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Voorwoord 
 

Geachte, 

We kunnen dit jaar moet een zalig gevoel terug kijken op een tot nog toe 
geweldig jaar. Zowel het kermisweekend als het ouderfeestje waren terug 

een schot in de roos. Maar ook op de chiro-zondagen hebben we kunnen 
lachen, gieren en brullen. Een jaar dus vol toffe activiteiten waar we ons 

helemaal gesmeten hebben. Wanneer de dagen langer worden en de 
nachten korter, kan dat maar één ding betekenen. De zomer staat voor de 

deur. Al laat het weer dat niet altijd blijken. Want de zwoele barbecue-
avonden laten nog op zich wachten.  

De zomer betekent niet alleen barbecueën maar ook reizen, lekker niksen, 
een-klein-beetje werken-ma-allé-toch-zeker-niet-te-veel en zeker niet te 

vergeten het alom gekende bivak. Ook dit jaar gaan we weer van 1 tot en 
met 10 augustus op kamp. Het weer hebben we al besteld: wisselvallig, 

bewolkt en af een toe een bui. Ja kijk, we hebben niet altijd chance. Maar 

dat laat ons zeker niet afschrikken om er ook dit jaar meer dan een top 
editie van te maken. Activiteiten om je vingers van af te likken.  

Verder in het boekje zal je alles terug vinden over het kamp en andere 
minder belangrijke dingen. Zoals dat je zeep en deo mee moet hebben op 

kamp (vreemd). 
 

Hoogachtend 
 

De penneridders 
 

 
  

Wanneer er vragen zijn, of je iemand wil bereiken op kamp om eender welke 
reden kun je altijd terecht bij onze kampleiding: 
 

Stijn Demol: 0474/01 57 02 

Lisa Gobert: 0494/91 82 57 

 



Bivakthema 
 

Dit jaar is het kampthema tromgeroffel … 
Nog meer tromgeroffel … 

Nog meer tromgeroffel … 
… 

Hercules! 
 
Onze vriend Hercules, die naam klinkt je waarschijnlijk wel bekend in de 

oren, zal de hoofdrol vertolken in ons kampverhaal! Hercules is de 
bastaardzoon van Zeus, verwekt bij Euridicè. Hera, de godin en vrouw van 

Zeus, was hier uiteraard niet blij mee en was van plan hem te doden. Hij 
kreeg echter een toverdrank toegediend waardoor hij onmenselijk sterk is. 

Een beetje de Obelix van de Grieken maar wat gespierder en met sixpack. 
Er wordt gezegd dat hij als kind reeds een slang wurgde en een tijger 

overwon. Maar uiteraard is Hercules ook maar ‘ne normale mens’ en 
eenmaal zijn biologische klok begon te tikken voelde hij de nood zich te 

settlen. Hercules is dan ook dolgelukkig eenmaal hij op het punt staat te 
trouwen met zijn jeugdliefde, Aphrodité. 

Maar niet iedereen in de Griekse wereld is daar zo content mee. Aangezien 
de Grieken wel houden van ‘e bitje drama zoals in de laatste nieuwe MTV-

series’ loopt ook voor Hercules niet alles op wieltjes. Het is namelijk moeilijk 

trouwen als de verloofde zoek is geraakt. Geen paniek, het wordt geen 
Runaway Bride 2, maar eerder een ongeziene zoektocht met ongeziene 

avonturen. Bijna even zot, geniaal, grappig, avontuurlijk als het kamp zelf! 
Maar goed, even terugkomen op kern van de zaak, het verhaal. Hercules zit 

na het ontdekken van de verdwijning van zijn verloofde in zak en as. Hades, 
de god van de onderwereld wordt verdacht van haar meegepakt te hebben 

naar zijn paleis onder de grond. Maar haar redden zal niet gaan zonder slag 
of stoot. Hera, de vrouw van Zeus laat geen kans liggen om Hercules 

stokken in de wielen te steken.  
Teneinde raad gaat Hercules naar Wijnendale kermis om te gaan praten met 

een waarzegster. De waarzegster vertolkt de wil van de goden die hem 
gebieden enkele opdrachten uit te voeren alvorens hij zijn geliefde zal 

terugzien. Vol goede moed, zijn Chiro-uniform en een flinke dosis goed 
humeur vertrekt Hercules op kamp om zijn opdrachten tot een goed einde 

te brengen. Of hij hierin zal slagen zullen we weten op dag 10 van het 

kamp! 
 

 

 

 



 

 

De afdelingen 
Ribbels 

 
Dit jaar gaat ons kamp door in Geel. 

Naar jaarlijkse gewoonte wordt dit opnieuw een super toffe tijd. Ook voor de 
ribbels is dit een niet te missen activiteit in het Chiro jaar. Voor sommige 

ribbels wordt dit zelfs hun eerste keer op kamp, spannneeeeend! Maar wees 
gerust hoor, eenmaal aangekomen op kamp zullen ze zich zodanig 

amuseren dat heimwee taboe wordt! En uiteraard is een postkaartje altijd 
welkom en kunnen ze er zelf ook sturen naar het thuisfront. 

 
Tijdens de zeven dagen in Geel zullen de ribbels samen met alle andere 

leiding en leden heel veel ravotten, lachen en spelen. Wanneer ze terug 

komen van kamp zullen ze gegarandeerd zeer veel te vertellen hebben! 
 

Wij willen de ouders zeker overtuigen om hun ribbel mee te sturen op kamp 
zodat ze samen met de hele Chiro groep de zomervakantie op een leuke 

manier kunnen afsluiten. 
  



Speelclub 
 
Dit kamp wordt weer top voor de speelclubbers! Ben je nog aan het 

twijfelen? Dan verzekert de speelclubleiding jullie een fantastisch-
superduper kamp waaaaaaaaaaaant:  

 
1. Je kan 10 dagen (je leest het goed TIEN!!! dagen) ravotten met je beste 

maten  

 
2. Tijdens die 10 dagen kan je naast je beste vriend of vriendin slapen, 

voetballen, badmintonnen, kiekeboe spelen, knutselen, fratsen uithalen, …  
 

3. Onze kokkies staan terug klaar om overheerlijke maaltijden te maken. 
Verwacht je maar aan de vaste kampkost zoals spaghetti, WAP (worst-

appelmoes-patatten), fishsticks (wie krijgt er het meeste op?), klakkaards 
of wentelteefjes, BBQ, pudding, … En wie weet krijgen we dit jaar wel weer 

milkshakes!  
 

4. Je verlegt je grenzen. A ja, je bent dan ook al een speelclubber. Zo ga je 
bijvoorbeeld mee op dagtocht. En - nee - die is niet zo erg als hij klinkt 

want echte speelclubbers trekken hun stappers aan om punten te 
sprokkelen voor de vendel!  

 

5. Je bent al groter dan toen je ribbel was, maar kan je toch nog ten volle 
laten gaan op het kinderfeestje. Want als de oudsten op tweedaagse zijn 

hebben wij het kot voor ons alleen!  
 

6. Je leert patatten schellen (kan je eindelijk mama helpen als je terug 
thuiskomt, wie verlangt daar nu niet naar?). Mèt bijhorende splashpartijen 

natuurlijk.  
 

7. Van splashen gesproken: bij heet weer spelen we waterspelletjes, 
waterspelletjes en waterspelletjes! Op tijd en stond nemen we een frisse 

duik in het dichtstbijzijnde zwembad  
 

8. Je hebt geen tijd om een briefje te schrijven omdat spelen zo leuk is. - 
Voor de speelclubbers die het thuisfront missen maken we graag een 

uitzondering -  

 
9. Op de hinderniscross mag je je beste benen bovenhalen en rennen, 

sluipen en rollen door de modder tot we je gezicht niet meer herkennen.  
 

10. Op de laatste dag kan je genieten van dè afsluiter van elk kamp: het 
kampvuur!  

 



11. Ons lijstje is nog lang niet op zijn einde, vul dus gerust zelf aan. Beleef 
een knotsgek kamp zodat je alle verhalen later kan door vertellen!  

 
12. 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….. 

 
 

13. 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 
 

 

14. 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 
 

 
 

 
     
  



Rakwi 
 

Waarom moeten de Rakwi’s zeker mee op kamp? 
 
Goh, ik zou hier natuurlijk 1001 redenen kunnen opsommen. 

10 dagen lang met je allerbeste vrienden spelen en ravotten. 
Punten verzamelen voor jouw vendel, waarin je uiteraard nieuwe vriendjes 

en vriendinnetjes maakt! Het is één groot feest! En, nu je een Rakwi bent, 
ben jij de oudste als de Tito’s, Keti’s en Aspi’s op tweedaagse zijn! 

Het moge duidelijk zijn dat het een must is om mee te gaan op kamp. Een 
van de leukste evenementen van het jaar, excuseer, HET leukste 

evenement van het jaar! Wij zullen er alles aan doen met de leiding om 

jullie een onvergetelijke tijd te doen beleven! 
 

Je favoriete spellen zullen uiteraard dit jaar weer gespeeld worden. Het 
casinospel, hindernissencross, massaspelen en ga zo maar door. Indien je 

nu nog altijd niet overtuigd bent zullen we zeker nog eens langskomen om 
meer info te geven over hoe alles nu precies in elkaar zit. Ook de ouders 

kunnen zeker nog vragen stellen indien ze meer info willen. 
Tot op de inschrijfdag! :D 
  



Tito 

 
BESTE TITOS 

 
Waarom moeten jullie mee op kamp? 

Wel ik ga eens zeggen waarom!! Voor sommigen onder jullie is het de 
eerste keer dat je in echte patrouilletenten mag slapen, wat wel een 

zaaaaallliiiiiig gevoel is. Diegene die het al gedaan hebben, jullie weten hoe 
zot nice dat is. Het klungelig opzetten en afbreken hoort er natuurlijk ook 

bij. 
 

Je mag ook al wat langer opblijven, om zo nog wat na te praten over de 
lange dag. Een spelletje kaarten of gewoon wat liggen in het gras. Ook in 

het vendel krijg je meer verantwoordelijkheid, en je krijgt hier en daar een 
belangrijke functie in een spel. En dan hebben we last but nog least 

natuurlijk ook nog de tweedaagse. Twee dagen op ons allene, afgezonderd 

van de rest, op stap, god weet naar waar!  
 

Kort samengevat, 10 onvergetelijke dagen!! 

 
  



Keti & aspi 
 
Keti’s en Aspi’s, 

 
Waarom het de beste keuze everrrrr is om dit jaar weer mee te gaan op dit 

superdeluxemegawijzesupersonisch toffe kamp?  Omdat wij jullie 
persoonlijk kunnen garranderen dat we met dit chirokamp in Geel het vorige 

kamp zelfs nog gaan proberen te overtreffen! 

Hoe is dit mogelijk vragen jullie je waarschijnlijk af. Ewel, we gaant eens 
zeggen! Dit jaar hebben we weer de gebruikelijke niet te missen klassiekers 

in ons kamp gestoken waar we over de jaren heen mee vertrouwd zijn 
geraakt en waar we zo stillaan wel erg veel van zijn beginnen houden. Zo 

kan je dit jaar dus weer activiteiten verwachten in de trant van 
woudloperskeuken, massaspelen en naaaaaaaaachtspeeeeeeeeel! Maar 

hierbij houdt het natuurlijk niet op!  
 

Omdat het geen  superdeluxemegawijzesupersonisch tof kamp zou zijn 
zonder een paar verrassingen en zonder een heel deel  nieuwe activiteiten 

waar jullie nog niets vannaf weten. PSSSSSTTTT, onder ons gezegd en 
gezwegen, da wordt gewoon de tofste zotste machtigste, meest berrru 10 

dagen va junder leven! 
  

Wij verwachten er een zalig kamp van en zien het alvast zitten, jullie ook? 
  



Vertrek en aankomst 
 
Wanneer vertrekken we?  
We gaan door met de trein. Op 1 augustus 2016 worden de speelclubs, rakwi’s, tito’s, ketis 
en aspi’s verwacht om 8 u 40 aan de voorkant van het station van Torhout om dan de trein 
te nemen naar Geel. 8 u 40 is ruim op voorhand gerekend, dus vroeger komen hoeft zeker 
niet!  
 
Daar verzamelen de afdelingsverantwoordelijken en tellen ze hun leden. We zullen na de 
middag aankomen op de kampplaats, dus een lunchpakket is nodig. We kunnen jullie 
aanraden om naast jullie boterhammen een koekje en/of een flesje water mee te nemen in jullie 
knapzak. 
  
Voor de ribbels: Jullie worden verwacht aan het station van Torhout om 12u40 op 4 
augustus! 12u40 is ruim op voorhand gerekend, dus vroeger komen hoeft zeker niet!  
Neem een knapzak mee (boterhammen, drankje en koekje).  
’S avonds zullen de kokkies op volle toeren draaien om een heerlijk maal voor jullie klaar te 
hebben.  
 
Wanneer komen we terug?  
Alle afdelingen komen op 10 augustus terug. We zijn ongeveer om 15u50 terug in het station 
van Torhout. Daar spreken we af met de ouders om de leden terug af te halen. Wij zijn daarbij 
niet verantwoordelijk voor mogelijke waterlanders aan papa’s, mama’s of zoon-, dochterliefs 
zijde.  

 
 
 
Rekeningnummer Chiro  
 
Omdat wij ook met onze tijd mee zijn, kan er enkel nog betaald worden via overschrijving voor 
het kamp. De prijs is daarvoor €125 vanaf de speelclub en €85 voor de ribbels, vanaf twee 
kinderen wordt er bij de jongste kinderen €10 korting gegeven.  
Het rekeningnummer is: BE 69 652-4817404-78.  
Stort het geld met de vermelding van: Naam kind(eren) + Afdeling.  
 
Betaling dient te gebeuren voor 21 juli!  
Ouders kunnen ook korting krijgen via premies van de verschillende mutualiteiten. 
Vraag inlichtingen, want iedere mutualiteit is anders!  

Print ze af van de website en bezorg ze bij de leiding! 
 

 



Bagage 
 

Om de tocht naar de kampplaats vlot te laten verlopen geven we alle bagage mee met 

een container. Zo hoeven we al onze valiezen niet mee te sleuren op de trein. We 

spreken af om enkele dagen voor vertrek onze bagage te komen afleveren aan het 

heem. 

 

De bagage wordt verwacht aan het heem op 31 juli tussen 16 en 19 uur. Dit geldt voor 

alle afdelingen! 

Na het kamp kan de bagage terug opgehaald worden op 11 augustus tussen 15 en 19 

uur. 

 

Belangrijk: Alles naamtekenen! Van de kleinste handdoek tot de grootste 

tandenborstel. Zo voorkomen we heel wat zoekwerk op kamp en heel wat 

vuilniszakken met gevonden kledij na het kamp. 

Tip 1: Voor de kleinste steek de kleren per dag in een zakje. 

Tip2: Hang geen losse zakken aan je valies, een volledige kleerkast is niet nodig voor 

10 dagen kamp. 

 

!Dit bovenstaande geldt ook voor de bagage van de ribbels! 

 
  



Wat nemen we mee op 
kamp? 

 
Voor jullie gemak hebben we dit jaar een heuse checklist in elkaar gestoken. Pas als je 
alles aangevinkt hebt, ben je klaar om op kamp te vertrekken!   
Kledij 

 Voldoende spelkledij: afhankelijk van hoeveel deo je mee hebt, zullen tussen de 

vijf en zeven T-shirts en korte broeken volstaan 

 Heel vuile kledij die achteraf bij het klein gevaarlijk afval moet worden 

gedeponeerd 

 Genoeg onderbroeken voor 10 dagen kamp: wat genoeg is, hangt volledig van 

je inventiviteit en persoonlijke hygiëne af. Voor de kleinsten: zeker meer dan 10 

stuks meenemen! 

 Genoeg paren dikke kousen om stevig te kunnen stappen 

 Stevige wandelschoenen om nog beter te kunnen stappen 

 Genoeg schoenen die vuil en nat mogen worden 

 1 lange broek 

 Enkele warme truien, tip: onze chirotruien zijn nog altijd beschikbaar voor €20, 

vraag ernaar! 

 Een regenjas, we hebben dit liever niet nodig, maar je weet maar nooit 

 Je zwemgerief met bijbehorende zwemzak 

 VERPLICHT: een pet, hoed of ander middel tegen de brandende zon!!!! 

Toiletgerief 
 Handdoeken om je mee af te drogen, met minstens één grote om te gebruiken 

na het zwemmen 

 Washandjes 

 Zeep en shampoo 

 Tandenborstel, tandpasta en een bekertje 

 Kam of borstel wanneer je er mooi wil uitzien op kamp 

 Gel of wax wanneer je er stoer wil uitzien op kamp 

 Zakdoeken 

Slaapgerief 
 Slaapzak 

 Luchtmatras of veldbed 

 Kussen met kussensloop 

 Je allermooiste pyjama 

 Pantoffels 

Varia 
 Voor de oudsten (tito en keti): een trekrugzak + matje 



 Schrijfgerief en adressen van jullie familie. Wij regelen de kaartjes en 

postzegels! 

 Wat zakgeld om kaartjes en postzegels mee te kopen 

 Een zaklamp 

 Een aardappelmes vanaf de speelclub 

 Drie keukenhanddoeken, indien hier geen naam op staat worden ze achteraf 

onder de kokkies verdeeld! 

 Een zak voor alle vuile kledij 

 Identiteitskaart  

 2 gele klevers van de mutualiteit (als jullie dit nog niet bij inschrijving hebben 

gegeven) 

 Zonnecrème en aftersun 

 Medicatie moet vooraf worden afgegeven aan de verantwoordelijke EHBO-

leider! Dit is Sam Bonny. 

 Jullie goed humeur! 

Belangrijk: Alles naamtekenen! Van de kleinste handdoek tot de grootste 
tandenborstel. Zo voorkomen we heel wat zoekwerk op kamp en heel wat 
vuilniszakken met gevonden kledij na het kamp 
Tip 1: voor de kleinsten: steek de kleren per dag in een zakje. 
Tip 2: hang geen losse zakjes aan je valies, een volledige kleerkast is niet nodig voor 
10 dagen kamp. 

 
Wat nemen we per afdeling nog mee? 

Ribbels: speculoos 
Speelclub: choco 
Rakwi: confituur 
Tito:  smeerkaas 
Keti:  peperkoek 

  
  



Wat nemen we niet mee? 
 

 GSM op kamp is ten strengste verboden!! 

 MP 3-spreler of iPod 

 Snoep 

 Sigaretten 

 Alcoholische dranken 

 Drugs 

 Computerspelletjes of andere digitale uitvindingen van de laatste jaren 

 Carnavalstoestanden zoals bommetjes en dergelijke 

 Je slecht humeur 

 

Bij aankomst wordt alle bagage gecontroleerd. Vinden wij toch iets van deze dingen in 
jullie bagage, dan worden die meteen in beslag genomen en volgen er sancties. 
Dit geldt ook voor de oudsten, jullie GSM, iPod of MP3-speler worden in beslag 
genomen en pas aan het einde van het kamp teruggegeven. 
Hebben jullie dingen in bezit die absoluut ontoelaatbaar zijn, worden jullie ouders 
meteen verwittigd! 
 

 
  



 

Adres kampplek: 

 
 
 
 
 

Naam + Voornaam 
 

Sint-Tarcitiusscouts Geel 
 

Eikevelden 79A 
 

2440 Geel 
 

 
  
  

Wanneer er vragen zijn, of je iemand wil bereiken op kamp om eender welke reden 
kun je altijd terecht bij onze kampleiding: 
 

Stijn Demol: 0474/01 57 02 

Lisa Gobert: 0494/91 82 57 

 



Chirodata 
 

JULI 
3 juli: Chiro + inschrijvingsdag 

 
10 juli: Chiro 

 
AUGUSTUS 

1-10 augustus: Kamp vanaf speelclubs 
 

4-10 augustus: Kamp ribbels 

 
SEPTEMBER 

9-11 september: Kermisweekend 
 

25 september: Startdag 
 

Extra info 
 
Gelieve je kind(eren) te controleren op luizen voor we op kamp vertrekken. Indien er 
luizen te vinden zijn in het haar, gelieve de leiding te verwittigen, indien u wilt blijft dit 
vertrouwelijk. Zo kunnen we op kamp de nodige maatregelen treffen en jouw en andere 
kinderen de gepaste behandeling te geven. 
 
 
Vergeet bij de kampinschrijving geen 2 stickers van de mutualiteit mee te geven aan de 
leiding. Toch vergeten? Geef het dan bij vertrek op 1 augustus aan de leiding. (voor de 
ribbels op 4 augustus) 
 
 
 
 
 

Kampmis 
 

Zoals elk jaar hebben we een kampmis en zoals altijd verwachten we onze leden dan 

ook om massaal aanwezig te zijn. Kom dus allemaal af in jullie mooiste chirouniform! 

We spreken met z’n allen af op 24 juli om 8u30 aan het heem en gaan met z’n allen 

samen om 9u naar de mis. 

Ook willen we alle ouders graag uitnodigen om aan deze viering deel te nemen. 



Een dag op kamp 
 

Om alle ongeruste ouders toch nog een zeker houvast te bieden in barre 
bivaktijden, is hier voor jullie een doodgewone dag op kamp beschreven. 
 

7u30: De wekkerleiding is al vroeg uit de veren en maakt iedereen (rustig) wakker. 
Daarna wordt iedereen verwacht toch de slapers uit de ogen te wassen en zijn of 

haar tandjes te poetsen. 
 
7u55: Een eerste maal verzamelen met het kampliedje, het eerste vendel dat 

compleet is, verdient een pluim en een bonuspunt. 
 

8u: De kokkies verwennen ons een eerste maal met een hartig ontbijt. 
 
8u30: Diensten! De borden worden afgeruimd en afgekuisd, de patatten gejasd en 

tenzij je vrij bent, wil je het liefst dit zo snel mogelijk achter de rug. 
 

9u30: De eerste uitbeelding van het kampverhaal 
 
10u: Start van de ochtendactiviteit. 

 
13u: Het middagmaal staat klaar om genuttigd te worden, met aansluitend 

opnieuw de diensten. 
 

14u30: Start van de middagactiviteit. 
 
16u: Af en toe wordt het spel stilgelegd voor een kort vieruurtje 

. 
18u: Het avondeten wordt geserveerd. 

 
19u30: De tweede uitbeelding van de dag bij de formatie. 
 

19u45: Start van de activiteit. 
 

20u: De Ribbels gaan slapen. 
 
20u30: De Speelclubs gaan slapen. 

 
21u00: De Rakwi’s gaan slapen. 

 
22u00: De Tito’s gaan slapen. 
 

22u30: De keti’s zoeken hun slaapzak op. 
 

23u: Tenslotte gaan de aspi’s slapen. 
 
23u: Start vergadering leiding. 

 
… u: Na een lange dag gaat de leiding slapen.  



Voorstelling kampplaats 
 

Dit jaar is onze kampplaats gekozen in functie van het Chiro jaarthema, 
‘Geef kleur!’ 

We gaan namelijk op kamp naar … GEEL! 
Het kampdomein bestaat uit een giga-groot speelterrein met ernaast een 

voetbalterrein, kwestie van langzaam te bekomen van de toekomstige winst 
van onze Rode Duivels op het EK voetbal ;) 

Aangezien wij met onze Chiro mee zijn met alle nieuwste snufjes en 
technologieën, hebben wij zelfs een luchtfoto voorzien voor jullie hieronder. 

(mopje hoor, ’t is van Google Earth) 

 
Het gebouw zelf bestaat uit 4 taklokalen, tenminste zo noemen ze dat 

ginder. Rare mannen toch, die padvinders! Hier zullen de jongsten hun 
slaapplaats vinden. De ouderen, namelijk vanaf de Tito’s zullen dan weer in 

de tent slapen! Uiteraard is er ook een grote eetzaal en sanitair blok. Ten 
slotte is er voor onze kokkies weer een mooie keuken beschikbaar waarin ze 

ons de lekkerste maaltijden van het jaar zullen voorbereiden! Want geef nu 
toe, niets is er zo goed als die heerlijke spaghetti na een ganse dag ravotten 

en spelen! 
 

      



Spelletjes 



 
 

Mopjes 
 
Een man belt in paniek naar zijn huisarts:  
"Dokter, mijn zoontje heeft mijn scheermesje opgegeten!" 
De dokter vraagt: "Heeft u er al wat aan gedaan?" 
Antwoordt de man: "Ik heb me verder geschoren met een elektrisch 
scheerapparaat...." 
 
Komt de ene aardappel de andere aardappel tegen. 
Zegt hij:  "Wat zie jij er somber uit." 
Antwoordt die andere aardappel: "Ja, mijn broer zit in de puree." 
Een kip loopt een restaurant binnen en roept de ober: 
“Voor mij een eierdopje, een stukje brood en wat zout. Voor de rest zorg ik zelf wel!" 
  



Kleurplaat 
 

  



Wist-je-datjes? 
 we een schitterend weekend tegemoet gaan! 

 de soep te heet heeft!  
 E.C. hoofdleiding is! 

 L.V. een H.D’tje heeft gedaan! 
 H.B. fotogeniek is in de parochiezaal! 

 L.G. graag naar youtjup kijkt! 
 E.C. ook wel eens D.M. wordt genoemd! 

 S.D. goed met een boormachine kan werken volgens zijn vlamme, 
béééééh NOT! 

 T.M. de laser niet zo tof vindt! 

 F.J. méééér cola wil! 
 DAMN! 

 je T.M. en S.D. kunt vergelijken! 
 het oudersfeestje berU was! 

 zet er maar 3 bij E.C.! 
 M.D. bedankt is voor de thouroutenaere! 

 S.T. ook van de partij was! 
 er altijd babysitters nodig zijn als er vergadering is! 

 L.G. nooit meer nagelt 
 S.D. wil verliezen in kubbn! 

 T.M. Mitsy liever ziet dan R.D.!  
 ik geloof het niet! 

 panelen graag omvallen 
 S.D. graag maïs uit blik koopt! 

 popcorn niet gemaakt wordt van maïs uit blik! 

 E.C. niet tegen weinig slaap kan! 
 dirty 90’s een tof thema was! 

 we ook manneke pis bezocht hebben! 
 we naar het buitenland gaan met de leiding! 

 je niet mag denken, maar zeker moet zijn! 
 E.C. niet kan schrijven! 

 tradities er zijn om te breken! 
 , aaaaaaaahhhhhhhh dàààààrom! 

 E.C. de regie in de steek laat op de algemene repetitie! 
 Boellie zijn eigen lisse doorbijt, FML!  

 S.B. spuuglelijk is als hij van het draaiwiel komt! 
 E.C. de speelkamer niet wist zijn, maar hulp kreeg! 

 S.B. een kuisvrouw heeft en daarom niet droog dweilt thuis! 
 nee E.C. neéééé! 

 we teveel cola en ice tea drinken! 

 M.D. en E.C zich drie uur kunnen bezig houden met het maken van 
een zwembad om dan tot de conclusie te komen dat dit niet gaat met 

een zeil vol met gaten in 
  L.G. verantwoordelijk is voor 99% van de inzendingen, merci! 



 M.D. nog steeds niet weet als we nu sloebers of ribbels hebben? Of 
misschien wel pimpels? 

 
 Wow! Ken dubbel D  

 
 S.V. vroeger een schoon kind was? 

 
 S. DVD. de foto’s van de Berlijnse muur realistisch geschilderd vindt?  

 
 Ryan Air op Zaventem vliegt?  

 
 M.D. altijd stuukte tijdens de Bruggenloop?  

 
 Ja jet geliek wi  

 
 S. DVD. niet bij de club van een kilometer hoog mocht?  

 

 Je niet in je chirokleren een kerk kan bezoeken? Best dat S.D. een 
lange broek aan heeft  

 
 Franse meisjes goed Frans spreken?  

 
 E.C. ochtendhumeur heeft?  

 
 Deo in een herasblok past?  

 
 De leukste activiteit op kampweekend voetbal kijken is?  

 
 F.J. touche heeft van alle leeftijden? Zeker als ze witte 

driekwartbroeken, kniekousen met streepjes en carothemden 
aanhebben  

 

 James Bond uit de Stasigevangenis is ontsnapt? L.G. vraagt zich nog 
steeds af hoe.  

 
 S.D. stickers verzamelt?  

 
 De kastjes in de wc van de vlieger niet goed sluitbaar zijn, he T.M.?  

 
 Doe je bjeen toe!  

 
 We naar Berlijn gingen op kampvoorbereidend weekend? Maar dat 

heeft S.D. je waarschijnlijk al verteld.  
 

 Gnocchi plakt?  
 

 S.D. de laatste tijd moeilijk kribbig te krijgen is? Zelfs niet om 4u30 ’s 

ochtends met enkel vrouwen in de auto?  



 
 Een muur 2 kanten heeft?  

 
 WC-papier in je BH niet praktisch is?  

 
 Een volle crème tandpasta niet smaakt, maar L. DVD. dat wel lekker 

vindt? Kloek kloek in de broek!  
 

 Een kameel volgens F.J. 3 meter hoog is?  
 

 Zaventem een stad is?  
 

 Jet me chips opgegeten!  
 

 We in België een bovenspil en in Berlijn een zijspil hebben?  
 

 T.M. op bijscholingscursus ging in Berlijn?  

 
 45 tussen 44 en 46 zit?  

 
 L.G. maar 2 crises gekweekt heeft in 3 dagen tot ze thuis kwam en de 

Thuisfinale niet opgepakt was? Dat belooft voor op kamp!  
 

 F.J. bijna schildpadt?  
 

 L. DVD. op de radio was en DOE DA kan zingen als ze eerst de tekst 
vraagt?  

 
 S. DVD. examens kan herdoen maar goeie feesten niet?  

 
 S.D. de stofzuiger van de Teletubbies is?  

 

 We tijdens het opschrijven van de jes door de wolken vlogen?  
 

 Ons kampvoorbereidend weekend toppie was en we al uitkijken naar 
het kamp? 

 
 


