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WELKOM IN HET OUDE EGYPTE 

Eindelijk is het weer zover! De zeven, tien of elf 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 13 augustus laten we de 

alledaagse wereld voor wat het is en trekken we naar het Oude Egypte. De oudste 

afdelingen zullen de prachtige piramides al verkennen en kennis maken met de omgeving tot 

ook op 6 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! 

 

 

 



 

 

 

HOE ZIET ZO’N DAG IN HET OUDE EGYPTE 

ERUIT? 

 

Goedemorgen! 

De dag begint om 8u30: dan worden we uit onze dromen met knappe goden en godinnen 

gewekt door de wekkers van dienst! Een beetje ochtendgymnastiek, een washand door ons 

gezicht, het chirouniform aan en om 9u komen we allemaal samen in de opening! Vooraleer 

we aan een zalig ontbijt beginnen, zingen we eerst nog een liedje. Na het eten 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 13u 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!  

Goedenavond! 

Om 18u werken we nog een kleine maaltijd naar binnen, nadien spelen we nog eventjes 

verder tot het tijd is voor de avond opening van 21u. Hierbij wordt iedereen verwacht en ziet 

iedereen er ook op z’n best uit. Farao’s, goden en godinnen, sfinxen … verenigen zich op het 

plein voor een spetterend spektakel over het reilen en zeilen in het Oude Egypte en dan 

zingen we ook ons kamplied! Daarna schuiven we aan tafel voor de laatste maaltijd van de 

dag: PAP! 

Goedenacht! 

Om 21u30 is het tijd voor onze kleinsten, mini’s en maxi’s, om naar dromenland te vertrekken, 

na een dikke nachtzoen van de leiding! Om 22u zijn ook de rakwi’s moegespeeld, een half 

uurtje later kijken ook de tito’s al uit naar hun dromen. De keti’s verzamelen in dromenland 

om 23u, een half uurtje later sluiten de aspiranten hun leuke dag af. Dan wordt het muis, 

muisstil. De leiding houdt een oogje in het zeil zodat geen enkele droom verstoord wordt.  

 



 

 

 

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 het Oude Egypte horen wij graag af en toe iets van onze familie! Aarzel daarom 

niet om een briefje of postpakket (geen snoep) te sturen naar: 

CHIRO BERLAAR HEIKANT 

NAAM VAN HET KIND 

AFDELING VAN HET KIND 

CHAUSSEE DE ROLY 72 

5660 MARIEMBOURG 

Onze Oude Egyptenaren ontvangen heel graag post, maar worden echter niet zo graag 

overrompeld met te veel papyrus 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: 

Hoofdleider:  Wannes Van Bostraeten – 0497/ 06 61 36 

Hoofdleidster: Lien Thys – 04 71/ 48 79 25 

VB’s:    Lise Van Dessel – 0495/76 25 81 

   Kris Willekens – 0471/ 92 07 47 
 

Onze Egyptische god Inésjanneket 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 … 

Keti en aspi vertrekken op maandag 2 augustus 2021 richting Viroinval met de fiets. 

Belangrijk: controleer allemaal jullie fiets voor vertrek (remmen, banden, lichten …) en 

voorzie een goed fietsslot! 

Rakwi en tito vertrekken op dinsdag 3 augustus 2021 met de trein (uren worden nog 

gecommuniceerd). 

Mini en maxi voegen zich bij de groep op vrijdag 6 augustus 2021. Zij zullen het Oude 

Egypte bereiken met de trein (uren worden nog gecommuniceerd). 

 

TERUG NAAR HUIS 

Mini, maxi en rakwi keren op donderdag 12 augustus 2021 terug naar huis met de trein.  

Tito, keti en aspi komen terug op vrijdag 13 augustus 2021 met de trein. 

(De exacte tijdstippen alsook de plaats worden meegedeeld door de leiding!) 

 

 

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 … 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

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 zaterdag 31 juli tussen 18u en 20u 

verwacht op de jongenschiro! 

 

 

  



 

 

 

WAT NEEM IK ALLEMAAL MEE? 

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 Oude Egypte. Laat je maar volledig gaan! 

 

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) 

- we raden aan om 1 sneltest mee te geven met uw kind in geval van nood 
 

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.  

 

WAT LAAT IK 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 

We hebben jullie hulp nodig! Jullie leiding heeft gehoord dat er een hele grote berg goud verborgen 

ligt in de piramide van de farao van Couvin! Om deze tocht te doen slagen hebben wij jullie hulp 

nodig! Dus nodigen wij alle mini-avonturiers uit om mee te gaan op schattenjacht naar het oude 

Egypte van Couvin. Tijdens dit geweldige avontuur zullen onze moed en doorzettingsvermogen 

beproefd worden. Wij hebben al een beetje informatie kunnen bemachtigen over de uitdagingen die 

ons te wachten staan. 

Ten eerste zullen we een gevaarlijke rivier moeten oversteken, maar eerst moeten we het juiste 

wachtwoord vinden om aan de grote nijlkrokodil te geven. Kunnen jullie het wachtwoord 

achterhalen? 

  

 

    _ _ _ _        _ _ _ _          _ _        _ _ _ _ 
Vervolgens moeten we de snikhete woestijn doorkruisen, hiervoor hebben we alvast 10 kamelen 

gehuurd bij het Egyptische transportbedrijf “zandbak NV”. Maar om zeker te zijn of deze kamelen 

wel van topkwaliteit zijn moeten ze eerst een grondige controle ondergaan. Kan jij de 12 verschillen 

vinden tussen de goede kameel (rechts) en de kameel die nood heeft aan onderhoud (links)? 

 



Tot slot zullen we aankomen bij de grote piramide waar we een moeilijk raadsel zullen moeten 

oplossen om de deur te kunnen openen.  

 

De oplossingen van de puzzels en welke uitdagingen we in de piramide allemaal nog zullen 

tegenkomen ontdekken jullie vanaf 6 augustus 2021 op het super-mega-toffe chirokamp! 

Om jullie helemaal voor te bereiden kunnen jullie ook nog de kleurplaat hieronder inkleuren! 

Michelle, Lauranne, Jesse, Lowie, Tibo en Thomas 



 



 

 

 
 

MAXI 

MEISJES 

  



Cleopatra’s, farao’s, mummies, goden. 

Lang geleden leefden de 4 naties in vrede samen, maar alles 

veranderde toen de mummies aanvielen. Alleen de Sfinx, meester van 

alle vier de naties, kon ze stoppen. Maar toen de wereld hem het 

meest nodig had, verdween hij. Honderd jaar ging voorbij en Louise 

en Maya vonden een nieuwe Sfinx, genaamd Florian. Zijn 

heerstechnieken zijn geweldig, maar hij moet nog veel leren. Daar 

hebben wij jullie hulp bij nodig, gaan jullie mee? 

Ons eerste avontuur begint in een klein dorp genaamd Nimses, 

Viroinval. Daar waar de goden wonen. Zij moesten Florian meer 

discipline aanleren. Eens daar aangekomen zochten we de god 

Hathor, zij was de slimste onder alle goden. We zaten volop in de les 

‘discipline voor dummies’ toen we luid geschreeuw hoorden: 

‘De mummies vallen aan, aaaaah!!!! 

... 

Liefste maxi-meisjes, nu is het aan jullie om het verhaal een leuke 

wending te geven. Hoe loopt volgens jullie het verhaal af? Verzin zelf 

een leuk einde en neem het mee op kamp. Jullie krijgen allemaal de 

kans om je eigen gemaakte einde voor te lezen en wie weet win jij wel 

een leuke prijs! 



 



 



 

 

 
 

MAXI 

JONGENS 

  



Kamptekst Maxi-Jongens 2021 

Lang lang geleden, in een ver vervlogen tijd, waren twee kameraden aan het werken op hun 
akker. Rectus en Seppus waren de eigenaar van de grootste akkers van heel Egypte! Ze 
beschikten over ettelijke voetbalvelden aan akkers, 35 kamelen, 20 waterputten en 2 
piramides. De piramides waren zo groot en zo mooi, vandaar dat ze de naam piraMicky en 
piraBeecky kregen. Hier bewaarde ze voedsel voor het hele land! 

Seppus en Rectus woonden in het dorpje Oud-Heikant, vlak aan de grote rivier Nete-us. 
Op een snikhete zomerdag besloten onze twee boeren om even verfrissing op te zoeken 
aan de rand van de rivier. Daar lagen vaak de mooiste maxi meisjes van het land op het 
strand! Uren verstreken en de zon zakte weg onder de horizon van de mooie woestijn. Een 
mooie, oranje zonsondergang. Maar tot ieders verbazing bleef de lucht oranje gekleurd. 
Toen Seppus achteruit keek zag hij dat piraMicky en piraBeecky in vuur en vlam stonden. 
Ze haastten zich terug naar Oud-Heikant, maar kamelen zijn niet de snelste dieren. Toen ze 
toekwamen stonden beide piramides in lichterlaaie. Er kon niets meer gered worden van al 
dat overheerlijk voedsel… 

Onze twee boeren waren in zak en as. Ze konden niet geloven 
wat er net gebeurd was. Hun twee prachtige piramides 
opgebrand tot op de grond. De inmense brand was te zien over 
het hele land. Over het hele land werd éénzelfde 
muurschildering getekend van Seppus en Rectus hun eerste dag 
als boer. Dit uit steunbetuiging voor onze kameraden. 
Man man man, miserie miserie miserie… 

Het was een regelrechte ramp. De volledige voorraad voor het hele land is in 1 klap weg. Er 
dreigt een hele grote hongersnood aan te komen. Vele mensen zullen sterven omdat er 
gewoonweg niet genoeg is voor iedereen. Er rest Seppus en Rectus nog maar 1 ding! Ze 
maken een reis doorheen het hele land en doen hun verhaal aan de 20 Maxi Farao’s. Ze 
wisten natuurlijk wat er gebeurd was, maar het verhaal van de 2 boeren zelf heeft ze echt 
aan het denken gezet. In augustus organiseren de 20 Maxi Farao’s een bootcamp waarbij ze 
zelf in een sneltempo voedsel gaan maken. Met die opbrengst gaan ze heel de bevolking 
terug kunnen voorzien van voedsel en de winst zal naar seppus en rectus gaan voor de 
heropbouw van hun boerderij. Seppus en Rectus mogen ook mee op bootcamp en 
piraMicky en piraBeecky krijgen een mooi standbeeld in het midden van het plein van Oud-
Heikantje! 



Best Maxi Farao! Seppus en Rectus hebben je hulp nodig! Probeer het brood in het midden 
te pakken te krijgen! Hoe meer broden alle Maxi-Farao’s kunnen verzamelen, hoe meer 
voordelen jullie op kamp zullen krijgen!!! 

Veel Plezier! 

Wij hebben er alvast super veel zin in! 

Groetjes 

Seppus, Rectus, piraMicky, piraBeecky 

———>>>>



 

 

 

 

KWIKS 

  



AAAAHHHH PANIEK PANIEK, 

De mensen in Egypte hebben ons dringend nodig door een aardbeving die heeft plaatsgevonden in de 

hoofdstad Mazée. Als deze gigantische stenen blijven vallen van de piramide, kunnen de begraven 

mummies ontsnappen. Maar dit willen de mummies niet, ze willen blijven rusten in het duister. Er zijn 

al vele rotsblokken op enkele meters van de beek aka de Nijl gevallen. Deze is gelegen naast onze 

kampplaats. Als de rotsblokken blijven vallen, kan er een dam ontstaan. Dit kan zorgen voor een 

overstroming op onze kampplaats. Dus kwiks, wij hebben jullie hulp nodig om deze piramide opnieuw 

op te bouwen. De werkweek start op 3 augustus en eindigt op 12 augustus. Natuurlijk werken we niet 

heel de dag. Er is ook nog veel ruimte om te spelen, eten en slapen. Tot snel lieve kwiks!! 

Mee te nemen kledij:  

− Legeroutfit 

− Witte kleren (tshirt, short) 

− Bouwvakkerskledij zonder helm 

− Mooi kleedje 



 

 

 

 

RAKKERS 

  



 

 

“Rakkers on the run” 

Het is zondagnoen, rond een uur vier in het pittoreske Berlaar-Heikant. Ergens achter een 

scholeke gelegen aan de aarschotse baan klinkt plots een kreet die door merg en been gaat. 

Het was de Milan die zich verslikte in zijn 14de prinsenkoek die hij stiekem had gepakt terwijl 

de leiding nietsvermoedend het volgende spel ineen aan het boksen was. “Alleeej Milan, die 

koeken waren al wel drie jaar vervallen eh” zegt leider Flup. “koeken, koeken wij hadden er 

wel nog maar 1 gepakt eh” antwoord Milan. Tigo en Nino knikken bevestigend maar de smile 

tot achter hun oren zegt iets anders. “joehoe!!” Sem komt aangelopen wijzend naar 

Maarten die duidelijk op zoek is naar iets. “joe-hoe-hoe huf-huf-puf-puf” buiten adem en 

lichtjes over zijn toeren komt Sem melden dat zowel Sem 2, Max, Freddy en Flavio plots zoek 

zijn. “Grmblrmlmr” moppert leider Willy “Die zijn er toch ni vanonder gemuisd eh”. “Nene” 

zeggen de Warre’s in koor “wij hebben horen zeggen dat die de piramide van Asjemenou 

gingen terugzoeken”. “Haha allez seg die jonge mannen en hun fantasie eh, niet te doen.” 

Lacht Veke hun antwoord weg. “Hela hela da is dus wel ni om te 

lachen eh, gisteren op het nieuws had ik iets gehoord over gepikte 

piramides” zegt Stan. “Ja en er was zo ne rare snuiter die vanalles 

kwam uitleggen over hoe we dieje moeten terugvinden maar dat 

dat wel supergevaarlijk zou zijn.” Beaamt Wout. “Ne maat van mij 

heeft da is voorgehad eh, dieje had piramides in zijne hof en…” 

begint leider Bossie maar hij wordt al snel 

onderbroken door zijn medeleiding. “Tja dan zit er ni veel op eh,  wij 

moeten dieje piramide terugvinden. Er zit immers ni veel geld in onze 

rakkers-kas en zo een piramide is nog wel wat waard op de zwarte markt.” 

Stelt Brent voor. “Ja” zegt Robbe “met het geld dat ge daarvoor krijgt kunt 

ge al wel eens vettig gaan feesten op Ibiza.” De leiders bekijken elkaar 

eventjes bedenkelijk aan maar stemmen dan toch in (vooral omdat ze 

anders vier leden kwijt zijn). “Ik stel wel 

voor da we toch eerst met Professor Gobelijn zijne vliegende 

bol door de tijdmachine van Professor Barabas vliegen om 

wat op de hoogte te zijn van die Egyptenaren hun 

geschiedenis en cultuur.” Deelt William mee. Iedereen is 

laaiend enthousiast om te vertrekken en zo gezegd zo 

gedaan. Wij vliegen deze zomer met de bol van Gobelijn door 

de tijdmachine van Barabas naar het Oude Egypte om ons voor te bereiden op de speurtocht 

naar de gestolen piramide van Asjemenou.  

 

Wij kijken er alvast enorm hard naar uit,  

Groetjes 

Willy, Veke, Flup, Bossie 

 



 

 

 

 

TIPPERS 

  



Tippers 
Beste Tippers, jullie zijn uitgenodigd voor een reis naar het prachtige vruchtbare land 

aan de Nijl: het Oude Egypte. 

De reis zal lang en moeizaam zijn, maar zeker de moeite waard. In het land van 

piramides heeft de machtige farao een beloning voor jullie. De beloning zal niet 

voor ieder van jullie dezelfde zijn. Één iemand onder jullie kan iets extra verdienen… 

Er zijn namelijk een aantal kevers ontsnapt. Wie er de meeste vindt/verdient gaat 

hiervan genieten tijdens het kamp.  

We hebben al enkele tips waar jullie er kunnen vinden. De eerste kevers zijn nog hier 

op de Hei te vinden, de rest zullen jullie op kamp kunnen vinden. 

De eerste tips krijg je nu al, de rest volgt later. 

Er is ook 1 gouden kever die nog iets waardevoller is dan de ander kevers. Echter om 

deze te kunnen vinden zal je de tips op andere kevers moeten ontraadselen.  

(dit zijn de kevers die je moet zoeken) 

 

De tips : (de kever zal je pas kunnen vinden vanaf 1 Juli) 

Kever 1 : 

Deze kever zal jullie een foto fan zijn verstopplaats sturen. 

Kever 2 : 

De 2de kever heeft zich hier verstop, Onze-lieve-vrouw 51.09719040932748, 

4.675972490978658 



Kever 3 : 

 

Kever 4 :  

 

ACROSS 

2. Hoofstad van Egypte 

5. Deze bekende farao werd heerser op zijn 9 jaar 

7. Kanaal tussen de Middellandse Zee en de Rode Zee 

8. De zonnegod 

9. Grootste rivier van Egypte 

10. Groot katachtig standbeeld (het bekendste staat in Gizeh) 

DOWN 

1. Grafmonument voor een Egyptische farao 

3. Hierin werd het gemummificeerde lichaam gelegd om te begraven 

4. God van de zielen en de doden 

6. Het schrift van het Oude Egypte 

 



 

 

 

 

TOPPERS 

  











 

 

 

 

TIPTIENS 

  



 

TIPTIENS 

 

ATTENTIOOOONN!! Wij vragen uw aandacht 

voor dé tsjoekbal match van de eeuw! Special 

edition: het onverslagen tsjoekbal team 

Tiptiens Hei VS. FC Het Oude Egypte. Ziehier 

onze opstelling voor deze knallende match:   

 

Nura en Bintu zijn de verdedigers van het 

team, zij denken soms dat ze rugby aan het 

spelen zijn. Eens hun game face op staat, 

zoude er bekan schrik van krijgen. Deze 

spelers spelen het spel graag fysiek en zijn ni 

vies van wat duwen en trekken links en 

rechts. Zet deze 2 echter niet te dicht bij 

elkaar op het veld, want ze durven al is 

onderling ambras maken ook 

 

Olivia, Lynn, Charlotte en Romy nemen het 

middenveld voor hun rekening. Ze zijn 

misschien niet altijd de rapste, maar ze 

houden het team mee recht met hun 

onuitputbare inzet, al staan ze misschien 

soms wel wat te dromen op het veld. Met een 

beetje extra focus komt dit zeker in orde! 

 

Ook Lotte en Alex doen zeker hun best, maar 

das spijtig genoeg niet altijd genoeg. Aan 

hun enthousiasme zal het hun zeker ni 

ontbreken, maar de een heeft een kapot oor 

en de ander kan nog ni helemaal tegoei 

mikken ;)  

 

 

 

 

 



 

 

Noor H., Linne en Joke hebben dit jaar 

voorlopig wat meer op de bank gezeten door 

corona, maar we kijken er naar uit om wat 

meer van hen te zien in onze finale match 

tegen FC Het Oude Egypte! 

 

Noor W. en Wine staan in de spits op het veld. 

Deze 2 zijn altijd als eerste bij den bal (het 

heeft geen zin om hen proberen voor te zijn), 

en ze staan altijd op de juste plek wanneer ge 

het het minst verwacht, zoals het een goede 

spits betaamt natuurlijk. Deze meisjes zijn 

sneller dan hun schaduw en hopelijk ook 

sneller dan Oude Egyptenaren! 

 

Marieke en Marthe staan vaak vanvoor als 

aanvallers, maar moeten soms nog is wat 

oefenen op de bal vangen en gooien. Dit is 

uiteraard ni altijd gemakkelijk met Lore en 

Inés die de bal boven hun hoofd wegplukken, 

en de Panda die zich als levend schild voor 

elke bal gooit (wat vaak resulteert in menig 

blauw plekken) 

 

Onder leiding van onze uiterst vakkundige 

coaching en met dit fantastisch team, staat 

niks ons nog in de weg om die Egyptenaren 

is goe op hun doos te geven! Afspraak in 

Mazee van 3 tot 13 augustus, be there or be 

ne sukkeleir!! 

 

Kusjes van Lore, Panda en Inés xxx 

 



 

 

 

 

KERELS 

  



       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ASPIGRIETEN 

  



Aspigrieten 

 
 

Het stomme coronavirus heeft ons sociale leven al langer dan een jaar in de 

greep. Deze zomer is het tijd voor tien dagen boordevol ontspanning, knuffels 

en puur contentement. Boek nu uw eerste reis bij ons en ontvang de beste 

deals!!!!! 

In ons assortiment: tien dagen Ardennen met fiets, tien dagen kamperen in het 

Zuiden van België, tien dagen kakken op een zeer comfortabele toiletcabine of 

tien dagen zonder zorgen op verrassingstrip. 

 

Gefeliciteerd, u koos voor een combinatie van al onze reisopties!  

 

Omdat wij een zeer professioneel reisgidsduo zijn, hebben wij alvast ons land 

van besmetting … euhm, excuseer … bestemming gegoogled: 



 

 



Essentiële woordenlijst voor op onze reis: 

         

 

 

 

 

Ziezo, hopelijk hebben we jullie al meer ondergedompeld in het Oude Egypte! 

 

Tot snel! 

Jullie reisgidsen 

 

 



 

 

 

 

ASPIVENTEN 
 

 

 



Aspiventen 
 

De 3 grootste farao’s Toetanseppos, Ramcools II en Cleojanneke gaan een 

nieuwe piramide laten bouwen om zo hun macht te tonen. Hiervoor hebben ze 6 

dappere slaven bij elkaar gezocht om de hele operatie te leiden.  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

Paspoort slaaf 1: 

Naam: Mathijs/ Maarten 

Functie: Metser 

Toelichting: Heeft zijn eigen huis gemaakt met takken en de uitwerpselen van zijn 

krokodil 

Extra: Woont over de Nijl, Kan zeer gevaarlijk zijn ( Messentrekker) 



 

 

 

  

Paspoort slaaf 2: 

Naam: Smekke  

Functie: Cafetaria madam 

Toelichting: Kon niet echt een bouwkundige taak op zich nemen. Is daar de ploeg 

gedegradeerd. 

Extra: Valt ni veel over te zeggen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paspoort slaaf 3: 

Naam: Jokke ster 

Functie: Drager 

Toelichting: Sleurt nen hele dag stenen en water aan. Werkt onder het moto gwn 

sleuren, zwete werken en ni denken  

Extra: Luister naar de magische woorden: “Jokke dorst!!!”  

Paspoort slaaf 4: 

Naam: Werner 

Functie: Metser 

Toelichting: Moet ni anders doen dan nen hele dag stenen op elkander leggen en 

zorgen da het uiteindelijk allemaal in orde is 

Extra: Hee gene schrik om de marginale van zen hometown is goe op hun plek te 

zetten.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Paspoort slaaf 5: 

Naam: Stiggiestuf 

Functie: Fixer 

Toelichting: Dankzij zijn hyperactiviteit is hij in staat om alles te fixen, hij is onze 

logistieke man  

Extra: Hij kan veel fixen maar hij krijgt toch ni alles gedaan  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze piramide moet er staan voor de rest van het dorp komt. Hierdoor begint 

onze bouwoperatie 2 dagen vroeger en moeten we eerst via de Nijl naar de 

voorziene locatie. 

 

Paspoort slaaf 6: 

Naam: Kobie 

Functie: Elektricien, Tegelaar 

Toelichting: Staat in voor de binnen afwerking zodat we vettige feestjes kunnen 

geven in onze piramide 

Extra: Geeft em een water da gebrouwen is door de paters en hij is verslagen  
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