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Hallo lieve leden en ouders  

Het kamp ligt nu al enkele weken achter ons, daarom is het tijd voor een nieuwe 
kampkadoef!  

In deze kadoef kunnen jullie de avonturen van alle groepen nog eens 
herbeleven.  
De roodkapjes beleefden prachtige avonturen in het sprookjesbos, op zoek naar 
de verloren pagina’s van het sprookjesboek. De JIMmers werkten mee aan het 
experiment van JIMvention terwijl de SIM een geweldige schoolcarrière aan SIM-
Academy beleefden. De KIMmers maakten dan weer hun eigen 
televisieprogramma’s op zender VTKim.  

Graag bedanken we nog eens ouders, sponsors en vrienden die ons kamp 
mede-mogelijk gemaakt hebben.  
Ook een welgemeende dankuwel aan de kookploeg, ook dit jaar werden onze 
borden weer gevuld met overheerlijke maaltijden.  
Onze volwassenbegeleidster, Kristel, om altijd voor ons klaar te staan.  

Dit jaar nemen we met veel spijt afscheid van Emma, Liesbeth, Camille, Lieselot, 
Femke, Alexis, Manou, Amber, Anouk, Juliette, Laura en Nika. We gaan jullie 
enorm hard missen!  

Het was weer een geweldig jaar dankzij al onze geweldige leden. Hopelijk zien 
we jullie dit jaar terug :).  

Veel leesplezier!  
Lieve KSA-groetjes,  
Kato & Louise  



Roodkapje en de verloren sprookjes 
Dag 1 
Toen we aankwamen op het Vijverbos, stond Roodkapje ons op 
te wachten. Ze had dringend onze hulp nodig. Een zware storm 
had over het Sprookjesbos gewaaid, waardoor alle pagina’s uit 
het grote sprookjesboek verdwenen waren. Alleen Roodkapjes 
verhaal overleefde de storm, waardoor ze ons kon contacteren. 
Samen vertrokken we op tocht met één missie: het 
sprookjesboek weer compleet maken.   
We kwamen aan in het prachtige Sprookjesbos. De zon scheen en iedereen inclusief Roodkapje had 

enorm veel zin om alle sprookjes weer thuis te brengen. Er was 
echter nog één probleem: ook de kleuren van het boek waren door 
de storm verdwenen. Samen maakten we de grote kleurpotloden 
compleet door opdrachtjes op verschillende kleurenpostjes uit te 
voeren. We verdienden wasco’s en toverden zo het boek weer tot 
leven. Iedereen vertegenwoordigde vanaf die dag een kleur uit het 
boek. Zo waren we klaar voor het avontuur samen met Roodkapje. 

 
Dag 2 
We wilden op zoek gaan naar de verloren sprookjes in het 
Sprookjesbos, maar eerst stond Roodkapje te popelen om haar 
verhaal te delen met ons. Wie Roodkapje zegt, zegt ook: “koekjes 
naar oma brengen!” Dat was Roodkapje dus van plan, maar 
hiervoor had ze onze hulp nodig. Door de storm van een paar 
dagen geleden was de weg naar oma niet meer zo gemakkelijk te 
bereiken, met andere woorden was het Sprookjesbos een doolhof 
geworden. Dit doolhof konden we oplossen door telkens een juist stukje van de weg te kiezen. Na elk 
spelletje hadden we de keuze uit drie wegen en één van die drie wegen was een verrassing en we 
wisten niet welke weg dit zou zijn. Natuurlijk gingen we de uitdaging aan en kozen we af en toe voor 

een verrassingsweg. Gelukkig hadden we de juiste beslissingen 
gemaakt en kwamen we in de middag aan bij oma. Wat was dit een 
leuk weerzien!! Na de heerlijke worst met puree op grootmoeders 
wijze merkten we al snel dat de communicatie tussen oma en 
Roodkapje niet zo goed zat. Roodkapje had een boodschap in 
jongerentaal opgestuurd naar oma maar die bleek er helemaal 
niets van te snappen. We verdeelden ons in de kleuren met allen 
één doel: de boodschap ontcijferen. We moesten de ontcijferingen 

telkens doorbellen, maar daarvoor moesten we eerst belminuten verdienen. Gelukkig hielp iedereen 
mee, waardoor de boodschap op tijd bij oma aankwam. Oma en Roodkapje zaten al snel terug op 
hetzelfde niveau. Na het avondmaal zeiden we gedag tegen oma, 
nadat ze ons beloofd had dat ze snel nog eens zou terugkomen. 
Roodkapje en wij waren na vandaag helemaal klaar om de rest 
van de sprookjes te gaan zoeken, alleen twijfelde Roodkapje nog 
een beetje aan onze kennis van het Sprookjesbos. Daarom 
speelden we de grote sprookjesquiz!!! We werden getest op 
verschillende vlakken. Zo was er een algemene kennisronde, 
muziekronde, uitbeeldronde (waar de leiding fantastisch was in 
het uitbeelden van het tapijt van Aladin ;)), fotoronde, KSA-ronde 
en stop-de-bandronde. We streden per kleur en het bleek dat we allemaal wel kennis hadden van het 
Sprookjesbos. We waren dus helemaal klaar om de rest van de verloren sprookjes te vinden! 



Dag 3 
Vandaag leek het erop dat het een rustige dag zou worden in het 
Sprookjesbos, totdat de Gebroeders Kim opeens verward toekwamen. Zij 
zijn de schrijvers van het sprookjesboek en hadden net ontdekt dat wij in 
hun Sprookjesbos waren terechtgekomen. Al snel werd het duidelijk dat 
zij geen indringers dulden, dus was het aan ons om te bewijzen dat we 
waren gekomen om Roodkapje en de andere sprookjes hulp te bieden. 

Het volbrengen van een 
vertrouwensspel was de enige 
manier om onze betrouwbaarheid 
aan hen te tonen. Door opdrachtjes 
te volbrengen, kon iedere groep veren sprokkelen, die ze dan 
later allemaal konden samenbrengen in één grote koker. Na een 
tijdje stonden de Gebroeders Kim versteld van het aantal veren 
dat we hadden verzameld. Het werd hen duidelijk dat hun 

wantrouwigheid tegenover ons onterecht was. Na een verrukkelijk middagmaal troffen we de 
Gebroeders ruziënd aan. Nadat wij hen ’s ochtends hadden uitgelegd dat alle sprookjes uit het 
sprookjesboek spoorloos waren geraakt door de storm, bleek er een grote ruzie te zijn ontstaan. Ze 
hadden allemaal op hun eentje beslist dat zij het sprookjesboek verder zouden schrijven. Toen ieder 
van hen zijn idee uit de doeken deed, ontstond er een enorme clash. Dat hebben ze uiteindelijk 
uitgevochten in een estafette met verschillende disciplines. Zo konden ze uitmaken wie de meest 
veelzijdige Gebroeder is. Na een pittige strijd bleek Gebroeder Mila de meest geschikte persoon te zijn 
om de rest van het sprookjesboek verder te schrijven.  
 
Dag 4 
Vandaag kwamen de Drie Biggetjes langs in het Sprookjesbos. Ze 
vroegen onze hulp om samen hun huisjes te bouwen. In de 
voormiddag snelden we Knir, Knar en Knor daarbij te hulp. Wegens 
gebrek aan stielkennis werden boven op de bijstand van de 
Roodkapjes ook de bouwvakkers van Hercules & Co ingeroepen. We werden onderverdeeld in drie 
groepen: 1&2, 3&4 en 5&6. Iedere groep kreeg de opdracht om een zo stabiel mogelijk huis tot stand 
te brengen; elke groep deed dit voor een ander biggetje. Dit deden ze door opdrachtjes te volbrengen 
en zo minuten te verzamelen waarmee ze kaartjes met bouwmaterialen zouden kunnen zoeken. Al 
snel bleek het kwaad op de loer te liggen toen de bouwvakkers van Ursula & Co verschenen. Zij bleken 
concurrenten te zijn van de bouwvakkers van Hercules & Co, die ons een helpende hand aanboden 
tijdens het gehele proces. Wanneer we geraakt werden door de slechte bouwvakkers, moesten we ons 
kaartje afgeven en een strafopdracht doen, waarmee ons doorzettingsvermogen getest werd. We 
streden zo hard dat de huisjes er enorm sterk uitzagen. Na het bouwen van de drie huisjes kwam de 
aartsvijand van de Biggetjes uit het niets opdagen: de grote boze wolf!! Hij probeerde één voor één 
alle huisjes omver te blazen. Tot onze grote schrik leek dit op het eerste gezicht ook te lukken, 
waardoor zowel Knar als Knor moesten gaan schuilen bij Knir. Gelukkig bleek het huisje van Knir, dat 
gebouwd was door 5&6, stevig genoeg te zijn om de bries van de wolf te incasseren. Na deze afgang 
droop de wolf af richting zijn eigen woonst. Toch bleek in de namiddag dat de wolf het hier niet bij zou 

laten. Hij had namelijk het lef om weder te keren, omdat de strijd 
volgens hem nog niet gestreden was. Om het uit te vechten werd er 
een één tegen allen georganiseerd. We deden er alles aan om alle 
opdrachten te vervullen. Hieruit bleek weer maar eens dat de wolf 
geen waardige tegenpartij voor ons was. De wolf besloot om voor 
eeuwig te vertrekken uit het Sprookjesbos. De Drie Biggetjes konden 
weerom hun huisjes bouwen, deze keer in rust, zodat ze terug in het 
Sprookjesbos zouden kunnen leven. En ze leefden nog lang en 
gelukkig… 



Dag 5 
We werden wakker gemaakt door Sneeuwwitje en Belle. Dit was 
eigenaardig aangezien bij het dilemma van de vorige dag werd 
gekozen voor Belle en niet voor Sneeuwwitje. Deze sprookjes horen 
normaal gezien niet bij elkaar, maar ze werden gemixt. Roodkapje 
stelde voor om samen uit te zoeken hoe dit kon gebeuren. We 
speelden een cluedo en zo konden we door spelletjes zoals tik tak 
beest, tienbal, stoelenloop… te spelen verschillende opties 
schrappen. Na verschillende opties te schrappen, bleek uiteindelijk dat Sneeuwwitje overgelopen was 
naar het sprookje van Belle en het beest met het vliegend tapijt van Aladin, omdat ze dat sprookje 
leuker vond. Roodkapje vond het gemixte sprookje zo leuk dat ze meerdere sprookjes wou mengen. 

Ze wou haar creativiteit de vrije loop laten gaan en kiezen tussen 
verschillenden personages, passages, locaties en voorwerpen. We 
deden opdrachtjes om munten te verzamelen waarmee we nadien 
elementen van verschillende sprookjes konden kopen uit de 
sprookjescatalogus. Zo ontstonden er sprookjes waarbij 
Sneeuwwitje trouwde met het beest of waarin Sneeuwwitje en 
Belle gingen samenwonen. Op het einde van de dag waren we zo 
moe dat we vroeg in ons bedje kropen.  
 

 
 

Dag 6 
Een nieuwe dag in het Sprookjesbos betekende een nieuw verhaal. 
Vandaag was het tijd voor het verhaal van Hans en Grietje. Gepakt 
en gezakt stonden zij ons al vroeg in de ochtend op te wachten om 
met ons op pad te gaan. Na een stevig ontbijt werden de rugzakken 
gemaakt, de veters goed geknoopt en trokken we op pad. Waar de 
tocht ons zou brengen, was nog een grote verrassing. Om op de 
terugweg de weg naar het Sprookjesbos terug te vinden, maakten 
we een pad van broodkruimels. Zo zouden we ‘s avonds niet 

verdwalen. Na een korte tocht van 3,5 km kwamen we aan in een fantastisch buitenzwembad. Al snel 
werden de stapschoenen ingewisseld voor een bikini of badpak en na een kleine zwemtest sprongen 
de eerste meisjes in het water. Het water was best fris, 
maar gelukkig was er genoeg te doen om ons warm te 
houden. Het golvenbad leerde ons de hoogste golven 
trotseren en via de glijbaan konden we met een plons het 
water induiken. Voor de meisjes die het buiten nog net iets 
te koud vonden, was er een klein binnenzwembad. 

Discolampen 
zorgden voor een 
aangename sfeer, 
waar uitvoerig van genoten werd. Na een dag vol plezier 
trokken we terug richting het Sprookjesbos. Gelukkig lagen de 
broodkruimels nog op de weg zodat we tijdig konden 
aansluiten bij de heerlijke BBQ die de kookploeg voor ons had 
voorzien. Moe maar voldaan namen we afscheid van Hans en 
Grietje en dwaalden we snel af naar Dromenland. 

 
 
 
 



Dag 7 
Vandaag kreeg Roodkapje bezoek van Ariël. Er was echter een probleem. Ariël 
had namelijk geen stem en kon dus niet praten met ons. Ze was haar ketting 
die voor haar stem zorgde, verloren op de bodem van de oceaan. We visten 
verschillende kettingen op uit de oceaan in de hoop dat we de speciale ketting 
van Ariël vonden. Na het opvissen van enkele spelletjes en kettingen, vond 
elke groep iets speciaals op de bodem: een ketting, sleutel en slot. Hieraan 
hing telkens een kaartje waarop stond hoe Ariël haar stem kon terugkrijgen. Door het dragen van de 
ketting en door terwijl een toverdrankje te drinken, kreeg Ariël haar stem terug. Na dit heugelijke 
nieuws aten we lekkere visburgers. Dit zette Ariël aan het denken, want ze wou niet meer dat haar 
zeevriendinnen werden opgevist en opgegeten. Daarom wou Ariël de vissersboten kapotmaken aan 
de hand van een zeeslag. We werden in twee groepen verdeeld en probeerden de boten van de andere 
groep te vernietigen door te hopen dat er een boot op een bepaalde coördinaat aanwezig was. Om op 

een coördinaat te kunnen bombarderen, moesten de 
puzzels van de coördinaten gevonden worden. Zo paste 
enkel de A van A7 mooi in elkaar met de 7 van A7. Na heel 
veel zoeken, werden er veel coördinaten gevonden en 
sommige van deze coördinaten hadden ook boten vernield. 
Aangezien vele boten kapot waren, dropen de vissers af en 
moest Ariël niet meer vrezen dat haar vriendjes werden 
opgegeten. In de avond schreven we brieven naar het 
thuisfront en namen we afscheid van Ariël. Dankzij haar 
konden we het sprookjesboek verder aanvullen. 

 
Dag 8 
We werden wakker met een zeer leuke verrassing: Doornroosje was in het 
Sprookjesbos! Ook Maleficent, die opeens verdacht vriendelijk was, was 
van de partij. Al snel bleek dat ze Doornroosje in de val wou lokken door 
haar te laten prikken aan een mooie roos. Doornroosje voelde zich zeer 
slecht en gaf Roodkapje de taak om voor haar een medicijn te maken. 
Samen met de dokters begonnen we eraan! We moesten in het bos de 
ingrediënten gaan zoeken en deze naar het bijpassende postje brengen. 

Maar we moesten opletten want niet ieder ingrediënt mocht in het medicijn. Om te weten of iets goed 
was of niet hadden we de dokters die, nadat we een opdrachtje hadden gedaan, zeiden of het een 
goed of een slecht ingrediënt was. Na veel ingrediënten te hebben verzameld, hadden we voldoende 
om Doornroosje weer kerngezond te maken! We dachten dat alles terug in orde was, maar niets was 
minder waar. Al snel werd duidelijk dat Maleficent er niet mee kon lachen dat Doornroosje terug beter 
was dankzij onze hulp. Ze trommelde al haar handlangers op en wou met ons de strijd aangaan om te 
zien wie de sterkste was. De welgekende zwarte dag was aangebroken. We streden met al onze kracht 
en macht tegen Maleficent en haar handlangers. Uiteindelijk werd het duidelijk dat Maleficent net iets 
sterker was dan ons. Maar om het een beetje goed te maken: we hebben zeker en vast wel de angst 
in haar ogen gezien. Goed gedaan meiden! Na het eten vetrokken de slechteriken, aangezien de strijd 
gestreden was. Omdat we zo goed als mogelijk hadden gevochten tegen het kwaad, had Doornroosje 
‘s avonds een feestje voor ons in petto. We dansten erop los en genoten van elk moment! Om het 
helemaal top te maken, kregen 
we frisdrank en overheerlijke 
popcorn. Het feestje kwam aan 
zijn einde en we waren 
helemaal klaar om te dromen 
over een volgende dag in het 
magische Sprookjesbos.  
 



 
Dag 9 
We staken voor de laatste keer de handen uit de mouwen om samen met Roodkapje het 
sprookjesboek te vervolledigen. Vandaag kwam Robin Hood langs in het Sprookjesbos. Hij vertelde ons 
dat hij niet zo gelukkig was. Hij was immers al zijn pijlen kwijtgeraakt en hij vroeg ons of wij konden 

helpen ze te zoeken. Zonder pijlen kon hij het Sprookjesbos niet 
meer beschermen en zouden we allemaal gevaar lopen. Ook 
Assepoester en Rapunzel waren van de partij. De spierballen en 
charmes van Robin Hood vielen enorm in de smaak bij beide 
prinsessen, waardoor ze allebei op slag verliefd werden op hem. We 
speelden in de voormiddag een kwartet om pijlen te verzamelen. 
We werden onderverdeeld in kleine groepjes. We moesten 
verschillende soorten opdrachtjes vervullen en als beloning kregen 
we kaartjes in vier kleuren. Wanneer we vier kaartjes van dezelfde 

kleur hadden verzameld, konden we hiermee naar de centrale post 
gaan en ze inwisselen voor een echte pijl. We wouden allemaal graag 
indruk maken op Robin Hood, dus konden we bij anderen gaan stelen 
om zo nog meer pijlen te verdienen. Assepoester en Rapunzel deden 
ook hun uiterste best, want ze wilden natuurlijk allebei dat Robin Hood 
hen het leukste vond. Uiteindelijk konden we heel wat pijlen 
verzamelen voor Robin Hood, waardoor hij het Sprookjesbos weer kon 
beschermen. Assepoester en Rapunzel kregen na het middagmaal enorme ruzie met elkaar. Ze 
kibbelden over wie Robin Hood het leukst en het meest charmant vond. Dit leidde tot een duel tussen 
de twee prinsessen. We speelden heel wat waterspelletjes tegen elkaar zodat we de strijd konden 
uitvechten. Niemand won, want het was véél te warm om ons voor de volle 100% in te zetten, maar 

we hadden ons wel weer goed geamuseerd. Na zo’n warme dag had 
iedereen nood aan verkoeling en ‘s avonds spoelden we ons buiten 
af onder de tuinslang. Dat was dolle pret! Daarna deed elke 
leeftijdsgroep apart een kleine bezinning. We maakten het buiten 
gezellig en konden eens praten over het kamp en het voorbije jaar. 
Na deze hete en vermoeiende dag konden we het sprookjesboek 
compleet maken met de allerlaatste pagina en namen we afscheid 
van Robin Hood, Assepoester en Rapunzel.  

 
Dag 10 
Toen alle sprookjes teruggevonden waren en het sprookjesboek weer 
compleet was, wou Roodkapje een groot feest geven. Natuurlijk mochten 
de sprookjesfiguren niet ontbreken op het feest, maar hiervoor moesten 
ze een uitnodiging krijgen. Aan de hand van een ganzenbord probeerde 
elke kleur zo snel mogelijk bij de brievenbus te geraken. Afhankelijk van 
de kleur van het vakje kregen de meisjes een andere opdracht voor ze verder konden. Zo betekende 
roos uitbeelden. Als ze op blauw terecht kwamen, moesten ze een doe-opdrachtje doen en bij groen 
kwam er een strafopdracht. Blauw was als eerste bij de brievenbus en mocht de uitnodiging schrijven 
voor alle sprookjesfiguren. Tegen ’s middags waren alle valiezen ingeladen en aten we spinazie met 
spek. In de namiddag was het tijd om dansjes te maken voor het kampvuur. Door de hitte mochten we 

geen echt vuur maken, maar er was een prachtig 
alternatief met lampjes ;). De regen hield ons niet 
tegen om er een fantastische avond van te maken. 
Na alle dansjes, liedjes en het actje van de 
kookploeg zongen we nog samen met iedereen het 
avondlied. Om klokslag 12 uur was het feest 
afgelopen en gingen we slapen. 



 
DAG 11 
Vandaag was het tijd om terug naar Puurs te 
vertrekken na tien fantastische dagen in Opglabbeek. 
Op het Vijverbos bedankte Roodkapje ons voor alle 
hulp en vertrok ze terug naar het Sprookjesbos. Daar 
leefden alle sprookjesfiguren nog lang en gelukkig… 
 
Hopelijk tot volgend jaar!! 
Veel magische knuffels, 
De leiding xxx 
 

 



JIMVENTION 
Dag 1 
BAMM!! Welkom in Opglabbeek! Na een gezellige (wink) busrit kwamen we aan op een gigagroot 
kampterrein (waar we de komende tien dagen nog ettelijke kilometers op af zouden leggen). Tenten 
lagen nog als pannenkoeken op de grond, hoog tijd dus voor ons om onze huisjes op te zetten 😊. Na 
het gevecht met de patrouilles vierden we de overwinning met hotdogs, zoals traditie dat vraagt. De 
vraag zinderde alvast in de hoofden: wat oh wat zou het kampthema zijn? Spannend spannend! Plots 
kwamen we zeven figuren tegen die niet meer wisten waar hun uniformen lagen. Welke uniforms dat 
waren, wilden ze niet prijsgeven. Helpen was de enige optie natuurlijk, want zo zijn we nu eenmaal 😉. 

Door experimentjes te doen die soms wel, soms niet lukten, vonden we 
de locatie waar de uniformen kwijtgeraakt waren. De uniformen 
waren… blauw?... een ruimtehelm…? Huh? Astronauten?! 
SSSSSSHHTTT!!! Vanaf nu ging onze geheimbewaring in, want we 
hadden zonet zeven NASA-onderzoekers ontmoet! Ze vertelden ons dat 
ze druk in de weer waren met enkele projecten om leven te vinden op 
een nieuwe planeet (coooollll). Hoe het project zal uitdraaien, zouden 
we de volgende dag ontdekken… Slaapwel mede NASA’tjes 😊. 

 
Dag 2 
We werden om 5 uur wakker gemaakt, want we speelden twee 
dagen in één. We werden wakker door een harde knal en snelden 
ons naar de bunker. We overleefden twee dagen in de bunker, maar 
alles was heel schaars. Hierdoor moesten we spelletjes spelen voor 
voorwerpen om te overleven. Daarna moesten we ook nog eens 
strijden voor ons eten, omdat er niet genoeg was voor ons allemaal. 
Dan wouden we uit de bunker en dit deden we aan de hand van een 
escape room. We hadden de escape room uitgespeeld en vonden een slot. We wisten echter nog 
steeds niet de code van dit slot. In de avond vonden we uiteindelijk de code en konden we naar buiten. 
Toen we eindelijk buiten waren, stonden we versteld, want alles was verwoest en er was niets van 
leven te bespeuren… 
 
Dag 3 
We stonden op met toch een beetje hoofdpijn, buikpijn, keelpijn… 
Met andere woorden typische signalen van vergiftiging door 
straling!! De vraag rees of er iets mis was met de bunker. De 
maatschappij moest natuurlijk wel blijven draaien! En wat doen we 
als iedereen ziek is? In quarantaine en er het beste van maken 😊. 
We speelden een groot cirkel (lees: vierkanten) spel. Iedereen moest 
opdrachten volbrengen in zijn eigen vierkant, maar daarvoor hadden 
we niet alle materialen. Via een autootje, via de leiding of gewoon al gooiend kwamen de juiste 
materialen bij de juiste groepen terecht en vervulden we razendsnel alle opdrachten. Goed gedaan 
dames!! We konden natuurlijk niet blijven zitten met deze ziekte. Tegen de namiddag voelden velen 
zich al een stuk beter, maar we wilden een tweede keer ziek worden, vermijden. De oplossing lag in 

het vizier: een vaccin! Aan de hand van origineel uitgebeelde 
dieren en een ingewikkeld, minstens even origineel recept 
maakten we een gek mengsel dat ons beschermde tegen een 
tweede portie straling. Een vermoeiende dag vol 
overwinningen verdiende een klein feestje! Na een avond vol 
spelletjes, popcorn, henna en kaartjes kropen we moe, maar 
voldaan ons bed in 😊.  



Dag 4 
Na een fijn nachtje slapen in onze tent hadden we zin in een 
heerlijk ontbijtje. Maar euh? Onder onze borden lagen 
allemaal briefjes. Briefjes met: “Farah heeft gisteren haar soep 
weggekapt”, “Tiany is vreemdgegaan met het lief van Louise” 
en nog veel meer roddels. Na al die roddels vertrouwden we 
elkaar toch niet echt meer. Wie weet had iemand van ons het 
raam van de bunker gisteren laten open staan! Vanaf nu was 
het ieder voor zich, want we wilden niet nog eens ziek worden. Okeee ieder voor zich was toch niet zo 
leuk en daarom zijn we in de voormiddag op zoek gegaan naar onze bondgenoot. Deze vonden we aan 

de hand van een wie-is-hetspel. Door geld te verdienen, konden we vragen 
kopen waarmee we steeds dichter bij onze bondgenoot kwamen. Net voor 
de middag vonden we allemaal onze bondgenoot die we, als alles goed was, 
voor de volle 100% konden vertrouwen.  
In de namiddag gingen we na of onze bondgenoot wel écht te vertrouwen 
was door een spel. Hierbij moesten we zo snel mogelijk een lijst met 
opdrachten volbrengen. De leiding had het ons niet gemakkelijk gemaakt 
door ons niet al het materiaal te geven dat we nodig hadden voor de 
opdrachten. We stalen en vochten erop los. Het was duidelijk dat we onze 

bondgenoot konden vertrouwen. Maar nu zaten we nog met 
één klein (lees: groot) probleem… Wie had nu het raam van 
de bunker laten openstaan? Een raam laten openstaan terwijl 
er buiten radioactieve straling is, is niet zo heel slim. Daarom 
gingen we aan de hand van een kleine quiz eens kijken wie er 
misschien niet zo heel slim was. Team notenkrakers bleek op 
het einde van de avond het minst aantal juiste antwoorden 
te weten… Zo hadden we de daders gevonden. 
 
Dag 5 
Het vierkant begon op een andere manier dan we gewend waren. Na de kampdans speelde er immers 
een radiobericht waarin het volgende werd meegedeeld: “Het is vandaag 15 juli 2022, het wordt zonnig 
met temperaturen tot 24 graden.” Ook werd er jullie verteld wat er in jullie rugzak moest gestopt 
worden want… WE VERTROKKEN OP TWEEDAAGSE!!  
Na het ontbijt maakten we snel onze trekrugzakken klaar, trokken we onze stapschoenen aan en 
maakten we ons mentaal klaar voor een vermoeiende dag. Met goede moed en vol spanning begonnen 
we aan onze tocht van wel 14 km (of was het 20 km 😉). We zijn nog steeds super trots op hoe goed 
jullie hebben gestapt zonder enig gezeur of pijntjes!  
Eenmaal aangekomen in Genk begon de zoektocht naar een slaapplek. Daar zochten we naar de 
mooiste hotels, grootste villa’s of gezelligste tuinen. Niemand had kunnen denken waar wij die avond 
ons avondlied zouden zingen: een parochiezaal met eigen kapel!  



Wanneer we geïnstalleerd waren, vulden we onze buik met frietjes en 
trokken we met een interactieve stadsgame de stad in om boeven te 
vangen. Alweer kon de leiding het niet laten om zich toch nog even lid 
te voelen en werd het snel een partijtje leiding tegen leden 😊. Ja hoor, 
de leiding ving de meeste boeven maar kraakte ook de meeste kluizen. 
’s Avonds zongen we met z’n allen het avondlied in de kapel (nog steeds 
kippenvel als we aan dit moment terugdenken…). Met meer dan 30 000 
stappen en 25 km in de benen gingen we moe maar voldaan slapen.  

 
Dag 6 
De volgende ochtend hadden we een leuk ontbijtje op het stadsplein. Nadat onze 
magen gevuld waren, konden we gaan shoppen WOOP WOOP. Toen onze zakken 
gevuld waren, konden we opnieuw aan onze 13/20 km beginnen. Na enkele uren 
wandelen zijn we allemaal levend aangekomen op de kampplaats xp. Dames, 
vanuit heel de JIM-leiding, we zijn mega trots op jullie. XXX 
 

Dag 7 
Toen we de volgende ochtend opstonden, lag er ineens een 
vreemde brief op de stoep. Dit wou zeggen dat er toch nog ergens 
leven op de aarde was! Het enige probleem was dat de brief niet in 
ons alfabet was geschreven. Hoe moesten we die dan kunnen lezen? 
Door een opdracht tot een goed einde te brengen, kon een letter 
van ons alfabet gekoppeld worden aan het geheime alfabet. Voor 
de letter E moest iemand bijvoorbeeld de eerste 20 cijfers van het 

getal pi onthouden (wat heel snel lukte!) en voor de letter C moesten 
we rijst van hagelslag scheiden (wat echt een eeeeuwigheid duurde). 
Uiteindelijk werd de brief ontcijferd en wat bleek? De brief was van 
mede-overlevenden uit een clan van Wakanda. Zij waren onderweg 
naar onze kampplaats, want dit was het enige stukje groen op heel de 
aarde. We moesten ons dus klaarmaken voor de confrontatie.  

 
Na de middag was Wakanda aangekomen en speelden we met én tegen 
hen ruige spelen. We wonnen met gemak en stuurden de clan terug weg.  
We hadden echter wel een beetje medelijden met Wakanda omdat ze nu 
ergens anders moesten gaan wonen, dus we besloten om hen een beetje 
te helpen. Om dat te doen, moesten we eerst weten waar ze zich op dat 
moment bevonden. We hackten de computer door groepsopdrachten te 
doen en de juiste gekleurde draad door te knippen. 

 
 
Dag 8 
Nu we wisten waar Wakanda lag en we eens goed hadden geslapen, wilden 
we ze helpen met het opstarten van een nieuw leven. Maar hoe? Tiany had 
toevallig in een verlaten garage een oude raket gevonden. Daar was nog 

wel wat werk aan en we hadden niet het 
juiste gereedschap ervoor liggen. In het bos 
verzamelden we alles wat we nog nodig 
hadden door kwartetten te zoeken van kniptangen, plakband, verf… 
Uiteindelijk konden we allemaal samen een mooie raket bouwen met 
alle dingen die we verzameld hadden.  
 

 



Nu we de raket hadden vervolledigd en de locatie van Wakanda kenden, 
konden we hun hulppakketten sturen. Het enige wat we nog misten, was 
een ontstekingsmechanisme. We moesten de weg naar de lont 
vrijmaken, zonder dat die nat werd. Door verschillende opdrachten te 
doen, konden we verschillende keren proberen om een goede weg te 
vinden voor de lont. Vrij snel was dit klusje geklaard en stuurden we 
Wakanda hulp.  

’s Avonds zaten we gezellig samen om te bezinnen over het leuke jaar en 
het geweldige kamp. Door telkens een papiertje uit de ‘yay’ en ‘nay’ doos 
te nemen, lieten we elkaar weten wat we leuk en wat we minder leuk 
vonden aan dit jaar. We eindigden met een aantal traantjes, maar vooral 
veel leuke herinneringen.  
 
 
 

Dag 9 
Omdat we bijna een lege raket hadden 
opgestuurd, bouwden we een nieuwe 
samenleving op. We verzamelden een 
hele hoop blokjes, die we samen 
konden leggen en dan ingeven in de 
computer. De computer gaf aan of de 
combinatie geldig was of niet en wat 
deze dan zou vormen. De drie dorpen 
streden om ter snelst voor de meest nuttige materialen. Burgemeesters Sterre, 
Liza en Nia leidden hun dorpjes soms naar een atoombom. We konden ook niet 
spreken over vrede tussen de dorpen: een burgeroorlog barstte los! Zo bliezen 
we elkaars kaarsen uit en werden de fietsen geblokkeerd. Nadat we de 
materialen hadden verzameld, vulden we de raket en stuurden we deze op 
richting Wakanda. 
Het werd een rustige namiddag omwille van de warmte. We speelden leiding 
tegen leden op het buikschuifzeil, we macrameeden bandjes en we genoten 
van een lekker fruitje. Een perfecte afsluiter van een fantastisch kamp! 

 
 
 
 

Hopelijk zijn jullie al bekomen van jullie 10 dagen bij de NASA en zien we jullie later terug in ons 
team. We willen jullie heel graag bedanken voor de hulp bij ons experiment en het meehelpen aan 

de hulppakketten voor de inwoners van Wakanda!! 
Experimentele groetjes 

Lieselot, Camille, Louise, Maaike, Tiany, Heleen en Line 
 
 
 
 
 
 



SIM ACADEMY 

 
Dag liefste simmertjes! Als jullie dit lezen, is het al even geleden dat we allemaal samen tien dagen 
lang in onze tent sliepen in het mooie Opglabbeek. Wij zouden graag met jullie nog eens terugblikken 
naar die prachtige tien dagen die we daar hebben beleefd, vandaar deze kampkadoef!  
 
Dag 1 
Het kamp begon dit jaar niet op 11 juli. We trommelden jullie al een dagje vroeger op om samen op 
de fiets te kruipen en richting kamp te vertrekken! Daar willen wij graag iedereen nog eens enorm 
voor bedanken. Wat een gekke doorzetters zijn jullie, dikke merci om die 145 km zo vlot te laten 
verlopen <3. 
Zeer moe, maar voldaan kwamen we aan op de kampplaats. Het echte werk moest nog beginnen, 
want die tenten kwamen niet vanzelf recht natuurlijk… Na al dat harde werk en een goede hotdog 
speelden we het eerste spel. Door allemaal opdrachtjes te doen, kregen we een voorwerp dat ons 
dichter bij het kampthema bracht. Een potlood, een geodriehoek… Al snel hoorden we de woorden 
‘High School Musical’. Net niet, maar het leek er wel op! Wij namen jullie tien dagen mee naar SIM 
Academy. Natuurlijk was het niet zo een (saaie) school als anders… Een heel kamp lang maakten we 
samen mooie herinneringen op deze school! 
 
 
Dag 2 
Onze eerste speldag was aangebroken. Na een stevig ontbijt, 
zoals elke ochtend op kamp, moesten we onszelf bewijzen. Op 
een school zijn er altijd wel mensen die populairder zijn dan 
anderen. Door alle social media is dit heel duidelijk te merken. 
Door opdrachten te doen, konden we dingen verdienen die ervoor zorgden dat onze 
instagramprofielen mooier werden. Wanneer de leiding iemand betrapte op valsspelen (jaja, 
valsspelers zaten er zeker bij), kreeg die een nadeel op haar profiel. Zo moest Axelle een fanpagina 
maken (welliswaar van haar favoriete leidster), moest Geike een bericht posten met een nude en 
moest Mila een foto posten met haar oma en opa. Op het einde van de voormiddag was het wel 
duidelijk wiens profiel aantrekkelijker was dan dat van anderen… 

In de namiddag trokken we naar het bos. We werden 
verdeeld in verschillende personages van de school. Zo was 
er een nerd, leerlingenraad, dupe, popu bitch, pester… Met 
deze rangorde speelden we een stratego gemixt met 
vlaggenroof!  
De tweede dag zat erop en we kropen allemaal lekker vroeg 
in bed, want er stonden ons nog heel wat vermoeiende 
dagen te wachten.  

 
 
 
 



Dag 3  
Toen we opstonden, ontdekten we dat er iemand vermoord 
was. Maar het lijk was vermist! We moesten dus alle mogelijke 
sporen volgen om zo bij het lijkt terecht te komen. Dit deden 
we in het bos. We hadden drie verschillende aanwijzingen, dus 
we deelden ons op in drie teams. We stonden elk aan een lijn. 
Dit was onze aanwijzing. Door deze lijn te volgen en opdrachten 
goed te voltooien, kregen we telkens een deel van een rebus. 
We moesten wel oppassen voor de handlangers van de dader. 
Als we deze recht in de ogen keken, moesten we stoppen met 
de opdrachten. Nadat elke groep alle stukjes van de rebus 
verzameld had, moesten we deze samenleggen en konden we 
zo de rebus ontrafelen: “Om het lijk te vinden, moeten jullie terug naar het gebouw gaan. Daar moeten 
jullie rondzoeken.” We gingen zoeken en vonden daar een lijk in een zak.  
In de namiddag moesten we erachter komen wie het lijk was en waarom deze persoon was vermoord. 
We speelden een spel in verschillende groepjes waarbij we moesten communiceren met elkaar en 
samenwerken om tot de juiste oplossing te komen. Zo moesten sommigen denkpuzzels oplossen, 
terwijl anderen een gsm konden ontgrendelen met behulp van een mastermind. Wanneer een groepje 

de relevante informatie had verzameld, moesten we elk op een 
andere speciale manier deze informatie overbrengen aan de 
centrale groep. Zo was er een groepje dat met emojis de reden van 
de moord moest overbrengen via sms, één van de groepen moest 
een autootje tot de centrale groep rijden en een andere groep 
moest door middel van een vliegertje hun gevonden informatie 
overbrengen. Na alles samen te leggen kwamen we erachter dat 
Anouk haar klasgenote had vermoord uit jaloezie.  

In de avond hadden we tijd om ons even te ontspannen. SIM Academy had een grote talentenshow 
op de planning staan. We zagen heel veel bekende mensen langskomen op ons podium: we konden 
meezingen met Spring, K3, Samson en Gert, Mart Hoogkamer, Margriet Hermans, ABBA en de Spice 
Girls. We sloten de avond af met niet één, maar twee special acts. We konden eerst nog eens genieten 
van ons magische duo Nicole en Hugo. Nadien sloten we de fanatisch leuke avond af met One 
Direction. Zij vroegen ons allemaal op het podium en we zongen luidkeels mee.  

 
 
 
 



Dag 4  
Aangezien we op SIM Academy een hele reeks vakken 
aangeboden kregen, volgden we in de voormiddag een 
lesje SO: we speelden sekstafette met de Kimmers. 
Naast de standaard opdrachten zoals suck-and-blow of 
melk in een condoom verzamelen (jakkie!), kregen we 
ook educatieve opdrachten xd. Zo moesten we om ter 
meeste contraceptiemiddelen opnoemen of konden we 
elkaars versiertrucs leren kennen door onze beste pick-
up lines te oefenen. 

MAAR helaas pindakaas: de sekstafette bleek toch niet zo’n succes te zijn…. In de namiddag ontdekten 
we namelijk dat de leidsters preggy waren (oh no!). In plaats van de hoe en de wat uit de doeken te 
doen (dit hadden we uitgebreid in de voormiddag besproken xd), was het nu tijd om de wie-vraag op 
te lossen door een who’s-the-daddyspel te spelen. Zo moesten we aan de hand van een hele reeks 
opdrachten een foto van de (on)gelukkige vader bij elkaar puzzelen.  
 
Dag 5 
’s Morgens kregen we in het vierkant een leuke boodschap te horen: we vertrokken op tweedaagse! 
Of beter gezegd: we gingen op schooluitwisseling. Naar waar we gingen was nog een kleine verrassing. 
Veel van jullie dachten dat we een kort fietstochtje naar Genk zouden maken, maar niets was minder 
waar… Na een fietsrit van een goeie twee uur (met een paar pechvogeltjes onderweg en een spannend 
momentje met drie paarden 😉) kwamen we aan in het mooie Maastricht. Daar kregen we de 
namiddag vrij om de stad te verkennen en niet te vergeten om te shoppeeeeen. De leiding is veel te 
weten gekomen over jullie rare ‘foodcravings’, hehe. ’s Avonds aten we met z’n allen gezellig frietjes 
en trokken we richting onze 
slaapplaats in Lanaken. Vooraleer we 
naar het internaat gingen waar we de 
nacht zouden doorbrengen, maakten 
we nog een kleine tussenstop op een 
terrasje en daarna kwamen we heel 
moe, maar voldaan aan op het 
internaat (mercikes he Marc!!!!).  
 
Dag 6 
Na een zalige nachtrust op echte bedden (toch net iets meer luxe dan een veldbedje in een tent 
heeee), vertrokken we in de voormiddag opnieuw richting Maastricht. In een gezellig parkje hebben 
we een heerlijke brunch gehouden en daarna zijn we opnieuw de stad ingetrokken. In de namiddag 
was het jammer genoeg tijd om terug naar de kampplaats te vertrekken. Na een verschrikkelijk warme 
en zware fietstocht zijn we uitgeput aangekomen, maar gelukkig stond daar een overheerlijke BBQ op 
ons te wachten en waren we de perikelen van de warme kilometers op de fiets snel vergeten. 
’s Avonds was het naar jaarlijkse gewoonte tijd om alle haartjes te kleuren!!!! En jullie hadden de 
zotste kleurtjes uitgekozen. Onze simmertjes zijn zeker niet bang voor een uitdaging, dat hebben we 
zeker en vast gezien. Roos, rood, paars, zwart, bruin, ros, highlights… noem maar op! Alles was terug 
te vinden tussen de kleuringen die jullie hadden gekocht. Sommigen lieten zelfs een stuk van hun haar 
knippen. Het was een heel geslaagde avond en de resultaten stonden jullie allemaal beeldig!! 



 
Dag 7  
Na onze schooluitstap waren we het beu om die “stomme regeltjes” van de school te volgen. We 
besloten om zo ver mogelijk weg te lopen van de academy… omgekeerde dropping dus! Maar dat was 
niet alles, we moesten namelijk binnen de tijd ook terug op de kampplaats geraken. Voor elke minuut 
dat we te laat terug waren, werd er een kilometer van onze totale afstand afgetrokken. Onderweg 
konden we ook extra kilometers verdienen door om ter snelst enkele opdrachten uit te voeren, zoals 
een foto nemen met een gele auto en een ei op een zo hoog mogelijke plaats krijgen. Tot onze grote 
verbazing geraakten jullie tot in Puurs!! (Hehe). Nog eens dikke s/o naar Marijke en de rest van onze 
chauffeurs <3.  
Helaas kon de leiding het hier niet bij laten. In de namiddag werden we gestraft door ruige spelen. We 
vochten en streden alsof ons leven ervan afhing. De leiding is alleszins super trots op hun simmers, 
jullie hebben weer goed bewezen wat voor een straffe 
madammen jullie zijn! 
 
Dag 8 
Nadat ons hart was gebroken, werd het tijd om ons terug wat 
op te beuren. Daarom besloten we om te gaan tinderen. 
Hiervoor moesten we op verplaatsing. Want… we zijn naar de 
jongens van Chiro Kalfort gegaan. We gingen telkens op date. 
Zo konden we ontdekken wie voor ons de perfecte match was. 
Tijdens de filmdate kregen we mooie scènes te zien zoals 
scènes uit ‘Romeo en Julia’ en ‘Doornroosje’, waar we toch een lief voorhoofdkusje mochten 
waarnemen. We maakten de ultieme koppelfoto’s en lieten elkaars bijnamen tatoeëren met henna. 
Na veel gegiechel en gedate zijn we terug naar huis gegaan, waar we nog even gepraat hebben over 
onze dates en de jongens.  
‘s Avonds besloten we om ook even over andere dingen te praten. We vergeleken elkaar met een dier 
en haalden de mooiste eigenschappen in onszelf naar boven. Allemaal samen stonden we even stil bij 
onze leukste herinneringen aan dit mooie VKSJ-jaar <3. 
 
Dag 9  
Het kamp vloog gigantisch snel voorbij en het einde van het schooljaar 
was aangebroken. Daarom werd het tijd om na te denken over onze 
opties om verder te studeren. Aangezien we allemaal toegang wilden 
krijgen tot de beste universiteit, moesten we aan de hand van een 
ingangsexamen erachter zien te komen wie nu eigenlijk de slimste 
studentjes aan onze SIM Academy waren. Het werd een nek-aan-
nekrace tijdens onze quiz, maar uiteindelijk werd de groep van Kari toch 

de verdiende winnaar, good job ladieees!!!! 
Aangezien er deze dag 40 graden werd voorspeld, besloten we 
om met z’n allen naar een zwemmeer te gaan. Samen met de 
KIM en de oudleiding trokken we naar het dichtstbijzijnde meer 
om een frisse duik te nemen. Nadat iedereen voldoende 
afgekoeld was, trokken we terug naar de kampplaats en maakten 
we ons klaar voor onze graduation.  



 
 
Het schooljaar liep op z’n einde en het werd tijd voor 
het afstudeerfeest, nadat alle toelatingsproeven 
met glans werden volbracht. Iedereen trok haar 
mooiste galakleren aan en zo waren we helemaal 
klaar voor ons feest! We trokken zoals op een echte 
graduationparty voldoende foto’s en dansten in het 
genot van een hapje en drankje.  
 
 

 
 
 

Hierbij eindigde onze tijd op de SIM Academy, maar we hebben er zeker van genoten <3. 
Bedankt allergekste, -tofste, -knapste en -leukste simmertjes voor dit kamp!!! 

En remember, als er ooit iemand met iets zit, je weet ons te vinden hé ;) 
DIKKE DIKKE KUSSEN Alexis, Manou, Kato, Anouk, Jana en Femke <3 <3 <3 

 
 
 



VTKIM 
Dag 1 
De grote fietstocht van 130 km, die uiteindelijk 150 km werd, begon voor ons al op zondag 10 juli. Om 
7u30 stonden onze sportieve beentjes klaar op het vijverbos. De KIM ging hun laatste fietstocht als lid 
tegemoet en kwam in no time aan op de gezellige slaapplaats van Ertsenrijk Feest, zonder ongelukjes 
onderweg. Daar aangekomen was het al snel tijd voor een verfrissend drankje en frietjes! Na een 
gezellig koude nacht in een grote festivaltent fietsten we uiteindelijk maandag naar de kampplaats. In 
de middag kwamen we als krokant gebakken broodjes aan en konden we meteen onze tenten 
beginnen opzetten.  
Na een lekkere hotdog of twee (want we mochten niet meer 😢 #sad) was het tijd om ons thema te 
introduceren. Dit deden we aan de hand van een lange video van vier minuten waarin de leidsters het 
nieuws presenteerden. Daarin vertelden ze heeeeel interessante weetjes over hun leven die heeeel 
nuttig waren 😉. Door middel van redelijk pittige vragen konden we seconden verdienen van de video. 
Hoe verder een vraag lag, hoe meer seconden deze waard was. Om extra seconden te verdienen, 
werden onze bierspel-skills getest, want we moesten een rondje moezelen. Er schuilen dan toch 
blijkbaar verborgen talenten onder ons. Na een lange strijd en met wat hulp van de leiding hadden we 
genoeg seconden verdiend om de hele video uit te kijken en zo op het einde te horen: “Welkom bij 
VTKIM!”  
 
Dag 2 
In de voormiddag stond de Container Cup op het programma. 
Meteen een stevige start, want we streden tegen elkaar in 
allerlei sportsessies. De tijd die we nodig hadden om het eerste 
parcours af te leggen werd de starttijd voor de volgende 
sporten. Het was de bedoeling zo snel mogelijk de starttijd op 

nul te krijgen. Wanneer je de 
beste was in een sport (golf, 
paardrijden (xp), tennis…), gingen 
er meer seconden van je starttijd 
dan diegene die het slechtst was in de sport. Ons Noreke werd de beste 
sportster van de dag!!!! SURPRISE lil Juliette xp 
In de namiddag stond Expeditie Robinson op het programma bij VTKIM. 
We trokken richting het bos aka het verlaten eiland van Expeditie 

Robinson. We lieten onze avontuurlijkste kant zien: van om ter meest water verzamelen met jullie 
petjes, schoenen, T-shirts… tot om ter snelst bananen eten. We sloten de namiddag af met jagen op 
wilde dieren!!!! (wilde dieren = leiding in dierenpakken xp). 
Als avondactiviteit kwamen we terecht in het spannende 
programma Niveau 4, waar we te maken kregen met 
drugsbende El Mu Chacho. De bendeleden van El Mu Chacho 
namen ons geblinddoekt mee in de auto. De bende ging op 
dat moment drugs vervoeren naar een groot technofestival. 
We moesten als infiltranten van de politie zoveel mogelijk 
illegale goederen onderscheppen bij de bende en deze 
terugkrijgen op de kampplaats. We kregen twee minuten om 
alle drugs in de auto te vinden, wanneer de bendeleden hun 
drugs gingen leveren bij een van hun klanten. We moesten weg zijn voordat de bendeleden terug 
waren. Nadien kregen we één uur om terug met de drugs op de kampplaats aka het politiekantoor te 
geraken.  
Na het avondlied zijn we gestart met een nieuwe traditie: iedere avond voor het slapengaan een 
diiiiikkke knuffelsessie!!!!! Het was een geslaagde eerste volledige dag bij VTKIM💛 



Dag 3 
Vandaag was het even tijd om uit ons kampthema te stappen. Er stond 
namelijk een hoogdag op de planning: KIM-dag. Nu was het moment 
daar om zelf leidster te zijn en ons al een beetje voor te bereiden op 
volgend jaar (supermegaspannend!!!). We moesten de hele voor- en 
namiddag van de redcapes organiseren en dat deden we super. De 
roodkapjes moesten eerst het vertrouwen winnen van de gebroeders 
Kimm (goed gevonden guys!) en daarna hadden we een estafette in 
petto. Jullie leiding zag dat alles tiptop verliep en kon na deze dag met 
zekerheid zeggen dat  
ze de fakkel aan niemand liever willen doorgeven dan aan jullie. We 
zagen kindjes huppelend als konijnen rond een berg wortels en met 
glimlachen die tot veel verder reikten dan hun oren ;). Jullie gaan dat 
amazing doen, KIM-leiding = trots! In de avond was het back to 
business en tijd om nog even te genieten van de spellen die de leiding 
voor jullie maakt. Geblinddoekt werden we over het terrein geleid 
richting een onbekende plaats. Na een helse tocht (lees: tafels als 
obstakels en veel schrikken) bereikten we onze geliefde camion. 
Welkom bij de Code van Coppens! We kregen exact anderhalf uur de 
tijd om ons te bevrijden uit de escaperoom. Als startpositie waren 
enkel Anouk en Nore niet geblinddoekt. Mano, Lani en Mila waren 
geblinddoekt en moesten geholpen worden door de anderen. Het doel 
was om iedereen los te krijgen en de camion te openen. Dit bleek niet zo makkelijk als verwacht, want 
nee Mila, “laat die gsm stoppen met bellen!!!” was niet om jullie af te leiden maar als hulpmiddel 
doorheen het spel :)). En sorry Lani, je laten vallen van de tafel was niet part of the game… Jullie slimme 
koppen waren natuurlijk helder genoeg om het zonder veel hulp te volbrengen en zorgden ervoor dat 
jullie op tijd uit de escaperoom konden ontsnappen! Chapeau manne, ‘t was gene simpele.  
 

Dag 4 
Ex on the beach double dutch was het eerste programma dat op 
de planning stond van 14 augustus. Samen met de SIM speelden 
we sekstafette. Verkleed als de mooiste ex streden we tegen 
elkaar. Zo moesten we onze beste pick-up line verzinnen, de 
mooiste vagina schilderen, een condoom vullen met melk, een 
excuus verzinnen waarom we de morning after pil kwamen halen… 
Jullie waren volwaardige deelnemers van Ex on the beach! 
In de namiddag kwamen de aspi jongens van Chiro Kalfort ons een 
bezoekje brengen. Aan de hand van ingevulde formulieren werden 

we gematcht aan een jongen en gingen we zo de strijd aan van het best getrouwde koppel van Blind 
Getrouwd! Wie als eerste haar match vond, kwam vanboven op de ladder bij laddercompetitie. Na 
enkele mooie ringen, prachtige make-overs, schattige bijnamen en 
een toffe stoelendans bleek uiteindelijk dat Mila en Jasper het best 
getrouwde koppel waren! WE STAN!!!!!!!!!!! Cuties xd 
Na het avondeten kwamen we terecht in een levensecht toneel over 
de moord op oma Jeanine. Zonder veel uitleg moesten we op zoek 
naar de dader. Uit het geruzie van de familie was er niet veel af te 
leiden. Daarom probeerden we het mysterie op te lossen aan de 
hand van de informatie die we kregen van de getuigen die rondliepen 
over het terrein en de tips die verstopt lagen. Oma bleek even terug 
herrezen te zijn, maar het was gewoon Nele die haar job niet goed deed ://. Na een uurtje zoeken, 
spraken we tante Hannelore aan als verdachte en gelijk hadden we!!! Die zweefteef wou gaan lopen 
met oma haar geld om haar therapeutische reis te maken… 



Dag 5 
De volgende dag kregen we aan de hand van het weerbericht te horen dat we OP TWEEDAAGSE 
GINGEN!!!!!!!! Natuurlijk was er bijna geen andere optie dan naar Gentse Feesten te gaan, bcs we <33 
Gentje en uitgaan xd. Na een stevige fietstocht en een nog stevigere treinrit kwamen we aan in 
wereldstad Gent. Ons slaapgerief werd onmiddellijk gedropt in het kot van Nika en vervolgens trokken 
we samen de stad in om wat haarkleur te kopen zodat we ons haar weer konden opfokken en om onze 
kledingkast nog wat aan te vullen met onnodige soldenkoopjes.  Na een toffe shopnamiddag keerden 
we terug naar het kot om ons klaar te maken voor Gentse Fiesteuh. Opgetut startten we de nacht op 
de kermis, waar we even ons leven zagen voorbijflitsen in de hamer. Vervolgens begon het echte feest 
aan de Polé Polé. Na een kannetje ingeslagen te hebben begon het dansen en dat stopte niet tot half 
3!  
 
Dag 6 
De volgende ochtend lieten we het onszelf toe om 
eens goed uit te slapen, wat zeer zeldzaam is op 
kamp. Een lekkere brunch kon zeker niet ontbreken 
op onze mooie tweedaagse, dus aten we onze 
buikjes vol in de O’yo (de ene wat meer dan de 
andere, hè Nore). Om deze mooie pauze van de 
kampplaats af te sluiten, gingen we nog naar een 
tweedehandsmarktje en keerden we voldaan 
terug. Dat geluk was maar van korte duur, want na 
de treinrit van 2u begon de helse busrit. Na een uur 
te bekomen op het asfalt van Genk station keerden 
we terug naar de kampplaats, waar een heerlijke 
BBQ voor ons klaarstond. And never forget: 
spookjeschips helpen tegen misselijkheid! 
 
 
Dag 7 
De dag na een vermoeiende tweedaagse + 
temperaturen die stilaan richting 40 graden gingen 
= een combinatie die schreeuwt: “Waterspelletjes!!” Vandaag stond Wipe-Out op het programma, ge 
kent dat wel, dat spel met die rode gigantische stuiterbal en mensen die niet zo elegant op hun gezicht 
gaan in het water. Dat recreëerden we in deze voormiddag, maar dan wel op een iets minder fancy 
buikschuifdoek en matig ruikende bruine zeep. Aan de hand van verschillende spelletjes moesten we 
elkaar zo veel mogelijk tegen de grond laten gaan. Al snel waren we iets minder tegen de grond aan 
het gaan en iets meer gezellig aan het babbelen in het zonnetje samen. Maar no stress: de namiddag 
ging stevig genoeg worden. Toen stond op het programma: de liefhebber van velen, onze ruige spelen 
<3. In onze televisiewereld beter gekend als Kamp Waes. Samen met de JIM en de SIM speelden we 
spellen op de buikschuifdoek uit ons assortiment van grave/stoere/niet-voor-mietjesspellen die de VK 
kent.  
Na ons volledig uit te leven was het ‘s avonds tijd voor Het Huis. Op jullie laatste kamp als lid kon een 
bezinning natuurlijk niet ontbreken. Wij gaven die vaak emotioneel zwaarbeladen bezinning een 
artsyfartsy twist en haalden de creatieve kant in ons naar boven. Ieder had een schilderdoek en deze 
werd telkens doorgegeven in de kring. Elke persoon tekende op elk doek iets waardoor iedereen 
uiteindelijk een schilderij kreeg met van ieder van ons een herinnering op. Hopelijk vinden jullie nog 
een plaatsje boven je bed en matchen de kleurtjes met jullie interieur, want de eindresultaten waren 
prachtig. 
 
 
 



Dag 8 
Vandaag stond eerst De Mol op het schema. Nore werd bekroond 
tot de mol. Dat was niet zo makkelijk, aangezien ons Nore graag wint 
🤣. In het eerste deel van het spel mocht telkens één persoon een 
spijkerpak aandoen en één andere persoon mocht haar begeleiden 
door een parcours met ballonnen. Naar de leidsters hun verbazing 
toe, waren jullie hier pittig goed in 😉. Het was de bedoeling dat we 
in dit parcours kaartjes wisten te bemachtigen met opdrachtjes op. 

Door deze opdrachten uit te voeren kwamen we heel wat leuke 
dingen te weten over de leidingsploeg. In het tweede deel van het 
programma speelden we mijnenveger en terwijl moest een puzzel 
opgelost worden. We mochten vakjes wegkrassen wanneer we een 
bepaalde score haalden op circle, zombi tsunami, subway surfers, 
fruit ninja… 
In de namiddag belandden we in de Slimste Mens Ter Wereld. We 
werden getest op onze kennis over leiding geven, KSA-
gebeurtenissen, KSA-geheimpjes… 💙❤ 

In de avond belandden we in het tweede deel van Het Huis. Tijdens het tweede deel van een creatieve 
bezinning werden de schilderijtjes afgewerkt. Echte kunstenaars hé wij 🎨 #artsy. 
 
 
 
 

 
 
 
 



Dag 9 
De warmste dag van het kamp was aangebroken. Omdat het niet gezond zou zijn om nu in de volle zon 
spellen te spelen, trokken we naar de koelere eetzaal, waar we belandden in het programma Bake-Off 
Vlaanderen. Voor dit programma trokken we allen onze kookoutfit aan. We vormden duo’s en Juliette 
(wie anders 😉) werd in de voormiddag weer even lid zodat er drie duo’s waren. Voor de strijd der 
lekkerste koekjes kon beginnen, moesten we op een speciale manier de ingrediënten verzamelen. Er 
was één chef die het recept kreeg en één ober die een overzicht had over de ingrediënten die over het 
‘veld’ verspreid lagen. Ze mochten niet met elkaar praten, enkel de ober mocht de ingrediënten 
uitbeelden. Natuurlijk lagen er ook ingrediënten die we niet nodig hadden zoals zout, appelmoes of 
zelfs kippenkruiden met als gevolg koekjes met verrassende smaken (lees: platte kaas koeken). 
Natuurlijk hadden we niet altijd de juiste ingrediënten te pakken gekregen, maar de jury vond het een 
geslaagd resultaat. Achteraf konden we deze heeeerlijke koekjes nog versieren en was de wedstrijd 
eindelijk gedaan. Enkele koekjes (sorry Lani en Mila) waren toch verbrand geraakt, maar niet door hun 
kookkunsten, wel doordat de koekjes te lang in de oven stonden #oeps. Al bij al hebben we toch lekker 
gesmuld van de koekjes en kreeg iedereen wel een prijs voor beste smaak, textuur of versiering. 
Genoeg over koekjes gepraat, want onze magen beginnen er terug van te rommelen.  
In de namiddag sprongen we terug op ons vlo’ke en spurtten we in veertig graden richting verkoeling 
in De Wouterbron. De leiding denkt dat dit de beste keuze OOIT was op kamp, want een dorpsspel in 
dit weer was toch niet zo’n goed plan geweest. We spetter spatter spitterde in het water en die veertig 
graden voelden al lang niet zo meer aan. Ook moesten we natuurlijk de boykes van de Kalfort weer 
tegenkomen, want die konden we niet missen. Al was de liefde precies niet meer zo groot als op dag 
4, toen we nog getrouwd waren. 
We sloten de dag af met de MIA’s. De rode loper werd uitgerold en de snacks stonden al klaar. De 
chicste outfits werden uit de rommelige valiezen gehaald en de hakken konden daarbij ook niet 
ontbreken. De leden ontvingen natuurlijk ook allemaal een prijs zoals op de echte MIA’s: beste 
toekomstige leidster ❤. Jammer genoeg was er geen dikke boit mogelijk door de huizen rondom ons 
(lees: we waren heel verdrietig, want wat is er beter dan luid mee te kelen op van die goeie 
wijvenschijven met een glas Kidibul?) Na een iets te gezellige (😉) waarheid, durven of doen, babbelden 
we nog een avondje bij tot het weer tijd was om in onze nestjes te kruipen en het thema rustig af te 
sluiten. VTKIM out. 
 
Dag 10 
De laatste volledige kampdag was aangebroken: de dag van gezellig met elkaar rond het kampvuur 
zitten en opblijven tot de zon opkomt, maar ook de dag van valiesjes maken, tenten afbreken en jullie 
allerlaatste leidingsliedje ooit zingen. De laatste dag in Opglabbeek voordat we terugkeerden naar ons 
prachtig Puursje. En of we er nog een prachtige dag van gemaakt hebben! Jullie dansje was So You 
Think You Can Dance-waardig en jullie liedje zorgde voor gelukstraantjes in overvloed. Merci daarvoor, 
merci voor alles. Gevolgd door een goei boitje samen en afsluiten met een dutje onder de duizenden 
sterren die de Limburgse hemel rijk was. Ja liefjes dat was het dan, voor efkes dan toch. In september 
staan jullie op het Vijverbos te popelen om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen. Die dag in september 
zullen wij voor het eerst in jaren niet op die plaats staan, maar wel vol trots aan jullie denken. Maaaar 
we’ll be there op ons eerste zolderfeestje als oudleiding om te luisteren naar al jullie verhalen en elke 
knuffel dubbel en dik in te halen.  
Duizendmaal dank dames, ons laatste leidingsjaar kon niet beter zijn. ‘t Was een knaller van formaat, 
dankzij jullie. We love you (en Erik ook!!) En ahja zet al maar 4 pintjes koud ;).  
 
Tot snel liefies xxxxxxx 
Laura, Nika, Juliette en Amber 
 



BELANGRIJKE DATA
WINKEL

3/09 - 10/09 - 17/09 - 24/09 -1/10

KAMPAVOND
29/10

BOMBASTIC
11/03

VIJVERBOSFEESTEN
21/04 - 23/04

KAMP
11/07 - 21/07


