
KAMP 2019 BACK IN TIME 

                          (vanaf tito tot en met aspiranten) 

      

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BACK IN TIME! 

Dit jaar gaan we 10 dagen terug in de tijd. Van 29 juli tot 8 augustus 

nemen we de tijdmachine en vliegen we tientallen jaren terug in de tijd! 

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 van onze tijdreizigers en over wat er nu allemaal 

weer wel of niet in de valies moet/mag in zo’n tijdcapsule. 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 eruit? 

Goedemorgen! 

De dag begint om 7u30: dan worden we uit onze dromen 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 ontbijt staan sommige groepen in voor de 

afwas, het terrein of de patattenjas. Deze klusjes worden echter snel 

goedgemaakt door al die fantastische spelen nadien!  

 

Goedemiddag! 

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 buikjes 

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!  

Goedeavond! 

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 spice girls, Sandy’s, Elvis en Madonna 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 onze tijdreizigers 

en zingen we ons kamplied! Daarna schuiven we aan tafel voor de 

laatste maaltijd van de dag: PAP! 

Goedenacht! 

Om 22u is het tijd voor onze kleinsten om naar dromenland te 

vertrekken, na een dikke nachtzoen van de leiding! Om 22u30 zijn ook 

de keti’s moegespeeld. Om 23u gaan de aspiranten slapen. Dan wordt het 

muis, muisstil. De leiding houdt een oogje in het zeil zodat geen enkele 

droom verstoord wordt.  

Voor de mama’s, papa’s, tantes, nonkels, oma’s, 

opa’s, vriendjes, vriendinnetjes en buren 

We weten dat het leuk is om af en toe post te krijgen, maar post sturen 

naar Tsjechië EN terug in de tijd duurt enorm lang en komt niet met 

zekerheid op tijd aan. Indien u toch per sé een briefje wilt sturen, kan je 

best dit doen: 

Een brief vanuit België naar Tsjechië wordt het best aan het begin van 

de periode en als prioritaire zending met 

"A prior"-sticker verstuurd (deze sticker kan je gratis in elk postkantoor 

verkrijgen). 

Tarief 2019 brief tot 50 g, normaal formaat: € 1,46 (frankeereenheid “1 

Europe”). 

Hoe schrijf je naar Tsjechië?  

- naam van de deelnemer 

- naam van de groep + groepsnummer 

Základní škola; Raisova 794 

CZ-252 29 Dobřichovice 

Czech Republic 

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 van Tsjechië bent. 



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

bereiken op de volgende nummers: 

Hoofdleidster : Lauranne Ranne Wuyts  - 0495/89.87.34 

Verantwoordelijke buitenlands kamp : Wannes Bossie Van Bostraeten : 

0497/ 06. 61. 36 

Hoofdleider : Thom Haas De Meutter – 0470/96.57.98 

Volwassen Begeleider : Bert Van Hove – 0476/42 04 78 

 

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

verste delen van het land een internetsite hebben, waarop we dagelijks 

foto’s zullen posten! Surf naar: http://www.chiroheikant.be/kamp !  

 

 

WieWatWaarWanneer? 

Vertrek :  

We vertrekken  29 juli van tito tot aspiranten met de bus! We verwachten 

heel vroeg ’s morgens te vertrekken aan het voetbalveld van FC Heikant 

Dus gelieve allemaal daar te verzamelen en zeker op tijd te komen, 

zodat de bus op tijd kan vertrekken!! Het exacte uur wordt nog 

meegedeeld door de leiding. 

De busrit zal tussen 10u-13u duren, zie zeker dat je iets meeneemt waar 

je je mee kan bezig houden en lunchpakket voor onderweg! 

Aankomst:  

Op 8 augustus komen we terug aan op FC Heikant in de voormiddag. Het 

exacte uur zal twee weken voor vertrek geweten zijn en dan laat de 

leiding dit nog weten aan de ouders! 

 

 



Bagage: 

 

Hier vind je terug wat er allemaal mee moet in de valies en wat je 

beter/MOET thuislaten. Vanwege de beperkte plaats in onze bus vragen 

wij om MAXIMUM 1 valies van 20kg mee te nemen: een valies en een 

sportzak/trekzak; immers, naast de valiezen zouden we graag een berg 

spelmateriaal willen meenemen! De slaapzak mag wel apart in de bus 

gestoken worden, maar schrijf dan wel goed de naam op van uw kind. 

Gelieve ook de slaapzakken niet vast te hangen aan de koffers, dit is 

moeilijker voor de buschauffeur om alles te stapelen. 

Indien je een trekzak moet meenemen (leiding laat dit per groep weten), 

mag je deze als handbagage gebruiken op de bus en kan je daar ook nog 

grote spullen in steken (zoals slaapzak, kussen,…) 

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!  

De valiezen worden tijdens het vertrek zelf in de bus geladen, dus je moet 

niet vooraf de koffers op de chiro afzetten! 

 

Checklist 

 

 Uniform: verplicht  

 Verkleedkledij in het thema Back in time, laat je maar volledig 

gaan!  

 Tito : 70’s als thema om in te verkleden 

 Keti : 90’s  

 Aspi : 00’s 

 Jongleiding : 20’s 

 Kokskes : 50’s 

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



 Warme kledij: lange broek, trui, dikke sokken... (kijk zeker ook eens 

naar het weerbericht zodat je weet welk weer het wordt en zo gepaste 

kledij kan meenemen!) 

 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  

 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 rakwi 

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

volstaat! 



 Trekzak indien leiding dit zegt! 

 Drinkbus: handig voor dagtocht  

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

leiding. Denk er ook aan dat men in Tsjechië met Tsjechische kroon 

betaald!  

 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)  

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

thuis? 

 GSM (voor buitenlands kamp mag de gsm mee, voor af en toe 

iets naar het thuisfront te kunnen sturen, maar deze wordt 

overdag niet gebruikt!!!) 

 snoep 

 Rookgerei (ook vapers) 

 Alcoholische dranken  

 MP3/Ipod/Tablet,… 

 Gameboy/Nintendo,… 

 JE SLECHT HUMEUR! 

 

De leiding heeft er alvast zin in!!! 

 

 



BUITENLANDS KAMP? HUH??? 

Indien je nog niet op de hoogte bent, we gaan om de zes jaar op 

buitenlands kamp. De reizen organiseren we samen met JEKA en 

dit jaar is het Tsjechië geworden! We zitten vlakbij Praag aan een 

mooi riviertje en slapen in twee gebouwen. Ook hier voorzien wij 

leuke kokjes die elke dag lekker koken voor ons. Indien uw kind 

vegetarisch, hallal, veganistische, lactosevrij, glutenvrij,… eet, 

gelieve dit zeker op voorhand aan de leiding te laten weten!  

Verder zullen de dagen niet enkel spelletjes bevatten maar ook 

activiteiten. Deze activiteiten heeft de leiding al voorhand 

vastgelegd en kan variëren tussen kajakken, Fort Boyard, 

rotsklimmen, waterpark,… We zullen ons dus zeker niet vervelen! 

Indien u nog vragen heeft rond het buitenlands kamp gelieve te 

bellen naar de verantwoordelijke van het kamp : 

Wannes Bossie Van Bostraeten : 0497/ 06. 61. 36 

Lauranne Ranne Wuyts : 0495/ 89. 87. 34 

Bert Van Hove (VB) : 0476/ 42. 04. 78 

 

 

 

 

 

 

 



We moeten iets opbiechten! Stiekem zijn wij, jullie allerliefste leidsters, enorme fan van de 70’s en 

van de muziekgroep ABBA. Onze liefde voor de Zweedse popgroep uit de oh zo prachtige jaren 70 

gaat zelfs zo ver dat we het idee in ons hoofd gehaald hebben om zelf ook een groepje op te richten. 

We zingen natuurlijk enkel de nummers van ABBA because ABBA is life en ABBA is love! Of in het 

Zweeds ook wel ABBA är livet, ABBA är kärlek!!  

 

Maaaaaaaar wij zitten dus met een groot probleem. Wa zeg ik? Een gigantisch probleem. ABBA was 

met vier en wij zijn maar met drie. Wat nu?! We hebben al in zeker twaalf hoekjes geweend, maar 

ons verdriet gaat echt niet over. De enige oplossing is dus: een vierde groepslid zoeken. En waar is de 

perfecte plek om dat te doen? OP EEN DIK VET BOOTCAMP IN TSJECHIË NATUURLIJK!!! 

 

Wij zijn op zoek naar de perfecte vierde man voor onze ABBA 2.0 groep. Natuurlijk willen wij niet Jan 

en Alleman in ons groepje. Nee nee nee! Wij willen jävla det (Zweeds voor verdorie) iemand die 

perfect aan onze verwachtingen voldoet. Bij deze zullen we dan ook de verwachtingen ffie 

verduidelijken. 

 

Onze verwachtingen voor ABBA 2.0 - p.s. don’t forget ABBA är livet, ABBA är kärlek 

Om te starten willen we u toch eerst nog de vraag stellen: voulez vous (ah ha) echt wel mee me ons 

op bootcamp?  

En als uw antwoord yes (of ja in het Zweeds) is dan moogt ge verder lezen  

 

● Wij zijn op zoek naar een dancing queen die ni vies is om een danske te placeren 

● Ge moet ons ook wel een beetje kennen en wij u ook want knowing me knowing you ah 

haaaa  

● En zie dat does your mother know dat ge mee wilt op het bootcamp he want we willen geen 

boze telefoontjes  

● We willen iemand die altijd haar best doet, maar ge moet ook ni altijd winnen want the 

winner takes it all en wij willen ook wel nog iets krijgen 

● Ge moet minstens super trooper gek zijn  

● En als het soms ff ni lukt is het ook oké om SOS te roepen 

● Maar vergeet ook zeker niet af en toe te zeggen I have a dream want dromen kan u ver 

brengen 

● Het allerbelangrijkste is dat ge u one of us voelt  

 



Duuuuuus waag je kans want we waren alle drie zeer droevig the day before you came. 

Voldoe je aan minstens een van deze verwachtingen, dan moet ge zeker take a chance on me/us 

want wij willen dan ook wel met u een kans wagen. 

 

 

 

 

 

 



TOPPERS 

Het is midden jaren 70 en zoals gewoonlijk gingen de Toppers van de haa op zaterdagavond weer de 

benen loszwieren in hun lievlingsdiscotheek de Carré. De sfeer zit goed op gang en het beloofd een 

aardige avond te worden voor de zes jonge binken. 

Cayetan merkt al snel op dat Elias zoals gewoonlijk meer aan den toog zit dan op den dansvloer en 

besluit hier iets aan te doen. 

Cayetan: “Elias, da is nu elke week hetzelfde! Komt nu is van die toog weg en laat u is goe gaan!” 

Elias: “Jaja Cayke, da is allemaal gemakkelijk gezegd voor u eh. De tippers hangen verdoeme rond u 

lijf als vliegen.” 

Ondertussen had Kjelle al een glaasje te veel op en probeerde vervolgens een ferme deerne te 

versieren. Na dat dit uitdraaide tot een grandioos fiasco besloot hij zich te mengen in het akkefietje 

tussen Elias en Cayetan. 

Kjelle: “Cayetan, die automarchant heeft eigenlijk wel gelijk. Hoe doede gij da toch?! Gij hebt elke 

week prijs en ikke nooit… Zo kan kik niet zingen, swingen en op de tafel springen ze.” 

Cayetan: “Gelle kunt naa is een stukske bleiten sé! Precies of ge kunt u niet amusseren zonder het 

andere geslacht. Zie naar de Niel en neemt daar toch een voorbeeld aan!” 

De drie tooghangers kijken beamend naar Niel die in volle glorie ‘the robot’ en ‘the funky chicken’ 

uitoefent en daarmee heel de dansvloer inpalmt. 

Niel is de beruchte Jontravolta, hij was de koning van den dansvloer. Maar daarmee kan de rijke Jorre 

niet tegen.  

Jorre: “Hey mislukte pinguïn, stopt is me zo gevaarlijk te zwieren me ai benen, ik wil ni dage mijn 

schoon marchandise beschadigt eh” 

Toen werd het voor iedereen wat te veel en wouden ze gaan afronden. Intussen komen de beruchte 

Viking en de Rosse binnengevallen.  

Viking: “ wa is da voor nen saai boecht hier jom! Kom we gaan ons mannen halen.” 

Rosse: “ TOPPERS! We zijn veut na een graaf discotheek jom…  Ik hem gehoord dat de Tiptiens daar 

een feestje aan't bouwe zijn, we gaan is een loureke doen 😉! “ 

Onderweg naar buiten komen ze de Jules tegen, hij was de beruchte portier van de Carré. Die is een 

grietje aan't zoeken op tinder. Het enigste dat ze moet kunnen is de lasagna van de mama maken! 

Zijn liefde gaat door de maag!  

Jules: “Hey mannen vergeet mij ni eh!” 

Rosse: “ Kom boys! Wij koning Viking en Baas Ros, gaan jullie 10 dagen opleiden tot echte 

discosterren. Hiervoor gaan wij na de Mekka van den disco, Tsjechië.” 

De discoballen 



Dit jaar trekken we met deze diva’s naar Tsjechië. Daar gaan we back to the nineties. Hierbij stellen 

we onze Spice Girls voor: 

 

Amelie aka ‘stalker spice’ 

Amelie heeft de gave om eender welke vreemde terug te vinden op het internet. Ook al heeft ze 

geen Instagram of Facebook, niemand is veilig voor haar! Je doet maar beter niet vroom tegen haar 

op school, want ze heeft de volgende dag al je gegevens gevonden. Zij komt overal achter, desnoods 

via Smartschool…  

Sam aka ‘speelse spice’ 

Voor Sam kunnen we niet genoeg spelletjes spelen. Hoewel ze ook graag eens wat roddels vertelt, 

kan ze nooit lang op haar gat blijven zitten. Misschien is het door deze energieke uitstraling dat ze 

ontelbare jongens kan fixen?  

Flore aka ‘flirty spice’ 

Als er één iemand de jongenszot van de groep is, is het Flore wel. Geen enkele jongen kan aan haar 

charmes weerstaan! Elke week heeft ze wel een nieuwe crush, al zijn er crushes die nooit vergaan 

😉 Het samenspel met de jongens van chiro Pako was dan ook een hoogdag uit haar chirocarrière. 

Misschien moet ze haar skills ook eens aanleren aan de leiding?  

 

 



Fleur aka ‘helpende hand spice’ 

Als er iemand is die altijd klaarstaat om te helpen, is het Fleur wel! Geen vraag gaat ze uit de weg en 

ze springt altijd om de leiding te helpen. Ze is een zorgend type en zorgt dat niemand in de groep zich 

alleen voelt! 

Jade aka Poelie aka ‘nieuwe spice’ 

De Poelie is onze nieuwste aanwinst in de groep. Vanaf dag 1 hoorde ze er direct bij en hebben we 

een extra chirochick in ons midden! Zij heeft de nuchtere kijk op de zaken die de rest van de groep 

soms nodig heeft. Haar eerste weekend weg met de chiro kende geen al te goede afloop, maar dat 

gaan we op kamp dubbel en dik goedmaken. Misschien wel de gsm thuislaten? 😊  

Femke aka ‘dromerige spice’ 

Femke is altijd aan het dromen. Wij vragen ons af waarover. Haar nieuw lief misschien? 😉 Deze 

dagdromen gaan vaak gepaard met binnenpretjes en ontelbare lachbuien. Haar aanstekelijke lach 

laat de leiding ook vaak meelachen! 

Janne aka ‘nieuwsgierige spice’ 

Janne bestookt iedereen constant met vragen. Waar het ook over gaat (the hunger games, het 

kampthema, wat we ’s avonds gaan eten), ze zal het uitspitten tot op de bodem.  Ook is zij een echt 

giechelaar, met haar is er altijd wel iets te beleven 

Clé aka ‘eigenwijze spice’ 

Als we één koppige ezel uit de groep moeten kiezen, is het toch de Clé. Ze houdt zich vast aan haar 

standpunt en zal niet wijken voor de meerderheid. Deze vastberadenheid kunnen we alleen maar 

bewonderen. Ook als het allemaal even te zwaar wordt, zal ze rustig op haar trekzak gaan liggen 

zodat ze niet uitdroogt. 

 

Onder het motto ‘If you wanna be my lover, you gotta get with my friends’ gaan wij met deze bende 

Tsjechië en omstreken onveilig maken! 

 

 

 

 

 

 

 



Are you the one 
 

Voor het meest ambitieuze zijn  vijf alleenstaande mannen geselecteerd, die slecht zijn in daten en 

die binnen tien dagen hun perfecte match moeten vinden. Hierbij wordt nog wel geholpen door 

dagelijkse opdrachten waarbij de deelnemers een date kunnen winnen die kan leiden tot het 

'waarheidshok'. Aan het eind van het kamp zal er een match-up ceremonie plaatsvinden waarbij de 

mannen en zichzelf vermoeden perfect match vastleggen. Na deze ceremonie zal duidelijk zijn wie 

hun perfecte match is en kunnen ze kiezen of ze samen naar huis gaan of dat hun wegen scheiden. 

Hieronder stellen we de geselecteerden mannen  even voor. 

Naam: Zatten Dessel  

Geboortedatum: 9 juni 1976 

Studies: IW 

Foute eigenschap: wil wel maar kan niet veel 

➔ Niet het scherpste potlood in de doos ;)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam:  Strontbeen Stig  

Geboortedatum: 31 mei 1991 

Studies: Moderne  

Foute eigenschap: het vasthouden van iemand zijn balzak 

➔ Homo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: Smerige Smekke 

Geboortedatum: 29 juli 2004 

Studies: LO 

Foute eigenschap: heeft naar verluidt een blauwe tattoo van een penis op zijn 

gootch 

 

 



 

 

 

Naam: Jokke pils  

Geboortedatum: 7 juni 1995 

Studies: koken, kuisen en knutselen 

Foute eigenschap: hij kan den buldozer niet krijgen en heeft in het  

geheim een relatie (met zichzelf?)(facebook official) 

➔ De info van dit bericht werd verkregen op facebook 

 

 

 

 

 

 

Naam: Werner 

Geboortedatum: 7 juni 1995  

Studies: Hout en metaal  

Foute eigenschap: komt niet goed overeen met warme lasagne  

➔ Een slaatje gaan eten is beter als perfect date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Greetings to you Aspiventen from us leiding, 

 

First and forall, thank u for choesing Chiro-haa-roadlines. Welle rijn uit tot ver voorbaa de roet op de 

kap van de werchtervrijwilliger. We zullen elle op gepaste wijze wat info verschaffen over de 

bestemming: Tjechieeje. Olraait, daargaatdiedan. 

Ge moet gene schrik hemme van Tsjechië of Praag. Eigenlijk is da just het zelfde dan oep de hei, hier 

het bewijs: 

✓ Tsjechië (Tsjechisch: Česko), officieel de Tsjechische Republiek (Tsjechisch: Česká 

republika), is een land in Centraal-Europa. → Heikant (oep zen haa’s: de haa), officieel 

Berlaar (oep zen haa’s: balder).   

✓ Voor iet te kopen in Tjechiejee moet ge goederen ruilen met munten, das eigenlijk krak het 

zelfde dan hie. (bijvoorbeeld ne CD gaan kopen bij Guy Lemmens op hest-met voor 3euro). 

✓ Het land bevindt zich in centraal-europa → gelijk de haa zich centraal bevindt tussen lier, 

Aarschot, mechelen en herentals.  

✓ Schone bezienwaardigheden zoals de ‘bottenkapel’, herkend UNESCO werelderfgoed wat 

vergelijkbaar is met het haakants grotteke.  

✓ Wie aan Praag denkt, denkt natuurlijk aan Franz Kafka de duitse schrijver → op de hei 

kunnen welle ook allemaal goe ons plan trekken met schrijven en lezen. Da kunde zien aan 

de goeie verkoop van den boekewinkel 

✓ Qua eten is Tsjechiejee bekend voor zijne guláš, wat vergelijkbaar is me Iris hare vroegere 

knal stoofvlees. Goei gerief, gaat gemakkelijk zijn om daar aan te wennen1.  

Quod erat demonstrandum. 

Voor op de bus kunde best iet meepakken van de effe, nen kebab of pizza. Zodat ge toch iet haa’s bij 

hebt tegen de heimwee.    

                                                           
1 Ik, Ward Lemmens, wil van de gelegenheid gebruik maken om mijn diepgewortelde haat tegenover den bob 
zijn plateau-systeem even kort uit de doeken te doen. Da nietelig gedoe met die schotelkes maakt mij echt 
furieus. Ge staat da in da werm kot scheef te trekken van den hoenger en dan verscheet die meer tijd met die 
plastieke gatschotelkes dan verder te doen met de bestellingen. Nen echte fruturist kan de bestelling van de 
mensen onthouden en terwijl de vettigeste gemeentelijke roddels rond smijten (e.g.Hete tanja).  Bedankt voor 
het lezen. 



vydržte s děvky po deset dní a čichejte kokain! 

Als thema moete u verkleden zoals in het jaar 2000. Aangezien gelle da te joenk voor zet, even een 

kleine kadering van wat er gebeurd is met de millennium-overgang. Der was oep voorhand grote 

paniek  (pc’s gingen crashen,  datum’s sprongen op 0 ,..). Ma suprise suprise kriekenspise da bleek 

achteraf allemaal goe mee te vallen, dus de sfeer was gemoedelijk tot feestelijk wat ook terug te 

vinden is in de dansplaten “walk on water”, “Que si, Que no” en “ freestyler”.   

Zoals ge waarschijnlijk nu al wel door hebt staat er eigenlijk geen extra info in bovenstaande tekst. 

Meer info volgt. 









 

Als de Jaan zich gedraagt, zou het wel eens een tof kamp kunnen worden. 

Ciaokes byekes, 

Surpeme PussymagnetWakkie, King Woute en Kapitein Seppos.  

 

 

 


