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De leidingverdeling 2012-2013 
Sloebers 

Robin Bamps     Luca De Ridder    

Rechterstraat 72    Zavelvennestraat 216  

3500 Hasselt     3500 Hasselt    

011/22.67.25     011/23.62.14    

0493/77.30.38     0471/45.08.58    

robinbamps@chirokiewit.be   luca@chirokiewit.be   

 

Speelclub 

Koen Meeus   Alexander Spitz  Dries Munters 

Raafstraat 3A   Luchtvaartstraat 113 Donkeindeweg 138 

3520 Zonhoven   3500 Hasselt   3520 Zonhoven 

011/82.58.07   011/24.18.79 

0486/91.02.67   0479/49.60.50   0494/20.49.88 

koen@chirokiewit.be  alexander@chirokiewit.be dries@chirokiewit.be 

 

Rakkers 

Robin Stienaers   Hendrik Colemont   Niels Munters  

Zavelvennestraat 155  Zavelvennestraat 151 Donkeindeweg 138 

3500 Hasselt    3500 Hasselt   3520 Zonhoven 

011/87.17.39     011/24.20.9 

0476/58.61.55    0496/96.70.29   0494/86.87.71  

robinstienaers@chirokiewit.be hendrik@chirokiewit.be Niels@chirokiewit.be 

 

Toppers 

Tim Luyckx    Simon Op ‘t Roodt    

Zavelvennestraat 213  Beverzakbroekweg 120    

3500 Hasselt   3520 Zonhoven  

011/72.02.39    

0494/31.07.40    

tim@chirokiewit.be   

 

Kerels 

Pieter Colemont    

Zavelvennestraat 151   

3500 Hasselt   

011/24.20.94   

0494/63.51.78   

Pieter@chirokiewit.be  

 

Aspi's 

Martijn Meeus     

Raafstraat 3A    

3520 Zonhoven     

011/82.58.07    

0495/60.39.17    

martijn@chirokiewit.be   

 

VB 

Marc Colemont 

Zavelvennestraat 151 

3500 Hasselt 

011/24.20.94 

0498/50.69.27 

vb@chirokiewit.be 

 

  

Zit je met een vraag of zit er je iets dwars, bel of mail 

gerust iemand van de leiding. Zo ben je onmiddellijk van je 

zorgen verlost en kunnen misverstanden voorkomen worden! 

mailto:robinbamps@chirokiewit.be
mailto:luca@chirokiewit.be
mailto:koen@chirokiewit.be
mailto:alexander@chirokiewit.be
mailto:robinstienaers@chirokiewit.be
mailto:hendrik@chirokiewit.be
mailto:tim@chirokiewit.be
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Voorwoord 

  

 

Beste straklezer, -lezerin, -lezerlid en anderen, 
 
Jij hebt geluk, want in je handen heb je de enige echte eerste Strak  
van het nieuwe jaar 2013. Het feit dat je dit voorwoord (hopelijk) aan het lezen bent 
en de rest van de Strak wellicht ook (diagonaal) zal lezen, wijst erop dat jij en/of  
je zoon de juiste keuze gemaakt hebben: deel (blijven) uitmaken van  
CHIROJONGENS KIEWIT! 
 
De laatste strak is nog geen drie maanden oud en we hebben met de leiding  
(en de leden) de handen weer voldoende uit de mouwen gestoken om een  
blanco strak te vullen. Zo hebben de ouders, grootouders en andere  
sympathisanten van de jongens-en meisjeschiro weer volop kunnen genieten  
van onze stomende oudernamiddag. Daarnaast hebben de jongens- 
en de meisjesleiding alsook het KET (Kiewits Evenementen Team) de koppen 
opnieuw bij elkaar gestoken om de tweede 30+-fuif te organiseren. We mogen wel  
Naast deze twee activiteiten hebben er ook nog een aantal “gewone” chirozondagen 
plaatsgevonden waarover je misschien meer kan lezen verder in deze strak. 
 
De winter is bijna voorbij, naar mijn mening komt het leukste deel van het jaar  
er nu aan! Het wordt warmer, de bomen 
krijgen terug knoppen en bladeren, 
in T-shirt spelen op de chiro... . Voor we 
het weten is het Pasen (31 maart) en  
kunnen jullie oogappels op maandag 1 
april op onze chiro terecht voor het nu al 
veelbelovende paasspel, allen daarheen 
dus!  
 
Dan rest er mij alleen nog jullie zeer veel 
leesplezier te wensen en tot binnenkort! 
 
Gegroet! 
 
Martijn Meeus (groepsleider en leider 
van de aspiranten) 
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Mededelingen 

 
Verloren voorwerpen bivak 

Na het bivak is er nog heel wat kledij achter gebleven. Wie nog iets kwijt is kan op zondag voor of na de chiro 

eens neuzen tussen de verloren voorwerpen. 

 

Uniform 

Het uniform is verplicht vanaf de rakkers. Het uniform bestaat uit een korte Chiroshort, een Chiro T-shirt en een 

Chirosweater/hemd. 

Dit alles is te verkrijgen in de banier. (Vaartstraat 14, 3500 Hasselt) 

 

Fiets 

Vanaf de toppers wordt er verwacht dat de leden elke zondag met de fiets komen! Dit omdat er vanaf de toppers 

soms verdere verplaatsingen gemaakt worden. 

 

GSM’s 

De laatste tijd merken we dat er leden met een gsm naar de chiro komen. Deze hebben ze echter niet nodig op 

zondag en de leiding is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of beschadigingen. Als leiding vragen we 

dus om alle gsm’s thuis te laten. De leiding heeft een gsm bij voor in geval van nood. 

 

Nieuwsbrief 

Ben je lid, ouder, oudleider of gewoon sympathisant? Wil je op de hoogte gehouden worden van onze 

activiteiten? Schrijf je dan nu in voor onze nieuwsbrief. Mail naar nieuwsbrief@chirokiewit.be en je krijgt alle 

informatie in je mailbox. 

 

 

Agenda 
Belangrijke data  

10 maart: geen Chiro (Hasselt carnaval) 12 mei: Chiro 

17 maart: Chiro 19 mei: Chiro 

24 maart: Chiro  26 mei: Chiro 

31 maart: geen Chiro (Pasen)  

1 april: Paasspel (Dit is geen grap!) 2 juni: Chiro 

7 april: Chiro 9 juni: Chiro 

14 april: Chiro 16 juni: Chiro 

21 april: Chiro 22 juni: Bivakinfoavond 

28 april: Chiro 23 juni: Chiro 

5 mei: geen chiro (Voorbereidingsbivak leiding) 3 augustus: BBQ 

 

Bivak 

Dit werkjaar gaan we opnieuw op bivak van 21 juli t.e.m. 31 juli 2013. De ouders die vroegtijdig een reisje 

boeken…U telt vanaf nu voor twee (want dat is een gewaarschuwd man) ! 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:nieuwsbrief@chirokiewit.be
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Sloebers 

 
Op een koude Chirozondag stonden de sloebers weer klaar. Netjes op een rijtje stonden ze 

daar. Hun kreet klonk als eerste over het Chiroterrein. Dat vonden hun leiders zeer fijn. Hop 

Hop Hop , de sloebers zijn top! Zo klonk het luid. Ze zongen nog een liedje en de formatie 

was uit. Zo begon weer een zeer plezante Chirozondag. Een dag waarop alles kan en alles 

mag. Aangezien er een meter sneeuw was gevallen begonnen we daar direct mee te spelen.  

Koud was het wel maar dat kon niemand iets schelen. Sneeuwballen werden gerold van wel 

vijf meter doorsnee. Ja daar konden de sloebers wel wat mee. Een iglo werd ook gebouwd. 

Onder het toeziend oog van leider Bammes werd deze aanschouwd. Hij raakte jammer genoeg 

net niet af. Maar toch vond ik hun constructie zeer straf. Nu begon de kou voor velen door te 

wegen. Maar voor we lekker warm naar binnen gaan, de voeten vegen! binnen speelden we 

spelletjes in de grote zaal. Dit vonden ze leuk allemaal. Tikkertje knakworst was het eerste 

spel. Hierbij zeg je ‘knakworst’ en anders weet je het wel. Dan moet je wel wachten tot 

iemand je komt bevrijden. Dit doe je door onder de benen door te glijden. Als je dan niet snel 

genoeg bent word je het zelf.  De regels lijken misschien moeilijk maar het gaat vanzelf. Het 

vieruurtje deden we hierna. Dan eten we een wafel en drinken een Fanta of Cola.  Nu was 

iedereen terug warm. Dus konden we terug naar buiten zonder alarm. De iglo was nog niet 

volledig klaar, dus vervolledigde we die maar. Toen de iglo af was konden er maar liefst 5 

sloebers in. Dat is wel bijna een volledig gezin. Toen was de Chiro al weer bijna gedaan. Nu 

ik er aan terugdenk welt er weer een traan. Een laatste spel werd gespeeld om af te sluiten. 

Ook dit was nog steeds buiten. Het spelletje wuivertje werd gespeeld. En zo had niemand zich 

die dag verveeld. Toen klonk opeens het laatste fluitsignaal. En we verzamelde ons weer 

allemaal aan het lokaal. De Chirovlag werd weer afgelaten. En er werden geen sloebers aan de 

lokalen achtergelaten. En toen kwam er een varkentje met een lange snuit en het verhaaltje is 

gedaan. 
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Speelclub 

 
Zondagochtend, en wat zien we bij het wakker worden? Een dik pak sneeuw voor de deur. 

Het beloofde al een goede dag te worden nog voor de Chiro begon. Vol enthousiasme en 

energie komt iedereen aan op de chiro. Een sneeuwballengevecht miste er natuurlijk niet aan. 

Tot het fluitsignaal te horen was. “formatie!” 

Na de formatie waagden we ons aan een potje voetbal tegen de aspi’s en de kerels. Deze twee 

oudste groepen samen gaven onze speelclubbers eindelijk de uitdaging die ze nodig hadden 

op het veld. De wedstrijd was spannend en het gladde veld maakte het ons er niet makkelijker 

op. Bernt was de topscoorder van dienst. Met zijn geplaatste ballen maakte de keeper van de 

andere ploeg geen kans. Met Lucas en Hannes op het middenveld kwam elke bal aan waar hij 

moest aankomen. Gallon was druk bezig met de tegenstanders af te leiden met zijn 

sneeuwballen. 

Na deze overduidelijke overwinning kreeg Connor een goed idee. Wat als we nu eens een 

grote muur zouden bouwen? Iedereen begon onmiddellijk grote ballen te rollen in de sneeuw 

die we als bouwblokken gebruikte voor onze, nog te maken, muur. Het resultaat was snel 

zichtbaar. Met deze muur konden we nog een ander spel spelen. Maar dat was voor later. 

Eerst gingen we op pad naar de 

kinderboerderij waar we de slee van Victor 

gingen uitproberen.   Helaas stonden er op de 

heuvel bomen en was de sneeuw er dus niet 

dik genoeg. Een ander plan dan maar, 

namelijk proberen om het hoogste te springen.  

Iedereen was hier zeer goed in. Zo goed zelfs 

dat we onze grote sneeuwbal, waar we over 

moesten springen, meermaals verhoogden. Dit 

leverde enkele spectaculaire foto’s op. (Zoals 

deze) 

Na het vieruurtje werd het tijd om onze 

bouwwerken te gaan benutten. Het was tijd 

voor een spelletje capture the flag. Bij dit spel 

wordt de groep in 2 kanten verdeeld. Elke 

kant krijgt een vlag. De bedoeling is om de 

vlag van de eigen kant te beschermen en de 

vlag van de tegenstander ongedeerd in je 

eigen kamp te krijgen. Ideaal in de sneeuw dus. We gebruikten onze eigen muur en een door 

de sloebers gemaakte iglo als kamp en begonnen onze voorraad sneeuwballen te maken. De 

ploegen waren aan elkaar gewaagd. De stand was gelijk. Tijd om het spel wat interessanter te 

maken. We verandereden van kampen. Dit keer gebruikten we de voetbalgoals. Hierdoor was 

het veld veel kleiner en vlogen de sneeuwballen ons om de oren.  

Om de zondag te eindigen speelden we nog het favoriete spelletje van de leden, wuivertje 

natuurlijk. Dit was de kers op de taart van deze witte chiro. 
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Rakkers 

 
Voor de komende zondag hadden de leiders weer een geweldig programma bedacht, maar had 

er geen rekening mee gehouden dat het ging sneeuwen die nacht. 

 

Toen we aankwamen op de Chiro begonnen we direct te denken over leuke sneeuw 

activiteiten en kwamen we op de geweldige ideeën om een iglo te gaan bouwen en om een 

sneeuwbal gevecht te houden, toen het fluitsignaal van 2 uur ging zagen we al snel dat er 

maar 4 leden aanwezig waren! Namelijk Ian, Jasper, Bram en Seth. 

 

Na de formatie gingen we naar binnen voor spullen te halen voor de iglo te bouwen en we 

vonden een sneeuw schup, yes! . daarna vertrokken we naar de weide van de kinderboerderij 

om daar onze iglo te gaan bouwen. Eerst begonnen we gewoon met alle sneeuw op een hoop 

te gooien en zo alles uiteindelijk uit te hollen , maar na een tijd kwamen de leiders en de leden 

op het geweldig idee om grootte sneeuwballen te rollen en dan deze langs elkaar te leggen en 

op te vullen zodat het stukken sneller zou gaan . 

 

Zo gezegd zo gedaan we begonnen te rollen en te rollen, de sneeuwballen waren zo groot dat 

we ze met allebei de leiders en de leden nog met moeite vooruit kregen dus moesten we aan 

de volgende beginnen. 

 

Uiteindelijk hadden we een mooie bergsneeuw maar toen kwam het moeilijkste het uithollen! 

 

We begonnen vastberaden met takken, metalen staven,…  sneeuw los te peuteren uit onze iglo 

voor een zo groot mogelijk gat te krijgen maar het ging nog steeds niet goed genoeg na een 

uurtje uithollen zaten we nog steeds niet in de helft. 

 

Maar we bleven ook niet onopgemerkt voor de langskomende bezoekers sommige mensen 

kwamen zelfs eens in de iglo kijken hoe het er langs binnen uitzag . totdat er een man met zijn 

zoontje kwam kijken, de man had wel zin in een sneeuwballen gevecht! Dat moesten ze ons 

geen 2 keer zeggen. 

 

We pakte direct zoveel mogelijk sneeuw als we konden en begonnen te gooien en te gooien! 

Na een 5-10 tal minuten ging de man door maar hij had geen rekening meer gehouden met de 

nog gegooide sneeuwbal van onze bram die recht op zijn oor vloog! Gelukkig kon de man er 

mee lachen en gaf bram de raad om een paintballer te worden. 

  

Toen zagen de leiders dat het nog een 10 tal minuten waren en vroegen de leden of ze de iglo 

niet mochten kapot maken , natuurlijk mocht dat volgende week was de sneeuw toch 

waarschijnlijk weg dus hebben ze er op los zitten springen! 

 

Dus onze herinnering aan deze mooie zondag was een mooie hoop sneeuw en een man met 

een oor vol sneeuw! 

 

Het was weer een geslaagde zondag en de rakkers keerde moe maar voldaan terug naar hun 

thuis! 
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Leider Robin Stienears in Ecuador! 
Wist je dat: 

- Leider Robin van de rakkers  4 maanden naar Ecuador 

is? 

- Hij zijn stage daar gaat doen? 

- Het land genoemd is naar de Evenaar (Ecuator)? (foto) 

- Hij in Quito, de hoofdstad woont en werkt? 

- Hij van 13 februari tot 14 juni daarom dus niet op de 

chiro zal zijn? 

- De rakkers gelukkig nog 2 zeer goede leiders hebben?  

- Chiro toch een microbe is? 

- De chiro gemist wordt aan de andere kant van de 

wereld? 

- Als hij niet op kamp wou, langer in Ecuador bleef? 

- Hij op Zondag daarom zijn chiro boxershort aandoet? 

- Dat ze hier geen jeugdbeweging kennen? 

- Hier jongens van 12 jaar op straat rondlopen om 

mensen hun schoenen te poetsen voor geld? 

- Het water in de WC’s raar wegloopt? 

- Het eten best nog wel meevalt? 

- Er 7 soorten bananen bestaan? 

- Er hier zelfs bananenchips wordt gegeten? 

- Soep met popcorn hier de normaalste zaak van de wereld is? 

- Hier geen zebrapaden zijn om over te steken? 

- Je overal op de bus kan stappen als je maar roept, springt en beweegt? 

- Er meer taxi’s zijn dan auto’s? 

- Er ontzettend veel uitlaatgassen zijn en het dus heel ongezond is? 

- Alles eigenlijk toch wel veel charme heeft? 

- De mensen overdag heel aardig zijn? 

- Ecuador echt alles te bieden heeft? 

- Zowel kust, jungle en vulkanen als reuzenschildpadden en apen  hier voorkomen? 

- Hij tussen de echte inheemse bevolking (indianen) gaat leven? 

- Ecuador een Belgische presidentsvrouw heeft? 

- Dit komt omdat de huidige president in Louvain-La-Neuve gestudeerd heeft?  

- Er 6u tijdsverschil is met België? 

- Dat hij dus gaat slapen als jullie in België opstaan? 

- Het in Quito continue 22 graden is? 

- Dit zalig is wetende dat er sneeuw lag thuis? 

- Ecuador een prachtig land is? 

- Ecuador het perfecte land is voor avonturiers? 

- Hij nog helemaal niet terug naar huis wil komen? 

- Hij de groeten aan iedereen wil doen? 

- Bij deze. 
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Toppers 

 
Zondag 24/02, 12:00. Tijd om op te staan. Ik hoor u al denken: “Is twaalf uur niet laat om op 

te staan?” Dit is laat ja. Maar in het weekend is dit 

geoorloofd. Wat doet een echte chiroleider 

wanneer hij ’s zondags ontwaakt? Juist ja: het 

gordijn openen en naar buiten kijken. Dit 

ochtendritueel zorgde vandaag voor een mooie 

verrassing. De wereld was bedekt onder een wit 

tapijt. Leider Tim wist dus hoe laat het was. 

Sneeuwpret! 

Zeven toppers waren vandaag op de afspraak. We 

begonnen deze zondag met het maken van een 

burcht uit sneeuw. Twee teams kregen de opdracht 

om de mooiste en stevigste burcht te maken. 

Terwijl de toppers ijverig bezig waren met het 

ontwerpen van hun ultieme sneeuwburcht liet 

leider Tim zien hoe je snel een grote sneeuwbal 

rolt. Alle toppers waren jaloers. Gijs was zelfs zo 

jaloers dat hij besloot om de sneeuwballen te lijf te 

gaan en met de grond gelijk te maken.  

Na het enorm productieve deel van de 

zondagnamiddag was het tijd voor een eerder 

destructief gedeelte. Er ontstond een heus 

sneeuwballengevecht. Het doel was door middel 

van sneeuwballen de burcht van de tegenstrever met 

de grond gelijk te maken. De sneeuwballen waren 

echter niet opgewassen tegen onze bouwwerken. 

Tijd voor de grovere middelen. We gebruikten ons 

lichaam. Elk lichaamsdeel was goed om de burcht 

van de tegenstrever te slopen.  
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Na de sneeuwpret besloten we de warmte van ons lokaal op te zoeken. De verwarming werd 

open gedraaid en de natte handschoenen erop gelegd. Leider Tim kent zijn pappenheimers en 

zag onmiddellijk bij het betreden van het lokaal dat de toppers nood hadden aan een tas 

warme chocomelk. We sloegen de handen in elkaar en in een mum van tijd konden we 

genieten van onze zelf gemaakte warme chocomelk. 

Na de overheerlijke chocomelk was het tijd voor de afwas. Hier werd weer duidelijk dat 

opruimen niet aan de toppers besteed is. Leider Tim hield echter zijn been stijf en de toppers 

begonnen eraan. Lang kon de boog echter niet gespannen staan. Er ontstond een heus 

kussengevecht. Tijd dus om naar buiten te gaan. Buiten lag er immers nog sneeuw. En wat 

kan je met sneeuw doen? Ja een sneeuwballengevecht! 

Voor we het wisten was de fijnste namiddag van de week weer achter de rug. Met spijt in het 

hart keerden we huiswaarts. Vol verlangen uitkijkend naar volgende week! 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

1 
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Kerels 

 
Zondagnamiddag, 2 uur. Een pak sneeuw en maar 1 lid. Alleen Tom Fierens was komen 

opdagen voor deze prachtige zonnige dag vol sneeuwplezier. Dat was toch wat ik dacht, tot 

plots Bram Cuppens en Joris Bonfond komen aan fietsen. Veel te laat, maar toch was ik blij 

dat we met 4 waren. 

 

We begonnen de zondag met een potje sneeuwvoetbal. Dit bleek echter niet zo gemakkelijk. 

Na veel geschuif waarbij er meerdere personen tegen de grond gingen besloten we om ermee 

op te houden. Vervolgens gingen we richting de kinderboerderij. Hier was het ijs van de 

vijver nog bevroren, we hebben getest hoe dik het ijs nog was door er heel dikke 

sneeuwballen op te gooien. En ja hoor, maar goed dat we niet geprobeerd hebben om te 

schaatsen. Want onze sneeuwballen zakte zonder moeite doorheen het ijs. Daarna vertrokken 

we richting speeltuin. Onderweg kwamen we de speelclub nog tegen. Hier heeft Joris geleerd 

waarom je leider Koen niet kwaad moet krijgen!  Aangekomen aan de speeltuin, spelen we 

het spelletje: voor het langste het parcours afleggen terwijl de rest van de groep sneeuwballen 

mag gooien op de persoon die het parcours aflegt. Tom was laatste met enkele meters, Joris 

geraakte een paar meters verder. Maar Bram en ik legde bijna het heel het parcours af. 

Ondertussen was het tijd voor ons 4-uurtje. Na het 4 uurtje hebben we een partijtje hockey 

gespeeld, Joris en ik tegen Tom en Bram. De verliezers mochten volgende week een weekje 

naar de meisjes chiro. Het was voor het eerste 10 punten. Na een spannende match op een 

ondergrond van smeltende sneeuw wonnen Joris en ik met 10-8. Vervolgens wouden Tom en 

Bram toch nog eens proberen. Nu was het voor wie het eerste 15 punten had. Na opnieuw een 

spannende match stond het 14-14 wanneer er een fluitsignaal weerklonk: FORMATIE. Dit 

was het einde van weer een fantastische zondagnamiddag. De kerels vertrokken terug naar 

huis met klets natte voeten, maar wel voldaan.! 
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Aspi’s 

 
Zoals we op de oudernamiddag reeds aankondigden, organiseren wij op 19 april, voor onze 

fuif voor de oudere fuifgangers (de Happy Hour Party)een kinderfuif, namelijk Kidirock. 

 

Na de aankondiging tijdens de oudernamiddag, liepen er al een aantal inschrijvingen binnen. 

We mogen tot nu toe, zonder al te veel reclame te maken, al een tiental Kidirockers 

ontvangen.  

 

“Hoe meer zielen, hoe meer  vreugde”, luidt het motto, dus hier komen er hopelijk nog veel 

bij! Hieronder zien jullie de “Kidirockaffiche” nog eens zodat jullie alles nog eens op een 

rijtje kunnen zetten. Er staat ook op hoe je je Kidirocker dient in te schrijven, maar aarzel niet 

om naar hetzelfde e-mailadres al je mogelijke vragen te sturen. 

 

We kunnen jullie ook al vertellen dat we tijdens de week van Kidirock, van 14 april t.e.m. 19 

april onze leefweek houden. Zo kunnen we stilletjes aan de sfeer opbouwen om er daarna een 

spetterende eerste Kidirock en Happy Hour Party van te maken. 

 

Groetjes van de aspiranten: Bert, Jitse, Dries, Maarten en Lennert en hun leider Martijn 

 

 



 Strak maart 15 

 

Amusement 
 

De juffrouw vroeg aan de leerlingen: 'hoelang kan een mens wakker blijven?' Een eerste 

leerling antwoord: '48 uur'Een tweede leerling antwoord:'72 uur' Als derde antwoord Jantje, 

hij zegt vastbesloten:' drie weken min een kwartier' De juf vindt dit een ongewoon antwoord 

en vraagt Jantje om uitleg, waarop Jantje zegt:'Wel, gisteren zei ons mama tegen ons papa; 

"kom schat, we gaan vandaag een kwartier vroeger slapen, want het is drie weken geleden!" 

 

De dubbelgangers van Saddam Housein worden bijeengeroepen na een aanslag op de echte 

Saddam. De persvoorlichter deelt mede: "Heren ik heb een goed bericht en een slecht bericht 

voor u. Het goede bericht is: Saddam leeft nog. Het slechte bericht is: "Hij mist een arm." 

 

Er komt een wc-pot bij de opticien. Zegt de wc-pot: "ja meneer ik zie geen reet." Zegt de 

opticien: "ja dan moet je je bril vervangen!" 

 

Een onderwijzer met een kaal hoofd legt aan de kinderen van zijn klas uit wat een woestijn is. 

'Het is een droge, kale vlakte waar niets groeit. Zelfs geen grassprietje.' Een van de kinderen 

steekt zijn vinger op. 'Ja Wim, wat heb jij te zeggen?' 'Er zit een vlieg op uw...woestijn, 

meester.' 

 

 


