullen dit karapverslag
1982,
ïed.ereen kan nog eens

nakijken; welke Sroep 'wat geuonnen
!.
=
Bc'renCien kun je in de ?ketellapper I zien hoe het kampterrein erui', zag. ÏIaar iederecn g€slapen heeft r €tr
,*aar d.e eettent Àtond., en uiteraard. hoe deze tenten ín 1982
genoend. rverden. Dit alles staat in het kampverslag vermeld.
Daar'naast kun je nog Lezen , in welke groep je zal'.
veel meer staat er in de
Is d.at alles ?? Neerhoor
L^^++
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'nog
llapper t .
Een brief van de Keukenstaf, een brief van onze Penningmeester.
,f{ist
u dat .......
,en zelfs een sportbericht. Qok <iat staat
vermeld in het I(ampverslag van het Jongenskoorkamp tCantasonar
Nourlees dan maar gauw verder.
Nieuwsgierig ?.......
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het "Íongenskoorkamp ÍCantasonat ,dat werd gehoud.en van
I juli t/d, 1a juli 1982. te Luyksgestel namen de volgende
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Clenens Socns
Leon Scons
FranI; Brce,.lers
Tirec

B:'ce.iez-'s

Staf : Ad. Boley
Mieke Bolcy
Jeroen Fe lix
I"Íartien Ilabraken
hoe

land

d.e Le i

jer

Lazr; van ie Er+=i:
rl i I1y van Ce Bs'oeh.

Hans l"Íestrom
Anton i{e ggers

ne Dar-iiie r'-Richard Dankers
Robbie Dous
Patrick van Ha1
Huub van Kaathoven
Stefan van de Laak
Bart tangerwerf
Jan Langerwerf
Pie'b Langerwerf
Robert van ue Loo
Theo van de Pasch
Lars Peters
Olaf Peters
Charles Smits
Jos Spierings
Frans van d.er Steen
\'íatter van d.e Steen
ïíilbert Swinkels
Vincent van Thiel

Arncld Paashuis.

Re

iularc Timmerrnans

Sjef Vermeer
ErÍk van de Vleuten
Robert Vos
Harry ÏIagenaars
Stefa; Jaspers.
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rCantasonat
Op zaterdag J JuIi 1982 vertrekt het jongenskoor
tCantasonal
naar Luyksgestel.Gedurende een week zullen d.e,jonBFns van
in tte bossen Yan Lryksgestel kamperen. Maar wat ging er aan vooraf,

voord.at

En op zaterdag I juli

April 1*22

15

rei

otr 'lo.oo.u. kon vertrhkken.

?

Iedereen yaB cantasoua ontvangt een brief met
eeB inschrijfforaulier voor het kanpiDe d.atum is vast-

Eesteld'.Eetkaupza}gehoudenwordenvanzaterd.aB
f juli {s, zatrltdag 10 juli 1!82. l2 Jongens hebben zich
op6egeleu oi aan het kaup deel te r€tnellr
í982:Ib Larlnerrergunniag uordt aangevraagd'

ilei 1982 :Eet slrcIpro8rala rordt klaargenaakt.De puntenlijsten
voor bt v\if ilorlnnqrelrstratego zeskamp en Hutten bouwen
rorden uitgetSrPt.

? juni 198p:f,aupvergadeling.Ile gebele

kary»ueek

uorilt tesproken'

Iat is er nodig ? En rÍe

zangt. ervoor ?
Eet opbouuen van het kaup uord't geregeltlr

,
19 juni 1982;Ile groepeD voor het kanp uorèeD satrengesteld.
2O juni 198z:Biieenkorast van de Staf met d'e leÍders van cle S1oepen'
21 juni tla 1 iuli 1982:
kapot is word't
22

juni

De harpspullen word.en klaargemaakt.tíat
gemaaktnwat goed' is word't netJes ingepakt'
1982zDe bood.schappen worden ged.aan.Vlees en brood word'en
bes te

24

juni

Id.

1$82:Kampbrief aan de jongensg AIIe mecledelingen betreffend'e

vertrekken,wat er
moe

t

mee moet

en waar d'e bagage lngeleverd'

word.en.

24 juni lgBZzDe verzekering wordt afgesloten,
24 juni 1lBZzDe kampeervergunning Ís binnen t
2 julÍ 1982:Het tentenkamp wordt opgebouwd.
I juIí 1982:Het jongenskoor rcantasonat vertrekt naar Luyksgestel'
rcantasonat
Ged.urend.e een week zullen d.e jongens van
in d'e bossen van Luyksgestel karcperent

LÏiYKSGESTEL

Eurgemeester en wethouders van Luyksgestel;
Gezien het verzoek dC. 15 mei 1982 van jongerenk-oor Can',*asoria,
Ons Doelstraat 24, 5281 GV Bcxtei, ontvangen 18 mei l9E2;
om een vergunning +,ot het (toelaten van) kamperen op het ter::ein
van de heer van Beek aan de Lommelsedijk gedurende het tijdvak
van 3 juli L/m 10 juJ-i 1982i

besluiten:
gelet op de toestemr-ning van de grondeigenaar, de Provincj-al-e
Ka.r=peerverordening en de Algemene Politieverordening;
aan ad.ressant vergunning Le verlenen voor bovenbedoeld kam,peren,
zul-ks onCer de voLgende voorwaarden en bepalingen:
a. de vergunninghouoer is aansprakelijk voor a1l-e schade tengevolge van dit kamperen en bi..rakeren toegebracht aan eigendon',rnen
van de gemeente of van derdeni
b. met vuur moet de Erootste voorzich+-rgheid worden betracnt e:'i het
mag ninrner, ook nlet in smeulende toestand, zonder direkt toezicht van een of r-neerdere personen van 18 jaar en ouder worden
geiaten;

c. kamp-,ruren mogen a1Ieen worden aangelegd na verkregen af.zonderlijke vergunning van burgemeester en r+ethouders, welke vergunning
eerst in de loop van de dag waarop het kampvuur za1 worden gehouden, kan worden aangevraagd en verleend;
C. de teiding dient er zarg voor te oragen dat terreinen, weike
kennelijk voor onbevoegden niet toegankelijk zL1n, niet worden
betreden en dat de ei-genaren daarvan geen overlast ondervinden;
e. de kan'peermiddelen mogen niet eerder dan één dag voor en niet
langer dan twee dagen na de hiervoor genoemde data word.en opgesteld i
f. gedurende het hele etmaal rnoet voor de kampeerders deugdeiijk
drinkwater aanwezig zijn;
g. het terrein moet in goede staat van onderhoud ziln en worden
gehouden;

h. voor voldoende bluswater rnoet zorg gedragen worden;
i- voor een toilet, met behoorlijke opvang van faecal-iën moet
zorg worden gedragen;
i. huishoudelijkafval e.d. moet i-n plastic zakken verzameld en van
het terrein verv;i3derd worden.

r,uyk§este1, 15 j rir.i l9 82 .
Burger€ester en Wet-nCUCerS
de sekretaris ,
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eerste dag van he-U KanPl
over 1o voor
Ïíe zoud.en om 10 uur vertrekkenrmaar het ulerd aI gauw kwart
!'4ezet zond'er ond'erbrekingen
h,e vertrokken waren. De re is ilerd vcor
en we kwamen veilig en v,er aanrin het netjes opgezette tentenkampt
d'atwasopgezetdooronzestafnetassistentievanenkeleCabanen(
oud.le de n van he t j ongensko or )
verkennen'
l{e maakten een wand.elin6 orn d.e onuevinS van het kannp te
De
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ze wand.eling d.uurd.e ongeveer tt'ree uur '
d'e Kozakken troys
Daarna werden de groepen bekend 5e'laak'u en iedereen d'ie bij
t
boys zaten waren d'o I enthous ias t ' "'le 1 te versiaan: Pie-r,er ,Piet rtr'li1lie
LarsrTheo en Eric.
even later gegeten'
Toen d.at was ged.aan werden de tenten ingericht en
soep en toen
Het smaakte heerlijk nraar wel apart tlant we kre8en eerst
d'at men mocirt rusten
brood., Toen was het zoals gewoonlijk weer een tijd.je
Gelulckig want iodereen was tíloe van het wandelen'
N-ad.erustgingenWevolleyen'waaIr./anwi-jeenwed.srtijclgewonnenhadden
en een r';ed.stri jd" eind.igde in een ge Ii jk spel'
was' \'Je begonnen
r.le stopten mét volleyen omd-at è-r d.an nieer variatie
Boys, hadd'en beiden
daarom met ratten en Iaven en rarij ,d'e Kozakken
wed.stríjc1en gewonnen. Een goed' begin d'us '
lvandeling zoud'en
rs
was het d.e bed.oering dat we noB een korte

De

Avonds
nai.,en. iI i j vlas

-+'ens
echter langer d.an men had. verwacht ' He t t'las nins
gir:3 snei
15 kilcrieter,itlaer het resultaat was positief want ieclere=n

slapenrnad.at',:Jeeen!\Jarmekopchocolad'eilelkopged'ronkenlracder'
De eers'ie eaa va:r het kanp Iigt achtcr ons'

z=?t-=?i=!={=li=12:?+=i}z-=r=-ïË!=!i=:?-'i::
het ook eens
ílle iiercen vccr ce eerste keer uakker geblazen coor Jeroen'd'ie

probeerd.e.Enhoe?iia:rtiakkeruerèenl.;einiecergevalwel.Daarna
verlieten we de karnpkregen we ochtendgynnastiek van t{oI. Zeer vermoeid'
oprririmen' Daarna gingen we eten'
l,lleg en noesten vre ons l.Jassen en d'e tent
had,d.en begonnen we aan de'10
Nad.at we alleraael een stevig ontbijt op

vervolB verslag zondag 4 ju1i. The Jumping Boys'

kilometer lange tccht na..r d.e kerk ,1opend, opgeiaagd door Jeroen'
Na d.e mis kregen r.le een ijsje ( dit ruas nog voor het zingen v,d'
huwelijksmis op vrijd.a.;2 juli.) en begon de sprint terug naar het kamp,
waar \t,e het eten niet docr d.e keel kregen.Na het qewoonlijirc rclutier
d.ed.en we het vrjf dorpenspel riaar wij ,d.e Jumping Boys en !'C l{nudde
mee víonnen.

Het was aI iree y zes u,ir ,,cus gj-nge:t we \,,eer etenrd-at goed smaakte'
lla het eten'rreer everr voIle)'en.
Tcen vle uerkóen,C.ai:.'leroëa'J€8 'ras en na:,r heir Vro.-gen kregen We twee
verschillende anlr.+icori.-tn, To:n i,iisten vle d.at er een vossenjacht was.
lle vertrokken c,r kwart vcor tie-.n-,en 3ingen reet Roelatld mee. lrle konden
d.e trompet Cuid.eii jk hceerr.liacatu -rie Jercei: de he le ti jd. gevolgd waren'
zagen rie in ecns iihr. i'Íartien re+,.i.e Dukes. De ttinust opend'e meteen de
aanval op d.e vos. Iielaas za4 Cleilens -',an de zv:akke Dukes Jeroen aIs
eerste. Dit was ,ratuurli jk af gesprcice n.
Het was inmidd.els al hatf twaalf ,en gingen daaron 3a'ut* terug naar
het liamp om in I'lielies eethuis nog wat'uc drinken en oa d.aarna lekker te
Baan slapen (a.hum? ).

i'l aa nda
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;";en uur werden we uit bed, gebl.azen.
Dj..t, geschieclde rÍtet enl(eIc valse noten d.ic ons klagend. in d.c oren kloniten.
De e,:nza6e Kozakken Boys lagen nog prins heerlijk te snr-rrken ,ma:r d.e
Junping Boys v'laren recds g,:d.eeItelijk aangekleed.Dit vrtou zeggen dat
;;;;;";;;;

ze strafpunten kregen.
Na he t klagend.e trorn,Jettcn ge jank cn na cia-t oe ',toza:;:ien Boys op$estaan
'aaren gingen we ochtengymnas-uiek d.cen,i:ielo:j noesren vle paardje rijdenl
i{et paardje rijd.eb had enkele ge vclgcn .Di t kwar cmdat cnkeletthengsten tr
d.oor d.e knre§a gingen.
:iad.at .ie hen3sten uaren hersteld gin3cn TI-ie Dukes,FC Knuclde cn d-e I(ozakken
Boys corveeën, CnCat d.eze d.rie groepen ncesten corveeön ,kregen The
Junping Boys en The Eagles de kans on zóchzelf te 'vJassen.
Toen the Dukes ,Knudde cn Kozakken boys klaar lraren met corveeön
gingr:n zij zich urassen.
Da:rna gingen we in l,ireis eethuis vJat te eten haIcn.

rerye I s-5s sPveI: 13s- -83 llgea-2 -ir I i---I!g-9s5es:
Nad.at lr,e _ieje+u3n nad.d.en werd.en we ( zoals d.e Belgisehe Kommentator
Rick de Sad,elae r zoo zegg;;n) gesandtlich tussen d'e d'euren van d'e auto
v an ii,: I.
\r
i,i: :,, he t cc nce r t varr Sillon en Garfunkel werden ttle" doov liol naar het

oorp a=brasn'u.
Ir hct acrp ilas het d.e becloeling dat ive echt eten gingen halen dat niet
afkocsti3 was ui t d-e keuken van Micke'
In d.e t-nkel was er jamnrer gPnoeg geen fles gesneuveld rnaar
de chipsbuilen werden volop versprcidÈ
i'iaciat tre'uerUg naar het karnp Waren Begaan en het warm eten naar binncn
had.d,e n ge lepe 1o gingen we rusten.
OnCer het rustcn las Anton ui'b het boek rNachthavikr voor.
rs iÍiiclags gingen we Hutten bouwen ondat de volgende d.ag d.e oud.ers
;,,;

zcuden komen.

er afgesproken d'at elke groep een schop zou hebben.
I,laar aange zien cr maar d.rie schoppe n ',iaÏen noestcn we de schoppen
van groep tot grocP d.oorgeven.
Het nadeel van schoppen. d'oorgeven is d.at de ene Sroep de schop langer
i:ao a1s de and.ere groeprmaar d.it l.rerd cpgelost door de schoppen
Cinsciagno+gcn te geven aan d-e groepcn die hen nog niet of maar hec 1
Eigcnlijk

rrlas

even gehad hadden.
iiaandagavond. werd het wat rusrtiger aangeda:n.
vroeg slapen.

Pt

l

rs

.'rÍe

! =J g1 l=129 ? u==- - =====IgJ:
=
l,iorgens oïn ongeveer half negen vlerd'cn l.rte Weer

gingen allernaaI

9g g=

d.ocr Jeroenrwaarna we

uit bed getrompetterd-

hecl erg langzaan ons verzamelden voor hct

afwerken van d.e ochtendgynnastiek oefeningen.Hierna moesten t,le ons
gaan wassen en d.c tcnt gaan opruimen.Dit laatste moest speciaal vandaag
erg goed. gebeu:'en orndat vtc vandaag bezoelc zoud'cn krijgen vail onze ouders
en hei spreckt vanzelf dat zij ons zakgeld niet zouden aanvufien
als onze tent niet netjes tlas.
iia d.e wasbeurt was het etcnstijd en werCen rrle in d.c g':legenheid gcstelrl

on onze hutten,d.ie we

af te

d.e

vorige

d,ag

niet af

bouwen.Het schopren proble"ni lrlas wecl'

had-d.en

;;root;

kunnen krijgent
we noestcn met

vsryg}E-§greserelss-È]3s,Èec-í- jsli-1e-9?'vijf groepen dric schoppen vcrd.elen, Toch zijn deze morgen alle hutten
klaargekomen ,zodat we onze oud.ers de hutton konden laten zien.
Door onze huttenbouwwerlrzaamheden vlaren we erg smerig gewordenl het was
6us helemaal geen overbodigc luxe ,d.at we ons allemaal erg goed, moesten
wassen.llierna was het etenstijd.Hct was ,zoals steed.s erg lekker.
Qnder het eten kwamen ,ook weer zoals steeds, d,e eerste bezoekers.
De Cabanen had,den met enkelc vrienden;de reis vanuit Boxtel met d.e
fiets aangedurfd en d.at d.at niet allemaal even goed was afgegaan bleek
uit het feÍt dat d.e laatsten van dezd groep ongevecr'10 minuten na d.e

koplopers op ons meubilair ineenstortten.
Na het eten was het nog evcn r ruÈten';; -terwijl er werd. voorgeLezer,.
Na ongeve,:r trvintig rninutcn rust werden we t losgelatenr op onze oud.ers
voorzover aI aangekomcn. Voorzover dit nict het geval was wachtcn wc tnaar;
of we lopen ze tegeuoet,hoewel dit eigenlijri nict de bcdoeling was.
Steeds meer cuders aïIiveerden en hct urcrC gezellig druk. Daarbij
hadden wc geluk d.at hct vrecr zich prachtig hic l-d.
lle \,Jerdcn getraktecrd. op Iir';ronadc en drop en door onze ouders werd.en
diverse jongcns getrakteerd op nicu-tr zak3c1d. en dat was toch het
belangrÍjks-be van de dag.
0m ongevee.t zes uur warcn de oud.ors weer aIlemaal vcrtrokken cn konden
'1)
wegaaneten,waarnavíed'evo1Ieyba}corilpetitieafmaakten'..
Er was nog tijd over voor een Touwtrek competitie, Het was erg spannend
cn het vcrliep heel sportief.
lia d.tt a1les gingen t+e noB op een paar vosscn jagen ,Want I-..,---, -,,:1. zich
rict dc trompe't en l{ijnheer i{irtien verstopt.Een voord.eel hic-itrL- , -ls
Cat mijnheer Nlartien d.e wedstrijd nu nict in zijn voord.eel kon beslissen.
ilet zoeken viel mee oudai d.e vos zich liet vangen op d.e straatUiteinCclijk won de meest gelukltige grocprei: dan met steun van Anton,
ccze rr'cssenjacht.liienna gingen we terug naa,r het Kan:p rkregen ncg een kop
chccoiel. en vlerd.en na:r bed, gestuuid.E: tli:rd nog even voorgelezen
en rir.rlitev+]ei haif ecn l,,tas i-ed.erecn in C-cpe rust.

EggelglglgeJggl=9=g=i={g j'==122?==l-9==E!91=c=:
door
i,cie werd.en I s mcrSe as or í,J.rI c,',t.:! :chl u:-+. cns bed 6eblazen
Jeroen.Tocn r+e iiakk:.r ,nar-:- cr. bi j 3.:kcr,en val: de schr ik gingen we
tent
ochtend.gymnastie k d.,:."r. Tr,13Il 'rJ€ c3'., 3'.:d.aan had.d.e n Iiloest onzc
zich gaan hJasse n ,:: :r.ier: tei:''u opruinen' Daarna noestcn we Saan
eten. Na het eter, gi-i,.-'e.- w: in hct dorp inkopen d'oen. tr,llc kochten natuurlijk veel t{ali ;;e h:-i'dcn -"eel 4eld van onze oud'i'rs gehad '
Lonmel.Daar gingerr we
Na het inkop-r lLr:ac:t're naar cle spceltuin in
tegen sopranen'
oo1.. voctbaii=rrre: =peeld.en d.e wcdstrijd. alten
IIatuu.rl-',;1.; xcnr:e:: Ce scpranen n':'b I tegen 6'
Dit keer iire .lc:: i{e rs nid.d.ags brood.. vandaag stond. ons een lange
ori§ntetictcchi te wachten. i:ie vertrokken oni half dric en kwamen om
half acht .lee r *,huis r lile waren heel erg vormoeid' Ui beind'e1ijk kwam
een
F,C i(nuàd,e als:crste uit de bus met 15 punten. Daarna kregen we
bcri s.cp en da:rna eerr barbeque, lie had.den ons er elg veel van voormeer groente
ges t: ld., traar i,.;e 14aren half vegetari§r geword.en.líe liregen
als rlees. Drie jongens voeld.en zich nict leilker' Dat was uit d'e groep
( d.ie niet tc eten uaren)
!1:... Dukes. Een had. er zelfs zcs frikandellen op
]ia ae barbeque ginBen \,\,c naar bed".Anton las dit keer niet voor.
'le.v;arcn allemaal vermoeid. en Vé,elcn zod.oend'c aI gauw in slaap'

anpve
K
-:==r-----

rs

1a

Dond.erdag

gglgg.
g Dql{qrÈee-Q-Íg}i-L99?.
-T!g=E
:===-----

:

SPortd-ag.

i{et rlcer was prima : ongpvcer 27 grad'cn'
l.OO.u. revcille blazcn I
i{e wareh bijna allemaal aI wakker en d'us waren we zo bij

d'e weg

voor

d'e

ochtendgymnastiek.

liad'eEynnastiekgingend'eKozakkenBoys,TheDukesenFCKnudde!íassen
en the Jumping Boys en Thc Eagles c1e tenten opruimen'
l,: hct tent opruinen en wassen gingen we ontbijten'
om achter
vancaag was de sportd.ag clus vertrokken vJe naaÏ boer Geraerts
girrg
in de wei te voetballen. Hans en i'lo1 l^laren schcidrechters' Alles
om het ve1d"
goed totd,at d.e schapcn besöoten orn mec te gaan d'oen. Ze rend'en
het
snel rserden ze teruggejaagd. naar hun rveitie. ook d.e goals bleken bii
we
inschieten r,iet goed, te zijn. Nadat zc kleiner gcmaakt waí'en kond'en

ve

rvo 1s kampve rs-I3g-991È9f
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beginnen, De ecrstc wed.srijd.en waren zeer sportief. Bii d'e laatste
wedsitijct uas e1. echter nog aI onenigheid. . Masr allcs bij elkaar genomen
was het toch een leuk voetbaltournooi. Toen rlue terug kwamcn hebben we eerst
gegeten en een half uurtje gerust. Daarna krggen we de Zeskaup'die
rs morgens d.oor Anton en Jeroen klaar gemaakt was' ,
De onderde len waren: vcrspringenrbtikgooien kogelstotcnrzakiopen, golf
en waterestafctte. Bii ieder onderdcel stond. een leid'er'
Het was ecn leuke mid.dag. Ïia het avond'eten gingen we d'e marathon lopen'
B" en 9e
Twee 1ed.en van ons deCen net d.e kleine mce. Íe had.d'en eon
p),aats. Stef an en Fa.rr j.ck. loen kwam d.c grote ralle spelers waren er aI
mcteen i{et was oriB-cveer 820 raeter lopcn-Piet langcrwerf had'gwonnen'
Er was behoorlijx aarC SeicP;n'
Hierna kregen ue ncg esn tindernisloop' D i'u b; s tond uit : r inggooien t
een ba1 cver een 2 uet+r' 3.- lat iti,:pcn net je voet , d.aarna een kopro1
ecn touu gesPannen
d.an over een schuin 6csia.3ar: planjr ilperr ,en dln was er
wa..r je onder d'oor noes'" kruipe:-1 e;l-r cïer ece st springcn.
Tot slot moest jc ecn ballor' rgevuld rei ua'te r , ae t e en sPe Id. d'oor prikkenr
Bij clit onderdeel weigerde wi1lie \'?n C= Br,:,ei: ron,i.a',, hij niet nat wiÈde
rlord.en . Toen alle groepen ge'vireest warcrr roosïet de 6rote leiders het
tiid.'
circuit lopen.(Nat en moe werd.en ze rmaar ze haiCen we} de snelste re
d.. )
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eettent , ( Miekers eethuis ).
B.. De keukentent, ( Affe Patatje ).
C. Slaaptent , ( Tbe Kozakken BoYs')
D. Slaapteot , ( 1. The Dr:kesr 2. FC Knudcle ).
E. Slaapteat , ( 1. lte Junping Boys, 2. The Eagles-)
F. Slaaptent , ( Hioisterie van Kanpzaken)

A.

De

G.Caravan, (E.E.B.O.)
H. Bagagetcnt, ( Prruthoofd)
i. Bagagetent, ( Puntzak)
( Eoubibad.)
j. Ponp ,
K. Afuastafel, ( Afrasautopaat H.A.R. ,er is
L. Richtiag triiletr( Poepsteeg )
M. Scorebord,, ( flet t{íddelpuut)
( d.e liloordkuil)
N. Kelder,
o. ln Boomr ( Boon )
( Pprkeergarage.)
P. Àutors,
Q. Volleyba1ve
R' Tennisveld.

S.

geen betere )

1d.-

Kampweg.

T. Toiletten. ( Bevrijd.ingspleín.)
U. Richtingwijzer ( Beleiö)

DE KETEITIAPPERi

Kampverslag van

het Jongenskoorkamp rCantasonar .
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De zon scheen helderrde lucht was blauw.Zo was het weer ,toen wij
op deze ?e ka4rd.ag rs norgens vroeg opstond.en. De keukenstaf en
Jeroen uaren aI op. I{ad.at het reveille geblazen'wasrmoesteir we ons
wed.erom verzanelen op de uegroïn onze spieren watrlos te uaken!
Deze ochtend,grmatiekoefeningen serden, zoals gewoonlijk, gegeven
d.oor onze sportcodrdinator EoI. De laatste volIe kampd.a6 t'tas
begonnen.Het nornale schema van I s morgens vroeg werd. ook deze d.ag
gevo1gd..Tree groepen konden zich gaan wassenrterwijl d.e and.ere
d.rie groepeurde tent op gingen ruiren.Na ongeveer een kv'lartier
konden ttaa de andere rich gaaa uassen.Zodoende had. iedereen zich in
een half, uur BerassrB eD Íareu & tenteu netjes.( nou .... ? )
On ongeveer Degen uur begonreD re aan ons outbijt. Terwijl wij.ons
boterhametje opatenrretden & planaen door onze staf besproken.
Eet zou deze ilag, etg ratr rotdgnrdns zue en uas zeker geen slecht
voorstel.lÍaat ntet all.een re-D stond voor vand.aag . .. ,.. op het
prograEa.Er pest nog reel
-er geÈeurenraoals bijvoorbeeld. de
Eutten afh.ehen. ile Juy voor het Eutten bouren ras al reg.
Iedereen ms dne Ín spauning ,rie de Èeste hotrin de ogen van de
tfuryrzou Éetten. De Jury ras klaar ret het rerkrdus konden rij de
Eutten afbreken. Dit uoest netjes gebeuren ,uant ook toor het
afhreken kregen ue punten; Het ras iuid.dels el:f uru. Enkele leiders
gingen ret Hhr. l{artien en Jeroen naar Bergeykron daar enkele kadors

te kopen.qslrrkkig verliep al1es goed. en vlugrzodat zij op tijd. terug
waren voor het niddageten.Jeroen gaf op zrn troqlet bet siguaal ou
te etenren na korte tíjd. zaten alle jongens aan tafel. Zoa1s gerooalijk snaakte het eten ueer priaa en uas het keurig verzorgd..
Of we vanavond. kanpvuur zoud.en krijgen yas nog eeD vtaagteken.Jeroen
was weI naaÍ het Gemeentehuis geweest en had de Stookvergunning rel
gpkregen,naar het was wel erg droog en dus gevaarliJk.
Nad.at we klaar waren met eten kregen ue te horeu ,dat ue ia Lommel
zouden gaan zwemmen, VIak bij de speeltuin staat n.I. een prac§tig
overd.ekt zwemöad.. Id.eaal om d,aar dus even een d.uikje in te ueuerrr
Het was wel lachenrhoor. Ide moesten voordat we het bad. in gingen,
eerst onze voeten wassenreen d.ouche nemen eu tot slot een badmuts
opzetten.Het was een leuk gezicht ,aI die jougens van rCantasonar
met een bad.muts.NoI ,AntonrRoeland.rHans en Jeroen waren met ons
meegegaanren ook zij moe*ten eeri bad.muts op.

vcrvolg kanpvcrsla.; vrijclag !
------=----r-
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Het was een fijn bad ,en

vJe

hadden

19à8.

veel plezíer.

0m

vijf uur

werd.er,'ge

opgehaald. P:s toen r,re na:r buiten gingen,merkten tlle hoe warm
hct nas. f:ru3 o! het kamp'berrein konclen h,e nog wa.'L repeteren
voor de afscheid.savond,. Iedere groep hacl cen kamplied en een
kamptone=is'i;.1,. in;estudeerd.Voordat vle aan tafcl gingcn ,werd
d.e groePsfc',,c 3ana:kt.
I'la àe brcci:aaLtij,è rierd.en d.e laatste voorbdreidingeir getroffeu
vcor dc ka:l 1a::, r.; ant d.e staf had besloten dat }<arirpvuur toch te
;3evaarlij< z.\ z-a::.
Het .,.,as e::: -o:L: ?,,'3I-:C. Iei.ere groep zong het eigen kamplied
en slreeloe :.:-- :l:-3:istukj=.
De s'uaf:e:--s::',-:::l=:- àe ka:',p1amp Jury.
Oc< de s-,=i l:-'- :: -- x:'-1: ii:1 5:rraak'i en Eezongen.
f usse r. l-:: lJZ ,=:- ',i= =ii=rl-:i lekliere hapjes en frisCranll .
-,:.Ca: ::.^=:.=r- ::i;:-1 si ";is,;i:-: le iury iii beraad'. Orn half twaalf
..";'.:. :': ';ir:::.:: l:-. I::i:s ::i:-en het beste lied en toneelstuk.
,lUi'iPIliG BOYS.
!: r, it:::=:t= rr--:: -;=-:-'---: j::l:';eri.:
Dc lri;:=:- 1;::.:=:- '-'- -:=:'-r:: =i-'!:=-' e rrd.e van hc b kanp nad'erde'
-:ir-r. ll::t:=: :=:::--r.:= r:-'-aL: i:i=i3er.,C.e kcukenstaf voor het
'.'-.= r'--I;- *-'l :-: '=:=;-:=.- -.'-:: ::-S -,:-'rzei hebben. Cfcmens Boons
s:=-i, ---:-' .'las een nooie en late
b:::r-.::=r:-2::::-s := ;::---=---=, ::'3Ér
aa -_'-'-i'e r/oc.r' de laats'Le maal
:';:r-: -'.;lll.r:-.
--;-'---:--=:
:?
rl'-:-:es::--=r
-.'---i.
,',:ri:-:: \r;-r"'ielezen,vJaarvan
ii', 1::: ::-:=
;.: r,:,1i:::a:r i'---s :'1.:::': i-:'-.I:1:::==i: tr3cL-u nl3 narover een
J
IJ: I,la
ri?*:.

í::pvers 1a3 ZzíerCa,: 10 juI í 1982.( Ce laatste kanpCa3 t82

).
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YeeI valt er niei mecr t-: vertelren.llet is de l-aatstc kanpda 3 182.
,'le v;erden weer wai<ker geblazen docr Jeroen.ÍllaS:en, tcnt opruinen
en voor de laatste maal d.it jaaï naar de kar:rptafel' Ilet ontbijt
snaakte goec1, Itra de medeCelingen van dc staf ,ging ied-ereen
zijn kcffer inruiinen.Het einde van hr;t kamp nad-erde.Om half elf
Cabanen uÍt Boxte 1. De
koffers werclen aan de kamp'oeg'gezet, De eerste tent lag aI pIa'u.
Iiet is elf uur.Yijd om tc vertrelcken.lle nemen afscheid van
iederecnren rijden richting Boxtel.Mhr. ivlartienrAnton,Hans en
enkele Cabanen blijven in Luyksgestel ou d.e tenten af ';e breken.
kvlarnen onze chauf

feurs

tne

t

cnke

Ie

De rCantasonar trein arriveert on twaalf uur in BoxieI. Velc
oudrers Staan ons oI te wachten rraet open armen eir tranen in hun
ontdat he-t een fijn kacrp is goweest,
oJen. Ied.creen is blij.Blij
e n bIi j or:rd.at ze weeï thuis zi jn. Ieclereen kri j gt I'Iog een mooic
herinneringsplaat. Nurligt het kamp'1982 echt achtr:v ons. I
Het is krrlart over tr,.,raalfrde jongells zijn thuis.RoclancL en.Jeroen
gaan dan nog met de vrachtwage n terug naar luyksgt:ste1 om d-aar
aIlc spullen op te halen. 0m vier uur arrivecrt deze volgelaclen
vrachtr,rra6len ln:;BoÍte1. De }<offers r,'rord.en bij firr,r.de leyer af3'zetren d,e kampspullcn op Luissel-. Oi;r half zcven liggen alIe
kailpslullen terug op dc plaats. Dc stafmensen gaan dan rrermoe idt
ilaar ook voldaan ond.at he t een 11e S lae gcl kamp hlas rnaar huiS.

IJEER LIGT ER EEN JOI{GENSKOORIilI'ÍP ACHTER

ONS. !T!!!!!!!I
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Kamp,is maar aI te fijn
Maarrdit kan toch beter zijn
laat ons d.an toch vrijloPen
dan is'het beter dat zult U zierr.

eten ,d,at was hier goed
dit kwan door adjes $oede moed
en Mieke die ras niet slecht
ze was iuist goed.rzoals je zegtDe

leiders

deden

heel

goed. mee

daar werkteu de jongens ook aan mee
ze uilden tt zelfde als wij
een heel leuk kamp ,dan víaten zc blii'
Morgen d.an gaan vle ldeg
re zullen dit missen uat een Pech
houd.oe tot volgend. jaar

bliif

bij het koor dan zien ue elkaar

I

d'aarbÍj die moLen.'..r-'

EgggliCg=F9=JgE9$= melodie:
grote os.
Daarbij LyuksgestelrDaarin het bos daar word.t geslaPen als(=ecn
refrein)
En rs Eorgens vroeg dan staan we op ,en als we niet vlug zijn
krijgen ïe op ons koP.
Dan gaan re eten we krÍjgen brood en als de thee heet Ís d'an word'en we
rood,.

smaakt
È3tti= nu uidd.ag het eten staat klaar ,jeroen trompetterd het eten
Í&3I.

f,a een dilÈke ridtlag gaan He 'lÍecr etennond.or het eten zijn we aan het
ke ten,
:'r iy.
E:. rr: i:-:-,. r.'.-..:ir i::'-.- -=r. tj:
':i,'-':..::.rt

-t':i'i;i

reire'r:i .

(,?1::1

i;':sI

.lf:Í.-.f
::'-a:ï: --i=:,)

:-ic.3

.

e'n spelrnou d,an wect jc het ook wel'
:i33f ,en ilu zingen we allemaal in koor.

ggpligg=1!g=PlEg!=: ==9919913==Eg19lgg'
irÍe zijn op kanip ,op 1t;rnP,
5

Het gaat hicr heel erg goed.
Dan no8 de keukcnstaf

daar komtrd.aar korni ,dal-.r komt het door.
I,'ic zijn tc Luyksgcstcl ,hc t is best goed..
Vooral het begin ging goed
d.aarna ging het toch,ging het toch ,ging he t toch wat slecht.
Maar ook de gocde zr,!í! el aI d.e fijne hulp van alle and.ere van het koorVooraI d,aar in Jerecn,ciic blaast nog stecd.s nie t goe d , d.aarom wos:i IIuub
de klos,dic een kei,r,,1e jacht,d'e jacht r,le jacht 'boen blies.
E3gB1i3 g=I!:=5e3! 55:t= Pgu::

ïríij zijn

ire 1o

c

ic

:W

i the

1r:ius

.

d.e kozakken Br;.'s

en hcbben veel plezier

niet te kJ-agc'n cver het eteu bier
het is zo fijn oia hier wed.er te ziJn
we komen uet goed.e moed
zoals ied.er and.er clat doe t.

we hebbcn

danken he t bes tuur voor ire t f i jne ka,-'rp
en mcde de grote leid.ers
dóe voorkomen de nod,Íge ramp.
\fij zijn zo blij d.at U bij cns had kunnen zijn
k,,ij danken U zeer een zienuvclgencl jaar hopelijk weerr
rde

Het Karirplicd van de Eagles is jaïnIner SenoeE niet aanwezig.
led.er verslag ren ied.cr licd is letterlijk oveitcnorocn'
scdr.

DEt KETEILgPPERt ,kampverslag van het Jongenskoorkamp
ÍCantasonat ,daÈ gehouden werd' van
zaterdag I juli 1982 t/a zatcrdag 10 juli 1)82 te
IruYks geste 1.

5gU!!ig9= ==9Iè I=:=====891 9 919 = i=9!39!: =E i u:99:
1. De zon die schijntrd.e lucht is blauw
voor zeven man en ene vrouw,
en twee en d.ertig jongens
wat fn clubje nournou.

zijn weer even grcen
en ruiken nog net zoals tocn
d.e stemnring is r.reer ideaai
voor ons allemaal'
De bomen

refrein:

rzo v;a.s hc t karp
Ja ,zo Has het ksup
I t is voorbi;
rue gaan naar huis
en Ëor.EC- ziL;r: we allen thuis
ree t enK',- L aaar hc r inner ing
aan hoe h:t hier ging.
Ja

De kozakk=n b,oy's die

2.

zijn heel

goed.

want p j.e t ,i,ie wee t hoe alles moet
en will.ie doet hecl g;oed. zijn best
everrals de res';
De juropin6 Boys waren d.e klos
want in d.ie grceP d.aar zat ook jos
d ie pas zond.ag zi j n ge zicht tiet
21",
naer het bloems'r;uk was een 'bien3

re

3.

fre in.

De d.ukes warcn buiten gebJoon
na rt wassen.uras robert steeds
cn clcmens r,'lierp de kogelstoot
tot achter in de goot

schoon

Dc Eagles hacld.cn we1 wat pech

de eerste plaats leek hoel ver

rnaar stemming t,tas er toch

en dat is c"n feit.

4.

weg

a1tijfl

_.nefrein.

sluit d.e rii
net walter cn leon erbij
maar d.egene rnet het meeste lef
ja d.at was toch sjef.
De FC Knudd.e

Een woord van dank dat gcld.t toch ook
vrant zij raaktc nooit van d,e kook
nevrouw Bo1eij d.ie in de weer
t.las elke keer.

refre in.
5. ldat was hei; rnooi wat was he'r, fijn

ztn allcn hicr tc zijn
het is weer af naar o tle zijn
aan end van t t latijn
om BeI,

nÍet precies d.e laatste keer
want volgend jaar zijn t,te Er vile,'rï
I

t

was

dan begint het lu@er van voor
af aan en dan hoor je dus
weer,

AAN HET
Bakkerij
van Heeswijk
Luyksgestel

er ope euten gesprol<en
ln Luyksgestel treÍt men straatnamen aan, die een buiten-

staanderlreemd in de oren kunnen klinken. Namen, die
zijn aÍgeleid van de zg. ,,koperteuten" uit Luyksgestel en

van hun handelscenlra in Denemarken. Tot in de 17e eeuw
was Luyksgestel een vrije, maar gelisoleerd gelegen gemeenschap. zonder verbinding met grote handelsplaatsen.
!! Ide een inwoner in materieel opzicht vooruit komen, datr

-oest hii er op uit trekken Hiiwerd dan koopman; verliet
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en fabrieken.
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bent van harte wetkom rn Luyksgesler en

kennismaking u zal bevallen
De Burgemeester van Luyksgestel.
\
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E
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dat

beranshebbenden, de reuten, kende men

biivoorbeeld leeriongàns en esn stelsel dat voorzag in
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van de in Luykseester
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Reuver'

ie van de koperteut, dai op het kerkplein vlak tegenover het

gemeenschapscentrum staat opgesteld. Een miniatuur
daarvan kan als een prachtige herinnering aan Luyksgestel
worden gekochl'

Van de Keukenstaf...

.................

Het Jongenskoorkamp is uee:r enige weken
voorbij,als wij allcsrzoals wij het als keukenstaf hebben ervarenrde
rcvee nog Ins latcn passercn.
.nL"le slechte
Voor ons was het tn Bezellig kamp ,met zijn vcle goed.e
"n
morccnton,daar is het nodige over gezegd.
Verschillendc jong€ns en staflcdcn hebben hct mecrdete keren gezegd.:
i,íe lcvcn Ln 19BZ ! I Voor ons hcud+, dat in,dat je allos we1 mag zcggcnr'.
maar dan wel eeylijk en nict verdraaid,zoals in het kampverslag van rn
eroep blijkt.
De goede momentcn zija zo nornaal en wcrde n gaul'J vergcten rnaar

zo rn

enkel slccht moment blijft lang bi; je hangen.
Daarom schrijven wij d.it om klaarheid te brcn6cn in opuerkingcn van
enlg19 jongens i,v.m. het eten.
liij menen U d.aarom een cpscmning te noe te a dcer: rUan he tgeen er in de
keuken zoal bcreid wcrdren \,Jaarvan nie ts is we 3ge gooid.,
,{ÈEI==EIET:

Za'terda6-avond ; Kippensoep.
Zond.ag I Verse Bouillonsoep
B loemko o1, aardappc Ie n
varkens -Íschnitze 1 , appe lmoe s
ananas -mandar i j n-s 1a gro om.

D_g.:Ègf

il g : Champlsnousoep
spercieboontjes
aardappelen
kippeboutje (
overgebleven

iJitte

Yoghurt met sinaasappel
D

ins dag:

appe lnoes
Yoghurt met sinaas.

Bonen met snÍjboncn
ge haktba I

aard,appe Ie n,
appe lmoes

V. d..

barbeque )

Maandag: Groentesoep

llisoep
Irii4ee-: Vermice
witte boontjes

Tomate nsoep

aar d.appe Ie n
saue ij s jes
appe lmoes

appe lrnoes

Yoghurt uret banaan.

Erwten met wortelen
aar d-appe lpuree, s I avi nk

Yoghurt met banaan,

:3=:-d3gj

ippesoep
Egr!eggg
Er was voor iedere jongen:

K

2 frikandellen,l kippeboutje,
i gehaktbal,en aLs er nog
b;hc=fte rias,l varkenslapje.

Verder voor allenaal
6 komkommers r6 kg.worteljes.
Z

Kurry-FrietrCoktail reier
ciïoensaus.

en

Voor de brood.naaltifggg werd er verorberd:
+11O liter thee
10í Broden
8 kg tralvarine
6 ir.g. hagelslag
11iz kg gekookte ham
4 bI. appelsiroop

kg bacon
!
1 kg ruwe ham
'hkg.berliner leverl.rorst
50 liter nelk

6 pk. speculaas
7 as gestarrrte r:auisjes
5 kg aard.beien-jam
3 pt. pindakaas
3 bL. caramelco
'l'1 kg kaas

1a/z

&&&&&&& &&& 3,&&&& &&ë'&&

voor

J 50

cle

g*fo$!ig!gg!!

Pannekoeken'
3x&&& &&8.& &&8. &,3*ir.& & i.&

voor de lggge!§gg
221 koppen kof f ic

me

t

me

& 3.

Ik-suik"-r = rr iicek-ie s

&&&&&&&&1,, :i,3,&&8,&r',&&&

Voor d-e afscheids-avond (karaplanp)
I kornkomme rs
6 kg raouteljes
10 grote zakken chiPs
sinas en appelsap.
S&&&&&& &&&&&&&3" &;' I. & 8,

Verd'er nog o;a.

11 kS. suikcr
1Yz

ke. cacao

J0
40
12
12

ltr.
1tr.
Lt'r,
ltr.

melk.

ranja.
i us dr oranj

e

appelsap,

&&&&&&&&&&&&&&&& &&:.&

Dat was dan ons lijstje,wat be treíi hct-' et'sn i-rp lre i. 'í.rt?,
',,,Ie1 wi1Ien wc hierbij verucLd.cn ,dai,1e Ïog'rurE 3-:=91,ii591 i" d-oor d.e
Fa.I"ÍONA- Hopelijk is hrerme:.Can oek o,e;r !.rËrh.3rii "i.É'*ercId. uitrd'at door
enkelc jcn3ens werd. vert,eii,C,3+r.írïn'O-=i...=aLCe bijd'rage van I fir= toveel
zou zi;n.VoJ-3cns ons,als ke,lkEn='"af , rr,rci he t kccr hier geld' bijleggenl

!

!

willen wij hierbij U bedanken ,die ons,groot en klein, voorzien
hebt,van Extra natjes en d.rcogjes. BEDANKTI I i
Ock bed.ankt alle stafled.en en iedereen die het kamp nee heeft helpen
opbouwenrafbrekon en voor het vervoer hebben gezorgd..
'grozellig
Wij hebben
gewerkt,TOT HET VOI,GEIID JAÀR lii I Íl ll
Graag

irÍieke en Ad.

Boleij,

=gP=9EI9EEI9EIi=== ======--==:=================-========================

De Beste Sportploeg van Cantasona was d.it jaar t Il3_{ggp_igg-B_9g1,
Deze ploeg ontving dan ook tijclens de kamplanp de Sportbeker welke
geschonken is d.oor Pastoor d.e Jong.
De ploegleid.ers van The Jumpin;3 Boys ,Robert van d.e Loo en Mark Tinmermans
namen d.e beker in ontvangst. De beker werd. uiÈgereikt door onze sportcoördinator Nol Faashuis.
The Juuping Boys behaald.e op de Sportd.ag ( d.onderd.ag) JO punten"

i::11::===
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=======

=i:::f=::l==33=ï:l::=:::::g::=:=Ï=
ïist II d,at Cantasona a1 meer als J0 jaar op kamp gaat ?
ïist'U dat ecn varl onze stafmensen er!à1 d.ie jaren bij is geweest, nls
Hartien Eabraken.
Hist U d.at onze keukenstaf ook al 8 jaren met Cantasona mee op kamp gaaà.
Uist U dat onze direkteur nog nooit mee op kamp is gewecstlmaar wel
aI 22.,jaar Cantasoua dirigecrt .
Iist Ë aat iu 198f bet H.Hartkoor 4o jaar bestaati
ïist U dat in 1982 de sterksteploeg de Dukes vuaren.
tsist U dat in 1982 de snelste ploegrde kozakken boys rllaren.
Iist II d.at d; bste toneelploeg ,The Eagles waren.
ïist U aat de reest sportiÀve ploeg ,FC Knudde was'
Hist U dat fïe Jqring Bcys de kocrbeker gcwonnen hebben.
list U dat ab f,etellapper ( koperteut) het kampverslag van het Jongenskoorkaqr Cautasoua ts.
=

=:==-=
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JURY

IRapport

HUTTEN BOUWEN.

Jury: Martien Habraken
Mieke BoIeÍJ

Hans Mestrom,

BOI,SKI]I{ST

{.

rrràxr 20 pnt. )

( [Iàxi 20 pnt- )
STEVTGIiEID ( max. 2O pnt-)
MIII'EIIIAI|I.i(EÏIZE ( uax. 20 pnt. )
( :3ax. 20 pnt. )
TIGGII{G
cr\ pn t.
OPRIrI],TETG ( uc ^. )w
)
BEÏTOO}ÏBÀÀRHEID

13.
10.
15.
12.
10.
30-

90.
à ra i-.a i

?.=-i-. 1!='i

:

Pun ir=

n- :

5.

13.
12.
20.
20.
20.
40.

16. 10.
18. 10.
15. í8,
15. 8.
19, 15.
25. 20.

16.
8.

8'

10.

10?.81.

125.

15.

16

40"

98.

12. 3.

g,

6 .lury Leden 3 D.1. Ad Boleijrl{ieke Boleijt
Aaton f,eggers, Eans Hestronll{o1 Paashuis en
Jeroen Felixr

'1-!p- Eoz=.!rke

Tir=

.ï r:xF,

:

.3,:

i r11 i.o ï

-=

! i.!È LrËi{rl'-i

r-h*

fC

=-=r.l
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|

10 punten

:

4 punten
2 punten

133 p.
z 12J.

3's

118.

z 13i.
3 128.

=

ïi*ude=.

1O puntcn

6 punten.

Ie,rer .íur,.Li-d gaf drie punten n.1. voor TekstrVoordracht
en Originalitérit.
i a-e!*"on=". is tuk: f eder j urylicl gaf tuJee punten:
, voord.racht
n. 1. goor i

originaliteit.

The (czakken Boys '. ?8
ïhe {u,--prn3 Boys z 96tz
The Duze -=
: 8?
The Eagles
3'tOO
FC

Knud.d.e

r

85

punten
punten
o pun ten
15 punten
6 punten.
3

12

1

EqllgElris-!:
r

oN GE

lïsr o QErAEI - - 129? - -!e -- lUE §9E-§EE!
=-=---------'

Vij

1
4

Volleyba1(naaadag'1
Rati;en en Raven ( uaaudag)
Penalty schieten ( uaandag)
Eountrekken(èinsd'ag)

7
?
4
1

Handeling( zaterÖag)
d.orpenspel (zontl,ag)
Vossenjacht (zond.ag)

Vos se

B

5
3

5
1

.nnJti$l Í
J.
i.a.!,

I

)É

nj acht( tlins ilas)

Oriëatatietocht(uoeu-sitag)
Voetbal (d.onderdag)
Zestsa4r (d,onderdag)
lriarathon(ilonibralae)
Hindernisloop (donderdas)
ffutten Bouuen ( nandag)
Eanplieil ( vri3a.g)
KarptoreeLstil(vriidae)
Tenten oprui-n ( toqrueek)
Corvee(karyreets)
Strafpunten ( gealrag )

=

322
?.
6
5233
334
312
322

2

6
4
6
9
4
6
ío
I
62
I
-'

12
1

15

4
10
15

4
12
55

I
-3

9315
t7?
31111
64?
268
i2r9
210
)155

6

,?5ry

?97
-, -1

-2

141 15? 132 14

.
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spel:1 pnt.
Blj iedere sport: 8e$ollnen r,ucd,strijd: tuee punten,gelijk
Bij onientatietochtrgutten Bouwen,Ëarapliea^ètc . 15;4Zg1613,of 10,8,6 '4 '?'
tr{arathon: kleine z 1ó.8.6.4.2. eE gtote 1O' 8'6'4'2'
Vossenjacbt: Die groop clie d'e vos vindt krijgt I punten'Tenten opruinen :-iedèrc dag te verdienen punten 1 l/a 10'
1 t/n 10'
corvee3 ee. naal in d.e week terrein corvcrirrte vr:rdienen punten
Voetbal en Penalty schieten z 5.4'3'2'1'
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Van d,c Penningneesterórie

r..........

.....

!Íeer Iigt er een kampweek achter ons.Eocn kampweek gaat vlug voorbij,
maar het mag gezegd word.en : wij hcbben een mooie kampweek achter
ons Iiggenl

gezellig werkenrvan hard werkelt;€err uteek van ongaan
met jongens d.ie het allemaal fijn vinden om op kamp te gaan.
Da,.:rom doet hc't ons zeker goed wanneer na maanden voorbereid.ing
en hard werken zotn karap echt goed slaagt.
Zeker in een leuke week kan het een keer voorkomen d.at er een
morgcn is die qua sportuief gedreg nind.er is.l"lisschien ligt d.at weI
aan d.e spor t.
Maar het is ons opg€v:lLen iat ieàerccn het goed met elkaar kan vinden.
Geen problenen ,teen ruzies,G€c,.3e!.lcln leirk net elkaar spelen en
proberen de lccorbe..ler te rinnen !
Veel zult Urouders,al Be h,lcri. hebbei', c,tcr het kanp.Toch is een kampverslag daarnaast ncg ee n lrocr.: herinnerie.3 aan zo I n kamp.
Een week van

Ook financieel is het kamp nu afgesl!u-r,en.eii= rsíenin3cn zijn betaald,
en de controle is g€l{ecst.U hebi kunn=n I:z=r.,*ari er zoal gegeten

werd. tijdens d.e kar:pv;eek.
Het zaI U d.an ook duld.elijk zi,'iri ,daa zct ir -{?,EÈ.en3rtr vecl geld kost.
lnlist U dat alleen aan bood.schappe n( icv:n-==iii= l-=r:.: ee n b:orag van
Í 1942,= uitgegeven werd.
Wist U dat de verzckering Í 229r5O kcst+"c ?
Ik heb het d.a*n nog niet g"ohad over de Berizi:.i,net Gas, =: het kanpmateriaal.
Het zal U c1uicl6lijk zijn dat naast het Kaup3'eià -t=rr;ior:3':n= en staf,
het koor nog geld moet bijleggen. ( ait jaer cnsc','.:-,.r .i c.'l't-,= ).
Een Jongurnskoorkamp kan gelukkig f inancie: I .g"ceà 'iraai=n ae:ikzi j :
Uw bijdrage maar 66k dankzij het kerkbestuur rC': Ge=e.ea+*e !,:x+'411
en de vriendenkring van het H.Hartkocr.
Daarvoor zeggen wij dan ook onze hartclijkc d.:nr.

Het kamp is weer voorbij,en \{ij kijkenrevenals de jcr:5:-Í=,+Éi'rje
een geslaagcl kamp 1!82.

c.p

Tot het volgend. jaar.

Staf.
Jerocn Fe lix rPeuai.ngEes ter.

Namens

Be

jamf 10782.
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De Kozakken Boys
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lhq Jumpinq
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t v,an Ca Lcc.

i-!: T:-ar-r?e :. r\a ns .
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1. 3Ier-te ns Bo ons.
2. Robert Vos.
3. Stefan van d.e Laak.
4. Frank Broed.ers.
5. Ríchard Dankers,
6. Charles Srrits.
7. Vincent van Thie1.

The EaEles:

1.
2.
J.
4.
5.
6.

Wilbert Swinkels.
01af Peters.
Huub van Kaathoven.
Haarie van d.e Broek.
Frans van d.er Steen.
Patrick van Hal.
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'1. Piet Langerwerf.

3

2, Pieter Bo1ey.
3- Lars Peiers.
4. ?hec Broed.ers.
5. Er ili vari ie ï ie ute n.

F.C. Knudde

gE

1.
2.

Leon Boons.
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MEf

DANK

AAN.-.........r...o........

Voor een prechtig kamp 1t82 te tuyksgestel zeggen ruij d.anJ< aan
al1en d.ie daa.raan hebben Eeegewerkt.
Namens arre Jongens richten wij een speciaar woord van d.ank aan:
AD err MIEKE BOT,EIJ
en
ROEI,AtrID,

voor aIle goede zorgen in de keuken en voor het zeer vere werk
zLi tijd.ens d.e karupweek voor ons hebben verzet.
DANK AAI{

I

d.at

Onze Chauffeurs:

nhr. Piet
Jan v.cl. Langenberg

AAII

Dank

DANK AA$

Ton v"tiempt
Henry v. Erp
3 Fau. de leyer.

:

de GEWI§IE

dhr, v.

LIIYKSGESTEI

BEEE

en Fan.GERÀffiTS.
en

DANK

A,A'N

:

d.e CAM,

en aLle bezoekers.

Med.e

d.ankzij d.eze mensen mag het Jongcnskoorkanp 1982 een groct succes

genoemd worden.

Eet

Bestuur,

augustus 1982,
jamf

6882

-ï

è

t,[.f,r
I:ta

ryl

,oilGErsxooR

f*([**
-

Bo)oEr

