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Belangrijke data 
19 juni: De leiding zal ten laatste voor 19 juni op 

kampbezoek komen of een kampboekje in de 

brievenbus gestoken hebben (indien er niemand 

thuis was). Ze doen dit om jullie finaal te over 

tuigen om mee op kamp te gaan en vooral om 

het kamp extra toe te lichten.  

 

21 juni: Ga je mee…… kom je dan op vrijdag 21 juni 

inschrijven in Den Bunker. Je kan dit doen 

tussen 19u en 21u. Je bagage hoef je dan nog 

niet mee te brengen. Wel centjes voor de 

kampinschrijving die 130 euro bedraagt (liefst 

gepast geld). Indien je graag wil deelnemen aan 

de BBQ op kamp (7 juli) vragen we om ook al 

in te schrijven en te betalen. Ook formulieren 

om kampgeld terug te trekken kunnen dan 

meegenomen worden. 

 

27 juni:  De leiding vertrekt op voorkamp. Zo zorgen we 

ervoor dat alles klaarstaat om de leden te 

ontvangen 1 juli. De Hernieuwers en 

Jonghernieuws komen ons vervolledigen maar 

meer info daarover via Facebook. (Indien 

mogelijk i.v.m. de schoolverplichtingen). 

 

30 juni:  HET KAMP START!!! Op zondag 30 juni 

vertrekken we met de bus op kamp. Om 8u30 

komt iedereen naar Den Bunker. Daar kan 

iedereen zich aanmelden bij zijn/haar leiding. 

Om 9 uur zal de bus vertrekken vanop de 

parking Zaat. Je bagage breng je natuurlijk 

vandaag ook mee!!  
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7 Juli:  Einde van het kamp. Voor jullie huiswaarts 

mogen keren kunnen jullie eerst jullie buikjes 

nog rondeten op de BBQ. 

 

10 Juli:  De leiding en Jonghernieuwers/ Hernieuwers 

blijven nog wat langer op kamp om alles proper 

achter te laten. (Meer informatie voor JHN volgt 

via mail en huisbezoeken.) 

Hoe inschrijven?  

 
Heb jij zin om mee te gaan op kamp en zo alle spannende avonturen 

van Hercules mee te maken?  Schrijf je dan zeker in! De prijs voor een 

hele week pret bedraagt 130 euro per kind. Inschrijven kan op vrijdag 

21 juni aan de burcht tussen 19u en 21u. Wij vragen om gepast geld 

mee te brengen, overschrijven is niet mogelijk. Op vrijdag 21 juni kan 

je je ook inschrijven voor de BBQ, indien je wenst deel te nemen, 

vind je info en prijzen elders in het boekje. Ook formulieren voor een 

kampvergoeding van de ziekenkas kunnen deze avond meegebracht 

worden ter ondertekening.  

 

Het is sinds 2005 mogelijk om de onkosten van kampen en/ of 

weekends voor kinderen onder de 12 jaar die lid zijn van een erkende 

Lierse jeugdvereniging, af te trekken van de belastingen. Om 

aanspraak te kunnen maken op die belastingvermindering, hebben 

ouders een fiscaal attest nodig dat ze bij de aangifte van de 

personenbelasting kunnen voegen. Dit attest kunnen jullie downloaden 

via de website www.moevement.be onder ‘Jeugdwerk’’ en verder 

‘Fiscale attesten’. Als jullie deze meenemen op vrijdag 21 juni bij de 

voorinschrijving kunnen wij die ondertekenen. 

 

Vergeet zeker niet de kids - ID of de identiteitskaart mee te nemen 

op kamp EN KOPIE MAG OOK. Je kan deze afgeven aan de leiding 

op de dag van vertrek (30 juni) of tijdens de voorinschrijving. De 

leiding zal deze veilig bewaren en weer terugbezorgen op het einde 

van het kamp.  
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Voor de heenreis voorzien we een bus. De BBQ en eindformatie gaan 

door op de kampplaats zelf. Waarna u uw kinderen mee naar huis kunt 

nemen.  

BBQ 7 juli 
 

Naar jaarlijkse traditie zal er ook dit jaar een heerlijke BBQ zijn. Deze 

zal door gaan op de kampplaats zelf. Hebt u zin om samen met uw 

zoon of dochter te komen smullen? Schrijf je dan zeker in! 

 

 

Voordat we beginnen eten zal ook naar vaste gewoonte de 

eindformatie plaats vinden (start om 16.00u) waarin uw kind zijn/haar 

trofeetje ontvangt. Vanaf 17.30u hopen we met de BBQ van start te 

gaan.  

 

Vergeet niet in te schrijven, zo weten wij hoeveel vlees en groentjes 

wij moeten voorzien! De betaling en inschrijving gebeuren samen met 

het kampgeld op 21 juni.  

 

 

 

Prijs voor de BBQ: 
 

 Leden op kamp eten gratis (hamburgers)  

 Kinderen (die niet mee op kamp zijn) onder 7 jaar eten gratis  

 Kinderen (die niet mee op kamp zijn) tussen 7 en 16 jaar betalen 

10 euro  

 Kinderen (die mee op kamp zijn) van 16 jaar of ouder + 

volwassenen betalen 15 euro  

 

Inschrijven op vrijdag 21 juni 
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Kampplaats Zavelheem 

 
De leiding stelt met grote trots de kampplaats van dit jaar voor:  

 

Alle brieven zijn echter welkom op het volgende adres:  

 

 

Zavelheem  

Duinenstraat 1 

3660 Oudsbergen 
 

 

 
Voorzie eventueel strips, boeken of gezelschapsspelletjes voor tijdens 

de busrit.  OPGEPAST, geen gameboys, nintendo’s, GSM’s of Ipods.  

 

 

Weetjes:  
 

 Wist-je-dat: We nog nooit eerder op deze kampplaats geweest 

zijn?  

 Wist-je-dat: We hier super dicht bij de zandvlakte zitten?  
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Een dag op kamp 
8u: Kukelekuuu … de haan kraait. Tijd om op te staan. Snel 

aankleden want we worden om 8u15 al verwacht in de 

Formatie. 

 

8u15:   FORMATIEEEEEEE  

 

8u30:  Tijd voor een portie krachtvoeder om de dag goed te 

beginnen. 

 

9u00:  Alle groepen gaan individueel op pad. 

 

12u15:  FORMATIEEEEEEE  

 

12u30: De energie die het ontbijt leverde is reeds opgebruikt, tijd 

voor een nieuwe portie eten. 

 

13u30:  De uitmuntende kookkunsten van de fouriers maken dat de 

leden zich weleens durven overeten. Daarom voeren we 

een platte rust in. 

 

14u00: Tijd om er weer in te vliegen! 

 

16u00: Vieruurtje!  

 

18u15:  FORMATIEEEEEEE met kamptoneeltje  

 

18u30: Weeral tijd om te eten. Er wordt een heerlijke maaltijd 

geserveerd!!  

 

19u30: FORMATIEEEEEEE!! Keuzeactiviteiten, voor ieder wat 

wils!  

 

20u30:  Nu gaan de leden weer met hun eigen groep op pad. 
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21u00: De jongsten worden voorzien van heerlijke pap. Met 

intervallen van een kwartier krijgen de volgende groepen 

een beker pap voor het slapen gaan.  

 

22u00:  Na de pap is het tijd om in ons bedje te kruipen. Maar 

natuurlijk niet voordat alle handen en tanden gewassen 

zijn. Het wordt stil op de kampplaats. 

 

Met één onderbroek kom je er niet 
 

We hebben net iets meer kleren nodig op kamp dan 1 onderbroek. 

Eerst en vooral willen wij ook nog eens zeggen dat het voor zowel 

leiding als leden (ze durven namelijk vergeten wat van hen is) zeer 

praktisch is om alles van een NAAMLABEL TE VOORZIEN. We 

zullen zelf zoveel mogelijk in het oog houden dat iedereen ingesmeerd 

is, maar probeer zelf thuis nog eens te benadrukken hoe belangrijk 

zonnecrème is. Zo kunnen we discussies op kamp vermijden. Ook te 

dure kledij is gevaarlijk om mee te nemen, een iets te korte broek die 

kapot mag is beter dan een mooi aanpassende broek die niet kapot 

mag.  

Slaapgerief:  Alle leden zorgen voor een slaapzak, hoeslaken, 

pyjama en eventueel een kussen. En je knuffel mag 

natuurlijk ook mee.  

 

Toiletzak:  Ohja, op kamp wordt er wel degelijk gedoucht. 

Vergeet dus geen: washandjes, zeep, shampoo, kam, 

tandpasta, tandenborstel, voldoende handdoeken, 

zonnecrème. 

 

Uniform:   Een sjaaltje. (MET NAAM!!)) En hemd voor de 

ouderen.  

 

Kleren:   Voldoende ondergoed en kousen (min. 1 paar/dag + 

extra), voldoende T - shirts, korte én lange broeken, 

truien, regenkledij, zwemgerief, hoofddeksel en min. 

2 paar gemakkelijke schoenen. Omdat we dit jaar 
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kamp houden bij een rivier zou iedereen 

waterschoenen moeten meenemen of schoenen die 

helemaal nat mogen worden. Ook kunnen laarzen 

handig zijn bij regenachtig weer.  

 

Eetgerief: Gamel of bord én kom, lepel, mes, vork en beker die 

niet te breekbaar zijn, en een keukenhanddoek. (Een 

dubbel paar bestek kan handig zijn, aangezien dit 

makkelijk verloren geraakt.)  

 

Diversen:   Voldoende bezigheidstherapie om zich bezig te 

kunnen houden in de bus en wanneer men niet zo moe 

is tijdens de platte rust. (Stripboeken, puzzels, 

kleurboek,…) Postzegels en enveloppen met adressen 

indien er brieven verstuurd willen worden. Linnenzak 

voor de vuile was. Veiligheidsspelden en wasknijpers 

zijn ook steeds praktisch als er iets toegespeld moet 

worden of opgehangen. (Papieren) zakdoeken komen 

van pas. Een drinkbus hoort bij iedereen in de valies 

te zitten en ook een kleiner rugzakje is nodig voor op 

dagtocht. Ook een zaklamp kan van pas komen.  

 

Zeker niet te vergeten! Kids - ID of 

Identiteitskaart!! of een kopie.  

 

Knapen/JHN/HN: Jullie slapen in tenten en moeten zodoende jullie 

zelf ook voorzien van een degelijke matras of 

veldbed. Verder gaan jullie ook op tweedaagse dus 

hebben jullie daarvoor ook nog een extra matje en 

rugzak nodig. Deze groepen mogen ook zakgeld 

meenemen maar uiteraard met mate. De Jonkies gaan 

ook op voor - & nakamp en mogen iets meer 

meenemen. (Verdere info wordt door je leiding 

bezorgt)  
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Wat neem je niet mee  
 

Bepaalde voorwerpen en apparaten horen niet thuis op kamp. Zo 

hoeven er geen Gsm’s /smartphones meegenomen worden, de leiding 

is zelf voorzien van de nodige communicatiemiddelen in het geval er 

contact gelegd moet worden. Verder geen snoep, zakmessen, 

aanstekers, alcohol, sigaretten, Ipod’s, computerspelletjes en al te 

waardevolle spullen.  

 

 

CHECKLIST 

Alles bij? 
Kind 

1 

Kind 

2 

Kind 

3  

Kind 

4  

Kids-ID of identiteitskaart! Of  kopie     
Veldbed, luchtmatras,.. iets om op te 

slapen !!! 
    

Slaapzak + Kussen     

Pyjama     

Zeep/shampoo     

Tandenborstel/tandpasta     

Haarborstel, rekkers     

Handdoeken (min 3) + washandjes      

Ondergoed     

Sokken (voldoende!)     

Korte én lange broeken     

T-shirts     

Truien     

Regenkledij     

Sjaaltje/ hemd     

Schoenen + Waterschoenen     

Zwemgerief     

Zakdoeken     

Zonnecrème     

Linnezak     
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Gamel/ bord + kom     

Bestek     

Beker     

Rugzak     

Drinkbus     

Keukenhanddoek     

Hoofddeksel     

(Postzegels + enveloppen)      

(Strips, gezelschapsspel, puzzel…)      

(Veiligheidsspelden, wasknijpers)      

 

VOOR DE JONGSTEN  
 

1.  Markeer alles duidelijk met naam 

 

Eetgerei, kledij, schoenen, handdoeken, … breng hier met een niet - 

afwasbare viltstift of etiketje zeker de naam van uw kind aan. We 

stellen elk jaar vast dat er heel wat piepers en kleine banners zelf niet 

meer weten wat van hen is en wat niet. Op deze manier verkleint u 

ook de stapel die u bij het ‘verloren gerief’ moet gaan zoeken.  

 

2. Pak de koffer samen met je kind in 

 

Heel wat kindjes weten niet wat ze allemaal in hun bagage hebben 

zitten en denken dan ook dat ze geen sokken, bord of toiletzak mee 

hebben omdat ze deze niet meteen vinden. Het kost de leiding heel 

wat moeite en tijd om telkens de kleinste dingen mee te moeten 

zoeken (we helpen de kinderen uiteraard maar proberen ze ook een 

beetje zelfstandig te laten zijn). Vul dus samen met je kind de koffer 

en laat zien waar alles precies zit.  

 

3.  Zorg voor stevig en voldoende materiaal  
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Kledij en materiaal moeten tegen een stootje kunnen en bruikbaar zijn 

in alle weersomstandigheden. De ervaring leert ons dat Disney -, 

Studio 100 - merchandising of ander ‘speels’ gerief snel kapot gaat en 

erg onhandig is in gebruik. Eén klein plastieken bord volstaat niet 

voor de maaltijden op kamp (neem best ook een kom of gamel mee) 

en ook sokken raken snel verloren.  

 

 

4.  Thuisfront? Overdaad schaadt 

 

De voorbije jaren merkten we al dat de meeste kinderen zelden last 

hebben van heimwee, omdat het kamp al hun aandacht opslorpt. Als 

ze echter herinnerd worden aan thuis kan dat op een moeilijk moment 

soms eerder voor traantjes zorgen, in plaats van troost brengen. 

Beperk de communicatie, maar een brief van de mama en de papa is 

zeker welkom en kan hen natuurlijk altijd plezieren! 

 

 

5.  Enveloppen 

 

Kinderen schrijven graag brieven om te vertellen over hun avonturen. 

De leiding wil hen daar natuurlijk graag bij helpen als schrijven wat 

moeilijk gaat, maar zij kennen natuurlijk niet de juiste adressen. 

Spreek daarom op voorhand af met je kind naar wie hij of zij brieven 

wil sturen. Schrijf op voorhand de adressen op een enveloppe met 

postzegel en geef deze zo mee, dan komt alles zeker op de juiste plaats 

terecht.    

 

6. Verder  

 

Heeft uw dochter of zoon nog last van nachtelijke ongelukjes? 

Vergeet dan geen Pampers mee te geven en de leiding hierover in te 

lichten. Er is natuurlijk ook de mogelijkheid dat er plots onverwacht 

weer ongelukjes gebeuren doordat ze in een andere omgeving slapen 

en een ander ritme creëren. Als u denkt dat dit kan voorvallen geef ze 

dan toch iets mee.   Wanneer u nog vragen of twijfels hebt mag u de 

leiding natuurlijk altijd contacteren! 
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Leidinglijst 2018-2019 

Piepers 
Dien Dewit    Paul Krügerstraat 17   Lier 

 0494/34.84.34 

Ignace Mehuys   Netelaan 3    Lier 

 0472/10.96.20 

Hanne Van der Wee  Pastorijstraat 11   Berlaar

 0491/52.18.30 

Emma Van Baarle     Maasfortbaan 10   Lier 

 0475/40.64.55 

Pauline Hendrickx  Hemelshoek 126    Berlaar

 0472/98.15.51 

Kleine Ban  
Fien Verstappen  Landstraat 7      Kessel 

 0488/32.80.95 

Warre Hofman   Lintsesteenweg 93   Lier 

 0497/85.59.86 

Jort Roscam   Schollebeekstraat 2A   Lier 

 0499/33.42.57 

Pim Ballyn   Antwerpsesteenweg 208   Lier 

 0497/90.25.23 

Lukas Wouters   Veemarkt 17   Lier 

 0497/75.00.96 

Grote Ban  
Quinten Rigole   Kapelstraat 39   Lier 

 0489/44.82.81 

Toon Ballyn              Antwerpsesteenweg 208  Lier 

 0471/69.12.71 

Victor Hofman    Lintsesteenweg 93   Lier  

 0488/62.15.71  

Arthur Bordeau   Beukenlaan 7     Duffel

 0497/90.40.13 

Alexander Wildiers  Zaat 40              Lier 

 0484/87.24.40 

Anton Peeters   Berlaarsesteenweg 24/26  Lier 

 0479/86.92.27 
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Knapen 
Justine Stoelen   Anderstad 21     Lier 

 0474/35.77.39 

Sam Dewit   Paul Krügerstraat 17  Lier 

 0494/20.73.27 

Kaat Van der Wee  Pastorijstraat 11   Berlaar

 0491/07.80.76 

Tuur De Smedt   Waversesteenweg 143/a Lier 

 0471/49.56.17 

Jef Vermeulen   Elzenlaan 87  Lier 

 0497/37.76.70 

Jonghernieuwers 
Louise Lerch             Boomlaarstraat 15  Lier 

 0498/52.35.09 

Jan Van Baarle   Maasfortbaan 10  Lier 

 0470/54.48.50 

Cesar Van der Wee  Italiëlei 76    Antwerpen 

 0498/44.35.09 

Thibaut Thoné   Plashoevestraat 20  Lier 

 0471/10.28.62 

Hernieuwers  
Laurens Djecbitric  Antwerpsesteenweg 276  Lier 

 0487/35.12.60 

Roel Dewit   Paul Krügerstraat 17  Lier 

 0494/76.48.34 

Marie Verstappen  Landstraat 7    Kessel 

 0491/17.76.00  

Dries Ballyn   Antwerpsesteenweg   208 Lier 

 0497/18.62.74 
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Kampverhaal  
  

Jullie zullen het al wel gemerkt hebben dat het kampthema van dit jaar 

Asterix & Obelix is. Om jullie helemaal voor te bereiden op het kamp 

is het belangrijk om al eens te lezen wat onze helden Asterix & Obelix 

is overkomen. Zo zijn jullie helemaal mee met het kampverhaal. 

Spannend hé!  

 

Ons verhaal begint in een Gallisch dorpje, helemaal aan de rand van 

het Romeinse Rijk. Het Gallische dorp staat onder leiding van het 

stamhoofd Heroïx, een statige dappere licht geraakte krijger, die door 

zijn onderdanen zeer geapprecieerd wordt maar door zijn vijanden 

gevreesd. Heroïx is getrouwd met Bellefleur, ze is heel trots op haar 

titel als status van first lady. Bellefleur roddelt heel graag en nodigt 

daarom de dames van het dorp graag uit bij haar thuis voor een kopje 

geitenmelk.  

 

Het Gallisch dorp is steeds rustig, ver verwijderd van het Romeinse 

rijk. Iedereen kent iedereen en er worden voortdurend feestjes 

gehouden! Elke verjaardag wordt gevierd en elke avond zitten de 

dorpelingen tot in de vroege uurtjes aan het kampvuur. Het zijn 

gelukkige tijden in het dorp en iedereen is blij. 

Het dorpje krijgt wel af en toe is een groepje Romeinen over de vloer. 

Zij willen het dorp veroveren en zo het Romeinse Rijk uitbreiden. 

Maar hier steken de Galliërs telkens een stokje voor! Elke keer 

opnieuw hakken zij de Romeinen in de pan. Hier wordt Keizer Caesar, 

de baas van de Romeinen, altijd heel boos van. Hij wil en zal het 

dorpje veroveren! Na alweer een vernederende nederlaag stapt Caesar 

boos naar het hoofd van zijn leger, Laurentius, en roept hij luid: 

“Laurentius, jij pummel! Waarom is dat kleine, domme dorpje van die 

Galliërs nog stééds niet veroverd? Mijn geduld geraakt op!”. 

Laurentius bibbert van de angst… Hij durft het niet te zeggen… Maar 

de Galliërs van het kleine dorpje hebben een druïde, een soort magiër. 
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Deze druïde heet Panoramix en heeft een geheim toverdrankje 

gemaakt dat diegene die ervan drinkt suuuuper sterk maakt. Het maakt 

de Galliërs onverslaanbaar! Het leger van Caesar heeft geen schijn van 

kans tegen dit toverdrankje. De romeinen zijn van niets of niemand 

bang maar ze zijn super bang van deze Galliërs en doen het in hun 

broek van de schrik als ze dat kleine Gallisch dorpje nog maar in het 

vizier krijgen. 

 

Op een dag lopen Asterix en Obelix door het bos, op zoek naar hun 

lievelingseten: een lekker everzwijn. Tot ze plots een gil horen! 

Asterix vroeg aan Obelix: “Wat hoor ik nu? “Obelix antwoordt: “het 

lijkt of ik Walhalla hoor roepen om hulp!”. Idefix, de dappere hond 

van Obelix, snuffelt met zijn neus en probeert te ruiken waar Walhalla 

is. 

Asterix en Obelix lopen zo snel als ze kunnen achter Idefix aan … 

maar ze waren te laat…  Walhalla was meegenomen door de 

Romeinen! Asterix barste in tranen uit, hij is stiekem verliefd op 

Walhalla en is ontzettend boos op de Romeinen. Ze gaan terug naar 

het dorp om het slechte nieuws te verkondigen aan Heroïx. Het hele 

dorp is er stil van en weten niet waarom de Romeinen Walhalla 

hebben meegenomen. 

Wat Asterix, Obelix en het Gallisch dorpje niet weten is dat Caesar 

een nieuwe tactiek had bedacht. In plaats van het dorpje steeds 

opnieuw aan te vallen en ook steeds te verliezen door de toverdrank 

had hij een nieuw plan! Ze zouden het mooiste meisje van het dorp 

ontvoeren en naar Rome brengen. Om haar terug te krijgen, moeten de 

Galliërs het geheime recept van hun toverdrank geven aan Caesar.  

 

Wat moeten ze nu doen? Gaan de Galliërs het recept geven en haar 

redden? Dit zal de Romeinen onverslaanbaar maken en dan zullen ze 

het dorp veroveren! Wat Asterix en Obelix en hun vrienden 

uiteindelijk beslissen, kunnen jullie op kamp ontdekken.   
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Personages:  

Asterix: Asterix is de held van dit verhaal. Klein, slim, vol ideeën en 

altijd bereid om de meest hachelijke opdrachten uit te voeren. Astérix 

is stiekem heel verliefd op Walhalla. Walhalla weet dit nog niet maar 

Asterix zou alles doen om haar gelukkig te maken.  

 

Obelix: Obelix, de onafscheidelijke metgezel van Asterix. Als kind is 

Obelix per ongeluk in de toverketel van Panoramix gevallen. Hierdoor 

is hij altijd supersterk en mag hij geen toverdrank meer drinken. Dit 

vindt Obelix super jammer. Als beroep bouwt Obelix menhirs en in 

zijn vrije tijd gaat hij samen met zijn beste vriend op jacht naar 

everzwijnen. Obelix is altijd bereid met Asterix op avontuur te gaan. 

Hij is steevast vergezeld van Idefix, de enige hond op aarde die 

spontaan begint te janken als er een boom wordt geveld. 

 

Heroïx: Heroïx is het stamhoofd. Hij staat aan het hoofd van het 

Gallisch dorp en hij zorgt dat alles in goede banen loopt. Heroix is 

moedig en dapper maar ook een klein beetje lichtgeraakt. Zijn 

reputatie rijkt tot ver buiten het dorp. Heroïx is maar voor één ding 

bang en dat is dat de hemel op zijn hoofd valt. Maar daarover zegt hij 

altijd: “Dat zal mijn tijd wel duren!” 

 

Bellefleur: Bellefleur is de vrouw van het stamhoofd Heroïx. Eigenlijk 

is ze de First Lady van het dorp en hier is ze dan ook heel trots op. Ze 

is standvastig, koppig en moeit zich graag in de belangrijke zaken die 

haar man regelt. Ze wil altijd het laatste zegje hebben. Bellefleur is 

een echte roddeltante, daarom nodigt ze vaak haar vriendinnen uit om 

te babbelen over alle nieuwtjes van in het dorp.  

 

Idéfix: Idéfix is het beste maatje van Obelix. Hij lijkt dan wel op een 

klein, onschuldig hondje maar niet is minder waar! Hij staat altijd 

paraat om al zijn Galliër vrienden te helpen wanneer ze in nood zijn. 

Hij is dapper en steeds aan de zijde van Obelix. Ook de Romeinen 
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vrezen Idéfix. Wanneer er iemand een boom velt, wordt Idéfix 

helemaal wild en beschermd hij deze met alle macht.  

 

Nestorix: Nestorix is de oudste van het dorp. Maar vergis je niet, hij is 

geen oud opaatje. Als kwieke zestigplusser laat hij geen gelegenheid 

voorbijgaan om te vertellen over zijn glorieuze verleden als Gallische 

krijger, aan de zijde van Vercingetorix bij Gergovia. 

Hoewel hij getrouwd is met een veel jongere, knappe en elegante 

vrouw, blijft Nestorix een onverbeterlijke rokkenjager en een 

verstokte kankeraar. 

 

Mevrouw Nestorix: Mevrouw Nestorix is de veel jongere vrouw van 

Nestorix, de oudste van het dorp. Hoe dat deze oude man erin 

geslaagd is zo’n jong blaadje te veroveren is voor niemand in het dorp 

duidelijk. Wel weet iedereen dat mevrouw Nestorix de lekkerste 

taarten bakt en altijd lief is tegen iedereen. Toch kan ze ook heel 

jaloers zijn. Stiekem zijn alle mannen jaloers op Nestorix, omdat 

Mevrouw Nestorix altijd zo’n mooie kleedjes aan heeft.  

 

Kakafonix: Kakofonix is de bard, oftewel de dorpszanger. Kakafonix 

woont in de hoogste boom van heel het dorp en van daaruit speelt hij 

op zijn lier en zingt hij voluit.  

De meningen over hem zijn verdeeld: Hij vindt zichzelf fantastisch, 

geniaal, de grappigste van het dorp die het mooiste kan zingen. Maar 

eigenlijk vinden de andere dorpsbewoners dat niet. Als hij z’n mond 

houdt, wordt hij echter zeer gewaardeerd.  

 

Walhalla: Walhalla is een beeldschone jonge Gallische. Ze is de 

knapste van het dorp en alle mannen vallen in zwijm voor haar. Elke 

dag kamt ze haar haren in haar voortuin en zingt ze mooie liedjes. Alle 

mannen komen elke dag bloemen voor haar brengen. Mevrouw 

Nestorix is een beetje jaloers op haar. Meneer Nestorix, de oude 

snoeperd, durft soms ook wel is naar Walhalla kijken wanneer hij op 
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stap is met zijn vrouw. Wat Walhalla niet weet, is dat Asterix 

smoorverliefd is op haar… 

 

Panoramix: Panoramix, de eerbiedwaardige druïde. Het is een heel 

oude, slimme en wijze man waar heel het dorp respect voor heeft. Met 

zijn gouden snoeimes snijdt hij maretak, waarmee hij zijn befaamde 

toverdrank bereidt die iedereen die ervan drinkt onoverwinnelijk 

maakt. Maar deze toverdrank kent nog vele andere ingrediënten… 

Deze houdt Panoramix echter geheim. Dit maakt hem een zeer gewild 

doelwit voor de Romeinen. 

 

Julius Caesar: Aan het hoofd van het Romeinse leger staat Julius 

Caesar. Hij is de Keizer. Hij wil maar één ding: het dorp van de 

onverzettelijke Galliërs onderwerpen aan het Romeinse Rijk!  

Maar Asterix en Obelix, geholpen door de toverdrank van de druïde 

Panoramix, scheppen er veel plezier in de plannen van die brave Julius 

te dwarsbomen. Zijn leger wordt naar Caesar grote ongenoegen steeds 

verslagen. Julius Caesar heeft één zwakke eigenschap… Stiekem vind 

hij Cléopatra een zeer intimiderende, knappe vrouw. Eigenlijk heeft 

hij er een boontje voor en begint hij altijd te blozen wanneer zij zijn 

grote paleis komt bezoeken.  

 

Laurentius: Laurentius is de rechterhand van Julius Caesar. Hij is de 

Generaal, dus hij staat aan het hoofd van het leger. Ook al heeft 

Laurentius vaak grote snode en stoute plannen, meestal lopen deze 

niet zoals gepland. Laurentius is heel klungelig. Hij beweert vaak dat 

hij veel dingen kan en weet, maar eigenlijk mislukt het bijna altijd.  

 

Cléopatra: Cleopatra is de koningin der koninginnen. Zij regeert over 

Egypte en protesteert heftig wanneer Caesar weer eens een blunder 

begaat. Haar volk en ver daarbuiten heeft veel respect en bewondering 

voor haar. Ook al krijgt ze vaak woede-uitbarstingen, toch valt 

iedereen voor haar schoonheid en elegantie. Cleopatra is een 
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gerespecteerd vorstin en zij heeft ook respect voor de onverzettelijke 

Galliërs.  
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Medische fiche  
 

Wanneer een lid nood heeft aan medicatie of last heeft van bepaalde 

allergieën, is de leiding daar graag nog eens extra van op de hoogte. 

Om een overzicht te kunnen bewaren van de medische behoeftes 

bevindt zich hieronder een infofiche. Indien iets in deze fiche van 

toepassing is, zouden we graag hebben dat deze ingevuld en 

afgegeven wordt aan de leiding op 21 juni.  

 

Naam: 

…………………………………………………………………… 

Groep: 

…………………………………………………………………... 

 

Medicatie:  

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Info inname medicatie:  

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Allergie:  

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Speciale voeding:  

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Opmerkingen:  
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…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

Waarom je zeker mee moet op kamp  

 
1. Jullie ouders hebben nog eens een weekje rust terwijl de leiding 

voor jullie zorgt. 

2. Je moet al één week minder voor de televisie hangen om de 

verveling die gepaard gaat met schoolvakanties tegen te gaan. 

En één ding doe je zeker niet op kamp: je vervelen. 

3. Omdat een kamp nog leuker is dan een vergadering!! 

4. Wij er alvast super veel zin in hebben!   

5. Het kamp zonder jou niet zo leuk is!  

 

 

 


