
 
 

CHIRO RAZZMAKKER PRESENTEERT: 

KAMPBOEKJE 2018 WESTERLO 

 



 
 

OPENINGSWOORDJE 
 

Liefste allemaal! 

 

We komen stilletjes aan op het einde van een reeks supertoffe 

zondagen... Maar niet getreurd, want dit betekent dat het 

kamp dichterbij komt!!! Nog even aftellen en dan zitten we 

allemaal volop te ravotten in Westerlo! 

Dit boekje –dat je zeker van begin tot einde én terug moet lezen- bevat alles 

wat je moet weten over het kamp (dé kers op de Chirotaart). 

Dit jaar trekken we met z'n allen naar de zonnige Kempen voor 10, 8 of 6 

dagen plezier, dolle avonturen, epische spelen en lekker eten! 

Dit jaar is de leidingsploeg kleiner, maar hechter dan ooit! Met ons ploegje 

van 9 toppers liggen we nu al 's nachts te zweten en te dromen van misschien 

wel het supermegaformidabelwaanzinnigste kamp ooit! 

Natuurlijk mogen we ook onze kookploeg niet vergeten! Zij zullen weer paraat 

staan om 10 dagen het beste van hun culinaire zelf te geven, waarvoor wij 

én onze hongerige buikjes hen uiterst dankbaar zijn! 

Wij kijken er al met volle teugen naar uit, hopelijk jullie ook! 

Inschrijven maaarrr en tot op kamp! 

Dikke knuffel, de leidingsploeg 

 

 

 

 

 

 



 
 

BIVAKNIEUWS 
Dit jaar trekken we naar de Antwerpse Kempen: Westerlo!!! De kampplaats 

heet 'Ons Heem' en is doorheen het jaar de vaste stek van Chiromeisjes en 

Scoutsjongens. Wie zei dat Chiro en Scouts niet konden verbroederen? 

Ons Heem is een U-vormig gebouw met een verharde binnenplaats. Op het 

buitenterrein zijn nog 2 grasvelden, een strook tentengrond en een 

aanpalend speelbos waarin het mogelijk is om ons kampvuur te houden. 

Voldoende speelruimte is dus verzekerd! 

Hier al enkele foto's: 

  

 

 

 

 

 

 

POOOOOST!  

Voor wie in contact wil blijven met zijn/haar Chirowietje kan altijd op de oude 

manier een brief sturen naar:  

Naam Chirowietje 

Guldensporenlaan 12  

2260 Westerlo (Westerlo) 



 
 

OP BIVAK GAAN IS… 

Samen opstaan en gaan slapen 

Een traantje laten bij het kampvuur 

Elkaar en jezelf beter leren kennen 

Minifuif voor maxipret 

Twee keer zoveel eten als thuis 

De refter doen daveren van ons gezang 

Massages geven aan de leiding 

Elke ochtend warme chocomelk drinken 

Brieven schrijven naar het thuisfront/je liefje 

Bloed zweet en tranen maar vooral veel lachen 

Je afvragen of je die onderbroek nu al aangedaan hebt of niet 

’s Nachts stil zijn 

Afzien tijdens dagtocht 

Een toneeltje voor het slapengaan 

Een onvergetelijke tijd beleven 

Afwassen in plaats van de vaatwasmachine vullen 

Je helemaal kunnen laten gaan 

Lachen tot je in je broek plast 

De diepste geheimen van de leiding ontrafelen 

Slieren opt zwarte zeil met bruine zeep 

Rechtop in slaap vallen 

Elke dag door de leiding ontwaakt worden 

Gewoon zooooo geweldig dat je het niet kan of mag missen 

       Thuiskomen en zeggen: IK HEB IETS MEEGEMAAKT! 

 

                                                          …kortom: bivak is ZALIG!!! 

 



 
 

KAMPTHEMA 
 

 

Jongens en meisjes, chiro rakkers en 

ravotters… kijk ze lopen. Jullie weten wie 

het is. Ze komen naar onze kampplaats toe, 

jullie weten over wie ik het heb. 

De enige echte agenten van de 

buurtpolitie!  

Maak je borst maar nat want dit jaar 

mogen wij de 2 beste agentes van ons 

land ontvangen! Niemand minder dan de 

twee top inspecteurs Tinneke en Floor. 

Samen gaan ze er tegen aan en bestrijden 

ze de misdaden in het onrustige dorpje 

Westerlo. 

Ze hebben maar één doel voor ogen en dat is het dagelijkse leven veiliger 

maken voor iedere inwoner. 

Hun missie: slagen waar iedereen faalt. 

Of is er meer aan de hand? 

 

P.S. er werd een trailer gemaakt voor het kampthema. Ga naar 

www.youtube.com, tik in de zoekbalk ‘Chiro Razzmakker kampthema 2018’ 

of gebruik deze URL : https://www.youtube.com/watch?v=xyU_a_8AQUI.  

Veel kijkplezier!! 

 

 

 

 

 
 

http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xyU_a_8AQUI


 
 

VERTREK EN TERUGKOMST 
 

Vertrek 
 

PINKELS 

 

Jullie worden (samen met jullie ouders) verwacht op woensdag 25 juli om 11u 

aan het kamphuis. Het is dus de bedoeling dat ouders met de wagen hun 

kind(eren) naar het kamphuis voeren. Indien nodig kan er gecarpoold 

worden. We verwachten de pinkels in Chiro T-shirt. Bij aankomst installeren we 

de kamer, kan het terrein samen verkend worden, beantwoorden we nog 

vragen van de ouders… En daarna kan het kamp voor de pinkels ook echt 

van start gaan.  

 

SPEELCLUB-RAKWI’S 

 

Jullie worden samen met jullie ouders verwacht op de bezoekdag op 

maandag 23 juli om 11u aan het kamphuis in Westerlo. Ook voor jullie is het 

de bedoeling dat jullie zelfstandig naar het kamphuis komen. Indien u als 

ouder zelf uw kind(eren) niet kan voeren, mag u dit ons altijd laten weten! Wij 

zoeken dan een oplossing(carpoolen).  

 

TITO’S 

 

Jullie worden op zaterdag 21 juli om 9u30 verwacht aan het lokaal in perfect 

uniform en dit jaar zonder fiets! Vergeet ook zeker jullie picknick niet, drankjes 

en evt. een regenjas/ zonnebril… EN JULLIE BESTE STAPSCHOENEN 😉  

 

KETI’S en ASPI’s 

 

Jullie worden op vrijdag 20 juli verwacht aan het chirolokaal in perfect 

uniform. Zorg dat je zeker een picknick, voldoende drinken, een slaapzak, 

slaapmatje, kussen en basis wasgerief bijhebt!  

 

Keti’s: om 8u15 (met of zonder fiets wordt nog meegedeeld). 

Aspi’s: om 9u met fiets. 

 

Terugkomst 

 
Helaas loopt het chirokamp ook ten einde… Op dinsdag 31 juli keren we 

terug naar Oedelem. We vertrekken om 13u30 aan het kamphuis met de bus. 

Dit wil dus zeggen dat we rond 15u zullen aankomen aan het chirolokaal in 

de Wagenweg. 



 
 

BEZOEKDAG 
 

Velen onder jullie zullen waarschijnlijk wel willen weten waar jullie lieftallige 

Chirospruit zich enkele dagen zal bevinden. Daarom nodigen we jullie uit op 

maandag 23 juli op onze bivakplaats, te Westerlo. 

Iedereen wordt in Westerlo verwacht om 11u00, Speelclubbers en Rakwi’s in 

perfect uniform! Daar zullen de tito’s, keti’s, aspi’s en leiding jullie met plezier 

ontvangen. Om de ontvangst vlot te laten verlopen vragen we aan jullie om 

niet voor 11u00 aan te komen. Ouders van kinderen die niet beschikbaar zijn 

om hun kinderen te voeren kunnen rekenen op collega-ouders. 

We beseffen dat het bezoek op de middag valt, waardoor wij jullie graag 

zouden verwennen met een lekkere spaghetti en dit aan een democratische 

prijs. 

Wij voorzien voor ouders, broers/zussen, leden… een drankje, spaghetti en 

een lekker dessert. Dit om jullie lege magen te vullen vooraleer jullie op de 

terugweg vertrekken, maar ook om onze kas wat te spijzen. Gelieve dit ter 

plaatse te betalen.  

Prijzen: 

- Volwassenen: 10 euro 

- Kinderen: 8 euro 

- Leden: gratis 

 

Dit bezoekje biedt uiteraard ook de mogelijkheid om je chirowietje te helpen 

installeren in de kamer. De oudsten zullen samen met onze vaste koks 

ondertussen zorgen voor de bereiding van de spaghetti. 

Om 15u sturen we jullie terug huiswaarts zodat wij echt van start kunnen gaan 

met ons kamp!  

 

 



 
 

MIJN VALIES 

!!!! Extra dit jaar !!!!!! 

In het kamphuis staan er geen bedden. Joepieeee: op en top kampsfeer! 

MAAR dit wel wel zeggen dat we zelf ons bedje moeten meenemen. Wat 

mag mee op de camion: matjes, veldbedden en luchtmatrassen. Gewone 

matrassen voor op een bed kunnen we niet meenemen in de camion. Heb je 

dit niet? Geef ons een seintje, dan helpen wij jullie verder. 

Afgeven bij de camion-inlading of bij aankomst kamphuis : 

Een pot choco (keti’s, pinkels, rakwi’s en tito’s) of een pot confituur 

(speelclub). 

WAT MOET ER MEE WAT NIET 
Voldoende speelkledij die goed vuil mag worden: T-shirts, korte 

broeken, lange broeken, warme pull, een regenjas, sportkledij, stevige 

schoenen(sneakers/stapschoenen), schoenen die vuil mogen worden, 

voldoende kousen, voldoende ondergoed, je chiro-uniform … (Deze 

kleren voorzie je best van naam want ieder jaar zijn er veel verloren 

voorwerpen)  

Wasgerief om ervoor te zorgen dat je er toch af en toe weer een 

beetje proper uitziet: shampoo, douchegel, washandjes, 

tandenborstel, tandpasta,  kam, bekertje, zonnecrème, handdoeken, 

deo … 

Slaapgerief om na een hele dag vol spel en plezier je in je bedje te 

kunnen nestelen: hoofdkussen, slaapzak, pyjama, je knuffelbeer, 

slaapmatje/veldbed/luchtmatras.  

Pantoffels/ slippers 

Schrijfgerief en postzegels: voor wie het thuisfront op de hoogte wil 

houden. 

Een plastic zak: om je vuile kleren in te stoppen 

Chiro uniform:  de Chiro wil herkend worden! (een extra uniform is 

handig voor als je uniform na een paar dagen vuil is geworden) 

Medicijnen: afgeven aan de leiding of de koks. 

Zakgeld: Pinkels, Speelclub en Rakwi’s nemen maximum 5 euro mee 

Zwemgrief: voor in het zwembad op dagtocht en om (hopelijk) veel 

waterspelletjes te spelen.  

kids-ID of ID-kaart: afgeven aan de leiding! 

Andere: zonnebril/petje, rugzakje voor op dagtocht, drinkbus… 

 

+ OUTFIT VOOR OP DANSAVOND: dresscode = politie en boef 

Snoep/chips/koeken…: 

verstopte lekkernijen zal de 

buurpolitie zeker in beslag 

nemen! 

 

Elektronica: gps-systemen, 

mini-tv’s, radio’s, mp3-spelers, 

GSM’s, Iphones, Ipods, Ipads 

en ander elektronica (vooral 

alles wat met een “I” begint) 

neemt de leiding af en krijg je 

op het eind van het kamp pas 

terug.  

 

Huisdieren:  we hebben al 

genoeg aan Barry.. 

 

Sigaretten en alcohol:  dat is 

ongezond, daar doen wij niet 

aan mee! 

 



 
 

CAMION INLADEN 

Iedereen mag zijn valies komen afzetten aan het lokaal op vrijdag 20 juli 2018 tussen 

18u en 20u30.  

Als je zelf je kinderen voert naar het kamphuis heb je de keuze: zelf de valies 

meebrengen met de auto, of in de camion laden op 20 juli. 

! Iedereen mag max. 1 stuk bagage (+ 1 veldbed/matje/luchtmatras) in de camion 

laden. 

 

 

          EEN BASISDAG OP CHIROKAMP 

      DAGINDELING  

 

07.00 u de vroege vogels onder de leiding ontwaken 

07.15 u    de leiding ontwaakt 

07.30 u    leden ontwaken 

08.15 u    ontbijten 

09.00 u    diensten 

10.30 u   ochtendactiviteiten 

12.15 u    middagmaal en platte rust 

14.00 u    middagactiviteiten 

16.00 u    vieruurtje en vervolg spel 

18.15 u    avondmaal + afwas 

19.45 u    thema 

20.00 u                    bedtijd pinkels 

20.30 u    bedtijd speelclub 

21.00 u    bedtijd rakwi’s 

22.00 u    bedtijd tito’s 

22.30 u   bedtijd keti’s  

23.00u                     bedtijd aspi’s 

23.15 u    leidingskring 

00.00 u    bedtijd leiding 



 
 

LEIDINGSPLOEG 

 

PINKELS 

 

 



 
 

 

SPEELCLUB 

 

 

 

 



 
 

RAKWI’S 

 

TITO’S 

 

 

 

 

 

0478614323 



 
 

KETI’S 

 

 

ASPI’S 

 



 
 

KOKS  

 

♪ Zonder onze koks kunnen wij niet leven, zonder onze koks kunnen 

wij niet zijn! ♪ 

 

 

 
 

 

 

Wij stellen u met trots voor: 

onze vaste waarden van de 

kookploeg! Met een hart voor 

de chiro en voor koken, 

bereiden zij steeds de beste 

kampkost voor! 

Na spel en plezier zullen wij 

steeds ons buikje rond kunnen 

eten. Maar ook voor een klein 

of groter pijntje staan de koks 

altijd paraat! 

 

 



 
 

AFDELINGSWOORDJES 
 

 

 

Beste, coolste, grappigste, enthousiaste pinkels,... dit jaar nemen we jullie mee naar 

het magische kamp in Westerlo!! Voor sommigen onder jullie is het jullie eerste kamp, 

we zullen jullie laten zien hoe het eraan toegaat op een echt chirokamp: een 

kampvuur, vuile spelletjes, toneeltjes maken, koken, ochtendgymnastiek, chiroliedjes 

zingen...  

Heel het jaar door hebben jullie je al kunnen bewijzen als rasechte pinkels! Jullie 

kunnen als de beste Zwarte Zita verslaan, fruitbrochettes maken, Indiaantje spelen, 

Dikke Berta spelen, carnaval vieren en nog zoveel meer!!  

Om jullie warm te maken voor het kamp, maakten wij een rijmpje! Lees jij welke zin er 

verticaal geschreven staat? 

Pak je valies al maar 

In juli staat het kamp daar! 

Niemand willen we thuis laten 

Kijk maar hoe stil het wordt in de Oedelemse straten 

Even zot doen met ons allen 

Laten we vijf daagjes knallen! 

Samen zotte, grappige, vuile, plezante spelletjes spelen 

Of verkleden in ridders en prinsessen in kastelen? 

Precies, het zal een kamp worden om nooit meer te vergeten 

Kom je mee? Maar laat ’s nachts wel niet te veel scheten 

Al die stoere pinkels , dat wordt zeker geen flop 

Met Emmeline en Janne erbovenop 

Pinkels: het kamp wordt TOP 

 

Jullie leiders hebben er alvast heeeeeel 

veel zin in! Tot in Westerlo ! 

 

Kusjes  Janne en Emmeline  

 

 



 
 

 

 

Dag lieve speelclubbertjes 

Na een jaar vol avontuurlijke zondagen: vlaggenroof, quiz, weerwolven, jullie 

lievelingsspel gehaktbal, enveloppenspel, rugby, pang, elkaar in de ogen kijken, 

moppen vertellen, grappige toneeltjes en dansjes, kampen bouwen….  nemen we 

jullie graag mee op chirokamp naar WESTERLOOOO. (het is een super leuk domein 

met veel plaats om te ravotten dus een perfecte plaats voor de speelclubbers!!) 

Chinouk: Als vaste waarde zullen we jou zeker niet kunnen missen kamp! 

Lexi: Zo’n doorzetter en grappenmaker zoals jij kunnen we niet missen op kamp! 

Paulien: Zoals alle andere jaren zal jij zeker en vast weer sterk je vrouwtje staan tussen 

de jongens! 

Arne: Ook jij brengt de groep telkens weer aan het lachen, zonder jou is de 

speelclub niet compleet! 

Kyara: Een spring int veld als Kyara zich zeker en vast rot amuseren op haar eerste 

kamp! 

Sander: We gaan de traditie verderzetten hé Sander, ook dit jaar maken we er een 

superkamp van!   

Senne: Een mopjesmaker en deugeniet als Elias kunnen we zeker niet missen op 

kamp dit jaar! 

Ilan: Stiekem denken jouw leidsters dat jij op kamp een super pleziermaker zal zijn bij 

de speelclub!  

Witse: Aangezien jij ons jongste chirolid ooit was, mag jij de traditie zeker niet 

doorbreken. Zonder jou is niet alleen de speelclub niet compleet, maar ook de hele 

chirobende! 

Janu: Als nieuw lid bij de speelclub ben jij zeker ondenkbaar op kamp Janu! Alleen 

maar ravotten en spelen met je vriendjes!  

Sander: Als bezige bij sta jij iedere zondag paraat voor een stevig potje chiro. Op 

kamp zullen we jou dus zeker niet kunnen missen! 

Elias: Zou jij op kamp ook die grote deugniet/kapoen zijn zoals je tijdens de 

chirozondagen bent? 

Jarne: Zul je op kamp ook zo een slimme tacktieken kunnen bedenken, sterke Jarne? 

Dieuwke: Als ‘one of the girls’ ben jij door je sterke doorzettingsvermogen zeker ook 

‘one of the boys’. Westerlo wacht op jou Dieuwke!  

Anse: Ons klein ,schattig Ansetje, onze schreeuwende spreeuw, een kamp zonder 

jou kunnen we ons niet voorstellen! Tot dan! 

Lotte: Jouw eerste kamp bij chiro Oedelem kan je toch niet missen? Want wij kunnen 

jou alvast niet missen! Je bent een superwoman!  

Margot: Zo rap als een tijger maar ook zo slim als een mus! Hopelijk zien we jou ook in 

Westerlo, Margotje!  

Lhasa: Die deutsche Lhasaaaaaaaaaa, wat ben jij een grappenmaker! Jouw 

leidsters kunnen zich geen kamp inbeelden zonder iemand zoals jij! Spontaan en 

optimistisch. Wat hebben we nog meer nodig in de chiro? 

 

Speelclub, we maken er samen een topkamp van! 

Knuffels van Stiene en Judith  



 
 

 

 

 

Allerliefste rakwi’s van ons, 

 

Eindelijk is het bijna zover, het moment waar we allen naar uit kijken: HET 

KAMPPPPP!!!! Dit jaar trekken we naar *tromgeroffel* Westerloooo!! 

De rakwi leiding kijkt enorm uit naar het kamp, hopelijk jullie ook? 😊 We zullen 

plezier maken, ravotten en het voornaamste: doen wat we thuis niet mogen 

(hihi). 

 

Doorheen het kamp zullen jullie worden getest op jullie rakwi- gehalte. Dit wil 

zeggen dat jullie worden omgetoverd tot echte volwaardige rakwi’s 

doormiddel van super toffe spelletjes. 

 

Om het kamp te doen slagen hebben wij 1 iets nodig: de complete groep. 

Als wij het hebben over de volledige groep dan bedoelen wij natuurlijk onze 

stoere binken: Ferre en de 2 Kyano’s. Maar natuurlijk ook niet te vergeten 

onze toffe meiden: Jutta, Camille, Ine, Chloé, Aiden, Imani, Steffi, Amber, Saar 

en Farah. 

 

Als laatste niet onbelangrijk, vergeet zeker jullie goed humeur niet! We gaan 

er samen een super kamp van maken!! 

 

Kusjes 

De rakwi- leiding 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

Beste thithoww’sss 

 

Hier een kleine motivatie waarom je dit jaar het kamp niet mag missen met 

de fantastische leider Aaren. We hebben dit jaar al vele leuke momenten 

beleefd. En daarom ben ik tot de conclusie gekomen dat we het kamp in 

dezelfde lijn moeten doortrekken of nog beter dat we het kamp legendarisch 

zullen maken, eentje om nooit te vergeten. 

 

Dit jaar zullen we een stapje zetten richting Westerlo en hebben we even 

geluk dat we dit niet met de fiets doen. (Onze fiets hebben we zelf niet nodig 

op kamp dit jaar, dus laat hem maar thuis 😉 )Maar dit wil niet zeggen dat het 

dit jaar een makkelijke doortocht wordt. Ik durf zelf al meer zeggen, zoek 

maar naar je beste stapschoenen want dit jaar zullen we een kleine 

wandeling doen richting het kamphuis. 

 

Briek, Esthée, Liana, Lore, Louise D.L., Louise M., Marie, Marieke, Marthe, Rune, 

Simon, Thibo moge u allen aanwezig zijn. 

 

Groetjes Aaren 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Dag lieve keti’s  

Het jaar is voorbijgevlogen en WAT VOOR EEN TOP JAAR WAS HET WEL NIET! 

Afgelopen jaar lieten jullie nog maar eens zien dat jullie Die Hard chiro 

aanhangers zijn.  

Ik stel voor dat we deze spirit doortrekken naar het kamp en dat we ons in het 

10-daagse avontuur zo hard smijten dat het gehucht Westerlo volledig van 

de kaart wordt geblazen. 

Wat kunnen jullie verwachten?  

Tien dagen vol leute, plezier, legendarische activiteiten, beestige ‘chill-

momenten’, culinaire hoogstandjes van de koks, vette meezingers, een 

fenomenale tweedaagse, een fameus kampvuur, een vochtige dagtocht, en 

elke dag hilariteit verzekerd!! 

Scheer en Smeer jullie kieten maar al in, want het chirokamp wordt Lit!!!! 

dus: 

 

 

 

 

 

 

ik zou zeggen: tot de naaste ké ;) 

EN allemaal 20 juli present voor een MEGA BANGELIJK kamp! 

Xxx 

Jullie leidster  

Lies 

Ps. breng deze kleren zeker mee in je valies: biker-outfit (bv: zwarte kledij, net-kousen, 

stoere bottinen, leren handschoenen, bandana, choker…) en sportieve outfit. 



 
 

 

 

Liefste aspi's 

Samen op kamp gaan, daar heb ik dit jaar enorm naar 

uitgekeken. Hopelijk jullie ook? 

Het kamp wordt hét hoogtepunt van jullie laatste Chirojaar als lid. 

Elke dag grapjes uithalen, 10 dagen zonder mama en papa, eten 

tot we erbij neervallen, van die zalige platte rust dutjes, een 

onvergetelijke tweedaagse, voor een dagje leiding zijn, 

onvergetelijke nachtspelen, kortom: lange dagen en slapeloze 

nachten. Wat willen jullie nog meer? 

Begin jullie valiezen maar al te maken want we gaan Westerlo 

eens op hun grondvesten doen daveren! 

Smeer jullie kieten in, want dit wordt eentje om nooit te vergeten! 

Daar zal ik persoonlijk voor zorgen 😉 

Geniet van jullie laatste kamp als lid, want voor je het weet is het 

gepasseerd! Time flies when you're having fun! xp 

En hopelijk kan ik na dit kamp zeggen: Mission Accomplished 😉 

Dikke knuffels, 

Lize 

 

 

 



 
 

WEDSTRIJDEN 
WIN WIN WIN! Vul deze wedstrijd van jouw afdeling zo goed mogelijk in. Geef jouw 

blaadje af bij je eigen leiding op  kamp. Wie weet krijg jij een toffe prijs op kampvuur-

avond! 

Pinkels 

Laat ons jullie kleurkunsten zien! 

 

 

 



 
 

Speelclub 

Maak een grappige tekening van jullie leidsters. (Stiene en Judith) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rakwi’s 

Raadseltime! 

 

1. Je kan het wel achteraan sluiten maar nooit voorop beginnen, wat is het? 

 

 

2. Twee vaders en twee zonen gaan vissen. Ieder vangt 1 vis. In totaal worden er 

3 vissen gevangen. Hoe kan dit? 

 

 

3. Peppie staat achter Kokkie, terwijl Kokkie ook achter Peppie staat. Hoe kan 

dat? 

 

 

4. Het is rood en slingert door de boom? 

 

 

5. Wat gaat de wereld rond, maar blijft ondertussen in de hoek? 

 

 

6. Je gooit het buitenste weg en kookt het binnenste. Daarna eet je het 

buitenste en gooi je het binnenste weg. Wat eet je? 

 

 

7. Een moordenaar krijgt de doodstraf. Hij mag zelf zijn lot bepalen in de vorm 

van drie deuren. De eerste deur leidt naar een kamer met een valkuil vol 

scherpe pinnen, de tweede leidt naar een kamer vol martelwerktuigen, de 

derde leidt naar een kamer hongerige leeuwen die al jaren niets meer 

gegeten hebben. Welke kamer is het meest veilig? 

 

 

8. Hij die het maakt, moet het niet hebben. Hij die het koopt, zal het niet 

gebruiken. Hij die het gebruikt heeft er geen weet van. Over wat hebben we 

het hier? 

 

 

 



 
 

Tito’s 

Maak een origineel gedicht over de koks waarin je hen bedankt voor al het lekker 

eten op kamp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Keti’s 

Maak een grappige, creatieve, liefdevolle collage van jouw mooiste 

chiromomenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Aspi’s 

Maak een  ‘’CV’’ op waarin je bewijst dat jij de beste toekomstige leidster zal zijn ;-)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

WIST-JE-DATJES 
 

 

 

                                        WIST JE DAT….. 

 

 

 of wist je dit nog niet?? 

 


