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Zomerkamp 2019
Dropping
24 u avontuur !
Stadsmuur ingestort

Op zomerkamp ...

Het potlood
mysterie?
een kleine plof, inclusief een
stofwolkje met gensters erin.
Alle potloden in de doos werden
door de hele materiaaltent op
de tafels van onze leiders en
leidsters gekatapulteerd.”
Uiteraard zijn alle potloden
door onze materiaalmeester terug verzameld. Maar na nauwgezet natellen blijken er heel
wat exemplaren verdwenen.
Grensland Logboek - 12 september 2018, 23.07 uur
De eerste vergadering van het
werkjaar was net afgelopen.
Dankzij het nauwlettende oog
van onze ervaren voorzitter
werden een aantal merkwaardige vaststellingen gedaan na
Grensland Logboek - 9 augusde vergadering. Op de grote
tus 2018, 14.35 uur
Zonet is door kampleidster Hyl- ronde eikenhouten bestuurstafel werden tussen de dossiers
ke een bijzonder opmerkelijke
melding gemaakt! Op het kamp- stukjes kladpapier gevonden
volgetekend met prachtige teketerrein in de materiaaltent is
een vreemd fenomenen waarge- ningen. Aangezien de vergadering stormachtig en vooral heel
nomen.
enthousiast was verlopen, was
“Boven de doos met kleurpotloden was een zwak lichtschijnsel er eigenlijk helemaal géén tijd
om zulke mooie kunstwerkjes
waar te nemen. Na een tijdje
te creëren.
licht zoemend trillen volgde
Vreemd, vooral omdat sommigen er eerder nooit in slaagden
om zelfs nog maar een boom of
Colofon
een kat herkenbaar op papier te
Het Grenslandkrantje is een uitgave van
plaatsen.
Grensland vzw.
Eén potlood lag na de vergadeVerantwoordelijk uitgever:
ring nog op de bestuurstafel.
M. Maes, Stationsstraat 116, 1700 Dilbeek.
Bij nazicht bleek het één van
Kampsecretariaat:
de oer-Grensland potloden te
Vreemde gebeurtenissen stapelen zich op
binnen onze organisatie. Hoog tijd dat we
hierrond communiceren zodat jullie allemaal op de hoogte zijn.

Stationsstraat 116, 1700 Dilbeek,
tel. 0476 35 88 19 of 02 569 10 44.

Zetel Grensland vzw:
Ninoofsesteenweg 345, 1070 Brussel,
tel. 0476 35 88 19
Bank: KBC BE22 4084 0533 2147
Epost: informatie@grensland.org
Webstek: www.Grensland.org
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zijn. Van een merk dat intussen al 25 jaar niet meer werd
gemaakt, maar dat door zorgvuldig en duurzaam gebruik
nog steeds het werk deed dat
van een potlood mag verwacht
worden.
Grensland Logboek - 15 oktober 2018, 21.00 uur
De kortste vergadering ooit
over het kampthema. Alle deelnemers aan de vergadering
hadden op hun voorbereiding
exact hetzelfde thema genoteerd en kwamen allemaal met
hetzelfde voorstel aandraven.
“Vlaamse striphelden” zal het
nieuwe kampthema 2019 worden.
Hier kan dus géén toeval meer in het spel
zijn. De al geïdentificeerde kleurpotloden
zijn intussen bij elkaar verzameld en zitten terug veilig in een nieuwe doos.
Wil jij mee het zomerkampavontuur
van zaterdag 3 tot en met zondag 11
augustus met de Vlaamse striphelden
aangaan? Aarzel niet en vraag snel een
inschrijvingsformulier aan (één per kind )
op www.grensland.org

Zomerkamp 2019:

Inschrijven!
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Zomerkamp 2019, nu inschrijven!
Van nu kan je inschrijvingsformulieren
voor het ‘Zomerkamp 2019’ van zaterdag
3 tot en met zondag 11 augustus in Kasterlee aanvragen. Het volstaat om even
onze webstek www.grensland.org te
bezoeken en daar het aanvraagformulier
in te vullen en met een klik naar ons te
verzenden. Enkele dagen later ontvang je
van de postbode een brief met het juiste
aantal aangevraagde inschrijvingsformulieren, een overschrijvingsformulier en
een beetje uitleg.
Vul de inschrijvingsformulieren netjes en
leesbaar in, vergeet de achterkant niet in
te vullen en weet dat het kleefstrookje
van het ziekenfonds er zeker ook bij moet
zijn. Steek alles in een omslag en stuur de
ingevulde formulieren naar: Grensland
kampsecretariaat, Stationsstraat 116,
1700 Dilbeek.
De kampprijs is 190 Euro inclusief een
daguitstap naar het pretpark Efteling in
Nederland! Bovendien is er een flinke
korting vanaf het derde ingeschreven
kind uit hetzelfde gezin. Vanaf het derde
kind betaal je maar 99 Euro in plaats van
190 Euro!

Grensland Zomerkam
p
3 - 11 augustus 2019

Kampdatum:

Van zaterdag 3 tot en
met zondag
11 augustus 2019

Kampplaats:

Tentenkamp in Kasterle

Kampprijs: € 190
Inschrijven: Inschrijvings
fo

e

rmulieren
aanvragen op www.gr
ensland.org

Wie kan mee?

Nederlandstalige kinde
ren van
6 tot en met 16 jaar

Extra!!!

Daguitstap naar de Ef
telin

g!
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Zondag 16 maart

Avonddropping
Haal de stapschoenen maar uit de kast,
want op zaterdag 16 maart heb je ze
zeker nodig voor de jaarlijkse Grensland
avonddropping!

niet verdwaalt, nergens van de radar verdwijnt en alle opdrachten goed tot een
einde kan brengen dan verwachten we
een duurtijd van 2 à 3 uur.

Grensland heeft traditiegetrouw weer
een mooi stukje natuur in de Vlaamse
Rand gevonden dat uitermate geschikt is
als locatie voor een avontuurlijke avonddropping. Het is deze keer de omgeving
van Halle en Dworp geworden.
Tussen 19.45 uur en 21.15 uur kan je
starten aan het verzamelpunt. Na een
korte uitleg worden de deelnemers weggebracht en afgezet op een onbekende
plaats. Een omslag met instructies zet je
ploegje op de juiste weg. Wij garanderen
een mooie uitgewerkte tocht. Indien je

Iedereen, vanaf 15 jaar kan deelnemen.
Onder begeleiding van hun ouders kunnen ook kinderen vanaf 12 jaar erbij zijn.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk! Je kan
inschrijven door het inschrijvingsformulier op onze webstek www.grensland.
org in te vullen en door te sturen.
Deelnemen kost 8 Euro per deelnemer,
inclusief instructiemap, kop warme soep,
hapje, 2 drankjes en verzekering ongevallen. Ter plaatse te betalen.
Meer detailinformatie + verzamelplaats
op www.grensland.org.

NIEUW IN HET AANBOD !

24 uur Grensland
Voorwaarden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent te groot voor een bezoek aan de Sint op het Sinterklaasfeest
Je bent uitermate stoer
Je bezit grenzeloos enthousiasme.
Je zit in het 1ste, 2de, 3de of 4de middelbaar
Je bent maximum 16 jaar op de wereldbol actief
Je mist je Grenslandvrienden en vriendinnen
Je kan hard gaan!
Water/Vuur/Aarde/Wind schrikken je niet af
Je kickt op slapen op een isolatiematje
Jouw eten mag alle dagen op een houtvuurtje gekookt worden
Je sjort met je handen op je rug
Je kent het Grensland Zangboekje achterstevoren en ondersteboven
Je kent de naam van elke tent op het kampterrein
Je weet dat regen vloeibare zonneschijn is
En je kent regel 1 en regel 2.
Kortom, je bent de persoon die wij zoeken!

Aanbod

Wel, de kinderen die aan minstens 5 van bovenstaande voorwaarden voldoen kunnen
eindelijk ergens terecht tijdens het jaar! Om de lange periode tussen de zomerkampen
te overleven, organiseert Grensland een adrenalineshock van 24 uur onversneden Grensland beleving. Zo is de winter ineens uit je systeem en kan je aftellen naar de zomer.
4
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Durf jij dit aan? Stuur dan snel naar je
Grenslandvrienden op Instagram / Facebook / Whatsapp / Messenger dat ze
erbij moeten zijn en schrijf jezelf en hen
in via www.grensland.org.

Praktisch

Start zaterdag 16 maart 2019 om 12.00
uur ongeveer in het midden van de Atomiumlaan te Brussel. De Atomiumlaan
is één van de stervormige straten die
begint aan het Atomium. Het is de plaats
waar al jarenlang de bussen vertrekken
naar onze zomerkampen.
Voor het volledig avonturenpakket betaal je 24 Euro. Ter plaatse te betalen.
Einde exact 24 uur later op zondag 17
maart 2019 om 12.00 uur aan de vertrekplaats in de Atomiumlaan in Brussel.

Geweest

Dag Sint, het
was leuk !
Het jonge volkje heeft blijkbaar met volle
teugen genoten van voorbije het Sinterklaasfeest. Zelfs de mama’s en de papa’s
waren enthousiast over de voorstelling
‘Paniek in de snoepfabriek’.
Het was dan ook een spannende gebeurtenis. Stel je voor een levensgrote en echte snoepmachine, met een verwarde professor die het snoepding moest bedienen.
Het liep allemaal een beetje uit de hand,
zeker als de vrienden van over heel de
wereld hem kwamen helpen. Bovendien
ontsnapt er nog een levensechte leeuw.
De Sint was zeer blij dat er zoveel kinderen naar zijn feest waren gekomen. De
Zwarte Pieten blijkbaar ook, want zij konden niet wachten met het verdelen van
snoep, mandarijntjes en boeken aan alle
brave kinderen.
K. van Zennedijck

Beste lezer van het Grenslandkrantje,
Hebt u zich al eens afgevraagd hoe dit pareltje literatuur steeds in uw brievenbus terecht komt? Graag brengen we wat transparantie in hoe we omgaan met ons adressenbestand. Op die manier beschikt u over alle informatie om goed geïnformeerd te beslissen of
u onze Grenslandkrantje en/of onze digitale nieuwsbrief wil blijven ontvangen.
In het verleden hebt u of één van uw kinderen deelgenomen aan een Sinterklaasfeest een Zomerkamp of een andere activiteit
georganiseerd door Grensland. Vermits wij niet met een systeem van lidmaatschap werken maar we wel graag alle voorgaande
deelnemers willen blijven informeren over nieuwe en aankomende activiteiten, bewaren we de door u bezorgde adresgegevens en de
basisinformatie (naam, voornaam, geboortedatum en geslacht) van de deelnemers.
Zoals gezegd hebben we géén systeem van lidmaatschap, dus kan dit uiteraard ook niet op een eindpunt komen waarop we uw
gegevens verwijderen uit onze bestanden. Graag blijven we u dan ook verder informeren met onze (digitale) publicaties.
Mocht u echter echt géén interesse meer hebben om op de hoogte te blijven van onze werking, dan volstaat het uw naam en adres
door te sturen aan privacy@grensland.org met de vraag om uw gegevens te corrigeren of te laten verwijderen uit onze bestanden.
Zowel uw adresgegevens als deze laatste e-mail worden dan gewist.
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Plekje Brussel...

Stadsmuur
ingestort!
Enkele maanden geleden donderde
met groot geraas een stuk van de oude
stadsomwalling van Brussel in elkaar!
Een mooie gelegenheid om een stukje
geschiedenis op te rakelen over de Villerstoren.
Tussen de Villerstraat en de Cellebroersstraat in Brussel bevindt zich het langste
bewaarde stuk van de eerste stadsomwalling, begin 13de eeuw. Het is de Villerstoren en twee aanpalende stukken van de
oude walmuur.
Her en der moeten er nog inwoners zijn,
die wellicht niet weten dat dat vreemd
stuk muur in hun oude kelder een overblijfsel is van vroegere verdedigingswerken. Zelfs dit grootste restant is pas in...
1893 ontdekt! De toren werd toen gevonden in het interieur van een cabaret van
E. Pierters, die de toren verbouwd had tot
danszaal. De aanpalende muurgedeelten
waren omsloten door huizen. Het geheel
werd pas in 1958 op het nippertje gered
bij uitbreidingswerken van de het SintJorisinstituut (school).
De omwalling was 4 km lang, telde zeven
poorten, met om de vijftig meter een toren. De wal omsloot de handelshaven aan
de Zenne, het religieuze centrum met de
kapittelkerk van Sint-Michiel en Goedele
en het paleis op de Coudenberg, samen
ongeveer 80 ha.
Op de Villerssite krijgt men een goed
beeld van de bouwwijze van zowel muur
als toren. Het bogenfunderingssysteem is
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duidelijk zichtbaar. Evenals de schietgaten Vanwaar de naam ‘ Villers’? Wel, ooit was
en de gekanteelde borstwering van de
hier de ‘refuge’ van de gelijknamige abdij
walmuur.
uit Waals-Brabant.
MJAP

Wat nog komt...

Kalender
16 maart - Avondtocht/dropping
Wat? Avontuurlijke dropping/tocht in de Vlaamse rand rond Brussel. Voor iedereen vanaf 15 jaar of
12 jaar met begeleiding volwassene.
Waar? Locatie omgeving Halle-Dworp. Inschrijven op www.grensland.org

Winter

16 & 17 maart - 24 uur Grensland
Wat? 24 uur intense avontuurlijke Grenslandbeleving voor kinderen van 12 tot 15 jaar.
Waar? Atomiumlaan in Brussel (naast Atomium) Deelname € 24. Inschrijven www.grensland.org
26-28 april - Leidingweekeinde
Wat? Vormingsweekeinde en kampvoorbereiding voor beginnende en ervaren leiding.
Waar? Hoge Rielen in Kasterlee.

Lente

Zomer

3 t/m 11 augustus - Zomerkamp
Wat? Tentenkamp met overnachting voor Nederlandstalige kinderen van 6 tot 16 jaar.
Waar? Te Kasterlee. Inschrijvingsformulieren aanvragen op www.grensland.org Deelname € 190.
11 augustus - Sluitingsdag kamp
Wat? Belevingsdag voor ouders en belangstellen op kamp.
Waar? Kampplaats in Kasterlee, 11.00 uur. Meer info op www.grensland.org. Prijs incl. maaltijd € 10.
5 oktober - Poppenkastvoorstelling
Wat? Verhalen uit het Sprookjesboek. Alle kinderen van 1 tot 99 jaar.
Waar? GC de Zandloper, Kaasmarkt 75 in Wemmel (1ste verdieping) om 15.00 uur. Toegang zaal vanaf
14.45 uur. Inkom € 3 ter plaatse te betalen. Vooraf inschrijven niet nodig.
5 oktober - Grenslandquiz
Wat? Grote Grenslandquiz voor iedereen van 15 tot 99 jaar. Stel zelf je quizploeg samen.
Waar? GC de Zandloper, Kaasmarkt 75 in Wemmel (1ste verdieping) om 20.00 uur. Inschrijven op
www.grensland.org . Deelname € 3. Ter plaatse betalen.

Herfst

24 november - Sinterklaasfeest
Wat? Sinttoneel, poppenkast, bezoek Sint en Zwarte Pieten, ... voor kinderen en hun ouders.
Waar? GC de Zandloper, Kaasmarkt 75 in Wemmel (grote zaal) om 11.00 en om 15.00 uur.

Boeken

Lotje Later

Cees Van Den Berg en
Monique Dozy. Uitgeverij Clavis.
Prijs: € 14,95 ISBN
9789044828702
Leeftijd: Vanaf 8 jaar
Lotje Later is tien jaar
(bijna elf). Ze krijgt al
vijf jaar vioolles van Juf
Krabbenbak, maar verder dan het maken van
zaag- en krasgeluiden is ze nog nooit gekomen. Van een mysterieuze man die woont in
een woonwagen krijgt ze een viool. Ineens kan
ze prachtig spelen! En een beetje later gebeuren er nog meer wonderlijke dingen ...
Een eigenwijs boek vol humor, ontroering,
vastberadenheid, wonderbaarlijke gebeurtenissen en prachtige muziek.

CCCC

Rotschool. Ik wil hier weg!

James Patterson en
Laura Park. Uitgeverij
Clavis.
Prijs: € 17,95 ISBN
9789044826876
Leeftijd: Vanaf 10 jaar
Hoi, ik ben Rafe
Khatchadorian. Het ziet
ernaar uit dat ik vorig
jaar het eerste jaar van
de middelbare school
heb overleefd! (Met moeite.) Maar wat denk
je? Er komt een nieuw jaar aangeslopen! Maak
je niet druk - ik zorg voor dekking. Stap 1: lees
dit boek. Stap 2: doe niet wat ik heb gedaan.
Welkom bij het nieuwe ergste jaar van mijn
leven!
Een erg leuk verhaal met grappige tekeningen.

CCC

Eureka!

Ingrid Vandekerckhove
en Hiky Helmantel. Uitgeverij Clavis.
Prijs: € 10,95 ISBN
9789044828580
Leeftijd: Vanaf 8 jaar
Felix vindt dat het een
dag is om politiecommissaris te zijn, samen
met agent Lotte natuurlijk. Iedereen die
de wet overtreedt, krijgt van hen een boete.
Algauw komen ze een mysterieuze auto tegen.
De bestuurder blijkt een slechterik te zijn. Er
volgt een achtervolging, een huiveringwekkende nachtwandeling én een ongelofelijke
onderaardse vondst! Een grappig en vlot verhaal, dat zich afspeelt in het groen, in de nacht
en in een enge ruimte.

CCC
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‘t Hoekje
Sudoku

Woordzoeker

Elke Sudokupuzzel bestaat uit een groot vierkant met 6 mini vierkantjes. Een aantal cijfers zijn afgedrukt om je op weg te helpen. Voor het
oplossen van de puzzel gelden de volgende twee regels: In elke rij (horizontaal) en elke kolom (verticaal) van het totale vierkant mag een gekozen getal (1 tot
en met 6) telkens
maar één keer
voorkomen.
Binnen één mini
vierkant mag een
getal (1 tot en
met 6) ook maar
één keer voorkomen.

Alle onderstaande woorden zitten horizontaal,
verticaal of diagonaal
verstopt in de puzzel.
Streep ze door en maak
van de overgebleven letters het puzzelwoord.

BAKVREDEKL
ADRPIEKEKI
LVARSRTEEC
RENDIERERH
KNSBJSLEST
ATBKTSDSTM
AEABEIITMS
RPORNSRAAK
TOREZELLNS
MARIAJEZUS

Valentijn rebus :

Doolhof

Kan jij de weg vinden in deze
kerstboom?

KRANS
ARRESLEE
KRIBBE
BAL
LICHT
DINER
MARIA
EZEL
PAKJE
JEZUS
PIEK
KAARS
RENDIER
KAART
STAL
KERSTBOOM STER
KERSTMAN
VREDE
ADVENT

Vind jij de 6 verschillen?
Grapjes

Wat is het toppunt
van nieuwsgierigheid?
Door het sleutelgat van een glazen
deur kijken
Er zijn 15 visjes in een rivier. Er
verdrinken er 5 hoeveel blijven er
dan over? 15 want visjes kunnen
niet verdrinken!

Raadsel

Een man komt een dorp binnen op vrijdag. Hij stapt
een herberg binnen, eet daar zijn avondmaaltijd, en
gaat slapen. ‘s Ochtends eet hij zijn ontbijt op, en
pakt zijn spullen. Daarna vertrekt hij weer op vrijdag.
Hoe kan dit?
6 verschillen: broek, kleedje, t-shirt, trui, haar en
t-shirt - rebus: tot over je oren verliefd zijn - woordzoeker: kerstmis - raadsel: zijn paard noemt vrijdag

Oplossingen:
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