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WOORDJE VAN DE REDACTIE

Welkom!

Op dit heuglijk moment heeft u de eerste en belangrijkste editie 
van ons tijdschriftje ‘Het Mikadootje’ in handen. Jullie hebben 
zeker al gemerkt dat er op de voorkant ‘BEWAAREDITIE’ staat 
gedrukt. De volgende bladzijden zitten boordevol nuttige 
informatie die jullie nog heel het chirojaar van pas zal komen. 
Leg dit Mikadootje dus binnen handbereik en hang de kalender 
aan jullie ijskast!

Dit gezegd zijnde willen wij, de redactie van het Mikadootje en de 
rest van de leiding, jullie bedanken voor de grote opkomst tijdens 
de eerste chiro namiddag. We zijn er zeker van dat dit een 
superleuk jaar wordt, zowel voor de leden, de ouders, als onszelf!  

Tot de volgende spetterende zaterdagnamiddag!
 
Veel liefs, 
De redactie. 



VERLOOP CHIRO-ZATERDAG

13U50: AANKOMST LEDEN
Alle leden verzamelen zich aan de achterkant van onze lokalen. 
Hiermee bedoelen we het grasveld aan het wandelpad. 

14U: HET FLUITSIGNAAL, DE CHIRO BEGINT!
De leiding heeft een activiteit op maat voorbereid en afhankelijk 
van het weer trekken we naar buiten, blijven we gezellig binnen 
of gaan we ook wel eens op verplaatsing.

16U: VIERUURTJE
Iedereen eet haar stukje fruit/koekje dat meegenomen werd van 
thuis. Een jaarkaart voor een drankje elke Chiro kan je voor
12 euro bij ons verkrijgen.

17U: SLOT!
In de slotformatie overlopen we onze namiddag, worden briefjes
uitgedeeld en belangrijke informatie doorgespeeld. 

Je komt je dochter om 17 uur ophalen op dezelfde plaats als bij 
het afzetten. De leiding blijft wachten om iedereen uit te zwaaien 
en begint dan aan de vergadering.

KALENDER

CHIRO-NAMIDDAGEN GAAN STEEDS DOOR VAN 14U - 17U.
We willen graag stipt om twee uur beginnen dus we vragen om 
iets vroeger aanwezig te zijn.
 
SEPTEMBER = PROBEERMAAND
- Zaterdag 10/09/2022 = STARTDAG
- Zaterdag 17/05/2022
- Zaterdag 24/09/2022

OKTOBER
- Zaterdag 08/10/2022
- Zaterdag 22/10/2022
 
NOVEMBER
 - Zaterdag 05/11/2022
 - Zaterdag 19/11/2022
 
DECEMBER
 - Zaterdag 03/12/2022 (met hoogbezoek uit Spanje...)

Deze data vind je ook terug op: www.chiromikado.be
De data van 2023 volgen binnenkort! 

Zaterdagavond 26
november gaat onze
jaarlijkse Openluchtbar 
aan de lokalen door! Kom 
genieten van een hapje of 
een drankje en verwarm 
jezelf aan de gezellige 
vuurkorven!



KLEURPLAATPRAKTISCHE INFO

LIDGELD
Het lidgeld bedraagt 30 euro per kind per jaar. Daarin zit de
verzekering tegen ongevallen en een kleine bijdrage voor onze
werking. Wil je dochter na september (probeermaand) graag lid
worden bij Chiro Mikado? Dat kan zeker! 

DE 30 EURO KAN OVERGESCHREVEN WORDEN OP:
BE83 7360 2410 9315 OF CASH AFGEGEVEN OP DE CHIRO.

Door de late betalingen van vorige jaren zien we ons 
genoodzaakt een verhoging door te voeren vanaf volgende data:
Vanaf 1 december 2022: 40 euro
Vanaf 1 januari 2023: 50 euro

VIERUURTJE
Ouders die willen, kunnen een jaarbedrag betalen van 12 euro. 
(Niet verplicht). Je dochter krijgt dan elke Chiro een drankje 
aangeboden, keuze uit chocomelk, fruitsap en appelkers.
Een vieruurtje moet je zelf meenemen. (Koekje, stuk fruit,…)

INFO
Alle belangrijke info vind je ook terug op onze website:

WWW.CHIROMIKADO.BE
Vind je daar het antwoord niet op jouw vraag? Dan kan je 
natuurlijk altijd een berichtje/mailtje sturen naar de leidster 
van jouw dochter! De contactinformatie vind je terug verder 
in het Mikadootje. Doorheen het jaar volgen er nog een aantal 
Mikadootjes en volg zeker onze Facebook- en Instagrampagina 
voor last-minute nieuws! 

© 2012 Studio 100 Animation SAS - Lic. Studio 100 NV



TWEEDEHANDS CHIRO-UNIFORM
  
Ben je nog op zoek naar een Chiro-uniform 
of is je T-shirt te klein geworden en ligt dat 
thuis maar gewoon rond te slingeren? Laat 
het dan aan één van de leidsters weten! 
Wij gaan er op die manier voor proberen 
te zorgen dat er binnen onze Chiro de 
mogelijkheid is om 2e-handskleren te 
kopen. Wij halen graag oude chirokledij op 
om als tussenpersoon ervoor te zorgen dat 
je indien je dat wenst toch nog een centje 
krijgt voor de kleren die je dochter niet 
meer kan dragen. Zo kunnen de leden van 
onze Chiro ook voor een goedkopere prijs 
toch een uniform in goede staat kopen. 
Ben je op zoek naar een rode t-shirt of een 
chirorok of -broek? Vraag dan zeker eens 
aan de leiding of we jouw maat
tweedehands ter beschikking hebben!

Je kan zeker ook eens op tweedehands.be 
kijken, daar worden regelmatig ook kleren 
verkocht. 

UNIFORM

Om te laten zien dat we allemaal samen horen, dragen wij een
uniform. Ons uniform zorgt er niet alleen voor dat we herkenbaar 
zijn maar heeft nog vele andere voordelen:
  
- Je moet niet nadenken wat je zal aantrekken op de chiro  
- Je hebt altijd kleding aan die vuil mag worden
- Je ziet er altijd super cool uit 
- Je sjaaltje past perfect bij deze outfit

Om al deze redenen vragen we dan ook dat iedereen vanaf de 
Kwiks (5de leerjaar) een rode chiro-T-shirt of een T-shirt van 
onze Chiro en een beige chirorok of –broek draagt.

Je kan deze aanschaffen in de Banier, Vaartstraat 14 in Hasselt. 

Ook hebben we eigen Chiro truien en t-shirts. Deze worden in 
november te koop aangeboden. Deze zijn niet verplicht maar 
wel een zeer goed herkenningsmiddel voor onze Chiro! Je mag 
het uniform natuurlijk altijd aanvullen met extra bedekking, 
gekke accessoires,...
 
Een sjaaltje is wel voor alle leeftijden verplicht.
Dit kan je voor 3 euro op de Chiro verkrijgen.



DE LEIDSTERS

Ribbels - ribbels.chiromikado.alken@gmail.com
Kaat Billen: +32 473 36 43 13 --> Algemene vragen
Céline Swinnen: +32 468 35 20 24
Phebe Vrancken: +32 486 85 43 15

Speelclub - speelclub.chiromikado.alken@gmail.com 
Sophie Wouters: +32 476 28 53 71
Lauren Nelissen: +32 495 49 60 13
Charlotte Lindekens: +32 499 15 39 70

Kwiks - kwiks.chiromikado.alken@gmail.com
Julie Rouffa: +32 475 49 93 13
Amélie Mandervelt: +32 487 79 32 78
Linde Valckeneers: +32 488 23 87 01 

Tippers - tippers.chiromikado.alken@gmail.com
Hanne Vandersmissen: +32 468 48 50 06
Amélie Helsen: +32 468 16 41 42

Tiptiens - tiptiens.chiromikado.alken@gmail.com
Louise Jans: +32 471 26 77 60
Gitte Baptist: +32 497 60 68 34
Cato Jacobs: +32 468 51 90 92

DE AFDELINGEN

RIBBELS SPEELCLUB

KWIKS

TIPTIENSTIPPERS

1ste & 2e leerjaar 3e & 4e leerjaar

5e & 6e leerjaar

3e & 4e middelbaar1e & 2e middelbaar



LEIDSTER KAAT

NAAM: Kaat Billen 
GEBOORTEDATUM: 26/01/1999 

• HOBBY’S: 
Chiro uiteraard! Daarbuiten ga ik ook graag zwemmen en ben ik 
presidiumlid van mijn studentenvereniging 

• LIEVELINGSGERECHT OP KAMP:
De cornflakes met chocolade, njammieeee!! 

• MOOISTE CHIROHERINNERING:
De uittredende leiding die samen een Mikado-versie van het 
nummer “Allemaal” zongen aan het kamplicht. 

• FAVORIETE CHIROLIED: 
Ik ben het beu beu beu want ik wil zingen en springen, 
hollebolle rollen, lachen roepen tieren dat vind ik fijn, zo lekker 
stout te zijn! 

• LIEVELINGSSPEL:
10 tellen in de jungle 

• LEUK WEETJE:
Ik ben pas bij de Kwiks begonnen, waardoor ik maar 6 jaar lid 
ben geweest. Nu begin ik aan mijn 8ste jaar leidinggeven, dus 
ben ik langer leidster geweest dan lid! 

• FAVORIETE KAMPTHEMA:
SpongeBob 

• NACHTSPEL OF DROPPING 
Ik heb nog nooit een dropping gedaan, dat zou ik écht eens 
willen proberen! Best of both worlds: een nachtdropping!

• SMS’JES STUREN OF BRIEVEN SCHRIJVEN 
Op kamp gebruik ik mijn gsm niet graag, ik neem die enkel mee 
om bereikbaar te zijn bij noodgevallen. In een brief moet je wat 
denkwerk en moeite steken, maar dat maakt brieven net zo 
waardevol! Natuurlijk moeten die brieven dan wel nog op tijd 
aankomen… 

• KNUTSELVOORMIDDAG OF VETTIGE DAG
Voor mij mag het élke dag vettige dag zijn!

GROEPSLEIDING

RIBBELS

LEIDSTER CÉLINE

• NAAM: Céline Swinnen 
• GEBOORTEDATUM: 26/02/2005 

• HOBBY’S:
Chiro 

• LIEVELINGSGERECHT OP KAMP:
Durum of pasta met broccoli en spek. :) 

• MOOISTE CHIROHERINNERING:
De leefweek als Aspi. 

• FAVORIETE CHIROLIED:
Met Liefs 

• LIEVELINGSSPEL:
Honkbal 

• LEUK WEETJE:
Ik woon in heks. Ik rijd dus elke zaterdag een half uur naar 
Alken, als er geen tractor voor mij rijdt alleszins.

• FAVORIETE KAMPTHEMA:
SpongeBob 

• NACHTSPEL OF DROPPING 
• SMS’JES STUREN OF BRIEVEN SCHRIJVEN 
• KNUTSELVOORMIDDAG OF VETTIGE DAG

RIBBELS



LEIDSTER PHEBE

• NAAM: Phebe Vrancken  
• GEBOORTEDATUM: 29/03/2005

• HOBBY’S:
Chiro 

• LIEVELINGSGERECHT OP KAMP:
Broccoli pasta met spekjes. 

• MOOISTE CHIROHERINNERING:
Het doorgeven van de fakkel en het kampvuur.

• FAVORIETE CHIROLIED:
Tuimeling

• LIEVELINGSSPEL:
Honkbal 

• LEUK WEETJE:
Mijn favoriete keuken is de Mexicaanse keuken! 

• FAVORIETE KAMPTHEMA:
Superhelden 

• NACHTSPEL OF DROPPING 
• SMS’JES STUREN OF BRIEVEN SCHRIJVEN 
• KNUTSELVOORMIDDAG OF VETTIGE DAG

RIBBELS

LEIDSTER SOPHIE

• NAAM: Sophie Wouters  
• GEBOORTEDATUM: 30/09/2005

• HOBBY’S:
Chiro natuurlijk (maar lezen vind ik ook heel leuk) 

• LIEVELINGSGERECHT OP KAMP:
de rijstschotel  

• MOOISTE CHIROHERINNERING:
Toen afgelopen kamp de fakkel aan ons werd doorgegeven. 

• FAVORIETE CHIROLIED:
Met Liefs

• LIEVELINGSSPEL:
Ik vind alle spelletjes super leuk,
maar er kan niets op tegen Honkbal! 

• LEUK WEETJE:
Ik heb ooit op twee chiro’s tegelijk gezeten,
Mikado op zaterdag en de andere op zondag.

• FAVORIETE KAMPTHEMA:
Zonder twijfel Harry Potter 

• NACHTSPEL OF DROPPING 
• SMS’JES STUREN OF BRIEVEN SCHRIJVEN 
• KNUTSELVOORMIDDAG OF VETTIGE DAG

SPEELCLUB



LEIDSTER LAUREN

• NAAM: Lauren Nelissen 
• GEBOORTEDATUM: 10/04/2005

• HOBBY’S:
Chiro, Chiro en Chiro!

• LIEVELINGSGERECHT OP KAMP:
Durüm!!! (Met curryketchup)

• MOOISTE CHIROHERINNERING:
Toen we bij het bivak Galactica naar een optreden van Jelle 
Cleymans zijn gegaan. Dat was zo’n ongelofelijk mooi moment, 
dat zal ik nooit vergeten 

• FAVORIETE CHIROLIED:
Ik blijf in chiro geloven

• LIEVELINGSSPEL:
Honkbal

• LEUK WEETJE:
Toen ik klein was zat ik eerst op de scouts en ik heb ook heel 
even op de chiro en scouts tegelijk gezeten, oeps :( ! 
k ben dus het levende bewijs dat de chiro 10000000 keer 
leuker is!

• FAVORIETE KAMPTHEMA:
Mikado airlines, het decor was toen zo cool! 

• NACHTSPEL OF DROPPING (maar dan ‘s nachts!)
• SMS’JES STUREN OF BRIEVEN SCHRIJVEN 
• KNUTSELVOORMIDDAG OF VETTIGE DAG (100%)

SPEELCLUB LEIDSTER
CHARLOTTE

• NAAM: Charlotte Lindekens
• GEBOORTEDATUM: 13/07/2005

• HOBBY’S:
Ik doe hockey en chiro natuurlijk. 

• LIEVELINGSGERECHT OP KAMP:
Wentelteefjes of rijstschotel, ik kan echt niet kiezen.

• MOOISTE CHIROHERINNERING:
Vorig jaar een week samen leven met de hele Aspi-groep
in de lokalen tijdens leefweek.

• FAVORIETE CHIROLIED:
Met Liefs

• LIEVELINGSSPEL:
1-tegen-allen

• LEUK WEETJE:
Ik woon in dezelfde straat als de Chiro!

• FAVORIETE KAMPTHEMA:
Mikado Airlines 

• NACHTSPEL OF DROPPING 
• SMS’JES STUREN OF BRIEVEN SCHRIJVEN
• KNUTSELVOORMIDDAG OF VETTIGE DAG (All the way!)

SPEELCLUB



LEIDSTER JULIE

• NAAM: Julie Rouffa 
• GEBOORTEDATUM: 29/09/2006

• HOBBY’S:
Ik doe vollybal, waterpolo en last but not least chiro natuurlijk! 

• LIEVELINGSGERECHT OP KAMP:
Ik HOU van de rijstschotel op kamp! 

• MOOISTE CHIROHERINNERING:
De momenten waarop iedereen samen zit aan het kampvuur 
blijven kippenvel momenten.  

• FAVORIETE CHIROLIED:
Met Liefs <3

• LIEVELINGSSPEL:
Honkbal of Rugby!! 

• LEUK WEETJE:
Mijn zus Valerie en mijn nicht Imara waren tot vorig jaar nog 
leidsters bij Chiro Mikado.

• FAVORIETE KAMPTHEMA:
Belle en de boer 

• NACHTSPEL OF DROPPING (of nachtdropping)
• SMS’JES STUREN OF BRIEVEN SCHRIJVEN
• KNUTSELVOORMIDDAG OF VETTIGE DAG

KWIKS

LEIDSTER AMÉLIE

• NAAM: Amélie Mandervelt 
• GEBOORTEDATUM: 22/11/2006

• HOBBY’S:
Vollybal en chiro 

• LIEVELINGSGERECHT OP KAMP:
Wentelteefjes! 

• MOOISTE CHIROHERINNERING:
Kampvuur  

• FAVORIETE CHIROLIED:
Jan zonder vrees 

• LIEVELINGSSPEL:
Honkbal

• LEUK WEETJE:
Ik speel al 8 jaar vollybal. 

• FAVORIETE KAMPTHEMA:
SpongeBob 

• NACHTSPEL OF DROPPING
• SMS’JES STUREN OF BRIEVEN SCHRIJVEN
• KNUTSELVOORMIDDAG OF VETTIGE DAG

KWIKS



LEIDSTER LINDE

• NAAM: Linde Valckeneers  
• GEBOORTEDATUM: 27/11/2006

• HOBBY’S:
Chiro 

• LIEVELINGSGERECHT OP KAMP:
Wentelteefjes! 

• MOOISTE CHIROHERINNERING:
Het laatste kampvuur met de oudleiding.

• FAVORIETE CHIROLIED:
Met Liefs

• LIEVELINGSSPEL:
Laddercompetitie 

• LEUK WEETJE:
Ik heb maar 1 jaar speelclub gedaan.

• FAVORIETE KAMPTHEMA:
Feest 

• NACHTSPEL OF DROPPING
• SMS’JES STUREN OF BRIEVEN SCHRIJVEN
• KNUTSELVOORMIDDAG OF VETTIGE DAG

KWIKS

LEIDSTER HANNE

• NAAM: Hanne Vandersmissen  
• GEBOORTEDATUM: 27/07/2006

• HOBBY’S:
Chiro uiteraard en duiken.

• LIEVELINGSGERECHT OP KAMP:
Wentelteefjes! 

• MOOISTE CHIROHERINNERING:
Tweedaagse als Aspi. 

• FAVORIETE CHIROLIED:
Met Liefs

• LIEVELINGSSPEL:
1-tegen-allen 

• LEUK WEETJE:
Ik ben verslaafd aan nagels lakken en zetten. 

• FAVORIETE KAMPTHEMA:
Harry Potter 

• NACHTSPEL OF DROPPING
• SMS’JES STUREN OF BRIEVEN SCHRIJVEN
• KNUTSELVOORMIDDAG OF VETTIGE DAG

TIPPERS



LEIDSTER AMÉLIE

• NAAM: Amélie Helsen  
• GEBOORTEDATUM: 10/07/2005

• HOBBY’S:
Hockey en chiro natuurlijk. 

• LIEVELINGSGERECHT OP KAMP:
Pasta met broccoli en heeeel veeel spekjes.

• MOOISTE CHIROHERINNERING:
Mhmmm dat is een moeilijke vraag… ik denk de zangstonde 
tijdens het kamp galactica. We gingen naar een concert van o.a. 
Jelle Cleymansn dat was écht een fijne ervaring!

• FAVORIETE CHIROLIED:
Met Liefs

• LIEVELINGSSPEL:
Daar kan ik echt niet tussen kiezen! Ik doe vanalles graag. 

• LEUK WEETJE:
Ik heb een kat genaamd Nemo. Inderdaad, Nemo, zoals de vis ;) 

• FAVORIETE KAMPTHEMA:
Superhelden

• NACHTSPEL OF DROPPING (maar dan ‘s nachts) 
• SMS’JES STUREN OF BRIEVEN SCHRIJVEN

Ik vind brieven schrijven super fijn, maar een sms’je sturen vind 
ik vaak toch wat sneller en makkelijker…

• KNUTSELVOORMIDDAG OF VETTIGE DAG

TIPPERS

LEIDSTER LOUISE

NAAM: Louise Jans
GEBOORTEDATUM: 20/08/2000 

• HOBBY’S: 
Chiro, fietsen, wandelen, tekenen, films & series kijken, lezen...  

• LIEVELINGSGERECHT OP KAMP:
De rijstschotel op kamp na een tweedaagse! 

• MOOISTE CHIROHERINNERING:
Mijn eerste Krinkel in 2017, daar kwamen alle leiders, leidsters 
en aspi’s uit heel Vlaanderen 6 dagen lang samen en voelde ik 
hoe groot ‘De Chiro’ eigenlijk is. Kippenvel!  

• FAVORIETE CHIROLIED: 
Met Liefs

• LIEVELINGSSPEL:
Rechtdoortocht! 

• LEUK WEETJE:
Ik maak al 6 jaar het Mikadootje. ;)

• FAVORIETE KAMPTHEMA:
Jommeke  

• NACHTSPEL OF DROPPING 
• SMS’JES STUREN OF BRIEVEN SCHRIJVEN 

Aangezien ik geen gsm meeneem op kamp: brieven schrijven!  
• KNUTSELVOORMIDDAG OF VETTIGE DAG

GROEPSLEIDING

TIPTIENS



LEIDSTER CATO

• NAAM: Cato Jacobs   
• GEBOORTEDATUM: 26/05/2006

• HOBBY’S:
Chiro!!! 

• LIEVELINGSGERECHT OP KAMP:
Zalmpasta, jammer genoeg was die dit jaar enkel 
voor de vegetariërs :( 

• MOOISTE CHIROHERINNERING:
De spontane zangmomenten die vaak ‘s avonds tijdens de 
afwas op leefweek plaatsvonden.

• FAVORIETE CHIROLIED:
Met Liefs

• LIEVELINGSSPEL:
Honkbal 

• LEUK WEETJE:
Ik brak tijdens mijn eerste ledenweekend al meteen mijn pols.

• FAVORIETE KAMPTHEMA:
Harry Potter  

• NACHTSPEL OF DROPPING 
• SMS’JES STUREN OF BRIEVEN SCHRIJVEN
• KNUTSELVOORMIDDAG OF VETTIGE DAG

TIPTIENS

LEIDSTER GITTE

• NAAM: Gitte Baptist    
• GEBOORTEDATUM: 23/06/2005

• HOBBY’S:
Ik ga naar de tekenles en ik doe taekwondo 
en natuurlijk ook nog Chiro.

• LIEVELINGSGERECHT OP KAMP:
Moeilijke keuze maar ik kies toch voor wentelteefjes 
of zalmpasta.

• MOOISTE CHIROHERINNERING:
Euhmm dat is heel moeilijk om te kiezen maar denk Krinkel 
dit jaar of leefweek toen we aspi’s waren en pas echt een heel 
hechte groep zijn geworden.

• FAVORIETE CHIROLIED:
Met Liefs en Stout Liedje

• LIEVELINGSSPEL:
Honkbal en Rugby 

• LEUK WEETJE:
Ik ben een vegetariër, maar ik eet wel nog af en toe vis.

• FAVORIETE KAMPTHEMA:
Harry Potter  

• NACHTSPEL OF DROPPING 
• SMS’JES STUREN OF BRIEVEN SCHRIJVEN
• KNUTSELVOORMIDDAG OF VETTIGE DAG

TIPTIENS



ONZE VB’S

Elk jaar wordt de leiding ook bijgestaan door
een Volwassen Begeleider.

Dit jaar hebben we er twee! Oudleiding Linde Buntinx en 
Charlotte Geboers! Met hun jarenlange ervaring als leidster bij 
Chiro Mikado kunnen we met alles bij hen terecht! 

MAAK DE TEKENING COMPLEET!

LINDE CHARLOTTE



WEG VAN HUIS

OP WEEKEND! 
Omdat we niet kunnen wachten op ons kamp gaan we elk 
voorjaar op weekend! Het weekend zit gevuld met
activiteiten zodat niemand zich een moment kan
vervelen! Verdere informatie omtrend dit mini-bivak zal nog 
volgen. Dus lees altijd de mikadootjes aandachtig!!! 

OP BIVAK! 
Een bivak duurt 10 dagen voor kwiks, tippers, tiptiens en aspi’s, 
voor de ribbels verblijven 5 nachten en de speelclub 7 nachten. 
Het bivak gaat steeds door van 26 juli t.e.m 4 augustus.

Op kamp mag je dingen doen die je thuis normaal niet altijd 
kan! Wij spelen er spelletjes van ’s morgens tot ’s avonds bv. 
Waterspelletjes, bosspelen, balspelen, groepsspelen, knutselen,... 
We leven ons in in het thema, elke dag laat de leiding weer een 
toneeltje zien waardoor we tien dagen kunnen meeleven met de 
thema-figuurtjes. Op dagtocht trekken de Ribbels, Speelclub, 
Kwiks en Tippers er voor een dagje op uit. De Tiptiens en Aspies 
trekken 2 dagen rond. 

De laatste avond sluiten we af door een groot kampvuur. 
Voor het kampvuur is het eerst nog bonte avond, waarop alle 
afdelingen hun zing-dans-acteer-talent mogen laten zien. De 
laatste dag is afhaaldag, dan mogen de ouders komen kijken 
waar hun kinderen die 10/7/5 dagen hebben doorgebracht en 
ze natuurlijk ook weer meenemen (of dat met of zonder goesting 
is, laten we in het midden ;-) ) 

KAMPDATA 2023

RIBBELS
ZONDAG 30 JULI 2023 T.E.M. VRIJDAG 4 AUGUSTUS 2023

 
SPEELCLUB

VRIJDAG 28 JULI 2023 T.E.M. VRIJDAG 4 AUGUSTUS 2023
 

KWIKS, TIPPERS EN TIPTIENS
WOENSDAG 26 JULI 2023 T.E.M. VRIJDAG 4 AUGUSTUS 2023





“MET LIEFS”
Stotteren en giechelen zo rood als een tomaat (ahahaaah)
Een vreemd, plezant gevoel tintelt door m’n ruggengraat
‘k Wil dolgraag iets vertellen maar hoe pak je dat nu aan?
Je woont al op m’n pennenzak maar dat zal niet volstaan

Refrein: Omdat ik van je hou, tel ik blaadjes, schrijf ik jou
‘met liefs’ erbij voel ik vlinders, ben ik blij
‘k Heb je foto op zak, spring met gemak tot op het dak
Als ik uren naar de spiegel kijk denk ik aan jou
Omdat ik ziel-enorm-fantastisch-heel erg van je hou

We sprinten rond het blokje en we blinken in ons vel
Wapperende oren zijn bij ons niet echt van tel
Met mensenvlees gaan knutselen: waar halen ze ‘t idee?
Die plastieken chirurgie: doen we daar zo snel aan mee?

*refrein*

De zon is aan het schijnen en ‘t is ook nog volle maan
De schaapjes op het droge, de problemen van de baan
Nu weet ik het wel zeker: ‘t is voor eeuwig en altijd
Maar ‘t kan ook nog verkeren en dat vraagt dan weer wat tijd

*refrein*


