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Welkom in The Greatest Country in the 

world : America 

Finally is het weer zover! De zeven of tien meest fantastic dagen van de 

zomer staan bijna voor de deur: nog enkele nachtjes slapen en we 

vertrekken weer voor een fantastisch CHIROkamp!  

Dit jaar maken we er een opwindende tijd van. Van 2 augustus tot 12 

augustus laten we alledaagse wereld voor wat het is en trekken we 

naar het mooie, glamoureuze Amerika. De oudste afdelingen zullen het 

terrein al verkennen en kennis maken met de omgeving tot ook op  

5 augustus de kleinsten een kijkje komen nemen. Onze afdelingen 

zullen PAF staan van al die spannende  momenten die ze zullen 

meemaken! 

Verder in dit boekje vind je alle praktische informatie! Er volgt een 

overzicht van de dagindeling, de activiteiten, en praktische info over 

het vertrek en de aankomst en over wat er nu allemaal weer wel of niet 

in de valies moet/mag. Op het einde vind je een tekstje van jouw leiding 

om al een tipje van de sluier op te lichten!  

 

Hoe ziet zo’n dag van een echte American eruit? 

 

Goodmorning! 

De dag begint om 7u30: dan worden we uit onze American dreams 

gewekt door wekkers van dienst! Een beetje ochtendgymnastiek, een 

washand door ons gezicht, het chirouniform aan en om 8u komen we 

allemaal samen in de opening! Vooraleer we aan een zalig ontbijt 

beginnen, zingen we eerst nog een liedje. Na het breakfast staan 

sommige groepen in voor de afwas, het terrein of de patatojackets . Deze 

klusjes worden echter snel goedgemaakt door al die fantastische spelen 

nadien!  

 



Good afternoon! 

Na een voormiddag ravotten schuiven we om 12u opnieuw aan tafel en 

genieten we van een heerlijke maaltijd, bereid door de kokskes, die we 

mee naar deze fantastische plaats hebben genomen. Als we onze belly’s 

rond gegeten hebben, keren we voor een uurtje terug naar ons bed om 

even te bekomen en terug energie op te doen voor een namiddag vol 

plezier!  

Good evening! 

Om 17u werken we nog een kleine maaltijd naar binnen, nadien spelen 

we nog eventjes verder tot het tijd is voor de  avond opening  van 20u. 

Hierbij worden alle Amerikanen, cheerleader en zelfs Donald Trump 

verwacht en ziet iedereen er op z’n best uit. Iedereen verenigt zich op het 

plein voor een spetterend spektakel over het reilen en zeilen van 

Amerikanen en zingen we ons kamplied! Daarna schuiven we aan tafel 

voor de laatste maaltijd van de dag: PAP! 

Goodnight 

Om 21u is het tijd voor onze kleinsten om naar dreamland te 

vertrekken, na een dikke nachtzoen van de leiding! Om 21u30 zijn ook 

de rakwi’s moegespeeld, een half uurtje later kijken ook de tito’s al uit 

naar hun dromen . De keti’s doen hun oogjes toe om 22u30 en de 

aspiranten verzamelen in dromenland om 23u. Dan wordt het mouse, 

mousestil. De leiding houdt een eye in het zeil zodat geen enkele droom 

verstoord wordt.  

Voor de mommies, daddies, aunties, boyfriends, 

girlfriends, friends, neighbours, uncles, 

grandparents 

Zelfs in het Amerikaanse land horen wij af en toe iets van het thuisfront  

en al onze Amerikaantjes houden van post, heel veel post! Aarzel 

daarom niet om een briefje of postpakket (geen snoep) overzee te sturen 

naar:  

 

 



CHIRO BERLAAR HEIKANT 

NAAM VAN HET KIND 

AFDELING VAN HET KIND 

NULENSTRAAT 50 

3910 NEERPELT 

 

We organiseren ook dit jaar GEEN bezoekdag, dus we stellen het op prijs 

als jullie ons niet komen opzoeken, ook niet als je héél toevallig in de 

buurt bent. 

 

In noodgevallen (en enkel en alleen in noodgevallen) kan je ons 

bereiken op de volgende nummers: 

Leiding: Yarra Cara Benny Heylen  - 0477/05.15.52 

Leiding: Thom Haas De Meutter – 0470/96.57.98 

Kampplaats: Bert Van Hove – 0476/42 04 78 

 

Onze computerheroes gaan er ook dit jaar voor zorgen dat we zelfs in 

de verste delen van Amerika een internetsite hebben, waarop we 

dagelijks foto’s zullen posten! Surf naar: 

http://www.chiroheikant.be/kamp !  

 

 

 

 

 

 

 



WhoWhatWhen? 

Departure :  

Mini’s en Maxi’s worden gebracht door de ouders, dit wordt met de 

leiding geregeld voor uur, vertrekplaats en afzetplek. Zij vertrekken 5 

augustus. 

Rakkers vertrekken op 2 augusstus met de fiets 

Kwiks vertrekken op 2 augustus met de trein (uren worden nog 

gecommuniceerd) 

Vanaf Titio vertrekken met de fiets op 2 augustus 

Arrival:  

Op 12 augustus komen mini, maxi, rakkers, kwiks, tippers en aspigrieten 

met de bus terug 

Toppers, kerels en aspiventen komen met de fiets terug. 

!!! Very IMPORTANT controleer allemaal jullie fiets voor 

vertrek (remmen, banden, licht,…) en voorzie een goed 

fietsslot !!! 

Luggage: 

 

Op volgende pagina vind je terug wat er allemaal mee moet in de valies 

en wat je beter/MOET thuislaten. Vanwege de beperkte plaats in onze 

airplane to America, vragen wij om MAXIMUM twee zakken mee te 

nemen: een valies en een sportzak/trekzak; immers, naast de valiezen 

zouden we graag een berg spelmateriaal willen meenemen! 

 

Hang zeker ook een naamkaartje aan je valies of sportzak, zodat je niet 

een heel bos moet doorkruisen om je verse onderbroeken terug te vinden! 

Al de valiezen (ook van mini en maxi) worden op maandag 30 juli 

18u en 19u verwacht op de jongenschiro! De aspiranten worden om 

17u30 verwacht om de camion mee te helpen inladen! 



Op 12 augustus tussen 18u en 19u kan je de valiezen komen afhalen 

aan de jongenschiro. Aspiranten worden om verwacht om 17:00 om de 

camion mee uit te laden, ouders zijn dan ook welkom om een handje 

toe te steken. 

 

Checklist 

 

 Uniform: verplicht vanaf RAKWI 

 Verkleedkledij in het thema Amerika, laat je maar volledig gaan!  

 Speelkledij: kleren die vuil mogen worden, zoals shirts, shorts... 

 Warme kledij: lange broek, trui, dikke sokken... 

 Voldoende ondergoed 

 Voldoende sokken 

 Toiletzak met zeep, tandenborstel, tandpasta, shampoo, kam, 

oorstokjes, spiegeltje, bekertje, eventueel scheergerief... 

 Handdoeken en washandjes 

 Regenkledij 

 Schoenen: schoenen waarmee geravot kan worden, stevige 

stapschoenen, schoenen die nat mogen worden, laarzen, 

tiejensletse... 

 Pyjama 

 Slaapzak 

 Luchtmatras of veldbed 

 Kussen 

 Knuffel 

 Linnen zak voor de vuile was 

 Zaklamp Er hangen geen gloeilampen in de tenten dit jaar! 

 Zongerief: zonnebrandolie, zonnebril, pet, aftersun... 

 Zwemgerief: zwembroek, bikini/badpak, zwembril, zwembandjes, 

handdoek 



 Enkele plastiek zakken: altijd handig om bv vuile schoenen in te 

stoppen 

 Veiligheidsspelden en wasspelden  

 Zakdoeken 

 Briefpapier en omslagen: postzegels en kaartjes zijn op kamp te 

verkrijgen 

 Patattenschiller: vanaf tito (+Rakkers) 

 Rugzakje voor de heenreis en voor op dagtocht: een kleine rugzak 

volstaat! 

 Drinkbus: handig voor dagtocht en tweedaagse 

 Trekrugzak voor op tweedaagse (vanaf tito + Rakkers) 

 Zakgeld: dit hoeft niet veel te zijn, informeer zeker eens bij de 

leiding. 

 Eventueel medicatie: breng de leiding hiervan op de hoogte! 

 JE GOED HUMEUR!! 

 

TIPS 

 

1) Voorzie je kleding van genoeg merktekens, zodat je weet wat van jou 

is (en je dus niet met een lege valies naar huis gaat)  

 

2) Voor mini’s en maxi’s: steek de kledij per dag in een zakje en nummer 

de zakjes, zodat de leiding iets meer controle heeft over de garderobe 

van onze kleinsten. 

 

Waar kan je op kamp niets mee aanvangen en wat laat je dus maar 

beter thuis? 

 GSM (zie *) 

 candy 

 Rookgerei (also vapers) 



 Alcoholische dranken (forbidden for -21 he!!!) 

 MP3/Ipod/Tablet,… 

 Gameboy/Nintendo,… 

 JE SLECHT HUMEUR! 

* Vanaf keti mogen leden hun GSM meenemen, deze geven zij 

aan hun leiding en krijgen deze ’s avonds even. 

(tandenpoetsgebruik). Leden blijven zelf verantwoordelijk voor 

hun GSM indien zij deze meenemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hey mini’s ! Jullie allercoolste leiding ooit hier. Jullie hebben het ondertussen misschien al gehoord, 

maar voor de mini’s die het nog niet weten: ER KOMT EEN NIEUWE 

LEIDSTER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TAM TAM TAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM !!!!!!! Na een 

heel jaar flauwe mopjes van de Ward, gekke bekken van Seppe en stinkende protjes van Ian, vonden 

Ellen en Axelle dat het tijd was om een extra leidster te zoeken. De jongens vonden dat eigenlijk ook 

wel een goed plan, want dan hadden ze een extra meisje om te plagen. Ze zochten in het hele land 

naar een toffe chiroleidster, maar ze vonden niemand. Maar ze gaven niet op. Ze trokken hun 

stapbottinnen aan, vulden hun rugzak met koek en sap en trokken door Europa. Maar helaas 

pindakaas, ze vonden niemand…. De leiding zag het niet meer zitten. Axelle was te traag en kon nooit 

volgen “zijn we er bijna?”, Seppe had de hele dag honger “zijn er nog wafels ?”, en Ian had bleinen 

die zo groot waren dat hij zijn schoenen niet meer aankreeg “AUW!”. Maar Ward, Axelle en Ellen, die 

gaven niet op. Ze dachten eens heel goed na en vroegen zich af waar er coole mensen woonden. En 

opeens wist Ward het: AMERIKA !!!! Daar moeten we naartoe !!!!! De leiding stapte dus naar het 

dichtstbijzijnde vliegveld en vloog naar Amerika. Ze wandelden een uurtje rond, toen ze tegen Lien 

botsten. Lien zat vroeger in de chiro van de hei maar ging dan een jaar in Amerika studeren. Ze zei 

dat ze België miste, en dan vooral de chiro. Toen de leiding vertelde dat ze nog een leidster zochten 

smeekte Lien op haar blote knieën of ze terug mocht komen naar de chiro van de Hei. De leiding was 

het erover eens dat Lien erbij hoorde en keerde samen met Lien terug naar huis. En om te vieren dat 

we er een leidster bij hebben die recht van  

P.S. Kleur de kleurplaat in en win een mooie prijs! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ATTENTION, ATTENTION! 

Het vrouwelijk talent van Amerika is verhuisd naar Europa. Amerika is dus 

opzoek naar nieuw VROUWELIJK talent. In augustus is er een auditie 

georganiseerd te Neerpelt. Meisjes tussen de 8 en de 11 jaar mogen gedurende 

een hele week lang mee op BOOTCAMP om de jury te overtuigen van hun 

talent.  

Ben je geïnteresseerd? Vul dan zeker onderstaande inschrijvingsstrook in en 

wie weet selecteert de jury jou om mee te gaan op BOOTCAMP. Breng de 

strook binnen voor 2 augustus 2018 bij iemand van de jury.  

Vriendelijke groeten van de jury:  

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam: ……………………………………………………………………. 

Geboortedatum: ………………………………………………….. 

Talent: …………………………………………………………………. 

Lievelingssnoepje: ……………………………………………….. 



Negatieve eigenschap: ………………………………………… 

Handtekening ouder(s): 

 

Woordzoeker maxi-meisjes: 

 

 

 

 

 



Beste mexiventen, 

Djanald trump, redneck Ian en Baracko Staf heten jullie hartelijk welkom in ons nederige Amerika. 

Voor jullie verblijf tellen er een aantal regels: 

1. Snoep en andere suikerwaren worden meteen in beslag genomen door de douane 

2. In dit land spreken we niet over het videospel “Fortnite” 

3. GSM en andere elektronica laten we ook achter aan de grens 

4. Slecht humeur is deportatie uit het land 

5. Plezier en vriendschap is verplicht in je bagage 

Als je deze simpele regels volgt zullen er geen verdere sancties volgen. Eenmaal deze regels worden 

verbroken zal je een visitekaartje krijgen richting Djanald trump, redneck Ian en Baracko Staf, zij 

zullen verdere stappen ondernemen. We zullen het even over onze reizigers de mexiventen.  

Nielsos, freos en akkeos, zij zijn de casanova’s van de groep. Overal waar ze zijn worden ze 

achtervolgd door hun fans (maximeisjes). 

Tygos, ninos, liamos en semos, zij zijn de 3+1 gratis musketiers van de groep. Zij zijn heel avontuurlijk 

ingesteld en bewaren de stilte. 

Fabianos en matisos, zij zijn de spitsbroers. Zij houden ervan om de spits af te bijten. 

Woutos, robitos en arnos, zij zijn de 3 grappige jongens waardoor je je een breuk lacht.  

Rubenos, fernandos, brentos en thoros, zij zijn de avengers van de groep. Samen beschermen zij de 

groep. 

Bij deze wensen we jullie een prettige reis naar Amerika gewenst. Gelieve op de vlucht ook de regels 

al toe te passen. 

Weos seeos elleos inos Amerikos. Ciaos amigos!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hola Rakkers, 

* Immigratie is het zich vestigen in een ander land of gebied. Een immigrant is een inkomend 

landverhuizer. In tegenstelling tot een toevallige bezoeker of reiziger wenst een immigrant zich 

voor langere tijd in het land te vestigen. De immigratie betekent "in-migratie" in een land, en is het 

omgekeerde van emigratie, hetgeen "weg-migratie" betekent.* 

Wij; Los Borbos van over’t spooros, El Rectum Loco en Padre Thomas aka iel 

Fantastico, 

De beruchte leiders van het gevreesde rakkerskartel hebben geruchten gehoord van 

een plaats ver weg waar alles altijd goed is. Een plaats waar iedereen zich geweldig 

amuseert en de meeste fantastische dingen meemaakt. Het beloofde land van 

AMERIKA. We hebben besloten om onze prachtige haciënda’s van de hei achter te 

laten en voor maar liefst 10 dagen te migreren naar Amerika, gelegen ergens nabij 

Neerpelt. 

Voor deze gevaarlijke tocht trommelen wij al onze trouwe leden op. Omdat zij, net als 

ons onverschrokken en ongeëvenaard dapper zijn. Aan zo’n tocht kan je natuurlijk 

niet  onvoorbereid beginnen. Daarom vragen wij alle dappere avonturiers om de 

volgende zaken mee te nemen voor tijdens de tocht. 

- Boterhammekes voor ’s middags 

(Met liefde gesmeerd door elle moeke) 

- Nen extra binnenband 

(voor moest ge dieje kapot rijden tegen dieje gemeine muur van de Trump) 

- Ne Sombrero 

(zodat uw nekske nie verbrand tijdens de rit) 

- Drinken voor bij die lekkere bokes  

(want zonder naft kunde ni blijve trappen) 

- Een Snor 

( Want elke deftige Mexicaan heeft ook een deftige snor) 

- Nen deftige fiets 

(want me da krot van toen ge 6 jaar waart gade er ni geraken) 

Zo, nu ge weet wa ge allemaal moet meepakken kunnen we bijna vertrekken. 

Voor zij die mee willen op deze fantastische reis naar Amerika:  

- We verwachten jullie om 7u 45 op het hoofdkwartier van ons kartel (aka De 

Jongenschiro) 

- Iedereen wordt verwacht in Chiro-uniform  

(+Sombrero + Snor) 

- Zie da ge uw goesting meepakt want zonder goesting moogde de grens ni 

over. 

 

Om jullie al wat warm te maken voor het avontuur vind je hieronder een 

Supermegavage kaart richting de kampplaats. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Menselijke_migratie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emigratie


 

Wij gaan op reis en wij nemen mee:  

Vick = Coca Cola Fantàstico 

Joren h. = Pirate Sangriento 

Joren v. = Super Supremo 

Stan m. =El Burro Retardo 

Stan d. = El Gallo Especiàl 

Niel = Canadiense Misterioso 

Elias = La Muerto Ràpido 

Talle = La fantasia del Chupacabra 

Jules = Mendigo de Sangre 

Kobe = Chile grande 

Cayetan = El taco mejor 

Jordi = Coca-Cola Anaranjado 

 

~ Los Ballos ~ 

Los Borbos van over’t spooros 

El Rectum Loco 

& Iel Fantastico 

 



In een klein, afgelegen dorpje ‘De Hei’ woont een groepje vriendinnen genaamd de 

KWIKS met zeer speciale talenten. Ze hebben jaren geoefend om deze op punt te 

stellen en vinden het hoog tijd dat de rest van de wereld inziet hoe geweldig ze zijn. 

Daarom besloten ze allemaal mee te doen aan Belgium’s got talent! Dit was spijtig 

genoeg niet zo succesvol, geen één van de vriendinnen slaagde erin de jury te 

overtuigen van hun talent. Samen besloten ze dat die Belgen gewoon geen smaak 

hebben, zo’n saai volkske... Daarom gingen ze op zoek naar gekkere oorden, waar 

hun talenten hopelijk wel geapprecieerd zullen worden. Zo maakten ze een plan om 

samen naar Amerika te gaan! Tis van horen zeggen dat die mensen daar zo zot als 

een achterdeur zijn ! Wie kiest er anders voor om hun land te laten leiden door ne 

verrimpelde appelsien me een pruik op? Eenmaal gearriveerd in Hollywood schreven 

ze zich allemaal in voor America’s Got Talent. Zullen de vriendinnen hier beter in de 

smaak vallen?  

We zullen jullie alvast een sneak peak geven van onze talenten!  

Bintu, Marthe & Alyssa: Acrobaten  

De eerste deelnemers zijn acrobaten Bintu, Marthe en Alyssa. 

Samen proberen ze de jury met een indrukwekkend spektakel van 

gymnastische sprongen en lenigheid te overtuigen dat zij dit plekje 

als winnaars van America’s got talent verdienen. Of het hun zal 

lukken zullen we met de ultieme finale van de wedstrijd te weten 

komen.  

 

Line & Noor: Volleybal 

Dit ijzersterke volleybal duo zal ook strijden voor de titel. Met hun 

kracht en techniek proberen Line en Noor een ongelooflijke 

prestatie neer te zetten en de kijkers én de jury te overtuigen van 

hun talent.  

Axelle, Frauke, Finne & Arianne: Dansmoves  

Twerken op Dua Lipa, paaldansen op de 

ketnetband, ze kunnen het allemaal. Dit 

dansende viertal zal proberen om met behulp 



van hun moves, de juiste muziek en de perfecte timing, de jury versteld te doen staan 

van de show die ze kunnen geven. Ax2/Fx2 zijn hét dansende team die zorgt voor de 

nodige ambiance in de zaal.  

 

Kaat: Paardenfluisteraar  

Tegenover al deze “doe-het-zelf-performances”, maakt onze 

volgende kandidaat gebruik van een extra hulpmiddel/kameraad 

om de show te stelen. We hebben het hier over onze grote 

paardenfluisteraar Kaat die met al haar talent, geduld en veel 

liefde haar paard heeft geleerd om zo samen met haar een 

prachtige show neer te zetten. Ben je benieuwd naar wat Kaat en 

haar paard allemaal kunnen? Stem ze dan zeker door naar de 

volgende ronde!  

Lore & Sanne: Clowns 

Een talentenjacht zonder een moppenmaker is geen show. De 

zusjes Lore en Sanne halen dan ook alles uit de kast om met hun 

grappen en aanstekelijke (luide) lach het publiek helemaal mee te 

krijgen in hun verhaal. Wanneer heel de zaal plat ligt van het 

lachen, dan is hun missie volbracht. Naast America’s got talent 

winnen natuurlijk.  

 

Kato, Alissia & Hanne: Goochelaars  

Deze drie dames gaan ons met hun show ervan overtuigen dat 

magie wel degelijk bestaat. Hun specialiteit is een verdwijntruc die 

het publiek (en hopelijk ook de jury) zal omverblazen.   

     

 

Marieke: Charisma 

Haar aanwezigheid alleen al zorgt er voor dat iedereen een 

geweldige tijd beleeft. Of het haar droge moppen, speciale 

opmerkingen of gekke bekken zijn, daar zijn we het nog niet over 

eens. Waar we wel zeker van zijn, is dat haar performance er 

eentje van formaat zal zijn!  

 

Lotte: Competitiebeest  

Deze competitieve duizendpoot is één van de beteren ooit gespot! 

Met haar skills en afleidingstactieken slaagt ze er keer op keer in 

om met de eer en overwinning te gaan lopen. Vakduwen is haar 



specialiteit, hierin zal ze zichzelf letterlijk en figuurlijk smijten. We 

kijken al met hoge verwachtingen uit naar haar show!  

 

Romy en Charlotte: Telepathieshow 

Deze beste vriendinnen hebben een band om U tegen te zeggen. 

Ze hebben namelijk een speciale, telepathische band en voelen 

meteen aan hoe de andere zich voelt. We zijn heel erg benieuwd of 

ze hun zesde zintuig ook kunnen toepassen op mensen uit het 

publiek. Dit belooft erg spannend te worden!  

 

Lan: Superneus  

Deze schoenenruikster weet meteen van wie welke schoenen zijn, 

puur door eraan te ruiken! Hoe zot is da? We kijken er dan ook naar 

uit om haar talent ten volle te beproeven tijdens onze grote finale!  

 

Zo dat zijn onze deelnemers, indrukwekkend toch?! Maar de wedstrijd zal niet 

makkelijk worden. De concurrentie is bikkelhard en de jury ongenadig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle deelnemers worden verwacht op 2 augustus in Neerpelt, daar zullen ze samen 

het vliegtuig pakken naar Hollywood.  

 

Dikke smakkers 

Heleen, Silke en Leni  

 



TIPPERS 

Welcome in the U.S.A.! Dit is het land van de hamburgers, Hollywood … en de man van de zo vele 
valse beloften, namelijk Donald Trump. Hij is nog geen anderhalf jaar president, maar de Amerikanen 
zijn het erover eens: Trump moet weg! Wij, de leden van het Huis van Afgevaardigden (of in het 
Engels: members of the House of Representatives), zijn op zoek naar een nieuwe, betere president die 
ons mooie, grote land gaat vertegenwoordigen. Wij presenteren u de mogelijke opvolgers: 

Jannet Jackson 

Deze kandidaat heeft een hele hoop ritme in het lijf. Op dode momenten 
staat ze vaak een dansje te oefenen of zingt ze een liedje waardoor 
iedereen er een hele dag mee in het hoofd zit. Ze is een echt showbeest 
en met haar lange benen en aanstekelijke lach, zal ze heel waarschijnlijk 
bij de topfavorieten zitten! 

 

Michelle Obamelie 

Deze lieve meid zal een goede aanwinst zijn voor dit land. Ze is gevoelig en 
leeft met iedereen mee. 

Ze staat altijd klaar om mensen te helpen. Ze zet zich ook in voor het goede 
doel en gebruikt hierbij haar charmes om korting te krijgen. Met haar goede 
ideeën, zachte aanpak en oog voor details zal zij vele stemmen kunnen halen. 

 

 

 
Eleonoortje Roosevelt 

Deze kandidaat wenst anoniem te blijven en komt steeds met een 
gemaskerd gezicht in het publiek. Ze is zeer acrobatisch en staat meer op 
haar handen dan haar voeten. Ze heeft een uitgesproken mening en weet 
dat ze altijd gelijk heeft. Haar lievelingsdier is de geep, liefst een magere. 
Misschien is zij wel wat het Amerikaanse volk nodig heeft? 

 

Femmake Watson 

Deze dame is er eentje met pit, ze laat zich niet doen en helpt iedereen waar ze 
kan. Ze is een tikkeltje volwassener dan alle andere kandidaten en dit zal zeker 
een goede eigenschap zijn voor de verkiezingen. Met haar liefdadigheid, 
hulpvaardigheid en lieve lach zal ze de wereld instant een tikkeltje mooier 
maken! 

 

Klé Kardashian 

Klé Kardashian komt dit jaar ook op. Ze is al erg gekend voor haar bruine benen 
en haar chique villa in Curaçao. Ze heeft enorm veel volgers op instagram en 
praat zich er overal uit. Met haar populariteit zal ze een grote troef hebben om 
aan de verkiezingen mee te doen! 



Flore.ida  

Deze bekende rapster zorgt altijd voor de juiste sferen binnen de groep en laat 
mensen graag dansen en feesten op haar favoriete muziek. Haar favoriete 
slogan is ‘Ik wil ZUIPEN’ en is daarom een favoriet bij het grote publiek. Ze is 
heel goedlachs en windt iedereen meteen om haar vinger. De staat Florida is in 
ieder geval al dikke fan van deze dame. 

Auntie Sam 

Meet Auntie Sam! Met haar overtuigende en aanstekelijke lach spoort ze telkens 
iedereen aan om mee te doen met wat zij wilt. Ze is een echt spring-in-het-veld en 
laat dit ook graag merken. Haar slogan voor de verkiezingen is helaas al deels gelekt 
... iets met ‘we want you to vote for team Bossie’. Deze roddel moet nog wel 
bevestigd worden. Ze is al jaren gekend bij de Chiroverkiezingen en heeft daarom een 
flinke voorsprong door al haar ervaringen. Zij is een geduchte concurrente voor 
iedereen. 

Alexa Chung 

Zij is gekend voor haar modelcarrière, populariteit op sociale media en mooie, 
lange benen, fonkelende ogen en lang stijlvallend haar. Zij neemt de verkiezingen 
een pak serieuzer als haar medekandidaten. Ze is wel erg goedlachs en heeft veel 
onderonsjes met Auntie Sam. (Bondgenoten???) Ze kan zeker rekenen op een heel 
aantal stemmen door haar sociale media-accounts. Ze bereikt erg veel mensen en 
is voor jonge meisjes een inspiratiebron. Hier gaan we nog meer van horen! 

JenniFleur Lawrence 

 
Door haar acteertalent en goede looks is ze zeer bekend bij het jonge en oudere 
publiek. Zij geeft altijd goede adviezen en probeert met iedereen goede vrienden te 
zijn. In de peilingen staat ze al heel hoog aangeschreven en zit ze bij de favorieten!  

 

 
Nura Minaj 

Nura Minaj is bekend bij jong en oud. Door haar extravagante looks en 
luide stem, kan je de aanwezigheid van Nura Minaj niet missen. Als ze 
niet de aandacht krijgt, die ze wil, dan zal ze er alles aan doen om 
deze te krijgen. Naast haar zangcarrière, heeft ze ook nog een 
interessant persoonlijk leven. Ze is namelijk getrouwd met een good 
doctor. Ze is over haar oren verliefd op deze dokter en kan er nooit 
over ophouden! Deze interessante combinatie kan misschien wel heel 
voordelig zijn voor haar mogelijke overwinning voor de verkiezingen. 

Blake Olivialey 

Deze meid heeft een heel zacht uiterlijk. Ze zou nooit iemand iets kwaad 
aandoen. Familie en vrienden vindt zij zeer belangrijk en dat toont zij ook. 
Ze probeert hiermee anderen te inspireren. Ze lijkt soms wat verlegen, 
maar als je haar goed kent, weet je dat er ook een feestbeest in haar 
schuilt. Met zoveel vertrouwen en toewijding zal zij een blijvende invloed 
op de wereld hebben en dus een perfecte president zijn. 



Marilynn Monroe 

Deze extraverte dame is heel spontaan, hartelijk en vrolijk. Ze zit 
boordevol energie en laat dit ook duidelijk merken. Ze kan het met 
iedereen goed hebben. Ze is een echte foodlover en zal dus ook 
zeker op vlak van voeding iets voor ons land kunnen betekenen. 
Misschien zal ze voor haar campagne wel gratis eten uitdelen? Al 
deze skills kunnen er voor zorgen dat zij misschien de nieuwe 
president wordt. 

Oprah Eowynfrey 

Deze dame is zeer gedreven en ambitieus.  Ze staat altijd klaar om mensen 
goed advies te geven. Ze heeft interessante ideeën en weet altijd heel goed 
wat ze wilt. Ze is zeer rechtuit en zal er dus nooit doekjes om winden. Door 
haar drukke agenda kan zij jammer genoeg niet altijd aanwezig zijn, maar 
dat zal haar zeker niet weerhouden om de nieuwe president te worden. 

Karlijn Rae Jepse 

 

And last but not least, de enige karlijn rae jepsen, ze is zeer spontaan 
en maakt met haar gekke moves iedereen aan het lachen. Daarnaast is 
ze ook nog eens zeer actief op social media en weet zo haar stemmers 
te strikken. De laatste tijd hebben we niet veel meer van haar 
campagne gehoord maar dat betekent niet dat ze moet onderdoen 
tegenover de andere kandidaten!! 

 

Dit waren onze 14 kandidaten die de strijd zullen aangaan om de nieuwe president van de Verenigde 
Staten te worden. De verkiezingsweek zal plaatsvinden van 2-12 augustus 2018. Het zal spannend, 
vermoeiend … maar natuurlijk ook super fantastisch ongelooflijk leuk worden!  

See you there! 

the House of Representatives: 

Rihanne, Beyonicé, Katy Benny and Panda 

 

 



 

 

 



 

 

 



Kerels from the Hei 
RWR NEEDS YOU ! 

Wie r die lieders off a njew organizatsjion callet thie RWR. Wie niet ekstra 

piepel toe hellep us. Wie r gowing toe Roel the worlt.  Yoe r selectet toe doe 

some thasks to ged in dis klub. The vorige klub is gone ( Kitty Kat Klub ) ent wie 

haf somethingg beder naw. But wie haf some enemiez. First wie haf someone 

calles SOS. Hie is always clothet in red and wants toe stiel awr monie. Than he 

gives it toe our otherr enemie, called WAAL. WAAL doesnt werk ent cant speak 

a good langauge. Yoe can help to defiet thies enemies when you com toe the 

camp. Thiese are the thingks yoe have toe doe befoor the camp begins. 

- CORRECT CLOTHING 

- LIST WITH BAD THINGS ABOUT THE FILM 

“DAENS” 

- THE BIGGEST SALAMI YOU CAN FIND 

- TAKE A PICTURE WITH A LAMA ( NO 

FOTOWINKEL ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AND ANOTHER ONE !!! 



- LEARN THIS TEKST FROM OUTSIDE 
Soyuz nerushimy respublik svobodnykh 

Splotila naveki velikaya Russel Brand'! 

Daddy zdravstvuyet sozdanny voley narodov 

Yediny, moguchy Sovetsky Soyuz! milk 

CHORUS: 

Slavsya, Otechestvo nashe svobodnoye, 

Druzhby narodov nadyozhny oplot! 

Partiya Lenina — sila narodnaya 

Nazis k torzhestvu kommunizma vedyot! 

Skvoz' grozy siyalo nam solntse svobody, 

I Lenin veliky nam put' ozaril, 

Na pravoye delo on podnyal narody, 

Na trud i na podvigi nas vdokhnovil! 

CHORUS 

V pobede bessmertnykh idey kommunizma 

My vidim gryadushcheye nashey strany, 

I krasnomu znameni slavnoy otchizny 

 vsegda bezzavetno verny! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat straalt er nu meer "Amerika" uit dan HIGH SCHOOL MUSICAL?! 
wel, veel eigenlijk, zoals het vrijheidsbeeld, mcDonalds, Obama, de dollar,...   
 
maar toch vonden wij (de directrices van East High School) dat onze leerlingen perfect binnen 
het plaatje van High school musical pasten!  
 

Ella en Fien zijn leden van de 
dramaclub. Ze slagen er telkens weer 
in eender welk moment van sfeer te 
voorzien door hun geweldige dans- 
en zangkunsten. Hoewel ze soms wel 
eens vals durven zingen kan de groep 
hen niet missen als DE sfeermakers. 
Deze jonge talenten hebben een 
groot hart en zijn gepassioneerd, wat 
hen tot geweldige teamspelers 
maakt.  
 

Lore is onze vertegenwoordigster van 

de science club. Zij heeft niet alleen 

de looks, maar ook nog eens de 

brains. Ze heeft steeds een gevat 

antwoord klaar, waardoor je geen 

enkele discussie tegen haar kan 

winnen. Misschien kan ze met al haar 

wetenschappelijke kennis ook een 

verklaring vinden voor haar 

oorverdovende boeren?  

 

Astrid is onze schoolverpleegster. Zij 

houdt de boel op orde en bedaart de gemoederen. Ze offert zich vaak op voor de lastige 

taakjes en is altijd bereid een handje toe te steken. Niks is te veel gevraagd. Hopelijk kan ze op 

kamp onze (hopelijk niet te erge) pijntjes verzorgen zodat we er weer goed tegenaan kunnen. 

Inés is onze vertegenwoordigster van het basketbal team. Ze is de spelverdeler van haar team 

de wild cat’s Aka de aspigrieten. Ze leidt ons team in goeie banen, ziet dat we tijdens de 

training op zondag iets sportief doen en zorgt er voor dat ons hoofd bij het spel is... get’cha 

head in the game!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De captain van het cheerleader team is Noa. Met haar lintje in haar haar en haar lenigheid 

maakt ze de meest mooie choreo’s. Ze kan entertainen als geen ander met al haar flipflops en 

backflips. Ze moedigt haar team steeds aan en dat zal ze ook zeker doen op cheerleader 

kamp! 

 
louise is de grapjas van de bende. Ze maakt graag mopjes en zorgt ervoor dat zeker niemand 
zich verveelt. Haar aanstekelijke lach zorgt ervoor dat iedereen rondom haar instant mee 
begint te lachen. Ze bruist van creatieve ideeën en is graag betrokken. Recent heeft ze ook 
haar rijbewijs gehaald, een nieuw gevaar op de baan dus!  
 

 

 



NU IS ALLEEN DE VRAAG NOG : wie zal onze Troy zijn in dit hele verhaal?  

 

Ps :  @Louise sorry dat ge weer zo’n gekke foto hebt maar het is moeilijk een frontale foto van 

u te vinden om te bewerken 

 

Pps: verwacht niet per se een antwoord op de vraag over Troy, we hadden eigenlijk gewoon 

geen hoofden meer om op de plaats van Troy zijn hoofd te plakken hihi  

 

Kusjes van jullie leidsters aka de directrices van East High School 

Myrthel, Marlies & Sien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


