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Artikel van de volwassen begeleiders: 

 

Beste ouders, leiding, leden en chirosympathisanten 

 

Hier zijn we alweer met ons artikeltje voor het kampboekje. Dit wil zeggen dat we binnenkort 

vertrekken voor 20 dagen naar Wuustwezel. In 2012 vertrekken onze meisjes eerst. 

Wij hopen dat er zoveel mogelijk gasten mee trekken naar ons groot avontuur want keer op keer 

is zo een kamp toch weer een speciale gebeurtenis! 

 

Voor onszelf is dit kamp ook een beetje een afscheid. Wij zullen dit kamp meemaken als ons 

laatste in de functie van VB. We hebben beiden deze taak met hart en ziel proberen te 

volbrengen en hebben dit zeer graag gedaan maar nu is het tijd voor een nieuwe wind… 

Wie onze opvolgers worden kunnen wij jullie vandaag nog niet vertellen. Jullie horen dit uiteraard 

zo snel mogelijk! 

 

VB zijn van de chiro is niet altijd even makkelijk. Soms vraagt het veel tijd en energie maar het 

is ongelooflijk wat je allemaal terugkrijgt en welke ervaringen je opdoet! 

Wij willen dan ook graag alle mensen van het werkcomité, oudleiding, proost, sympathisanten 

maar vooral onze leiding doorheen de jaren heel erg bedanken voor het vertrouwen en de leute! 

 

In dit kampboekje willen we graag ook eens onze vrienden van de kookploeg in de kijker zetten. 

Zij zorgen niet alleen dat er lekker en vers eten op de tafel komt maar doen zoveel meer. We 

denken aan de logistieke hulp bij het opzettten van de tenten, het maken van een kampvuur, het 

troosten en bemoederen van onze jongste gasten, vervoer tijdens dagtochten, bezoekjes aan de 

dokter… Lieve vrienden, want dat zijn jullie ondertussen zeker geworden, bedankt! 

 

Eens een chirohart, altijd een chirohart dus we zien elkaar zeker tijdens een van de komende 

activiteiten weer! 

 

Vele chirogroeten 

Piet en Mie 



 

 

 

Beste chirovrienden, 
 
 
 

Het begint weeral te kriebelen, zeker bij de Chirojeugd. De lentezon maakt  het wellicht 

in ons wakker.  Wij willen terug dichter bij de natuur leven en de Chiro maakt al 

voorbereidingen voor het komend kamp. 

Ik verneem dat jullie dit jaar naar  Wuustwezel trekken. Tien dagen lang willen jullie de omgeving 
 

verkennen en  wellicht ook de  grens met Nederland overschrijden. 
 
 
 

Op kamp (bivak) gaan is 10 dagen weg van huis, weg van de plaatsen die we door en door kennen 
 

en een totale nieuwe omgeving verkennen. Je doet dit niet alleen, maar samen met je 

vriendinnen, leiding en kookploeg. 

De leiding en kookploeg is al volop in gang om het kamp voor te bereiden. Ik wil hen 

daar van harte voor danken. Ook aan al de andere mensen die meehelpen bouwen aan 

het kamp, bedankt! 

 
 

Op kamp zijn, is anders leven. 
 

Je leeft meer verbonden met de natuur, je gaat op een andere manier met je vriendinnen 

om en dit schept nieuwe banden. Je zingt, je danst, je gaat op tocht, je verkent de 

nieuwe omgeving, je ontmoet andere mensen, je blijft langer op, je wordt doodmoe en 

voelt reuzehonger. 

Je doet dingen waar je thuis je neus voor optrekt, zoals helpen aan de afwas 

en andere karweitjes … en je vindt het fijn, tof en cool. 

Je maakt tijd om te praten over wat jou en je vriendinnen bezig houdt, je leert 

elkaar beter kennen. Kortom van op kamp gaan word je  zelf een beter mens. 

 
 

Ik mag jullie dan ook een tof kamp toewensen! 
 

Laat je verwennen met de activiteiten die jullie leiding voor jullie heeft 

voorbereid, maar werk ook actief mee aan de goede sfeer en toon jezelf van je 

beste kant. Laat dit kamp weer voor iedereen een onvergetelijke ervaring 

worden. 

 
 

Beste chirogroeten en tot ik jullie op kamp 

kom bezoeken. Jullie proost, Paul Redant, 

 

 

 



 

 

 

Artikel van de groepsleiding : 

 

Boys en Beiren, 

Het einde van weer een geslaagd Chirojaar is in zicht. Maar we sluiten dit naar jaarlijkse 

gewoonte in schoonheid af.  Van 31 juli tot 10 augustus zijn we weg van huis voor alweer 

een onvergetelijk kamp! Dit jaar trekken we naar Wuustwezel, een gemeente in de 

Antwerpse Kempen. Maar lieve mama’s jullie moeten zich geen zorgen maken over jullie 

varkentjes. Wij zorgen wel dat ze gewassen worden. We hebben zelfs een korte 

beschrijving van hoe echte Chiroventen dat doen: 

o Trekt op de rand van het bed al zijn kleren uit en laat ze daar op een hoop liggen. 

o Loopt in zijn nakie naar de badkamer. Als hij een van de knappe kookmoekes 

onderweg tegenkomt doet ie alsof hij haar wil grijpen terwijl hij oerkreten uitslaat. 

o Kijkt in de spiegel naar zijn goddelijke lijf en checkt of zijn spieren al gegroeid zijn 

(NEE). Hij bewondert het formaat van zijn geslachtsdeel. Krabt aan zijn zak en 

ruikt daarna aan zijn vingers. 

o Stapt onder de douche. 

o Zoekt niet naar een washandje, die gebruikt hij toch niet. 

o Wast zijn gezicht. 

o Wast zijn oksels. 

o Lacht zich dood om het geluid dat zijn winden maken onder de douche. 

o Wast zijn geslachtsdeel en de omliggende gebieden. 

o Wast zijn bilnaad waarna er haren op het stuk zeep blijven zitten. 

o Wast zijn haar met shampoo, laat de crèmespoeling staan op het plankje (dat 

gebruikt hij NEVER). 

o Maakt een hanenkam van zijn ingezeepte haren. 

o Trekt het douchegordijn opzij om zichzelf in de spiegel te bekijken. 

o Piest (gewoon onder de douche) 

o Spoelt zich af en stapt uit de douche. Daarbij niet lettend op het water dat op de 

vloer is beland omdat het douchegordijn buiten de douche heeft gehangen. 

o Droogt zich gedeeltelijk af. 

o Bekijkt zichzelf in de spiegel en bewonderd de maat van zijn geslachtsdeel. 

o Slaat een handdoek om zijn onderlijf. 

o Laat het douchegordijn open en laat de natte badmat op de vloer liggen. 

o Laat het licht aan. 

o Loopt terug naar de slaapkamer/tent. Als hij onderweg nog eens een van de 

knappe kookmoekes tegenkomt rukt hij de handdoek van zich af, grijpt zijn 

geslachtsdeel en roept: Kom maar op poezeken, hahahaha. 

o Gooit de natte handdoek op het bed en is binnen 2 minuten klaar met aankleden. 

En mannen, wij hebben nog meer goed nieuws: Weer 11 dagen en 10 nachten zonder 

vrouwen (op de knappe kookmoekes na dan). We kunnen ons dus weer volledig laten 

gaan. Wij zetten jullie alvast even op weg met een aantal interessante weetjes: 

 Wat is het verschil tussen een echtgenote en een minnares? 



 

 

 

o Ongeveer 20 kg. 

 Waarom is het Vrijheidsbeeld een vrouw? 

o Het hoofd moest leeg zijn om het te kunnen bezoeken. 

 Hoe noemt men een intelligente vrouw? 

o Een travestiet. 

 

 

 Hoe kan men het vrijheidsgevoel van een vrouw uitbreiden? 

o Door haar een grotere keuken te geven. 

 Hoe kan men trouwen met een jonge, mooie, rijke en intelligente vrouw? 

o Door vier keer te trouwen. 

 Waarom heeft God eerst de man geschapen en pas daarna de vrouw? 

o Om hem de kans te geven even te genieten van het aards paradijs. 

 Hoeveel mannen zijn er nodig om een parket van 100 vierkante meter te boenen? 

o Geen, want dat is vrouwenwerk. 

 Wat is het gevaarlijkste deel van een auto ? 

o De bestuurster. 

 Wat is een vrouw die 90% van haar intelligentie heeft verloren ? 

o Een weduwe. 

Wij zouden toch graag nog een aantal bedankjes in het rond strooien. Dit vooral naar de 

leidingsploeg toe. Ze hebben weer het beste van zichzelf gegeven om er weer een 

aangenaam Chirojaar van te maken en om alle festiviteiten vlot te laten verlopen, dus 

mannen en Beiren, dikke merci! 

Zeker niet te vergeten, onze kookploeg. Ze hebben weer voor een heerlijk kampmenu 

gezorgd en wij hebben het geluk te mogen genieten van hun kookkunsten (en ook van 

de aanwezigheid van de knappe kookmoekes natuurlijk)!  

Maar zeker ook het werkcomité, oud-leiding, sympathisanten, proost en prinsen voor hun 

inzet het afgelopen werkjaar. 

Voor we de leiding aan het woord laten willen we Mieke en Piet toch nog eens in het 

bijzonder bedanken. Ze hebben jaren de taak als VB op zich genomen. Jammer genoeg 

houden ze er na dit kamp mee op (dus mannen, ge moet de Piet niet sparen op kamp 

he!). Bedankt voor jullie jarenlange inzet! 

 

Tot binnenkort,  

De hoofdleiding 

 

 

                                                    
 

Stef (0479/01.52.66)    EN   Maarten (0475/48.85.91) 



 

 

 

 



 

 

 

Artikel voor de sloebers : 

 

Best Sloebers Jongens,  
Hou jullie klaar om 10 dagen lang op zoek te gaan naar de nummer 1, meest 

gezochte chiroboef ooit!! 

 



 

 

 

Artikel voor de speelclub : 

 

 

Beste speelclubbers  
 
Op 1 augustus is het weer zo ver !!! Dan vertrekken we op kamp en gaan we 
ons tien volle dagen te pletter amuseren !!!  
Alsof dit allemaal nog niet goed genoeg is, heb ik nog meer goed nieuws 
voor jullie. Tijdens deze tien dagen zullen jullie een extra leider hebben !! 
Leider Pieter, die jullie tijdens de paasvakantie geholpen heeft bij het 
paaseieren zoeken, zal mij vergezellen en samen met mij proberen om er 
een onvergetelijk kamp van te maken.  
Om te bewijzen dat jullie echte speelclubbers zijn en dat jullie deze tien 
fantastische dagen waard zijn, moeten jullie het kruiswoordraadsel op de 
volgende pagina zo goed mogelijk invullen. Als jullie dit gedaan hebben, 
mogen jullie dit bij leider Jasper (Jules Andriespark 115) met jullie naam op 
in de bus komen steken. De speelclubber met de meeste juiste antwoorden 
krijgt op kamp een speciale verassing !! Sommige van de antwoorden 
kunnen jullie terugvinden in dit kampboekje. Sommige vragen testen of 
jullie nog goed weten welke leuke dingen we allemaal gedaan hebben dit 
jaar.  
 
Veel succes !!!  
 
Tot binnenkort !  
 
Jasper (0496977823) 

 



 

 

 

 



 

 

 

Artikel voor de rakkers: 

 

Beste Rakkertjes, 

Zoals jullie al weten gaan we dus op kamp maar voor ons wordt het dit jaar echter zeer 

speciaal. 

Tien dagen lang zullen wij ons inzetten voor het goede doel. 

 

We vertrekken met de bejaardenbond naar Wuustwezel. Dit doen we met de bus die 

vertrekt op 31juli. 

 

Uitstappen die al vastliggen zijn: 

- Op bedevaart naar Lourdes 

- Rolstoelwandeling begeleidt door bezinnende muziek 

- Reflectiemoment waarop we onszelf tot God richten 

- Groepsgesprek over incontinentie bij bejaarden 

- … 

 

Ik hoop dat dit jullie zal helpen je innerlijke zelf te ontdekken. 

 

Mvg, Bejaardenbond Oost-Vlaanderen 

 

 

Shit kheb mij vergist… dit was et artikel da ze na de scouts gestuurd hadden.. 

Dit was voor ons bedoeld: 

 

Rakkers, Q hier.  

Ik heb juist informatie doorgekregen dat er een dreigbrief werd ontvangen over een 

aanslag op het pittoreske dorpje Wuustwezel. Dit is een missie waar ik 007 niet alleen 

naartoe wil sturen. 

De terroristen zouden zich schuilhouden terwijl ze ter plaatse een nucleaire bom 

klaarmaken die heel het dorp naar de maan kan schieten. 

Nu vroegen ik mij af of jullie deze missie aandurven en samen met 007 de schurken te 

liquideren.  

Voor degenen die het aandurven: 31 juli aan de chiro 
 



 

 

 

Artikel voor de toppers: 

 

Toppers,  

Zoals jullie al weten is leider Barry een echte talenknobbel. Tijdens ons 10-daags 

talenkamp in Wuustwezel zal onze kleine professor jullie niveau wat proberen op te 

krikken.  Hier al een klein overzichtje van wat jullie mogen verwachten: 

LES 1: FRANS  

Dat is om zijn kas op te fretten = Ça c'est pour bouffer son armoire. 

De auto's snorren door de straten = Les auto's moustachent dans les rues.  

Echtgenoot = Vraiment profité. 

Een doodlopende straat = Une rue coulant mort. 

Het ligt aan mij = Cela couche à moi.  

Iemand om zeep brengen = Porter quelqu'un de savon. 

Ik hang de gek uit = Je pends l'imbécile dehors. 

Ik heb er geen zin meer in = Je n'ai plus de phrase.  

Kamerjas = Chambre manteau. 

Rond halfacht = utour demi huit. 

Ondergoed = Sous bien.  

't Is om zeep = C'est pour savon. 

Uurwerk = Travail heure. 

We gaan ne gang = Nous allons un corridor.  

Ik werp een blik uit het raam = Je jette un conserve par la fenêtre  

 

LES 2: ENGELS 

He had a careful mother = Hij had een kar vol modder. 

The bad man made his breakfast = De badman maakte zijn broek vast.  

The play is not fair = De plee is niet ver.  

 

LES 3: NEDERLANDS 

Combinatie = Land met veel politievoertuigen. 

Beschutten = (W-Vl) Dialect voor droge koeken.  

Gifgas = Als het licht op groen springt. 

Minnekozen = West-Vlaams voor mijn neef. 

Onderscheid = Toeristenziekte.  

Rijkdom = Financieel sterk blondje. 

Verzuipen = Drinken in het buitenland.  



 

 

 

 

LES 4: CHINEES 

Stupid Man = Dum Gai. 

Small Horse = Tai Ni Po Ni.  

I think you need a facelift = Chin Tu Fat. 

I am not guilty = Wai Hang Mi. 

We have a problem? = Sum Ting Wong?µ 

 

 

Diegenen die niet slagen voor “Het Grote Examen Der Vreemde Talen” zullen een 

gepaste straf krijgen tijdens de grote proclamatie. Wij verwachten ook een gepaste 

studiehouding, anders zal de tuchtprefect hardhandig moeten optreden: 

 

 

Het ziet er gene gewonen uit en Toppers, geloof ons.. Dat is het ook niet, dus begin er al 

maar aan te werken.  

Omdat we er zo goed in zijn, hebben we nog een filosofische uitspraak: 

In de domheid zit iets waardevols dat met een kleine draai naar de goede kant 

het aantal meesterwerken zou kunnen vergroten. 

 

!Nog veel studieplezier! 



 

 

 

Artikel voor de kerels: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

¡uɐp ʇoʇ uǝƃƃǝz noz ʞı snp 

ʇqǝɥ ǝǝʍɯıǝɥ ǝɾʇǝǝq uǝǝ ǝɾ sןɐ uǝpɹooʍ ǝpuǝʇsooɹʇ uǝ uǝʇǝ ʞɾıןɹǝǝɥ 

 ʇǝɥ ɹooʌ ɹǝ sǝʞǝoɯʞooʞ ǝp uɾız uǝ uǝןǝʌɹǝʌ 

 uǝןןnz ʇǝıu ɥɔız ǝıןןnɾ ʇɐpoz ɹǝ sɹǝpıǝן ǝp uɾız ʞɾıןɹnnʇɐu 

ɐdɐd ǝp uǝ ɐɯɐɯ ǝp - 

pǝq ɯɹɐʍ ɹǝʞʞǝן - 

ɹǝʇndɯoɔ - 

ǝısıʌǝןǝʇ    -  :ɹǝpuoz uǝpɹoʍ uǝƃɐp ǝɹɐʍz 01 uǝןןnz ʇǝɥ 

˙uǝʞɐɯ uɐɐƃ uɐʌ dɯɐʞ ʞɾıןǝʇǝǝƃɹǝʌuo uǝǝ ɹɐɐɾ ʇıp ʞoo ɹǝ ǝʍ ʇɐp 

 ɹǝʞǝz ʞı ʇǝǝʍ uǝɯoʞǝƃɾıq sı sןǝɹǝʞ ǝp ɾıq oɯıʇ ɹǝpıǝן ʇɐp nu 

sןǝɹǝʞ ǝʇsǝq 

 

 

 

 

Leiders Rossel en Timo  

 



 

 

 

Artikel voor de aspi’s : 

 

 

 



 

 

 

Waar gaan we op kamp? 

 

 

 



 

 

 

Wat moet er in mijn valies zitten? 

 

Zeker niet teveel want het moet allemaal op de bus kunnen, maar toch genoeg voor 10 dagen. 

 

 Slaapzak 

 Er zijn bedden voorzien in het kamphuis dus dit jaar moeten de sloebers, speelclub en de rakkers géén 

veldbed meebrengen.  Zorg er wel voor dat je zeker een onderlaken en een kussensloop bij hebt om op je 

bed te leggen, want dit is verplicht. 

 Voor de tentslapers vergeet geen grote plastiek zak voor onder jullie valies te leggen tegen de nattigheid.  

En zeer belangrijk of ge hebt 10 dagen een probleem, breng zeker u veldbed mee. 

 Schoenen waarmee je in het water mag spelen zoals bijvoorbeeld watersandalen. Let wel op dat de 

schoenen vast rond de voeten zitten, anders zouden jullie ze wel eens kunnen verliezen. (dit is voor alle 

groepen) 

 Wasgerief:  

o Kam of borstel 

o Zeep  

o Shampoo 

o Tandenborstel en tandpasta 

o GENOEG getekende washandjes 

o GENOEG getekende handdoeken 

o Een handdoek om mee te gaan zwemmen 

 Persoonlijke spulletjes 

 Voldoende ondergoed (12 stuks, hou rekening met eventuele ongelukjes) 

 Voldoende kousen (10), zeker genoeg donker blauwe (3) 

 Zakdoeken 

 Pyjama 

 Spelkledij: short, T-shirt, jogging,… m.a.w. kledij dat tegen een stootje kan 

 Regenkledij 

 Zwemgerief en badmuts.  

 Lange broeken en dikke truien 

 Stevige schoenen en reserve schoenen  

 Eventueel laarzen 

 Linnen of andere zak voor vuile was 

 2 keukenhanddoeken ( goed getekend) 

 Knuffelbeertje 



 

 

 

 Schrijfgerei en briefpapier 

 Klein rugzakje voor op tocht 

 Zaklamp 

 Drinkbus 

 Geneesmiddelen indien je die nodig hebt 

 Vrouwenkledij (rok, topje, pruik, …) Héél belangrijk!! 

 

 



 

 

 

Wat met een GSM? 

 

Het gebruik van de gsm op kamp!!!!!  

  

Het is een onderwerp dat de laatste chirojaren een serieus punt geworden is. Welke afspraken rond het gsm-

gebruik maken we nu en waar trekken wij de grens als leidingsploeg.  

Om het onszelf op kamp makkelijk te maken en er voor te zorgen dat het een duidelijke regel is, waren we als 

leidingsploeg genoodzaakt om er een drastische maatregel van te maken. Zo is de grens voor iedereen 

duidelijk. 

 

Niemand neemt een gsm mee kamp. Je dag zit op kamp toch al overvol geboekt dus je hebt daar toch geen tijd 

om te smsen of te bellen.  Wanneer we iemand van de leden toch betrappen op het gsm-gebruik op kamp 

wordt de gsm onmiddellijk afgenomen en op eht einde van het kamp terug gegeven. 

 



 

 

 

Allerlei

  

Vertrek en aankomst: 

We gaan op kamp van 31juli tot 10 augustus.  

Op 31 juli om 13:30 uur komen we samen aan de chiro om te vertrekken op kamp.  

10 augustus zullen we terug zijn tegen 15:30 uur 

 

Valiezen: 

Al de groepen brengen op 31 juli om 12:30 uur hun valiezen mee, behalve de Aspi’s, zij doen dat als ze 

vertrekken met de fiets. 

 

Telefoonnummers: 

VB’s 

Piet Van Engelghem: 0496/72.16.53 

Mieke Mertens: 0474/26.86.79 

 

Problemen? 

Als er problemen zijn kan je steeds bellen naar Piet Van Engelghem, de kampverantwoordelijke. GSM: 

0496/72.16.53 

 

Zakgeld 

Het geld van de sloebers, speelclub en rakkers wordt bewaard door de leiding. Voor de drie jongste groepen 

vragen wij 15 euro (voor zwembad, een ijsje,…). Dit wordt dus samen met de SIS-kaart bij het vertrek 

afgegeven. 

 

De toppers brengen 20 euro mee. 

 

De kerels en aspi’s hebben geen bepaald bedrag. Overdrijf niet! Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun geld en 

dus ook voor het eventueel verlies ervan. 

Hou er wel rekening mee dat jullie een dagje vroeger vertrekken met de fiets, en dat jullie tijdens het kamp op 

2-daagse gaan. Jullie doen dus wel iets meer op dan de andere groepen. 

 

Brieven 

In het zakgeld houden wij GEEN rekening met eventuele kaarten en postzegels die nog moeten aangekocht 

worden. Een kaart kost 0,50 euro en een postzegel 0,54 euro.  Voorzie dus extra geld voor de kaartjes en de 

postzegels aub. 

Wie zelf kaartjes en postzegels van thuis wil meebrengen kan dat ook altijd doen natuurlijk.  Het is geen 

verplichting om kaartjes van de chiro te kopen.   

Geef aan de kleinsten een duidelijke adressenlijst mee, en zeker voorgeschreven etiketten of enveloppen. 

 



 

 

 

Brieven / post: 

 

In het zakgeld houden wij GEEN rekening met eventuele kaarten en postzegels die nog moeten aangekocht 

worden. Een kaart kost 0,50 euro en een postzegel 0,61 euro.  Voorzie dus extra geld (liefst gepast) voor de 

kaartjes en de postzegels aub. 
Wie zelf kaartjes en postzegels van thuis wil meebrengen kan dat ook altijd doen natuurlijk.  Het is geen 

verplichting om kaartjes van de chiro te kopen.   
Geef aan de kleinsten een duidelijke adressenlijst mee, en zeker voorgeschreven etiketten of enveloppen. 
 

 

Vergeet zeker ook niet om je zoon een hele hoop brieven te sturen op kamp (of de leiding). 

Dit is ons adres:  

 Chiro Hemo Jongens 

 < naam gast + afdeling > 

 Witgoorsebaan 76 

 2990 Wuustwezel 

  

 



 

 

 

Nog enkele kleine opmerkingen: 

 

Mogen wij vragen om alle kledij te merken, zelfs onderbroeken, kousen, washandjes,… alles dus! 

Elk jaar hebben wij dozen verloren kledij die na een kamp van niemand meer zijn... 

 

Aan de ouders van de sloebers vragen wij om per dag hun kledij in een zakje te steken. Dit bespaart ons veel 

werk en voor jullie sloeber is het veel gemakkelijker. 

 

Hou er ook rekening mee dat het ’s nachts enorm kan afkoelen, ook al is het overdag super goed weer! 

 

Verder willen we nog even vermelden dat dure spullen niet op een kamp thuishoren. Indien je ze toch 

meebrengt ben je er zelf verantwoordelijk voor. 

 



 

 

 

Tijd om te kleuren! 

 

 



 

 

 

Tijd om te zingen! 

 

De dronken zeeman 

1. Wat gaan we doen met de dronken zeeman, (3 x) 

's Morgens in de vroegte? 

Refrein: Hola en hop daar gaat-ie, (3 x) 
's morgens in de vroegte! 

2. Stop hem in z'n bed, hij zal wel slapen, (3 x) 
's Morgens in de vroegte? 

Refrein: 

3. Hang hem in de mast om uit te waaien, (3 x) 
's Morgens in de vroegte? 

Refrein: 

4. Roep de kapitein, hij zal hem leren, (3 x) 

's Morgens in de vroegte? 

Refrein: 

5. Geef hem nog een borrel voor zijn droge lever, (3 x) 

's Morgens in de vroegte? 

Refrein: 

6. Stop 'm met zijn kop in een emmer water, (3 x) 

's Morgens in de vroegte? 

Refrein: 

7. Gooi 'm overboord, dan kan-ie zwemmen, (3 x) 

's Morgens in de vroegte? 

Refrein: 

8. Dat zullen we doen met de dronken zeeman, (3 x) 

's Morgens in de vroegte? 

 



 

 

 

Bedankt! 

 

 

 

 

      

 



 

 

 

  

      

 

       



 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergeet zeker niet om eens langs te gaan  

op onze eigen website! 

 

http://www.chirohemoopstal.be 

 

 

 

http://www.chirohemoopstal.be/

