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Voorwoord 
Beste leden en ouders. 
  
De kampenkoorts begint stilaan te stijgen. de leiding voelt het de laatste dagen enorm jeuken. 
We missen die overheerlijke kampkruiden op ons bord dat door ons lieftallige koksteam wordt 
klaargemaakt. het geknetter van een zelf gemaakt vuurtje. het luidkeels Alézoem schreeuwen 
en de zalige nachten met al je vriendjes en vriendinnetjes (natuurlijk met de leiding ook). 
 
Dit jaar gaan we naar Haasrode. Een deelgemeente van Oud-Heverlee in de buurt van Leuven. 
Geen kamp zonder thema uiteraard. Vandaar dat we voor het jaar 2018 gekozen hebben voor 
de Leeuwenkoning. 
  
Verder vinden jullie nog allerhande praktische zaken in dit kampboekje. Lees vooral goed de 
pagina van wat nemen we mee op kamp zodat je zeker niets vergeet.  
Aangezien een zomerkamp toch altijd speciaal blijft kunnen jullie zich met vragen steeds 
wenden tot de leiding. Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren! 
  
Kinderen, spaar jullie energie! Moeder, zet de wasmachine maar al klaar! Vader, zoek maar al 
naar gaatjes in de luchtmatras! Bij deze is iedereen dus gewaarschuwd voor een knallend 
zomerkamp.  
 
vele groetjes het leiding team.  

 

 
  

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

Arno Blieck: 0470 05 18 00 

Hannes Eeckeloo: 0493 06 80 77 
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Bivakthema. 
 

 
Koning Mufasa woont samen met zijn vrouw Sarabi en de andere leeuwen op de koningsrots en is 
de trotse heerser van de savanne. In Mufasa’s schaduw staat zijn broer Scar, die vol wrok is en zijn 
broer liever ziet gaan dan komen: Scar wil zelf koning worden. 

Dan wordt Mufasa’s zoon geboren, Simba. Volgens een vast ritueel bij de geboorte van een nieuwe 
prins stromen alle dieren in het koninkrijk naar de koningsrots toe. Voor het oog van vele zebra’s, 
olifanten, buffels en andere dieren presenteert de aap Rafiki de jongste welp en kroonprins. Mufasa 
leert Simba alvast wat het koningschap inhoudt en dat hij ook ooit koning zal worden. Hij maant 
Simba ook om nooit op een bepaalde plek buiten de grens van het koninkrijk te komen; dit laatste 
wekt de nieuwsgierigheid van Simba. Scar vertelt Simba zogenaamd per ongeluk dat het om een 
olifantenkerkhof gaat. 

Simba is beste vrienden met Nala en samen komen ze al snel in de problemen wanneer ze dankzij 
Scars trucje toch op de verboden plek gaan kijken. De ‘knecht’ van de koning, Zazu, komt er al 
gauw achter wat ze van plan zijn, maar hij is niet in staat de twee tegen te houden. Zo komen ze in 
aanraking met de verstoten dieren die onder aan de voedselketen staan, de hyena’s Shenzi, Banzai 
en Ed, aan wie ze ternauwernood ontkomen. Dit zijn tevens de handlangers van Scar, zonder dat 
de andere dieren dit echter weten. 

In een poging Mufasa van zijn troon te stoten en meteen ook Simba uit de weg te ruimen zodat hij 
zelf koning kan worden, roept Scar de hulp in van zijn hyena’s. Zij ontketenen een stormloop van op 
hol geslagen gnoes, die recht op de plek afkomen waar Scar Simba eerst met een smoes naartoe 
heeft gelokt. Mufasa’s poging om Simba te redden lukt, maar Mufasa belandt zelf in een hulpeloze 
positie waarbij hij aan een rots hangt, net boven de stormloop met de gnoes. Scar staat boven aan 
de klif. Na smeekbedes van Mufasa, grijpt Scar hardhandig met zijn klauwen in de poten van 
Mufasa. Met de woorden ‘Lang leve de koning’, gooit hij Mufasa dan van de rots, de dood tegemoet. 
Simba ziet zijn vader vallen, maar weet niet wat er even daarvoor is gebeurd. Een hulpeloze Simba 
blijft even later wenend achter bij het lichaam van zijn vader, nog even hopende dat Mufasa zal 
ontwaken. Scar arriveert op de plek des onheils en maakt zijn neefje wijs dat het diens schuld is dat 
Mufasa is omgekomen. Scar maant Simba te vluchten en nooit meer in het leeuwenrijk terug te 
komen. Dan stuurt hij de hyena’s Shenzi, Banzai en Ed achter Simba aan om ook hem te 
vermoorden, maar Simba weet net te ontkomen. 

Wanhopig vlucht Simba naar het tropisch regenwoud, waar het stokstaartje Timon en het winderige 
knobbelzwijn Pumbaa hem redden. Door hun open en vrolijke karakter trekt hij een beetje bij. Van 
hen leert Simba de leus hakuna matata: heb geen zorgen. Simba besluit vervolgens zijn oude leven 
helemaal achter zich te laten, overtuigd als hij is dat de dood van zijn vader zijn schuld is. Hij leeft 
een bijna zorgeloos leven in het tropische regenwoud en groeit op van welp tot volwassen leeuw, 
onder toeziend oog van Timon en Pumbaa. 

Ondertussen op de savanne heeft Scar het koninkrijk overgenomen en Sarabi en de leeuwinnen 
voorgelogen over de dood van zowel Mufasa als Simba. Ook de hyena’s doen hun intrede op de 
koningsrots, tot groot ongenoegen van de leeuwentroep. De inmiddels volwassen Nala gaat op een 
dag op jacht naar voedsel en komt terecht in het regenwoud waar Simba is opgegroeid. Terwijl ze 
op Pumbaa jaagt komt ze oog in oog te staan met de volwassen Simba en de twee herkennen 
elkaar. Nala vertelt Simba dat iedereen op de savanne hem dood waant en het rijk is 
uiteengevallen, iedereen lijdt nu honger onder Scars waardeloze bewind. Simba die zich schuldig 
voelt, voelt zich echter vooralsnog niet geroepen om zelf koning te worden, totdat Rafiki die Simba 
ook terugvindt hem middels een visioen van zijn vader uiteindelijk toch tot inkeer weet te brengen. 
Rafiki leert Simba een grote levensles: je kunt van je verleden wegrennen of ervan leren. Ook Nala 
keert terug, samen met Timon en Pumbaa, zodra deze horen dat Simba onderweg is naar zijn 
geboorteplaats. 
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Eenmaal aangekomen in zijn geboortestreek ziet Simba hoe de savanne onder het regime van zijn 
oom tot een dorre en dode omgeving is geworden. Hij is nu echt vastbesloten zijn koninkrijk terug te 
winnen. Ze sluipen de rots binnen en Simba ziet hoe slecht zijn moeder wordt behandeld door Scar. 
Timon en Pumbaa helpen met het afleiden van enkele hyena’s, terwijl Simba naar voren stapt en 
opkomt voor zijn moeder. Door zowel zijn moeder als Scar wordt hij daarop aangezien voor de uit 
de dood herrezen Mufasa. Als duidelijk wordt dat het om Simba gaat is iedereen verrast, inclusief 
Scar die dacht dat Simba was gedood door de hyena’s. Scar zet een nieuwe troef in: hij beschuldigt 
Simba er nogmaals van Mufasa te hebben vermoord, nu tegenover alle andere leeuwen inclusief 
Simba’s eigen moeder Sarabi. Deze kunnen dit niet geloven. Simba voelt zich nu weer zo schuldig 
dat hij niets ontkent. 

Als Simba even later hulpeloos aan een rots hangt, fluistert Scar in Simba’s oor dat hijzelf Mufasa 
vermoord heeft. Simba valt daarop Scar aan en dwingt hem tegenover de hele troep te bekennen. 
Hierop ontstaat een gevecht tussen de leeuwen en de hyena’s. Scar rent laf weg, maar Simba 
achtervolgt hem. Als Simba Scar in het nauw heeft gedreven, beveelt hij hem te vertrekken. Scar op 
zijn beurt probeert alle schuld op de hyena’s te schuiven. Vervolgens hervat hij het gevecht door 
Simba gloeiend heet materiaal in zijn gezicht te gooien. Na een heftige worsteling weet Simba Scar 
van de rots te gooien, waarna de wraakzuchtige hyena’s Scar aanvallen en verscheuren. 

De savanne die grotendeels in brand stond door de bliksem wordt geblust door de regen. Nu er een 
eind is gekomen aan Scars heerschappij kan alles op de savanne zich herstellen; de bomen worden 
weer groen en alles wordt als vanouds. Simba heeft zijn koninkrijk nu terug en trouwt met Nala. De 
gehele troep en de dieren van de savanne kijken toe als Simba zijn plek op de rots opeist, waar 
Mufasa ooit in volle glorie de jonge Simba leerde wat van hem zal worden. De film eindigt bijna net 
zoals hij begon: Rafiki laat vanaf de rots alle dieren een welpje zien, dit keer dat van Simba en Nala. 
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De afdelingen 

Ribbels 
De leiding die voor de ribbeltjes zorgt: 

Fien Vancoillie Pieter Luypaert Femke Vannieuwenhuyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femke 

Blomme 

 

 

Als hulpleiding. 

Telefoon 0491 64 89 01 
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Speelclub. 
De leiding die de speelclub een topkamp gaat bezorgen: 

Felix Falk Lieselotte Dekoninck Hannes Eeckeloo 
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Rakwi 
De übercoole rakwileiding: 
 

Arno Blieck 
 

Julie Debou 
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Tito 
De tito’s krijgen hun nachtzoen van: 
 

Dieuwertje Vanhoutte Stijn Deboysere 
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Keti & aspi 
Het grote voorbeeld voor de keti’s en aspi’s: 
 

Carola Schuyesmans Ruben Heirman 
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Enkele sfeerbeeldjes Bivak 2017 Neerpelt 
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Vertrek en aankomst 
 
Wanneer vertrekken we?  
We gaan door met de trein. Op 1 augustus 2018 worden de speelclubs, rakwi’s, tito’s, ketis 
en aspi’s verwacht om 9u20 aan de voorkant van het station van Torhout om dan de trein te 
nemen naar Haasrode. 9u20 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. Vergeet ook zeker je paspoort en 2 mutualiteitstickers niet. 
  
De ribbels worden verwacht op 4 augustus. Dit jaar gebruiken we een systeem waarbij de 
ouders onderling afspreken om de ribbels te komen afzetten op de kampplaats. Dit kan tussen 
14u en 16u. We voorzien een hapje en een drankje. 
 
Wanneer komen we terug?  
Alle afdelingen komen op 10 augustus terug. We zijn ongeveer om 16u15 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-, dochterlief 
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 €130 vanaf de speelclub en €90 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! 

 



’t Chirogazetje bivakthema ‘the lion king’.   Pagina 12 

 
 

 
’t Chirogazetje chirojaar 2017-2018 Chiro Jomada wijnendale. 

 

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 29 juli tussen 15 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. 

Tip 2: 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 ! 

 

Kampviering 
 

Vanaf dit jaar vindt de kampviering plaats aan ons heem. Dit gaat samen met het 

inleveren van de bagage op zondag 29 juli.  

Om 15u is er een eerste kamptoneel zodat jullie al eens kunnen proeven van het 

thema.  

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

Er zullen hapjes en drankjes verkrijgbaar zijn aan democratische prijzen ten voordele 

van ons kamp. 
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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, keti en aspi): een trekrugzak + matje 

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

postzegels! 

 Wat zakgeld om kaartjes en postzegels mee te kopen 
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 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: confituur 
Speelclub: choco 
Rakwi: speculaas  
Tito en keti: smeerkaas 
Aspi:  peperkoek 
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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! 
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Adres kampplek: 

 
 
 
 
 

Chiro Jomada Wijnendale 
t.a.v. Naam + Voornaam 

Scouts Meerdaal Haasrode 
De Betstraat 21 

3053 Oud-Heverlee 
 

 
  
  

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

Arno Blieck: 0470 05 18 00 

Hannes Eeckeloo: 0493 06 80 77 
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Chirodata 
 

JULI 
8 juli: Chiro + inschrijvingsdag 

 
AUGUSTUS 

1-10 augustus: Kamp vanaf speelclubs 
 

4-10 augustus: Kamp ribbels 
 

SEPTEMBER 
7-9 september: Kermisweekend 

 
 

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) 
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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.  
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Voorstelling kampplaats 
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Spelletjes 
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Mopjes 
 De moeder van Jantje zet een bord soep voor hem op tafel. Ze zegt: "Ik heb het 

tafelkleed net gewassen, dus maak het niet vies! Anders houd ik per vlek twee 
euro op je zakgeld in." Vervolgens gaat ze de keuken weer in. Als ze terugkomt, 
ziet ze jantje met zijn lepel soep uit te smeren over het laken. Woedend 
schreeuwt ze: "Jantje! Wat ben je aan het doen viespeuk?!" Jantje: "Ik maak van 
drie vlekken één vlek." 
 

 Jantje komt thuis met een slecht rapport. "Voor zo'n rapport lijkt een flink pak 
slaag wel op zijn plaats!" zegt vader boos. Jantje antwoordt: "Dat lijkt me een 
goed idee, pa. Ik weet wel waar de meester woont." 

 

 Wat is een skelet in de kast? Antwoord: Iemand die met verstoppertje heeft 
gewonnen! 
 

 Waarom drinken muizen nooit alcohol? Antwoord: Omdat ze bang zijn voor de 
kater! 
 

 Jantje komt terug van de dokter. Zijn juf vraag: 'Wat heeft de dokter je gegeven? 
Een hoestdrankje of pillen?' 'Geen van beide' zegt Jantje 'alleen de rekening!' 
 

 Wat is de overeenkomst tussen een drol en een sinaasappel? Ze komen beiden 
uit warme streken. 
 

 Hoe ver kun je een tunnel inlopen? 
Tot de helft want daarna loop je er weer uit. 
 

 Er is een nieuwe leraar in een klas. Hij wil zien of de kinderen in zichzelf 
geloven. Daarom zegt hij: ‘’wie dom is gaat staan’’. Na enkele minuten …. Tim 
staat op en de leraar vraagt: “denk je echt dat je dom bent” ? Waarop Tim 
antwoordt: “Nee, maar ik vond het zo zielig dat u de enige was die staat!” 
 

 Kristel is met haar moeder in een groentewinkel. Als moeder heeft afgerekend, 
zegt de groenteman: "Pak maar een handje nootjes!"  
Kristel kijkt naar de nootjes, maar doet niets. Dan zegt de groenteman het nog 
een keer. Kristel doet nog steeds niets. De groenteboer loopt naar de kist, pakt 
een hand vol nootjes en geeft ze aan Kristel.  
Buiten vraagt haar moeder: "Waarom pakte je die nootjes niet zelf?"  
Kristel: "Omdat de groenteboer veel grotere handen heeft dan ik!" 
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Kleurplaat 
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Wist-je-datjes? 

 
Wist je dat … 

 We iemand gevonden hebben die de leiding wil komen helpen op kamp? Een 
dikke merci aan R.H.! 

 Het weer een fantastisch kamp zal worden? 

 Het kamp dit jaar plaats vindt in Haasrode? 

 L.D. en Y.F. jammer genoeg niet mee kunnen op kamp? 

 We alle leiding met herexamens veel succes wensen? 

 F.V. soms domme vragen kan stellen: wat is pils? 

 P.L. niet goed tegen ribbetjes kan na een voetbalmatch? 

 F.V. dan toch eindelijk haar rijbewijs gehaald heeft? 4de keer goeie keer! 

 De hoofdrollen het weer schitterend gedaan hebben op het oudersfeestje?  

 We niet kunnen wachten tegen dat het 1 augustus is? 

 De leiding weer een super tof kam voorbereidend weekend heeft gehad? 

 We dankzij F.V. alleen maar cola zero kunnen drinken? 

 F.F. volgend jaar met AFS gaat studeren? Veel succes! 

 P.L volgend jaar revalidatiewetenschappen-kinesitherapie gaat studeren? 

 H.E. volgend jaar … gaat studeren? 

 F.V. volgend jaar … gaat studeren? 

 D.V. volgend jaar biomedische laboratoriumtechnologie: forensisch onderzoek 
gaat studeren? 

 We opnieuw enkele top koks hebben gevonden. 

 Ook leiding graag eens een brief krijgt op kamp. 

 We eigenlijk allemaal een volgeschreven boekje hebben? 

 We een danstalent in de leiding hebben? 

 We onze rijbewijzen in de Aldi halen? 

 Je tegenwoordig al je minnaressen meeneemt op kamp? 

 Shine bright like a diamond? 

 We blij zijn dat je hier bent? 

 Y.F. haar sensoren niet werken? 

 F.VH. moet gaan babysitten? 

 Leidingsweekend tegenwoordig in ons eigen heem doorgaat? 

 Er een mol in de leiding zit? 

 Er nu ook een shift entertainment is op de fuif? 

 F.F. tegen een autospiegel loopt zonder het te weten? 

 Ons werk niet geapprecieerd wordt!!!??? 

 Kevin van temptation island volgend jaar in de chiro komt? 

 ‘goot’ eigenlijk met een ‘d’ geschreven is, toch L.DK.? 

 F.VH. niet veel kan? 

 C.S. naar het klooster gaat? 
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 L.DK. van fristi beter examens kan maken? 

 Bij F.VH. de vliegen in haar neus wonen? 

 We door F.VH. vanaf volgend jaar een tombola hebben met het oudersfeestje? 

 A.B. eindelijk zijn theoretisch rijbewijs heeft? 

 Ons decor op het oudersfeestje niet zo stevig was als we dachten? 

 P.L. pauze belangrijk vindt? 

 F.VH. wel eens in de goot zou willen liggen? 

 We bere goed kunnen blokken in de chiro? 

 F.V. en L.DK. super sportief zijn geworden? 

 F.VH. volgend jaar in de zeeman gaat studeren? 

 C.S. alle liedjes van de Lion King van buiten kan zingen (schreeuwen)? 

 S.D. P.L. heeft geholpen bij het probleem van de ribbeltjes? 

 De leiding dit jaar veel buizen verzameld? 

 F.VH, L.DK. en F.V. echte tv-sterren zullen worden? 

 Het leidingsdansje weer super was dit jaar? 

 Waterspelletjes niet leuk zijn voor de EHBO-leiding?  

 L.DK. moet mee wandelen met F.VH. omdat ze zo ver woont? 

 L.DK. graag met water gooit? 

 L.DK. een nieuw lief heeft namelijk fristi? 

 L.DK. niet graag ne Ronny drinkt? 

 L.DK. als ze een hond ziet weg loopt en tegen de deur loopt? 

 R.H zijn naam “zie een zoon” betekent. 

 R.H een moedervlek in de vorm van een kip heeft. 

 R.H deze zomer drie keer op chirokamp gaat! 

 R.H zijn sterrenbeeld een “Leeuw” is. 

 
 
 

 


