Aksent in de
Middeleeuwen

Manhay
19-29 juli 2021

2

Inhoudsopgave
Voorwoord

5

Praktische Informatie

6

Waar zetten we onze tenten op?

6

Coronamaatregelen op kamp

6

Wanneer en hoe vertrekken we?

7

Wanneer en hoe komen we terug?

8

De aankomst van de Ribbels

9

De camion

9

Kampgeld

10

Het chirokamp is fiscaal aftrekbaar

10

Vertrouwenspersoon

10

Hoe rijden we naar het kampterrein?

10

De wondere wereld van Manhay en omstreken

12

Wat moet er in jouw koffer?

13

Dagindeling

15

Tips voor een eerste keer op kamp

16

Het verhaal

18

Kampbrieven per afdeling

20

Ochtend- en avondlied

28

3

4

1. Voorwoord
Ajuus,

oort hier wonder, zoete lieden men zegt voor waar,
Chiro Aksent reist naar de middeleeuwen dit jaar.
Wij verwachten u dus vertrekt snel op uw tournee,
Komt allen heen, en handelaren vergeet geen paard en
vee.
Of neem de boot met de Vikings en trotseer woeste rivieren,
Zo kan u met uw vertellingen onze adel meteen versieren.
Pas op voor en heksen, ongelovigen en heidenen onderwege,
Onze beulen krijgen hen wel te pakken op hoop van zege.
Geniet onderweg van overnachten in kloosters en in kerken,
Gelooft en u wordt beloond dat zal u heel snel merken.
Maakt deze reis en uw ambachten zullen worden vergoed,
En u zal ook plezier beleven in overvloed.
Bij deze voor jullie allen een belangrijke persoonlijke brief,
Vergeet niet wat erin staat, steekt ze in uw archief.
De dapperste onder jullie zullen worden beloond met een insigne,
Dus vrienden komende van ver, wij wachten op jullie in Odigne.

Salut,
De leiding
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2. Praktische Info
2.1 Waar zetten we onze tenten op?
We trekken dit jaar met onze paardenkoetsen en ezels richting Manhay, in de
Provincie Luxemburg. Vanuit ons prachtig kasteel hebben we een mooi zicht op
weelderige weides en bossen. Aan ons Kasteel grenst een mooi grasveld om te
spelen en te ravotten. Ook is het dorpje van de handelslui niet veraf, dus onze
magen zullen goed gevuld zijn gedurende ons verblijf.
Als jullie een brief willen sturen, fluister je onderstaand adres in het oor van
jullie postduiven:
Naam Kind
Chiro Aksent Bonheiden
Rue de la Jonction 7
6960 Odeigne
Gelieve geen postpakketten op te sturen naar jullie kapoenen. De postduiven kunnen deze
immers niet dragen en ook onze kasteelheer vraagt uitdrukkelijk om dit niet te doen.

2.2 Coronamaatregelen op kamp
Volgens de huidige regels en afspraken rond Jeugdkampen zoals beslist op de
Veiligheidsraad van 23/04/2021, zouden we dit jaar opnieuw op kamp gaan in
bubbels. Dat houdt in dat we maximum met 50 kinderen (exclusief de leiding)
in een bubbel zitten. De concrete invulling van de maatregelen en de richtlijnen
volgt nog.
Chiro Nationaal, het overkoepelende orgaan van alle Chiro’s in België, stelt ook
een draaiboek op over alle regels en veiligheidsmaatregelen die er gelden voor
Chirokampen. Als Chiro zetten wij ons ten volle in om het Chirokamp zo veilig
en correct te laten verlopen. Dit verwezenlijken wij door o.a. de regels uit dit
draaiboek te volgen.
Indien er nog veranderingen zijn in de invulling van de regels en afspraken voor
Jeugdkampen, houden wij jullie op de hoogte.
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2.3 Wanneer en hoe vertrekken we?
Net als vorig jaar vragen we de ouders om hun kinderen te brengen, met
bagage en in perfect uniform (vanaf de rakwi’s). Volgens de huidige
coronamaatregelen, zijn we dit jaar weer genoodzaakt om op kamp te gaan in
bubbels (zie puntje 3.2).
Concreet houdt dit in dat we jammer genoeg niet allemaal samen kunnen
aankomen, bezinnen en hamburgers eten. We zullen per groep aankomen op
specifieke uren (zie overzicht onderaan). Momenteel wachten we nog een
beetje op specifieke orders van bovenaf wat betreft aankomst/terugkomst van
de leden. We laten jullie zo snel mogelijk weten hoe dit zal verlopen, waar jullie
jullie kunnen parkeren en andere praktische zaken.
Ook zijn er enkele regels bij aankomst waarvan wij verzoeken deze te volgen,
namelijk:
• Ouders mogen niet mee tot aan de tenten om te helpen installeren of
om de bagage af te zetten. De leiding zal met alle plezier jullie kapoen
zijn/haar bedje helpen opzetten.
• We vragen om afscheid te nemen aan de wagen. De leiding zal jullie
kinderen komen halen aan de auto en helpen met het dragen van de
bagage.
• Zet jullie wagens op 1.5 meter afstand van elkaar.
• Wij vragen jullie ook niet onnodig te blijven rondhangen op de
kampplaats. Het is een hele trip om te maken, dat beseffen wij zeer
goed, maar wij moeten ons aan de regels houden die ons werden
opgelegd en de veiligheid van kinderen en leiding gaat voor.
• Als jullie de leiding willen spreken kan dit maar met een mondmasker en
op veilige afstand.
• Iedereen +12 dient een mondmasker te dragen in de neutrale zone.
• Van zodra de kinderen op hun bubbel terrein aankomen mogen zij deze
afzetten.
• Wij verwachten jullie op maandag 19 juli 2020 op ons kampterrein in
Manhay.
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Aankomsturen per afdeling:
Speelclub

14u00

Rakwi

15u00

Tito

16u00

Keti

17u00

Aspi

18u00

Ouders die kinderen hebben in meerdere bubbels mogen hun kinderen
natuurlijk gelijktijdig afzetten. De desbetreffende leiding zal hen begeleiden
naar hun tent. Vanaf het moment dat ze hun bubbel terrein hebben betreden
mogen zij elkaar niet meer knuffelen, spullen van elkaar gebruiken... Dus zij
nemen best ook afscheid van elkaar aan de auto.
In principe mogen jullie niet samen rijden (geen kinderen van een ander gezin
meenemen, verschillende gezinnen in 1 wagen). Indien dit onvermijdelijk is
vragen wij aan de volwassenen om een mondmasker in de wagen te dragen en
het kind van een ander gezin zo ver mogelijk van hun verwijderd te zetten.

2.4 Wanneer en hoe komen we terug?
Na 10 dagen missen onze mama’s en papa’s ons een beetje en moeten we
spijtig genoeg terug naar huis. Op donderdag 29 juli komt de bus ons (en onze
bagage) halen in Manhay.
Als jullie jullie kinderen komen ophalen in Bonheiden, vragen wij aan iedereen
+12 om een mondmasker te dragen. Jullie zullen dichter bij elkaar komen dan
1.5m om de bagage op te halen. Elke bubbel zal gescheiden van de andere
terug naar huis komen per bus. De exacte plaats en uur van aankomst per
bubbel/afdeling vindt u in het overzicht hieronder:
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Bubbel

Aankomstplaats

Aankomstuur

Ribbels

Kerkplein

12u30

Speelclub

Parking De Meent

12u30

Rakwi

Parking Berentrode

17u

Tito

Parking Blikveld

17u

Keti

Chiro Aksent

17u

Aspi

Chiro Aksent

17u

Het vermoedelijke uur van aankomst voor de Ribbels en de Speelclub is 12u30,
voor de oudere groepen is dit 17u. Er zijn natuurlijk ouders die meerdere
plaatsen zullen moeten doen om al hun kinderen op te halen, maar de leiding
blijft zeker aanwezig vooraleer alle kindjes zijn opgehaald. Er zal jammer
genoeg geen sluitingsmoment zijn bij aankomst zoals andere jaren. We zullen
in Manhay toch een momentje nemen om het kamp af te sluiten rond de vlag
met iedereen, in aparte bubbels.

2.5 De aankomst van de Ribbels
De Ribbels gaan zes dagen mee op kamp. We verwachten onze Ribbels op
vrijdag 23 juli 2020 om 14.00 uur op de kampplaats. Wij zullen een zone
hebben afgebakend waar jullie je auto’s kunnen parkeren. Jullie mogen niet
mee tot aan de tenten, de leiding zal jullie kinderen helpen met het dragen van
de bagage. In principe mogen jullie niet samenrijden. Indien dit onvermijdelijk
is vragen wij aan de volwassenen om een mondmasker in de wagen te dragen
en het kind van een ander gezin zo ver mogelijk van hun verwijderd te zetten.

2.6 De Camion
Op kamp gaan is altijd een beetje verhuizen. Een grote vrachtwagen vervoert al
ons materiaal tot in Manhay. Deze camion moet uiteraard ook ingeladen
worden.
Dit jaar moeten wij de camion laden per bubbel. Hoe we dit allemaal
georganiseerd krijgen zijn we nog aan het uitwerken. Normaal gezien mogen
9

externen niet komen helpen tenzij met goede handhygiëne en mondmasker
gerespecteerd. Wij zullen zeker een oproep lanceren moesten wij toch hulp
moeten inschakelen bij laden en lossen van de camion.

2.7 Kampgeld
De prijs van dit bangelijke kamp bedraagt €130 voor wie 10 dagen op kamp
gaat en €85 voor de Ribbels. Voor kinderen uit hetzelfde gezin geven we een
korting van €5 vanaf het tweede kind. Het kampgeld dient overgeschreven te
worden op BE97 7885 1002 7049 met vermelding van “Kamp 2021 + naam +
afdeling”. Gelieve dit bedrag te storten voor 22 juni. Voor wie zich na deze
datum inschrijft, komt er €5 bovenop de kampprijs bij.

2.8 Het chirokamp is fiscaal aftrekbaar
Is uw spruit jonger dan 12 jaar, dan is het kampgeld fiscaal aftrekbaar! Het
maximaal aftrekbare bedrag voor kinderopvang bedraagt 11,20 euro per
opvang dag en per kind, ongeacht de duur van de opvang. Ook heel wat
mutualiteiten betalen een deeltje van het kampgeld terug. Informatie kan je bij
je mutualiteit krijgen.

2.9 Vertrouwenspersoon
Chiro Aksent houdt de kosten voor alle activiteiten zo laag mogelijk. De
kostprijs mag voor niemand een drempel zijn om deel te nemen. In het geval
de kostprijs deelname toch in de weg staat, kan u contact opnemen met onze
VB’s. Zij zoeken samen met u en in alle discretie naar een gepaste oplossing. U
kan ze contacteren via onderstaande gegevens:
• Lobke Liekens: 0497 39 86 40
• Sofie Crauwels: 0498 68 00 55

2.10 Hoe rijden we naar de kampplaats?
De kampplaats vinden is altijd een beetje een uitdaging. We helpen jullie alvast
op weg. Het exacte adres van de kampplaats (dus niet het adres waar je een
brief naartoe moet sturen, dit is het adres van de boer) is:
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Sentier de la Petite Fange zn
6960 MANHAY
De kampplaats ligt op ongeveer 178 km van Bonheiden. Via onderstaande link,
vind je een routebeschrijving naar de kampplaats.
https://www.google.be/maps/dir/Chiro+Aksent,+Waversesteenweg,+Bonheide
n/Sentier+de+la+Petite+Fange,+6960+Manhay/@50.6165881,4.5214081,9z/da
ta=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47c3e3f213540723:0xc34978641a0a
8d22!2m2!1d4.54892!2d51.02443!1m5!1m1!1s0x47c040328b507db9:0x97341
20275beb7f3!2m2!1d5.6929798!2d50.2483791!3e0
Wie over een GPS beschikt, kan volgende coördinaten ingeven:
50.24858669034676, 5.692925902933816
Let zeker op onze Aksent-wegwijzers eens je in Manhay bent, zij helpen je
zeker een stapje verder!
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3. De wondere wereld van Manhay en omstreken
Dit jaar reizen we terug naar het middeleeuwse Odeigne. Tijdens de tocht naar deze
deelgemeente van Manhay, in het verre Luxemburg, passeer je mogelijks majestueuze steden als
Namen of Luik (afhankelijk van de GPS). Om al in middeleeuwse sferen te komen en omdat er
niet al te veel te doen is in Odeigne is het zeker de moeite om hier een tussenstop te maken.
Hou wel rekening met de geldende corona-maatregelen bij het plannen van een bezoek, check
dus zeker de openingstijden en bestel op voorhand de tickets.
Namur
In de stad Namen kan je verschillende kerken en musea
bezoeken. In de straten en parken kan je snuisteren naar eten
en souvenirs. De stad biedt een ideale rustplaats voor een
picknick en de mogelijkheid om nog wat te shoppen in geval van
vergeetachtige kinderen. Je kan zo nog even genieten van de
bewoonde wereld alvorens je je tocht verderzet.
Citadel de Namur
Waar de Samber zich van de Maas splitst kan je de citadel van
Namur bezoeken. In de Terra-nova kazerne leer je over de
militaire- en stadsgeschiedenis. Je kan wandelen in het
citadelpark en ‘searching for utopia’ van Jan Fabre bewonderen.
In het Parc Attractif Reine Fabiola kan je kleine spruit (2.5 jaar
tot 12 jaar) losgaan op de speeltuin of je kan de uitdaging
aangaan in een minigolf toernooi.
Liège
Als je in de passage via Luik rijdt kan je hier even stoppen om
even de benen te strekken. Download de app Aventures Liege
om spelenderwijs op zoek te gaan naar de pareltjes van deze
stad. Of maak een stop in een van de talrijke musea. En
uiteraard kan je hier ook even stoppen om te eten en te
genieten van de typische Luikse wafel.
Montagne de Bueren
Ben je na je bezoek aan de stad nog niet klaar om terug in de
auto te stappen dan kan je je nog wagen aan de Montagne de
Bueren. Vergeet geen hapje of drankje mee te nemen om nog
even te kunnen genieten bovenaan de 374 treden. Ben je na
deze uitdaging nog niet moe, bezoek dan de citadel en het
monument au 14ème Régiment de Ligne dat nog even verderop
ligt.
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4. Wat moet er in jouw koffer?
q Een luchtmatras of veldbed
q Een kussen of onderlaken
q Een slaapzak (eventueel extra slaapzak of dekentje voor de koude nachten in de
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

tent)
Handgel + papieren zakdoeken
Minimum 2 mondmasker te voorzien per kind +12 (+2 zakjes dit goed afsluiten, 1
voor de propere, 1 voor de vuile)
Een knuffelbeest
Een zaklamp + extra batterijen
Een warme pyjama
Meerdere handdoeken en washandjes
Een tandenborstel en tandpasta
Een kam of een haarborstel
Zeep en shampoo, liefst bio-afbreekbaar
Zonnemelk en aftersun
Een petje (of iets soortgelijks) tegen de zon
Muggenzalf (best een zalf die ook tegen teken beschermt)
Maandverband (voor zij die het nodig hebben)
Wasspelden
Zwemgerief (Indien je dit hebt ook een badmuts en voor de jongens een (extra)
aansluitende zwembroek, want dit is vaak verplicht in Waalse zwembaden)
Voldoende ondergoed (beter te veel dan te weinig)
Kousen
T-shirts
Shorts
Lange broeken
Warme truien
Een linnenzak om je vuile was in op te bergen
Laarzen, sportschoenen, stevige schoenen
Waterschoenen
Een goede regenjas
Voldoende zakdoeken
Een rugzakje en een drinkbus (met volledige naam!) voor op dagtocht
Briefpapier, omslagen, schrijfgerief, postzegels en adressen. Op kamp kan je ook
chirokaartjes en postzegels kopen.
Iets om te lezen tijdens de platte rust
Een beetje zakgeld
ISI+ kaart, kids-ID of identiteitskaart (meteen bij aankomst aan de leiding geven)
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Moet je medicatie innemen op kamp? Breng dit bij
aankomst naar de leiding. Wij vragen u om op
voorrand alles duidelijk op te schrijven en bij de
medicatie te steken. De informatie en medicatie graag
in één zakje per kind. Zo kan dit vlot verlopen bij
afzetten op het kampterrein. We zorgen dat die veilig
opgeborgen wordt en op tijd ingenomen kan worden.

Helaas zijn wij geen weermannen- en vrouwen en
ook de professionals kunnen er soms eens naast
zitten. Zorg dus dat je voldoende kledij bij hebt en
voorbereid bent op elke weersomstandigheid.

Zet zeker op al je spullen jouw naam en achternaam
en/of jouw kenteken. Zo geraak je zeker geen spullen
kwijt en moest dit toch gebeuren, kan je ze achteraf
snel terugvinden. Doe dit zeker in je chiro-uniform,
want jij zal vast niet de enige zijn met zo’n cool chiro
t-shirt, trui of rok/broek!

Omwille van plaats in de slaaptenten, vragen we om
een standaard eenpersoonsbed mee te nemen
(luchtmatras of veldbed). De standaardafmetingen
hiervan zijn ongeveer 70 cm breed. Zo heeft iedereen
zeker een plekje en ligt niemand met zijn tenen
buiten de tent!
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5. Dagindeling
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6. Tips voor een eerste keer op kamp
De eerste keer op kamp gaan is altijd extra spannend. Heb ik wel genoeg kleren
mee? Wat staat er mij allemaal te wachten? Zal het eten lekker zijn? Het zijn
slechts enkele van de vele vragen die wellicht door je hoofd spoken. We
verzamelden hieronder enkele tips van ervaren kampgangers om goed
voorbereid op kamp te vertrekken.
B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

Over het eten hoef je je alvast geen zorgen te maken, want we hebben
de beste kookploeg ter wereld!
Kijk de bagagelijst en je afdelingsbrief goed na, hierop staat alles wat je
nodig hebt voor een geslaagd kamp.
Maak je valies samen met je mama of papa, zo weet je goed waar alles
zit en vermijd je dat je heel je valies overhoop moet halen op zoek naar
die ene T-shirt.
Neem niet je beste kleren mee op kamp, maar wel speelkleren die tegen
een stootje kunnen en vuil mogen worden.
Hoewel het overdag heel warm kan zijn in juli, koelt het ’s avonds en ’s
nachts dikwijls hard af. Voorzie dus zeker een of enkele lange broeken en
dikke truien!
Om de (eventuele) koude nachten te trotseren is een warme pyjama,
een dikke slaapzak en een extra (fleece)dekentje geen overbodige luxe.
Bovendien komt de koude ’s nachts vaak ‘uit de grond’ een extra
isolatiematje voor onder je luchtmatras of om op je veldbed te leggen of
een dekentje voor onder jezelf te leggen zijn heel handig!
Voor de kleinsten kan het handig zijn om de kledij te ordenen in zakjes
per soort en per weertype. Dit helpt om de valies ordelijk te houden.
Neem zeker genoeg onderbroeken en sokken mee, beter te veel dan te
weinig!
Is het de eerste keer dat je in een slaapzak gaat slapen? Dan kan je thuis
eventueel al eens oefenen.
Tot slot: brieven en kaartjes krijgen op kamp is heel leuk! Deel daarom
aan veel mensen het adres (dat je vooraan in dit kampboekje vindt) mee.
En als je zelf brieven wilt versturen van op kamp, is het handig om de
adressen al op voorhand op de enveloppen te schrijven.
16
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7. Het verhaal
Maandag 19/7
Bovenop een grote heuvel in het land der Belgen, ligt een gezellig, klein dorpje genaamd
Manhay. Bij het ochtendgloren beginnen de hanen te kraaien, terwijl de eerste zonnestralen
de kasteelleien aanraken en de dorpelingen vredig uit hun slaap halen. Dé dag van het jaar
was bijna daar: 28 juli 906. Koning Ferdinand van Manhay is al vroeg uit de veren en zet de
laatste puntjes op de i voor zijn groot feest. De oogst van dit jaar was ongezien, dus het
beloofde een feest te worden om nooit te vergeten…
Dinsdag 20/7
Het Koningshuis had elke dorpeling uitgenodigd: van schoenmakers tot boeren, van Vikings
tot de gewone burger. Zelfs Walewein, de halve gare dorpsnar mocht naar het Oogstfeest
komen. Hij bereidde al een leuke act voor om op het feest iedereen te kunnen amuseren.
Dit jaar zou het ook een speciaal Oogstfeest worden. Prins Lucas De Eerste, de geliefde zoon
van Koning Ferdinand, zocht een jonkvrouw om met hem te trouwen. Koning Ferdinand had
op elke uitnodiging verzocht om alle dochters mee te nemen naar het feest, zodat Prins
Lucas zeker een dame vond om de haar hand te vragen.
Woensdag 21/7
Het nieuws van het Oogstfeest bereikte al snel de donkere heuvels van het heksenbos. Heks
Valsefie en Tovenaar Titato, de opperheks en -tovenaar, waren tot hun verbazing niet
uitgenodigd voor dit heugelijke feest. Zou het komen doordat ze vorig jaar per ongeluk een
vleermuizenplaag op het Koningshuis hebben gestuurd, die al het eten op aten van de
gasten? Of misschien omdat ze het jaar ervoor per ongeluk de koningin hebben
weggetoverd toen ze aan het speechen was? Ze hadden er het raden naar. Eén ding was
zeker: ze zouden het hier niet bij laten. Ze trokken zich terug in hun huisje en bedachten een
snood plannetje om het feest te saboteren...
Donderdag 22/7
Al vroeg bij het ochtendgloren werd Koning Ferdinand wakker van een vreselijk getik op zijn
slaapkamerraam. Zijn postduif Roekoe zat gedurig te wachten op zijn heer met een brief
tussen zijn bek. Koning Ferdinand las de brief en trok wit weg: de koets van Prins Pukkel en
Prinses Polly is overvallen door stropers… Alle hens aan dek in het paleis nu! De Koning
verzameld al zijn ridders en generalen om ten paarde richting de stropers te trekken. Ze
nemen zelfs hun beul Boris mee voor moest het er hevig aan toe gaan, dat beloofd!
Vrijdag 23/7
Paardenhoeven weerklonken op de veldwegen, kreten weergalmden langs de
heuvelwanden, stof vloog op en maakte de horizon mistig. De strijd was gestreden, de prins
en de prinses bevrijdt. Gelukkig was de Koning niet zo’n wreed man en kwam hij met de
rovers tot een compromis: ze zouden de prins en prinses vrijlaten in ruil voor een invitatie
voor de Oogstfeesten. De Koning, een goed man als hij was, twijfelde geen seconde en trok
met zijn manschappen terug richting het paleis, mét enkele gasten voor het feest rijker.
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Zaterdag 24/7
De rust is wedergekeerd in Manhay en de voorbereidingen voor het Oogstfeest worden
hervat. Bernhard de beenhouwer haalt zijn beste vlees boven, Berta de bakkersvrouw maakt
haar lekkerste taarten klaar en Gustav brouwt zijn lekkerste bier. De kasteelmeiden en
dienstheren dekken de tafels, halen de gouden lepeltjes vanonder het stof en versieren het
paleis rijkelijk.
Zondag 25/7
Al deze voorbereidingen worden wat zwaar voor de dorpelingen van Manhay, Berta heeft
dringend extra handen nodig om de grote taart af te werken. Daarom wordt er beroep
gedaan op de dorpelingen van Odeigne, het aanpalend dorp. Wat gaat het werk vlot, deze
nieuwe werkkrachten zorgen ervoor dat het werk op een sneltempo afgewerkt wordt. Wat
een goede helpers, zij mogen volgend jaar zeker en vast terugkomen!
Maandag 26/7
Natuurlijk waren Heks Valsefie en Tovenaar Titato helemaal niet tevreden met de afwijzing
die ze ontvingen door niet uitgenodigd te worden op hét feest van de eeuw. Valsefie en
Titato besloten om met hun compagnons Feriona, Adelmar en Lucina een sabotageplan te
bedenken zodat het een feest zou worden dat niemand ging vergeten! Op de vooravond van
het feest besluiten de heksen en tovenaars pissebedden en vleermuizensnot in het eten te
gooien, wat zal dat lekker smaken...
Dinsdag 27/7
Al in de vroege ochtend beginnen de Beulen met de laatste voorbereidingen van het feest.
Maar… vreemde voorwerpen duiken op in de keuken die er absoluut niet thuishoren. Onder
het fornuis ligt er plots een toverstaf, dat vindt de beul vreemd, die lag hier gisteren nog
niet! Hij kijkt wat verder en ziet een dikke, harige wrat liggen op de grond… Alarm! Heksen
en Tovenaars zijn hier geweest! De Beulen rennen vliegensvlug naar buiten en verbannen de
Heksen en Tovenaars van het feest en worden meegenomen naar het Noorden waar de
Vikingen hen opwachten. Nu kan het feest beginnen!
Woensdag 28/7
Er is nog gefeest tot in de vroege uurtjes gisterenavond. Maar, er gaat een belangrijk verhaal
rond in het dorp, je gaat het nooit geloven!
De Prins heeft een vrouw gevonden op het feest. Het is de mooie Aurora, de dochter van de
grootgrondbezitter Filippe. Spannend, want de twee hebben groot nieuws voor het volk, wat
zou het jonge koppel aankondigen?
Donderdag 29/7
Het is 29 juli 906, dat betekent Oogstdag! Koning Ferdinand van Manhay heeft nieuws, door
de vreugde en het jolijt van voorbije dagen heeft de vorst besloten om de Oogstdag vanaf nu
de dag van de Vrede te noemen.
Dat is nog niet alles! Prins Lukas heeft de hand van Aurora gevraagd en stappen op deze
prachtige dag in het huwelijksbootje, wat romantisch! Het beloofd een spetterend feest te
worden met toeters en bellen! Lang leve Manhay en de dorpelingen!
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Kampbrieven
per afdeling
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Gegroet beste nar,

Bij deze nodigen wij jullie allen uit in het koningshuis van Aksent. Ons kasteel is

gevestigd in Odeigne. We verwachten van jullie dat jullie ons koninkrijk 10 dagen lang
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entertainen. We verheugen ons erop jullie allemaal te ontvangen in onze nederige burcht.

Uiteraard kunnen wij niet alles voorzien, daarom wordt van jullie verwacht het volgende
mee te nemen: (Lijst kampboekje)

Vergeet zeker jullie grapjassen en lolbroeken niet!
Koninklijke groeten:

Jonkvrouw Irene (04 96 02 07 99), Koningin Chloé (04 78 05 19 04),
Prins Robbe (04 71 30 44 52) en Koning Daan (04 68 10 46 73)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Gamel
Narren verkleedkleren
Waterpistool
Witte T-shirt
Slechte kleren
Stevige wandelschoenen
Donkere kleren
Waterschoenen
Survival kleren
Punk kleren
Alle Elektronica wordt Afgepakt!!!
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Ola amigos
Jullie zijn geselecteerd om deel te nemen aan het gevecht van
de eeuw! We varen uit vanuit Bonhei met onze drakar
“Oseberg” naar het land waar dansende, zatte en vooral
angstaanjagende mensen wonen. Dit is een once of a lifetime
experience!! Het is van levensbelang om deze spullen mee te
nemen om heelhuids op onze bestemming te komen;
- Viking kledij
- Witte t-shirt
- Jongens nemen meisjes kledij mee
- Meisjes nemen jongens kledij mee
- Gamel
- Galakledij
- Vergeet zeker jullie kilt en doedelzak niet voor de
fanatiekelingen ;)
- Waterpistool
- Donkere kleren
Het zal een zware tocht worden, omwille van
gewichtsbesparing op de drakar laat je dus je elektronische
apparaten zoals GSM, box,… thuis. Ook drank en spijs is reeds
voorzien en worden geconfisqueerd.
Be prepared op het ergste en see you soon!
Kusjes,
Jullie leiding xxxxxxxx
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8. Ochtend- en avondlied
Elke ochtend en avond is het een traditie bij Chiro Aksent dat we het ochtenden avondlied zingen. We staan dan in een groot vierkant met z’n allen rond te
vlag, een gezellige afsluiter van een toffe kampdag. Doordat we nu in bubbels
op kamp gaan, zullen we jammer genoeg niet in een groot vierkant kunnen
staan. Maar niet getreurd! Tradities zijn er om in ere te houden, dus we gaan
op een corona-proof manier toch samen zingen in elke bubbel. Hieronder vind
je alvast de tekst van de liedjes, zo kan je nog eens oefenen voor het kamp J

Ochtendlied
Wij hijsen bij het gloren van de morgen,
ons vlagge als een bieden lied,
want heilig is ’t geschenk van elke morgen,
dat God ons weer ‘aanvaarden biedt.
Draag door weer en wind ons vlagge, teken van de heldentijd. laat ze waaien,
laat ze werven,
allen voor de grootste strijd.
Laat ze waaien, laat ze werven,
allen voor de grootste strijd.

Avondlied
Daal nu bij het zinken van deze dag, Daal in ons gemoed, gij trouwe vlag. Gij zijt
zegen, troost en lach. Daal in avondzon o vlag.
Heer, wij bergen in ons hart Uw vlag Zegen haar en onze jonge wacht. Goede
avond, vlag en dag, Christus Koning goede nacht. Goede avond, vlag en dag,
Christus Koning goede nacht
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