KAMP 2020
Hamont–Achel

WELKOM BIJ CHIRO HEI TV
Eindelijk is het weer zover! De zeven, negen of tien meest fantastische 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 3 augustus tot 12
augustus laten we de alledaagse wereld voor wat het is en trekken we naar
de gloednieuwe ‘Chiro Hei TV’ studio. De oudste afdelingen zullen de studio
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, 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!

TV-GIDS

08:30
Tik Tak
08:35
Boris en Binti
08:40
Biba & Loeba
08:50
De Wereld
Rond Met
Kaatje
09:00
Wereldbeesten
09:10
Lentebeelden
12:10
Dagelijkse kost
12:25
Blokken

Goedemorgen!
07:30

De dag begint om 7u30: dan worden we uit
onze dromen gewekt door de wekkers van
dienst! Een beetje ochtendgymnastiek, een
washand door ons gezicht, het chirouniform
aan…

08:00

Om 8u komen we allemaal (weliswaar in
bubbels) samen in de opening! Vooraleer we
aan een zalig ontbijt beginnen, zingen we eerst
nog een liedje en wassen we natuurlijk zoals
elke maaltijd onze handen. Na de afwas staat er
ons een leuk dag met fantastische spelen te
gebeuren!

07:15
Kabouter Plop
07:25
Spirit: Samen Vrij
07:45
Wakandy
07:55
De Buurtpolitie Extra
08:10
De Buurtpolitie Extra
08:25
Hallo K3
08:55
Het Middelbaar
12:05
De Buurtpolitie

12:50
Beweeg in uw
kot!
13:00
Het Journaal
13:30
Het Weer
13:35
Iedereen
beroemd
17:00
De Ridder
17:50
Eén voor allen
18:04
Het Journaal
update
18:10
Het Weer
18:15
Dagelijkse kost
18:30
Blokken
19:00
Het Journaal
20:20
Thuis
21:35
First Dates
22:20
Vandaag
23:10
Het Journaal
23:25
Het Weer
23:30
Trust Me
00:24
Keno
00:25
Dagelijkse kost
00:40
Iedereen
beroemd
01:05
Het Journaal

Goedemiddag!
12:00

Na een voormiddag ravotten schuiven we om
12u opnieuw aan tafel en genieten we van een
heerlijke maaltijd, bereid door cateringbedrijf
‘de kokskes’. Als we onze buikjes rond gegeten
hebben, keren we voor een uurtje terug achter
de schermen om even te bekomen en terug
energie op te doen voor een namiddag vol
plezier!

Goedenavond!
17:00

Om 17u werken we nog een kleine maaltijd naar
binnen, nadien spelen we nog eventjes verder
tot het tijd is voor de avond opening.

20:00

Om 20u is het tijd voor de avond opening!
Acteurs, actrices, presentators, nieuwslezers,
figuranten … passeren allemaal nog even langs
de stylist en hair & make-up, zodat iedereen er
op z’n best uitziet. Tv zenders van over de hele
wereld verenigen zich op het plein voor een
spetterend tv-programma vol spektakel! Na het
zingen van ons kamplied schuiven we aan tafel
voor de laatste maaltijd van de dag: PAP!

Goedenacht!
21:00

Om 21u is het tijd voor onze kleinsten (mini en
maxi) om moe maar voldaan naar dromenland
te vertrekken!

21:30

Om 21u30 zijn ook de rakwi’s moegespeeld.

22:00

Tito sluit de leuke dag af om 22u00.

22:30

De keti’s doen hun oogjes toe om 22u30.

23:00

De aspiranten verzamelen in dromenland om
23u. Dan wordt het muis, muisstil. De leiding
houdt een oogje in het zeil zodat geen enkele
droom verstoord wordt.

12:40
Loïc: Zot van
Koken
13:00
VTM Nieuws
13:25
Het Weer
13:35
Familie
14:10
Wittekerke
15:10
America's
Funniest Home
Videos
17:45
VTM Nieuws
17:55
Het Weer
18:05
Loïc: Zot van
Koken
18:20
Echte Verhalen:
De Buurtpolitie
19:00
VTM Nieuws
19:50
Het Weer
20:00
Familie
20:35
Liefde voor
Muziek
21:40
Helden van hier:
corona
22:45
VTM Nieuws
update
23:00
Chicago P.D
23:50
Private Practice
00:35
Qmusic

CONTACT
Voor de mama’s en papa’s, oma’s en opa’s, tantes en nonkels, neven en
nichten, buren, overburen, vriendjes en vriendinnetjes
Zelfs in TV land horen wij graag af en toe iets van onze fans! Aarzel daarom
niet om een briefje of postpakket (geen snoep) te sturen naar:

CHIRO BERLAAR HEIKANT
NAAM VAN HET KIND
AFDELING VAN HET KIND
WITTEBERG 1000
B-3930 HAMONT-ACHEL
Onze tv-artiesten ontvangen heel graag post, maar worden echter niet zo
graag overrompeld met te veel fanmail omwille van de drukke agenda!
We organiseren ook dit jaar GEEN bezoekdag. We stellen het dus 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: Yoni Vervoort – 0492/92 20 96
Leiding: Thomas De Meutter – 0470/96 57 98
Technisch team: Lise Van Dessel – 0495/76 25 81
Onze mediadienst zal er ook dit jaar voor zorgen dat jullie ons avontuur
overal ter wereld kunnen volgen met enkele foto’s.
Surf naar: http://www.chiroheikant.be/kamp !

WIEWATWAARWANNEER?
EN WE ZIJN WEG …
Tito, keti en aspi vertrekken op maandag 3 augustus 2020 richting
Hamont-Achel met de fiets.
Belangrijk: controleer allemaal jullie fiets voor vertrek (remmen, banden,
licht …) en voorzie een goed fietsslot!
Rakwi vertrekken op maandag 3 augustus 2020 met de trein (uren worden
nog gecommuniceerd).
Mini en maxi voegen zich bij de groep op woensdag 5 augustus 2020. Zij
zullen Tv-land bereiken met de trein (uren worden nog gecommuniceerd).
TERUG NAAR HUIS
Mini, maxi en rakwi worden op dinsdag 11 augustus 2020 door de ouders
opgehaald in Hamont-Achel. De exacte tijdstippen alsook de plaats worden
meegedeeld door de leiding!
Tito, keti en aspi komen terug op woensdag 12 augustus 2020.
Indien nog wijzigingen gebeuren, worden die via vele wegen meegedeeld.

BAGAGE
Hieronder vind je terug wat er allemaal mee moet in de valies en wat je beter
thuislaat of je niet mag meenemen. Vanwege de beperkte plaats in onze
camion, vragen wij om MAXIMUM twee zakken mee te nemen: een valies en
een sportzak/trekzak/mini-valies. Naast de valiezen zouden we graag een
berg spelmateriaal willen meenemen!
Niet zo …

Maar zo …

OF

OF

Hang zeker ook een naamkaartje aan je valies of sportzak/trekzak/slaapzak,
zodat je niet een heel bos moet doorkruisen om je verse onderbroeken terug
te vinden!
BELANGRIJK
Alle valiezen (ook van mini en maxi) worden op vrijdag 31 juli verwacht op
de jongenschiro!
- Mini: van 18u tot 18u30
- Maxi: van 18u40 tot 19u10
- Rakwi + Tippers: van 19u20 tot 19u50
- Toppers + Keti + Aspi: van 20u tot 20u30
Gelieve de exacte uren te respecteren om overlapping van bubbels te
vermijden!
Op dinsdag 11 augustus worden de valiezen van mini, maxi en rakwi
meegegeven bij het ophalen in Hamont-Achel. Op woensdag 12 augustus
kan je de valiezen van tito, keti en aspi terug komen afhalen aan de
jongenschiro. Het exacte uur wordt meegedeeld door de leiding.

WAT NEEM IK ALLEMAAL MEE NAAR DE CHIRO HEI TV STUDIO?
KLEDIJ
Uniform: verplicht vanaf RAKWI
Speelkledij: kleren die vuil mogen worden zoals T-shirts, shorts …
Warme kledij: lange broek, trui, dikke sokken …
Voldoende ondergoed
Voldoende sokken
Regenkledij
Schoenen: schoenen waarmee geravot kan worden, stevige
stapschoenen, schoenen die nat mogen worden, laarzen,
tiejensletse…
Zwemkledij: zwembroek of bikini/badpak (eventueel zwembril,
zwembandjes …)
Verkleedkledij in het thema Chiro Hei TV. Elke afdeling heeft een
eigen tv-programma gekregen. Laat je maar volledig gaan!
o Mini: studio 100 + VTM Kids
o Maxi: Ketnet
o Rakwi: Nickelodeon
o Tito: National Geographic / Discovery Channel
o Keti: Reclame / MTV
o Aspi: één
WASGERIEF
Toiletzak met zeep, tandenborstel, tandpasta, shampoo, kam,
oorstokjes, spiegeltje, bekertje, eventueel scheergerief...
Handdoeken en washandjes
SLAAPGERIEF
Pyjama
Slaapzak
Luchtmatras (standaard maat) of veldbed
Kussen
Knuffel
ANDERE BELANGRIJKE SPULLETJES
Fluohesje
Rugzakje voor de heenreis (en voor op dagtocht): een kleine rugzak
volstaat!
Drinkbus
Linnen zak voor de vuile was
Zaklamp → er is geen verlichting in de tenten voorzien
Zongerief: zonnebrandolie, zonnebril, pet, aftersun...

Enkele plastiek zakken: altijd handig om bv vuile schoenen in te
stoppen
Veiligheidsspelden en wasspelden
Zakdoeken (liefst papieren zakdoeken)
Briefpapier en omslagen → postzegels (€1) en kaartjes (€0,20) zijn
op kamp te verkrijgen (Gelieve kleingeld mee te geven, zodat er zo

gepast mogelijk betaald kan worden.)

Zakgeld: dit hoeft niet veel te zijn, informeer zeker eens bij de
leiding!
Eventueel medicatie: breng de leiding hiervan op de hoogte!
Patattenschiller (vanaf tito)
JE GOED HUMEUR!!
Belangrijk:
vanaf rakwi neemt iedereen minstens 1 mondmasker mee
(in een afgesloten zakje)
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 *)
Snoep/koeken…
Rookgerei (inclusief vapers)
Alcoholische dranken
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.

MINI’s
Liefste mini’s
De leiding wil jullie graag een geheim vertellen…
Zijn jullie benieuwd wat er zich in het leidingslokaal
bevindt? De leiding heeft stiekem een TV in het
leidingslokaal staan. Zo kunnen ze na de Chiro nog
even TV kijken zonder dat hun ouders dit weten.
Kennen jullie “Zapper” al? Dat is de sympathieke,
leuke, grappige afstandsbediening van de leiding.
Zapper is geen gewone afstandsbediening. Nee,
hij reist namelijk doorheen alle tv-programma’s.
Dus wanneer de leiding bijvoorbeeld naar het
weerbericht kijkt, staat Zapper altijd gekke bekken
te trekken op de achtergrond.

MAAR… De leiding heeft een groot probleem! Zapper
is namelijk al zijn knopjes kwijt. Hij is waarschijnlijk al
zijn

knopjes

één-voor-één

verloren

in

de

tv-

programma’s waarnaar de leiding keek. Hierdoor is de
leiding heel verdrietig, want nu kunnen ze geen TV
meer kijken!
Zapper vertelde lieve Maya, mama Yoni, gekke
Jonas, glibberige Seppe en gladde Ward dat hij
waarschijnlijk het aan-/uitknopje verloren is op
donderdagavond. Yoni had een idee: “Ik zal snel
naar de programmatie kijken op het internet”.
Maya, Jonas en Ward knikten bevestigend, terwijl
Seppe in zijn neus peuterde.

Volgende programma’s waren die dag op TV: Harry
Potter en Samson & Gert. “Oh ja Hally Pottel, dat
was mega glappig! Ik heb mogen meelijden op hun
bezemsteel als echt tovenaals”, zei Zapper. De
leiding keek verbaasd naar elkaar, want het leek wel
Chinees …

Ze verstonden niets van wat Zapper zei, behalve
Seppe! Hij vertaalde de zin voor de leiding. Het
bleek dat Seppe al jaren Chinees aan het studeren
is om de perfecte bestelling te kunnen maken bij
de afhaalchinees.
(Mini’s, de volgende keer dat jullie Seppe zien,
vraag maar eens dat hij Chinees praat voor jullie!)

De leiding ging dus op zoek naar de aan-/uitknop
van Zapper in de film Harry Potter. Ze trokken hun
toverkledij

aan

en

sprongen

op

de

oude

bezemstelen van de Chiro. Na 2u rondgefladderd
te hebben in de Chiro lokalen en alle spreuken te
leren, vonden ze de aan-/uitknop in het bos.

Helpen jullie Zapper om de andere knopjes terug te vinden? Door op kamp tvprogramma’s na te spelen, kunnen jullie de raadsels oplossen en zo de
knopjes terugvinden!
Wij kijken al uit naar het kamp!
Liefs
Ward, Seppe, Maya, Jonas en Yoni

MAXI MEISJES
Hey lieve maxi-meisjes,

Wij hebben van Ketnet gehoord dat de wrappers ziek zijn geworden. Dit is natuurlijk vreselijk
nieuws want nu kunnen ze jullie favoriete programma’s op Ketnet niet meer presenteren.
Wij dachten meteen aan jullie als de ideale vervangers. We zijn op zoek naar keicoole,
enthousiaste Ketnet wrappers die de zieke wrappers kunnen vervangen.
Maar zo'n wrapper kan je natuurlijk niet zomaar worden. Je moet wel voldoen aan heel wat
eigenschappen, kan jij alle eigenschappen van een echte Ketnet wrapper in deze
woordzoeker vinden?

P.S. Voor het kampthema van dit jaar: Chiro kijkt Tv!, mogen jullie je allerzotste, mooiste of
creatiefste outfit meenemen in thema van een ketnetprogramma, personage,...

Wij kijken er alvast naar uit!! Groetjes Lien, Michelle en Panda ;)

MAXI JONGENS
Het maxi-smurfendorp breidt uit.
Het smurfendorp (x) van Hamont - Achel verwelkomt woensdag 5 augustus een tal van nieuwe
smurfen. Deze smurfen komen vanuit het verre Heikantje. Om de lokale bevolking geen angst
aan te smurfen vindt u in de bijlage een uitgesmurfte beschrijving van de smurfen.
De nieuwe smurfen worden opgewacht door de 4 leidersmurfen van het dorp. Deze hebben de
leiding in de smurftenten en zorgen ervoor dat alles gesmurft loopt.

Als eerste hebben we de enige vrouwelijke smurf namelijk smurfin. Deze
blonde dame zal de nieuwe smurfjes verzorgen wanneer deze gekwetst
raken gedurende de activiteiten. Smurfin staat ook in voor de communicatie
naar de nieuwe smurfen.

Vervolgens hebben we grote smurf. Grote smurf is niet enkel
de “grootste” smurf van het dorp. Grote heeft ook de verantwoordelijkheid
gekregen om de goudpot van het hele dorp te bewaken.

Daarna hebben we Timmersmurf. Deze smurf gebruikt zijn
verbeelding om bouwtuigen te maken. Zo heeft hij onlangs geprobeerd
een boot te maken. (Deze is helaas gezonken). Hij geeft de moed niet op
en werkt al aan een nieuw plan om samen met de nieuwe smurfen en de
andere smurfenleiders een grote creatie te maken.

Als laatste hebben we brilsmurf. Deze smurf voelt zich de
slimste van de smurfen. Door zijn geavanceerde bril kan hij ‘s avonds zien of
dat de smurfjes braaf slapen. Ook heeft hij zich kandidaat gesteld om alle
documenten en toebehoren te verzamelen van de nieuwe smurfen.

Bijlage (de smurfjes)
Warre H Aka de Avonturensmurf van de groep. Deze smurf gaat graag alleen op
ontdekkingstocht. Hij lijkt zich vooral te interesseren in het verkennen van de bomen
van het Heikantse bos.

Warre G of ook wel de fuifsmurf der smurfen genoemd. Van deze smurf is
geweten dat hij altijd wel te vinden is voor een goed feestje. Wanneer de
muziek start, gooit hij graag zijn dansen benen in de strijd.

Grootvadersmurf is de oudste van het hele smurfendorp, hij luistert ook naar
de naam Flavio. Je zou het niet meteen zeggen maar hij heeft doorheen zijn
levensjaren al tal van wijsheid opgenomen en probeert de groep steeds te
helpen met zijn wijsheid.

Milan is de sterkste smurf van de nieuwkomers. Daarom heeft hij ook de bijnaam
Mcsmurf gekregen. Men zegt dat hij zijn enorme spierkracht te danken heeft aan
een drankje genaamd cola. Wanneer hij deze drank naar binnen heeft gewerkt
kan hij zowat alles op tillen.

Verder hebben de smurfen een smurf die werkelijk in alle sporten goed is. De
smurf genaamd Jorre heeft onlangs het Wereldrecord Salto’s achter elkaar doen
nog verbeterd. Ook is hij een echte krak in het voetballen. En om hem in te
halen tijdens het hardlopen zal je je best moeten doen.

Wanneer ze in het dorp spelletjes spelen, lijkt het erop dat het team waarin
Freddy zich bevind altijd wint. Hij is onze gelukssmurf. De leiderssmurfen
vragen zich af ofd at zijn geluk nog langer zal duren hier op het kamp.

Onder de smurfen zijn er ook 2 basketballtallenten. Deze 2 smurfen genaamd
Wout en Stan vormen samen een topduo. Wanneer er basket gespeeld wordt,
zorgen deze twee smurfen voor een geweldige wedstrijd. Ze dromen ervan om
later bij de smurf Giants te kunnen spelen.

Brent is de nieuwsgierige smurf van de groep. Hij wilt steeds op de hoogte zijn van
de laatste nieuwtjes. Ook wanneer iemand van de leidersmurfen een activiteit heeft
georganiseerd, wilt hij als eerste weten wat deze activiteit inhoudt.

Natuurlijk hebben we in de smurfengroep ook een lolsmurf. Max is er niet vies
van om zijn medesmurfen een fars te lappen. Hij loopt altijd met een grote lach
op zijn gezicht doorheen het smurfendorp.

Net zoals de basketballsmurfen hebben ze ook een voetbalsmurf. In het dorp
noemen we Lenne de messi onder de smurfen. Door zijn tactische spel weet hij zo
iedereen voorbij te dribbelen.

Verder hebben we Tibault die steeds boordevol goede ideeën zit. Met zijn
ingenieuze ideeën zou hij de groep vaak verder kunnen helpen. Ook moeilijke
problemen zijn voor hem geen probleem. Enkel is deze smurf zeer verlegen in
groep en hierdoor komen zijn ideeën soms niet tot zijn recht.

Deze smurf is de verzorgste smurf van het hele smurfendorp. Hij vindt het
belangrijk dat hij er goed uit ziet. Maar wanneer er in het smurfendorp vettige
spelen gehouden worden of er wordt in een modderpoel gespeeld, zal hij zeker
niet aan de kant zitten. In tegendeel dan zet Willem zijn verzorgde kant opzij en
duikt hij ermee in.

Wanneer er een feestje gehouden wordt zorgt Siebe voor de goede muziek.
Deze muzieksmurf heeft niet meer nodig dan een tak en enkele objecten om een
waar slagwerk te maken. Hiervan komen dan de mooiste melodieën. De
leidersmurfen wil ook eens testen of hij even goed met een trompet overweg
kan.

Verder hebben we een tamboersmurf. Wanneer Sem op een smurfzondag
aanwezig is weten zijn medesmurfen, dit meestal ook meteen. Hij is een zeer
gedreven smurf en probeert overal de beste in te zijn.

Flor kan soms de verstrooide smurf zijn. Het lijkt erop dat deze smurf vaak met
zijn hoofd in de wolken zit. Hierdoor komt hij na de uitleg van de leidingsmurfen
over bepaalde activiteiten de uitleg nog eens vragen, omdat hij aan het dromen
was. Waarover deze smurf droomt is een vraag voor ons.

De rustigste smurf van de groep is Ruben. Deze smurf trekt zich niets aan van
de drukte van de andere smurfen in het dorp en doet gewoon zijn eigen ding.
Hij gebruikt tijdens het spelen ook vaak zijn verbeelding. Soms lijkt het er op
dat deze smurf elke moment in slaap kan vallen.

De acteersmurf is een geboren talent. De smurf genaamd Maarten is een
echte acteur. Hij houdt graag toneeltjes voor het smurfendorp en voor de
leidersmurfen. Zelf tijdens het spelen van spelletjes blijft hij steeds in zijn rol.

Noah is een echte doorzetter. Hij probeert steeds heel hard zijn best te doen,
maar door zijn geklungel loopt het soms niet goed af. Ondanks zijn onhandigheid
geeft hij niet op en is hij vastberaden en wil slagen in zijn doel.

Als laatste hebben we Nolan. Dit is onze leerlingsmurf. Hij kijkt zeer hard op
naar 1 van de leidersmurfen namelijk grote smurf. Hij wil later net zo wijs en
groot worden als hem. De proefjes die hij tot nu toe heeft gedaan zijn niet
altijd tot een goed einde gekomen, maar volgens grote smurf gaat deze smurf
het nog ver schoppen.

(X) De maxi-jongens hebben KETNET als inkleedthema op kamp.

De leidingsmurfen hebben voor onze smurfjes nog een kleine
opdracht.
Namelijk: los de grote woordsmurfer op. Breng een opgeloste
versie hiervan ook zeker mee op kamp. Want per opgeloste
woordsmurfer wacht er voor de groep een verrassing op kamp.

KWIKS
Allerliefste Kwiks,
De feeën uit Alfea hebben super dringend jullie hulp nodig. Nickelodeon maakt een nieuwe reality
show: Keeping up with the WINX CLUB, maar de feeën die zouden meedoen, zijn plots allemaal
vermist geraakt. Nickelodeon heeft snel nieuwe, knappe en intelligente feeën nodig, zodat ze het
programma kunnen maken. Wij zullen jullie daarom in opdracht van Nickelodeon van 3 augustus tot
11 augustus opleiden tot volwaardige feeën van WINX CLUB, zodat jullie feetjes de hoofdrol kunnen
spelen!! Jullie zijn de laatste hoop en jullie moeten WINX CLUB redden.
Vooraleer jullie volwaardige feeën kunnen zijn, moeten jullie wel voldoen aan een hele hoop eisen.
Jullie moeten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enorm goed kunnen lachen
Kunnen dansen als een echte tiktokker
Kunnen zingen als Ariana Grande (allée ongeveer is ook goed)
Heel lief zijn tegen Lore, Lauranne en Marlies
Matrassen oppompen
Briefjes schrijven naar de andere feeën
Goed meedoen met de spelletjes
Hard kunnen ravotten
Kunnen afwassen als de beste
Oogverblindend zijn (maar dat is al dik in orde)
Goed jullie pollekes kunnen wassen
Kaka doen op een Dixi

Wij weten alvast dat jullie aan al deze voorwaarden voldoen, maar nu volgt de echte test nog. Wij
kijken er al mega hard naar uit om jullie van 3 tot 11 augustus op te leiden tot echte feeën!! Jullie
gaan dat super doen! Vergeet daarom ook niet jullie mooiste feeënjurk mee te nemen.
Greeeeeetz en dikke kussen van jullie super knappe en leuke leiding!!
(WIJ KUNNEN AL NIET MEER WACHTEN OM JULLIE TERUG TE ZIEN)

Rakkers
Hupakeeej!!! We mogen op kamp met deze zotte rakkers.
Zoals we al weten is het kampthema Chiro HAA TV. Waaronder onze groep met
Nickelodeon terecht is gekomen. Dat is goed nieuws, met al die goeie series
zoals spongebob, avatar, …
Maar.. De leiding heeft nog een bezigheidje voor de leden na die saaie
lockdown. Een raadsel dat ze MOETEN oplossen om uiteindelijk een voorwerp
te verkrijgen, met de gemarkeerde letters, dat ze moeten meenemen op kamp.
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Horizontaal
2. Misschien wel de beste
voetballer, aan de traptechniek zal
het niet liggen.
4.

Verticaal
1. Leider 2
3.

5.

5. de nieuwste, maar zeker niet de
minste!
7. Leider 1
8. verwissel de n met een m en dat
zou het wel eens kruidig kunnen
maken
9. hij ziet er het schattigste en
onschuldigste uit, maar pas daar
mee op.
10. duracellkonijn van de groep
12. Hij is niet de 4de leider, al zegt
em het elke zondag opnief
13. W+

-fr

+
6. #1 brawl star speler van de groep
8. Leider 3
11. een beke water in kappe af en
toe en nie meer te pakke
14. De dondergod

TIPPERS
Dit jaar gaan we op kamp met de tv zenders national geographic en en
discovery channel, gelukkige hebben wij al een gekke hoop dieren en goeie
machinerie om ons op weg te helpen!
Tippers:
Lotte en Frauke zijn net papegaaien: altijd veel lawaai bij en hun bek staat niet
vaak stil
Romy en Charlotte zijn als een poes, rustig en lief.
Joke kan soms al eens de bulldog uithangen, want zij durft al wel eens een boos
gezichtje trekken
Bintu, Marthe, Alyssa zijn onze graafmachines want zijn altijd sterk en inventief
Wine en Noor zijn eerder de werkmannen, zij denken na over een goed plan
om dingen aan te pakken
Arianne is dan weer een kieke zonder kop, zij weet soms niet zo goed wat er
aan de hand is
Lore heeft zich vorig jaar op kamp als bewezen als een schattige en grappige
olifant, dus deze komt zeker ook dit jaar van pas
Bieke, Linne, Noor zijn slimme olifanten, zij studeren namelijk heel veel, en
hiervoor heb je een olifantengeheugen nodig
Sanne hangt al eens graag de aap uit en maakt graag mopjes
Lan en Mayke zijn de giraffen van de groep, deze grote meisjes zijn iets stiller
en rustiger, net als de giraffe!
Axelle en Finne zijn onze zwaantjes, zij hebben elke week weer een mooie
outfit aan.
Met dit zooitje ongeregeld en een paar leeuwen als king of the jungle (de
leiding uiteraard) zijn wij klaar om het oerwoud, de werf en alles daartussen
onveilig te maken xd

TOPPERS
Welcome to the jungle
Fieldmedic Thomas

audiovisuele technieken Bukkes

Ian

Wij kondigen met veel vreugde aan dat ons programma dan toch mag doorgaan. Ons programma
gaat over een hoopje kiekenworsten die op queeste* gaan in de wilde jungle. We hopen ons
programma uit te zenden op den National Geographic, maar als ze ons daar ni willen gaan we er mee
naar den PlattelandsTV. Het gaat geen gemakkelijke tocht zijn en we zullen veel gevaar tegenkomen.
Daarom hebben we een team van toppers samengesteld die ons mee gaan helpen om deze tocht tof
en vlot te laten verlopen. Fieldmedic Thomas, audiovisuele technieken Bukkes en Ian (die we
moesten meenemen van de mama) hebben er alvast super veel goesting in! We zullen kort ons team
van worsten voorstellen:

Tank Jules: Hebben we zeker nodig. Handig om van voor op kop te zetten. Ge weet nooit wanneer ge
nen hoop Gorilian people* tegenkomt die ons willen opeten, daarvoor hemme we de Jules nodig
voor die is goe wa bij te leren. Is ook gespecialiseerd in het schuppen van putten en ne put is zoals
we allemaal weten kei cool en super functioneel.
“HOENGER”

Fortnicht Kjelle: Hemme we vooral nodig veu zen snelle en vlotte bouwskills da dem in fortnight
heeft geleerd. Werd ook eens tijd dat dien terug buitekomt. Zen fortnight videokes da dem maakt
werd ons iets te veel maar kan ons wel helpen met het finaliseren van ons programma als we alles
hebben opgenomen.
“Kunde gelle mijn videokes liken?”

Niel (lil tit) Maris: Fanatiek ventje da de groepsfeer zeker in tact kan houden met zijn moppen en
dank memes. Kunde ook nooit kwijtspelen met zen opvallende mooi rooie haren. Staat nooit stil en is
altijd wel iets aan het doen
“lol” “lmao” “rofl”

Elias the navigator: Weet overal wel zenne weg te vinden. Één van de slimmere van den hoop. Den
intel da dien ons kan aanbieden kan wel eens nuttig zijn in den jungle. Weet ook wat er te eten valt in
den jungle zodat wij niet verhongeren of sterven aan vergiftiging.
“If you want to keep alive in the jungle, you must stay on the pad.”

Oneshot Kungfu master Cayetan: Kan samen met den Jules op de frontlinie gaan staan. Kan met één
beweging alle drukpunten in duwen en zo de vijand volledig uitschakelen. The Gorilian people*
kruipen al terug in hun grot als ze in den Cayetan zen ogen kijken.
“What things would you be afraid of in the jungle?” “The jungle should be afraid of me”

Nicolas scuffed Cage: Heeft naartschijnt meegespeeld in National Treasure. Als dit waar is hebben we
er zeker veel aan en verlaten we de jungle met wat extra munten. We hebben horen zeggen dat em
ook wel een beetje zot staat van de meiskes.
“Wanneer doen we samenspel?”

Stanneke Milants, Apex Predator : Top van de voedselketen. Verslind alles wa em tegenkomt.
Zonder de Milants komen we ni voorbij den eersten boom in den jungle. Staat ook wel bekend voor
zijn versiertrukjes die em oploopt op de schaatsbaan in Heist.
“Janneke is nen noob”
Bisha: Den funny guy van den groep. Hebben we nodig voor zijn TALL(E)loze mopjes en zijn geniale
uitspraken. Is ook nog al een playerke. Valt soms te vinden met den Milants oep de schaatsbaan van
Heist.
“King of the jungle, go do dis, go do that!”

Joren GameLord Huijbrechts: Ultieme gamer da samen met de Kjelle Fortnicht videokes maakt, is
ultieme bouwmeester en zorgt ervoor da we nooit nat zullen worden van de regen. Weet ook wel
altijd iets te zeggen en heeft een goede invloed op de groep.
“Ge suckt jo”

Zjef Virtueel beestvangmachien: Een nieuwe aanwinst aan onze groep. Heeft ervaring met het
vangen van beestjes (Pokemons) die niet in het echt bestaan. We hopen dat hem al zijn vang skills
ook kan gebruiken op echte beesten
“My name is Zjef”

Stan QuestionMaster Dirckxs: Als we ooit iemand van de Gorilian people kunnen vangen zal de Stan
ze ondervragen. Der is genen enkele da iet kan verbergen van de Stan. Hij streeft voor een antwoord
op elke vraag.
“Wat gaan we eten? wanneer gaan we eten? Hoe gaan we eten?.... “

Silent Jarne : Zegt niet veel maar is levensgevaarlijk. Genen enkele Gorilian people hoort em afkomen
en ze zijn der aan zonder iets gehoord te hebben. Als em de stilte doorbreekt is het altijd iets
waarmee de hele groep moet lachen = goeie spirit voor de groep
"the quiet ones are usually the most dangerous"

Vic the navigator: In den Jungle voelt de Vic zich altijd thuis, hij weet meer van de gorillian people als
ze over hun eigen weten. Zonder De vic zouden we hopeloos in de valstrikken van de gorillians lopen.
En dan zijn we nog ni aan de nief patatten…
Yoren “The BFG” Verbeek : De Yoren Hemme we nodig om die loempe Gorillians te intimideren, me
zijn geroep en gebrul laat hij die beeste bibbere van de schrik. We gaan wel moete oppassen da ze
ons al ni van aan de rand van den Jungle horen afkomen want me zo’n lawaai kunde u moeilijk
verstoppe natuurlijk. We hopen dat deze Big Friendly giant ons zal beschermen tegen de vele
gevaren van de Jungle

*Queeste = Een queeste is een zoektocht; in het bijzonder een zoektocht die het karakter heeft van
een levenstaak. In verhalen gaat het veelal om een avontuurlijke, lange reis met grote hindernissen
die de hoofdpersoon moet zien te overwinnen, al dan niet met hulp.
* Gorilian people = Gemijne ape

We zoeken der zeker geen ponykamp van te maken, dit wil zeggen:
•
•
•
•
•
•

Gene fortnicht
Geen gestuur na griete ( Afleidend, tijd rovend, veu niks goe)
Geen veldbed ( veul te groot, ligt ni goe, zere rug)
Geen vragen wa we gaan eten ( Al genoeg gehoord dees jaar)
Gene frut van den Bob ( ni goe gebakken, ni fijn gesneje, dien van de Smidstraat is veul beter)
Mischien da we hier en daar is tijd kunnen maken voor onderweg ne pokemon te kunnen
vangen maar daar stopt het ook bij.
Wij hebben er alvast super veel goesting in!
Groetjes

Fieldmedic Thomas

Audiovisuele technieken Bukkes

Ian

TIPTIENS
TEEN MOM BERLAAR-HEIKANT
Teen Mom Berlaar-Heikant is een nieuwe reality serie geproduceerd door de tiptiens van de Hei
op MTV. Het richt zich op het leven van verschillende jonge moeders terwijl ze zich doorheen het
moederschap en gespannen familie- en romantische relaties wringen. De serie is gericht op het
leven van de volgende dames.

FLOSCH/DEN BULDOZER
Aka: Flore
Ze was een fantastisch ballenmeisje tot ze verliefd werd op
haar grote crush BB. Helemaal verblind door de liefde
sprongen ze samen in hun huwelijksbootje en al snel bleek
duidelijk dat hij niet zo geïnteresseerd was als haar in hun
liefdesleven. Na anderhalf jaar geleefd te hebben in een
sprookje, liet hij de kersverse moeder alleen achter en zo
belandt ze in ons nieuwe programma.

CLÉ
Aka: Margot
Zo onhandig en onsubtiel als ze is, schrijft ze zichzelf in
voor dit programma. Ze is net te weten gekomen dat één
van haar f*ckboys genaamd M, haar op haar verjaardag
wel een speciaal cadeautje heeft gegeven. Ze vindt het
eigenlijk niet zo heel jammer, aangezien ze ervan uit gaat
dat het sowieso een knap kind wordt, maar om de last een
beetje te dragen, schrijft ze zichzelf in. Zij kent onze vorige
kandidate al aangezien zij met de broer van BB ook al wat
spannende avonturen beleefd heeft.

POELIE
Aka: Jade
Als kind droomde ze ervan om dokter te worden en mensen te helpen. Ook rijk
te worden en in een groot huis gaan wonen, waren één van haar favoriete
bezigheden om over te piekeren. Helaas heeft de toekomst voor Poelie een
andere weg uitgekozen. Ze wordt onverwacht zwanger van een zekere V, maar
die heeft een relatie met een ander. Ze verzeilt daardoor in een moeilijke
situatie waarin haar mooie toekomst wordt overgenomen door de komst van
een baby. Uit noodzaak beslist ze om mee te doen aan dit programma. Hopelijk
kunnen wij haar leven weer op de rails krijgen.

AMME
Aka: Amélie
Amme draagt als sinds dat ze een positieve
zwangerschapstest heeft gehad het grootste geheim van
haar leven mee. Omdat haar ouders nog niets weten van
haar stiekeme relatie met haar vriendje, en daarbovenop al
zeker niets van het nieuwe familielid dat op komst is, besluit
ze om dit op een wel heel bijzondere manier aan haar en
familie en vrienden te vertellen. Haar gender reveal (en ook
ineens haar relatie) wordt dus een bijzondere aflevering
binnen onze serie.

DEN TROS
Aka: Nura
Een geboren moeder die haar droom wel heel vroeg liet
uitkomen kunnen we ook niet missen in onze show. Van
Kleins af aan had ze een kleine pop in haar armen
dromende van de dag dat ze zelf mama ging worden. Haar
man die ze niet meer nodig had vanaf ze zwanger was
heeft ze laten zitten. Toch schreef ze zich in om de andere
tieners te helpen om goede moeders te worden.
#stongindependantwoman

Flower
Aka: Fleur
Stille water hebben diepe gronden en dit bewijst Flower door
zich in te schrijven in ons programma. Ondanks de goede band
met haar ouders zoekt ze toch een plaats om haar verhaal te
kunnen delen bij lotgenoten. Hierdoor schreef ze zich in voor
ons programma. Zij en haar kleine man hebben er zin in.

SAMANTHA
Aka: Sam
Toen Samantha beviel op 15-jarige leeftijd zagen ze
dat er iets anders was aan haar kindje. Na een paar
maanden stelde ze vast dat haar kindje het syndroom
van Down had. Ze hoopt hem ooit te kunnen laten
meegaan met Down The Road en daarom wilt ze hem
nu al bekend te maken door mee te doen met ons
programma.

NOORTJE
Aka: Noor
Het is niet makkelijk om op als tiener een kind op de wereld te
zetten, laat staan dat het een drieling is. Noortje maakte dit mee
en zit op 13-jarige leeftijd en met haar handen in het haar. Ze
schrijft zich in voor onze serie om aan de wereld te laten zien wat
zij moet doormaken. Haar carrière in het circus kan ze ook
vergeten na alles wat ze heeft doorstaan. Die extra baby kilo’s zijn
er moeilijker af te trainen dan verwacht.

ALEXIA
Aka: Alex
Alexia heeft het zwaar tijdens haar tienerjaren. Ze werd
ongewenst zwanger van een knappe jongen op school. Toen
hij dit wist veranderde hij van school en zagen ze elkaar nooit
meer terug. Het is voor Alexia niet makkelijk om haar dochter
thuis op te voeden aangezien haar twee jongere broers haar
kleine meid behandelen als een pop. haar broers pakken ze
op, laten ze vallen, knippen haar haren,… Ze hoopt in dit
programma steun te vinden van lotgenoten.

LYNCY
Aka: Lynn
Lyncy was al enkele jaren smoor verliefd op VD. Ze kreeg hem
niet uit haar hoofd maar kon op een bepaald moment niet anders.
Toen ze naar de dokter ging omdat ze vaak misselijk was stelde
deze vast dat ze zwanger was. Ze heeft geen weet van wie de
vader is en is radeloos. Hierdoor schreef ze in.

OLIJFJE
Aka: Olivia
Deze kunstzinnige tiener schrok eerst enorm toen ze te horen
kreeg dat ze zwanger was. Achteraf gezien leek het haar niet zo
erg. Ze wil de wereld laten zien dat een tienermoeder zijn en
carrière maken te combineren valt. Ze is een inspiratie voor vele
jonge vrouwen die hetzelfde meemaken.

JANNICE
Aka: Janne
Jannice had het allemaal voor elkaar. Ze strikte een rijke man
die voor haar en haar toen nog ongeboren kind zou zorgen. Hij
beloofde dat ze nooit zou moeten gaan werken en ze alles kon
krijgen wat haar hartje begeerde. Deze droom eindigde op een
vreselijke manier toen haar vriend verongelukte in de auto. Ze
hoopt nu beroemd te worden door onze show zodat ze genoeg
geld kan verdienen door tik-toks te maken en mooie selfies te
posten op Instagram.

TEEN MOM BERLAAR-HEIKANT CREW
Als laatste hebben we onze twee fantastische regisseurs die er alles
aan proberen doen om deze ontspoorde dames weer op de rails te
krijgen. Met hun uitgebreide achtergrond in de zorg gaan zij op de
10-daagse bootcamp deze dames tot volwaardige moeders
opleiden. volg het verhaal zeker mee, het gaat de moeite waard zijn!

KERELS
Deze zomer komt Temptation Island terug op den TV en dit jaar is het een feest editie want het is
seizoen 69 en dat moet ge viert worden.
Dat we dees jaar de verleiders uit het diepst van het sexappeal vat hebben gehad. Om jullie even
hitsig te maken als onze candidaten zullen we ze even voorstellen.
Naam: stig vekemans a.k.a ‘kleine veke’
Geboortedatum: 31 mei 1991
Geboorteplaats: Scandinavische landen
Bekend tot in: Hest f*cking city
Lievelingseten: poulekes me een bruin tintje
Beschrijving van zichzelf: ‘Blauwe ogen en blonde lokken, meer hemme kik ni nodig oem een fijn
pouleke te scoren’
Moto:
Naam: Robbe Smets a.k.a ‘wobbe’
Geboortedatum:29 juli 2004
Geboorteplaats: Turkije
Bekend tot in: De sjotters en terug
Lievelingseten: negerinnentetten
Beschrijving van zichzelf:’me mijne haar van bij den tjoek om den hoek valle alle vrouwkes gelak
vliegen voor men voeten, en zeg na zelf wie wilt er na ni me den topspits van FC. Heikant zen’
Moto:
Naam: Joran De Wilde a.k.a ‘Jokke Pils’
Geboortedatum: Nen hele tijd terug
Geboorteplaats: Lier
Bekend tot in: Den Hoek
Lievelingseten: De boulette van Den Hoek
Beschrijving van zichzelf: ‘sterk, gespierd, behendig, beginnende penspony en superslim, wa wilde
nog meer ?’
Moto: meiskes interesseren mij eigenlijk ni, een goei frisse pint in den hoek daarentegen

Naam: Mathijs van Bostraeten a.k.a ‘Maarten’
Geboortedatum:28 september 1999
Geboorteplaats: onbekend (sommige beweren in de getto’s van balderstase)
Bekend tot in: Over de roet
Lievelingseten: van alles en nog wa
Beschrijving van zichzelf: ‘ik zen ni bang van is iet vettig te doen, en als die meiskes daar mijne
zwoelen blik zien, willen die zekers meej vettig komen doen.
Moto: hoe vettiger hoe prettiger
Naam: Kobe van Dessel a.k.a ‘dessel’
Geboortedatum:16 juni 1976
Geboorteplaats: Lier
Bekend tot in: Vakschool hest
Lievelingseten: alst ma me vlees is
Beschrijving van zichzelf: ’ik zen fan van rondingen, grote rondingen, ronde rondingen eigenlijk alles
me rondingen,
en tracteurs’
Moto: kiek em gaan
Naam: Siebe Rymenats
Geboortedatum:7 juni 2000
Geboorteplaats: Lier
Bekend tot in: De beruchte schetsbaan en tiktok
Lievelingseten: niks, overleeft enkel op blikkers ice tea
Beschrijving van zichzelf:’ik zen mischien ni de fermste van den hoop, ma als de schoon grietjes men
verfijnde danskunsten zien, hemmek altijd prijs’
Moto: Moto’s zijn voor flikkers.

Tadadadatata tadadatata tadadadata tadadadatdat tatdtad tadtadadaaaa, de kampioeneeh de kampioeneeh wij zijn
de beste van het land, de kampioenen de kampioenen 1-0, 2-0, 3-0, 0-4 JA
nen aspivent hee geen verstand!

Na 21 seizoenen en 4 films presenteren wij u nu een 10-daagse initiatiecursus: “van aspivent tot kampioen”. Na een
gans jaar zondaglijkse audities gehouden te hebben heeft het Comité van Afgevaardigden der worstendraaiers in
overleg besluit genomen over de kandidaten die incapabel genoeg zijn en dus dringend nood hebben aan deze
opleiding. Hieronder volgt een kort overzicht.

Carmen vekemans:
Een diva in hart en nieren, tevens heugelijke echtgenote van
eersterangsboefer Beecky Waterslaeghers. In haar dagelijkse leven
sanitair hygiënisch-verantwoordelijke bij de Boma Vleesindustrie NV.
Geen probleem is haar te groot zolang er een dubbele porto (of tequila)
binnen handbereik is. Gedurende haar audities was zij steeds, tot
ergernis van de jury, in gezelschap van haar yorkske luisterend naar de
naam Dorpelnero. Laat ons hopen dat deze wulpse dame zich
gedurende de cursus ontpopt tot een heuse Kampioen en dat ze zich volledig kan ontdoen van de blonde homo die
in haar schuilt.

Beecky Waterslaeghers:
Militair op rust waardoor deze flink gezette wandelende bierton zich
volledig kan toespitsen op zijn favoriete hobby: Dagschotels. Spijtig
genoeg werd de heer Waterslaeghers recentelijk gediagnostiseerd met de
ziekt van Onderdesloefliggenitis, hij kreeg van de arts het advies
voldoende te eten en vooral niet teveel inspanningen te leveren. Het
Comité verwacht dan ook van de rest van de kandidaten steeds hun
dessert in te leveren opdat deze tiendaagse een positief effect creëert op
de gezondheid van onze keeper/trainer/tooghanger/Caféomzetinstandhouder.

Mickey Boma:
Deze onverbeterlijke rokkenjager heeft zichzelf opgewerkt tot de PDG (lees Punani-Destroyer-Gigolo) van de Bomavleesindustrie NV. Helaas gaf de heer Boma aan, tijdens het intake gesprek, momentaan in het bezit te zijn van een

brunette maar niet getreurd over een week of twee zal deze
deugniet wel weer op jacht gaan (ZZZZZZ). Wij zijn verheugd
op zijn aanwezigheid en hopen dat hij net zoals in het
dagelijkse leven regelmatig een tournee generale geeft.

(Big)Pic(k)ojaan:
Dikke piemel

Doortje van Tendeloo (floortje)
Oos oos oos ik ben een preutse doos, zie ik een blote man dan val ik
bewusteloos. Deze non heeft zich sinds kort kunnen bevrijden van bigpicojaan
en is dus voor de moment single and ready to mingle. Wanneer het comité
vroeg naar de reden waarom ze wilde
meedoen antwoorde ze dat ze op zoek was
naar een degelijke vent. Wij keurden haar af
maar spijtig genoeg wilde deze mon chichi kost wat het kost mee op de bootkamp.
Een degelijke vent zit er voor haar jammer genoeg niet tussen. Wij zullen
daarnaast telkens wanneer zij over tennis begint een straf verzinnen in de hoop
dat dit onnozel gezever over die jannettesport eindelijk eens ophoudt. Dus Floortje
wij willen er na de cursus GEEN WOORD MEER OVER HOREN!

Dorpelnero:
Deze kleine messentrekkende keffer van over de roet heeft het op wonderbaarlijke
wijze gehaald tot op de hei. Het Comité
was deze haarbal gedurende enkele
maanden kwijt maar na een drolleke op onze DORPEL gelegd te hebben is
hij met de staart tussen de benen terug naar zijn baasjes gekomen. Niet
verwonderlijk natuurlijk als je een Carmen Vekemans als tijdelijke voogd
hebt. In deze tien dagen zullen wij trachten om ons Yorkske fatsoenlijk af te
richten.

Klein(e) (Willockx) Bolleke
Deze kleine blauwe blikken doos op wielen is al jaren lang het voertuig van de kampioenen. Maar vooral
van Markske. Het enige dat men hier moet aan doen is er wa naft inkappen (Gene mazout). Toch hangt
hier al vele jaren het een en het ander los. Hij is al vele vijzen kwijt,
het chapement rammelt, om van de choke nog maar te zwijgen. Er
zijn en blijven natuurlijk onderdelen die wel degelijk hun werk doen.
Diegene die iedereen kent zullen we even opsommen: Den Delco,
De Karakuri, de Katalysator, de Sequentiële versnelling, De
Kantriductionele ringen. (Da besta eigenlijk ni, ma het klinkt
professioneel). We willen deze prachtauto natuurlijk niet laten
ontbreken op ons 10 daagse bootcamp.

INSTRUCTORS

BTW-Clé:
Culinair maar plant liever patatten dan er te koken. Deinst niet terug om hier
en daar met eten te gooien of ne stamp me zijn stalen keukenschoenen te
verkopen, eersteklas intzakzetter. En ge moet ni denken dat het niet zo is
want alsk gelijk heb heb ik toch gelijk zeker akkerdjie.

(fer)Nandje:
Zette zijn carrière ad interim als Amadeo (ge weet wel dieje zwette
figurant) maar na een akkefietje met de sluster van het grasmachien werd
al snel duidelijk dat deze rol niet voor hem in de wieg was gelegd. Daarna
werkte hij tijdelijk bij de vuilkar maar al snel had dit economisch genie
door dat hij die rommel beter kon verkopen dan ermee rond te rijden.
Hou elle centen dus maar goed in het oog of hij is ermee weg.

DDT (Dol van Dikke Tetten):
Durft al eens pronken met zijne Engelse sleutel en als ge zijn klakske afpakt
“dan flip ik eh”.
“Zalt gaan ja?!” met ulle onnozel gedoe en flauw mopkes en zie maar dat
de stelling fatsoenlijk is opgesteld want ik wil nen degelijke infrasssstructuur.

