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De eendenfabriek 
 

De klok tikt vijf voor twaalf. De werknemers van de fabriek zijn allemaal volop 

aan hun avondshift bezig. Hamers klinken, kolenschoppen schoffelen en op de 

achtergrond galmt koud het gedreun van de volautomatische hydro-pikdors-

ijzerperser doorheen de fabriekshal. Er is geen greintje werkvreugde meer te 

vinden in deze grijze, metalen kooi. Ergens, in een hoekje naast een van de 

grote kolenovens, zit een groepje eenden hun taak te vervullen: de flessen WC-

eend vullen, de zoveelste batch rubberen badeendjes per kleur sorteren en de 

rolletjes ducktape inpakken, een waar hondenkarwei.  

Bij de eenden is de maat stilaan vol. Ze kloppen veel te lange dagen, overuren 

worden niet uitbetaald en ze krijgen enkel oude broodkorsten als lunch. “Is een 

eend niet meer waard dan dit?”, de gedachte die door ieders hoofd spookt. 

Plots staat Alfred, ploegbaas van de eendenafdeling, recht. Hij gooit zijn 

fabrieksklak tegen de grond en roept: “Akkerdji ik heb er genoeg van! Dat vet 

varken met zijn kraaloogskes heeft ons lang genoeg gekoeieneerd! Alle dagen zit 

hij daar in zijn bureau, in z’n sjiek pak, bevelen uit te delen aan ons terwijl hij 

zichzelf aan het volsteken is met ‘frut’ en ‘toert’. Kameraden, dat kan toch 

zo niet langer!?”   

Monsieur Würst, want zo heet de directeur van de fabriek, was de laatste 

telg uit een dynastie van welgestelde mestvarkens. Zijn vader, Würst senior, 

was altijd al een aimabel man geweest en een goede leider voor zijn 

werknemers. Zijn zoon daarentegen, die nu de fabriek had overgenomen, is een 

heel ander verhaal. Hij beschouwt de andere diersoorten die in de verschillende 

afdelingen van de fabriek werken als minderwaardig, in het bijzonder de eenden. 

Hij is een meester in treiteren en pesten en aangezien hij nu de touwtjes in 

handen heeft, komt hij er natuurlijk altijd mee weg. Verblind door winstbejag, 

voert hij steeds weer de productiequota op, en op den duur zijn het niet 

enkel nog eenden die hem niet meer kunnen rieken of zien, maar groeit ook 

het ongenoegen bij de andere dieren... De tijd dat de macht aan de arbeiders 

toebehoort, is aangebroken! De eenden beginnen zich te mobiliseren en hopen 

zo een front te kunnen vormen tegen dat krapuul van een directeur.  
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Ze kunnen het echter niet alleen en zullen daarom de hulp moeten inroepen 

van de andere beesten, zoals de sluwe konijnen, de crazy kippen of de luie 

koeien. Stukje bij beetje zullen de eenden hen moeten overtuigen van hun 

zaak, mits enkele wederdiensten uiteraard. Niets is gratis in deze wereld en 

met idealen alleen valt weinig te winnen. Zo te zien gaan de eenden wel wat 

steun kunnen gebruiken beste jongelui, dus: Eenden van Chiro Rijmenam, 

verzamelt u en kom richting Thieusies waar onze koene, gevleugelde vrienden 

jullie opwachten! Samen zullen we dat varkentje eens wassen, viva la 

revolución! 
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Speelclub 

Verdraaid beste speelclubbertjes! 

Jullie favoriete leiders Bob, Casper en Bert hebben jullie hulp nodig. Zoals jullie wel weten 

zijn we heel goede vrienden met alle dieren van de wereld. De eenden hebben echter door de 

jaren heen een speciaal plekje in ons hart ingenomen. We zullen die talrijke avonden waarop 

we met hen het leven gevierd hebben rond brood en wijn nooit vergeten!  

Die olijke speelvogels zitten nu jammer genoeg met een groot probleem. De 

werkomstandigheden in de grote fabriek, waar het leeuwendeel van hen tewerkgesteld is, zijn 

erbarmelijk geworden. De varkens die aan het roer staan geven geen zier meer om hun 

werknemers en leggen draconische maatregelen op. Ze hebben nu besloten een verzet op te 

richten en lieten ons in een aangetekend schrijven weten dat ze rekenen op onze steun. We 

verzekerden hen ervan dat we zeker Vik, Ferris, Thibaud, Maarten, Rune, Jaan, Noam, 

Matthias, Mauro en Syl zouden meenemen. Wat denken jullie ervan? We willen die eendjes 

toch niet teleurstellen!  

We verwachten jullie op 15 juli in Thieusies, maar leiden jullie hieronder eerst nog even mama 

eend naar d’r ei terug? 

 

PS: Verkleed jullie zo origineel en zo creatief mogelijk (meer info achteraan bij 

‘verkleedtips’)  
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Ribbels 
 

Beste eendjes van overal in het land, zee-eendjes, riviereendjes, meereendjes, beekeendjes en 

zelfs badeendjes 

 

De voorbije jaren hebben jullie altijd braaf en gehoorzaam gewerkt onder het vuile, vunzige 

varken dat onze baas is. Maar nu is de tijd gekomen dat wíj het touw in handen nemen! We 

houden onze snavels niet langer stil en onze veren zullen niet langer zwart zien van de 

eendenarbeid! 

 

Walt-eend, John-John-eend en Zef-eend, we hebben jullie initiatiefnemend karakter nodig om 

iedereen bij elkaar te brengen 

Maxim-eend, Kelvin-eend en Pieter-eend, we hebben jullie strijdlust nodig om de vijand aan 

te pakken wanneer de tijd rijp is 

Alexander-eend, andere Alexander-eend, Casper-eend en Nyo-eend we hebben jullie 

inventiviteit nodig om een plan te verzinnen 

Miel-eend, Ilay-eend, Frederick-eend en Casper-eend, we hebben jullie beheersing nodig om 

de groep te kalmeren wanneer het allemaal even te hectisch wordt 

Lennart-eend, Louis-eend, Dean-eend en Cedric-eend, we hebben jullie speelsheid nodig 

zodat we onvoorspelbaar zijn voor de vijand 

 

Wij, Kamiel-eend, Peter-eend, PJ-eend en Frederic-eend, zullen jullie hierbij begeleiden en 

zorgen dat alles in goede banen verloopt. Tot dan! 

PS: Verkleed jullie zo origineel en zo creatief mogelijk (meer info achteraan bij 

‘verkleedtips’)  
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Rakkers 

Rakkers, de stoerste groep van de hele chiro!  

Als er één groep is die de eenden goed gaan kunnen gebruiken, zijn jullie het wel! Een bende 

potige knapen die voor niets terugdeinzen zullen zeker van groot belang zijn in de strijd tegen 

het onrecht in de fabrieken! Met jullie sluwe plannen, ongekende inzet en creatieve 

oplossingen maakt de fabrieksbaas geen schijn van kans! Op 15 juli 2016 worden jullie 

allemaal verwacht in Thieusies om tien dagen lang te ravotten, het varken…. de eend uit te 

hangen en vooral al jullie capaciteiten te benutten om zo de eenden te bevrijden uit de greep 

van de vieze vette fabrieksbaas! 

Tot dan! 

 

PS: Verkleed jullie zo origineel en zo creatief mogelijk (meer info achteraan bij 

‘verkleedtips’)  
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Toppers 

 

De fabrieksbazen lachen met jullie, 

armzalige kuikentjes! Dergelijke 

vernederende praktijken pikken jullie toch 

niet langer? Sta op en revolteer! Volg de 

zuidelijke vluchtroute richting Thieusies, 

en geef die Kapitalistische nozems ervan 

langs! 

 

 

 

 

 

 
 

 
PS: Verkleed jullie zo origineel en zo creatief mogelijk (meer info achteraan bij 

‘verkleedtips’)  

HHAHAHAHA! 

Simpele 

eendjes! 
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Aspi’s 

Gegroet aspirant-leden van het Algemeen Eendelijk Vakverbond (AEV), 

Via deze brief roepen we jullie op om samen met ons ten strijde te trekken tegen het vettige 

Würst-varken dat zich al enige tijd ten goede doet aan het uitbuiten en koeioneren van zijn 

eendelijke werknemers, jullie dus. De grote intelligentie van Wanneend, Borzeend en Pureend 

, de esthetische kwaliteiten van Micheend, Woutteend en Lexeend alsook de buitengewone 

kracht van Viseend, Robbeend en Boleend zijn onmisbaar voor de slachting van onze vlezige 

directeur.  

We starten onze opmars richting het industriële Würst-complex in de vallei van Thieusies op 

14 juli omstreeks 08.00u aan de Chiro-lokalen. Hiervoor maken we gebruik van onze 

mechanisch aangedreven vleugels die ons aan de hand van een trapwerkende kracht zullen 

leiden naar de eindbestemming. Wrijf jullie eendenborst al maar in want het zal er heftig aan 

toegaan! 

Tot dan soortgenoten! 

 

 

 

 
 
PS: Verkleed jullie zo origineel en zo creatief mogelijk (meer info achteraan bij 

‘verkleedtips’)  
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!!! Voddenballen !!! 

Hoe maak je de perfecte voddenbal om de fabrieksbaas te bestrijden? 

Benodigdheden: 

 Nylonkousen 
 Veel oude sokken 

 
Stappenplan: 

1. Je neemt de oude sokken. 
2. Deze sokken prop je in elkaar tot als je een dikke bal krijgt. 
3. Vervolgens stop je bol sokken in de nylonkous. 
4. Knop deze nylonkous dicht vlakbij de bol sokken.  
5. Nu heb je een mooie voddenbal waarmee je de vijand kunt bestrijden!  

 
!!!: Iedereen moet er minstens zes maken! 

Beste vrijheidsstrijder, met de voddenballen die je al gemaakt heb zal je de fabrieksbaas 

ongetwijfeld veel schade kunnen berokkenen. Vergeet niet dat onze vijand ook een voorraad 

wapens zal aanleggen! Het zal een helse strijd worden waarbij de voddenballen in het rond 

gaan vliegen en rakelings langs je hoofd zullen scheuren. Vandaar dat het belangrijk is dat je 

jezelf ook kan beschermen. Zorg dus ook voor een stevig schild dat je zal beschermen tegen 

de voddenballen van de vijand en dan ben je helemaal klaar om je bij het vrijheidsfront van 

de eenden te voegen. Veel geluk en ik zie je aan het front! 

Schild:  

Benodigdheden: 

 Houten plaat 
 Binnenband van een fietswiel 
 Cirkelzaag 

 

Stappenplan (onder toezicht van de ouders!):  

1. Je snijdt met de cirkelzaag de vorm van een schild uit. 
(de vorm bepaal jezelf) 

2. Vervolgens bevestig je de twee stukjes binnenband 
aan de achterkant van je schild 

3. Deze stukjes moeten ongeveer 34 cm uit elkaar staan 
en ongeveer in het midden van het schild bevestigd 
worden.   

4. Tot slot geef je je schild een persoonlijke touch! 
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Wat nemen we mee? 

 Pyjama 

 Luchtmatras, veldbed, matje, .... 

 Slaapzak 

 Toiletgerief: washandjes, handdoeken, badhanddoeken, tandpasta, 

tandenborstel, bekertje, zeep (niet noodzakelijk , natuurvriendelijke zeep 

aanwezig), shampoo, kam, …  

 5 keukenhanddoeken 

 Linnenzak voor vuilgoed 

 Zakdoeken indien een snotneus 

 Kousen (voldoende) 

 Proper ondergoed (voldoende) 

 Spelkledij 

 Warme kledij, kan s ’avonds serieus afkoelen 

 Lange broek 

 Regenjas 

 Uniform 

 Zwembroek (zwembandjes, zwemeend) 

 Schoeisel: Sportschoenen, wandelschoenen/bottinnen, laarzen, watersandalen 

(niet verplicht, wel aan te raden), pantoffels voor in de tent (en eventueel 

patronschoenen) 

 Lijst met adressen voor op de kaartjes 

 Reductiekaarten (zeker oude groepen) 

 Identiteitskaart  (af te geven aan de leiding bij de start van het kamp) 

 Medicatie (indien nodig, zie medische fiche) 

 Zonnecrème / aftersun 

 Zonnepetje  

 Muggenmelk, tegen eventuele gigantische insecten plagen. Dat vies varken van 

een fabrieksbaas trekt nu eenmaal veel insecten aan. 

 Wasspelden 

 Drinkbus 

 Gamel 

 Rugzak, trekkingsrugzak (vanaf Ribbels een rugzak waar een slaapzak, matje 

en kledij  in past) 

 Zaklamp en eventueel een extra paar baterijen 

 5-6 Voddenballen (bestaan uit vodden, zoals het woord zelf zegt, dus niet uit 

tennisballen, stenen en dergelijk!) 

 Uw opperbeste humeur 
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Wat laten we thuis bij moeders stoof? 

 Zakgeld (behalve eventueel €3 à €4 voor postzegels, kaartjes & brieven) 

 Snoep (tenzij een beetje, dit wordt door de leiding in beslag genomen en 

herverdeeld) 

 Alle vormen van elektronica (GSM, GPS, alle vormen van I-toestellen zoals een 

ijskast, Playstation 4/Xbox One, Ipad Retina...) 

 Zakmes, mes, aanstekers (alle dingen die je oog kunnen uitsteken of 

ontvlambaar zijn) 

 Alcoholische dranken en verdovende middelen 

 

Kampadres  

Chemin des Vallées 1 

7061 Thieusies 

 

Postadres: 

 

Chiro Rijmenam 

<<<NAAM CHIROLID>>> 

Chemin des Vallées 1 

7061 Thieusies  

In noodgevallen kan er altijd contact opgenomen worden met Erwin Vandenwyngaert 

(onze volwassen begeleider) via dit GSM-nummer 0476/76.03.69   
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Enkele tips 

 Gelieve de kleding en handdoeken en alles wat u lief is te labelen, dit om zo 

weinig mogelijk kledij kwijt te spelen. 

 Voor de SPEELCLUB & RIBBELS is het misschien aan te raden om voor elke 

dag een proper pakje met kleren te voorzien 

 Het is zeer praktisch om zelfklevers te voorzien met naam en adres van 

bestemmeling voor kaarten en brieven. 

 De bagage kan 5-6-7-8-9 juli worden binnengebracht op de Chiro. Normaal is 

er altijd wel iemand van de leiding aanwezig in de lokalen. 

 Hang labels aan de bagage. Zowel de naam als de groep van uw kind. Zo 

kunnen we bij de start en op het einde alle bagage makkelijk sorteren en is de 

kans op verloren spullen nog kleiner. 

 Het kamp begint op 15 juli om 15u stipt!! 

 De kerels en aspi’s vertrekken 14 juli met de fiets op kamp. Meer info krijgen ze 

van hun leiding. 

 Indien je ze nog niet hebt afgegeven breng dan je individuele medische fiches 

mee + indentiteitskaart. 

 Einde kamp is op 24 juli 14u stipt. 

Verkleedtips:  

Iedereen verkleed zich als een eend of eend-gerelateerd individu, bekende eenden, 

eendenproducten,… 

Vb: Alfred Jodocus Kwak, Donald Duck, Kwik, Kwek & Kwak, Dagobert Duck, Tweety, 

Calimero, een ei, een wc-eendje, een bad-eendje, foie-gras, een gebraden eend, … 

Je mag het begrip ‘eend’ zeer ruim opvatten. Hoe origineler en hoe creatiever je uit de 

hoek komt, hoe beter we het zullen vinden!  

 

Doe jullie best en verras ons!  
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Medische zaken 

Op de site (www.chiro-rijmenam.be) vindt u de medische fiche. Het is belangrijk dat u 
deze zo volledig mogelijk invult.  
Zo beschikken wij over de juiste gegevens van uw kind bij eventuele ziekte of ongeval.  
Geef deze fiche aan de groepsleiding bij de inschrijving of liefst nog VOOR de dag van 
opening! Wij zouden graag al het papierwerk in orde krijgen nog voor dat het kamp 
daadwerkelijk van start gaat. U kan de fiche ook per mail opsturen naar: 
hendrik_feyaerts@hotmail.com , liefst ook op tijd. 
 
Indien uw kind medicatie nodig heeft, kunt u deze aan de leiding afgeven bij de 
opening. Vergeet zeker niet te vermelden hoe de medicatie toegediend moet worden 
(wanneer, hoeveel, …). Vermeld dit ook op de verpakking, samen met de naam van 
uw kind! 
 
Als uw kind vegetariër is of allergisch is aan bepaalde voedingsstoffen dient dit ook 

genoteerd te worden op de medische fiche zodat onze uitstekende kookploeg hier 

rekening mee kan houden. 

Carpooling 

Ook dit jaar kunnen we niet verzekeren dat er voldoende parkingplaats in de buurt van 

de kampplaats is, daarom raden wij aan om te carpoolen indien mogelijk. Zeker ook 

bij ouders  met zowel kinderen in de jongenschiro als in de meisjeschiro raden wij aan 

te carpoolen, het is immers een heel eind om 4x over en weer te rijden naar de 

kampplaats. Als er ouders 15 of 24 juli niet aanwezig kunnen zijn, contacteer dan de 

leiding en wij zullen proberen een plaats te zoeken voor uw kind. Ouders die 1 of 

meerdere plaatsen over hebben mogen dit ook laten weten om er zo voor te zorgen 

dat iedereen goed naar het kamp en uiteindelijk terug thuis geraakt. 

Nog vragen? 

Als u nog vragen heeft over het kamp is het nog altijd mogelijk om de leiding te 

bereiken. Hun contactgegevens vindt u op de website onder Jongensleiding. Voor 

dringende vragen kan u ook steeds mailen naar de hoofdleiding: 

joachim.wuytens@gmail.com & bob_ysenbaardt@hotmail.com.   

mailto:hendrik_feyaerts@hotmail.com
mailto:joachim.wuytens@gmail.com
mailto:bob_ysenbaardt@hotmail.com
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Inschrijvingsgeld 

Het kamp kost dit jaar 130 euro. Hierin inbegrepen zijn 10 dagen kamp met een half 

pension formule, kamer met ontbijt dus. Neen niet waar, wij bieden naast de 

overnachtingen in ons tentenkamp dagelijkse drie maaltijden aan, met nog een 

aanvullend “vieruurtje” en “lavertje”. Voor dit bedrag is uw kind ook in orde met de 

verzekering en plezier verzekerd door een hele hoop activiteiten. Het goede weer 

kunnen we jammer genoeg niet garanderen. Hopelijk blijven we gespaard van al die 

tornado’s en overstromingen al maken we er sowieso het beste van! 

Moest u de medische fiche van uw kind vergeten zijn tijdens de inschrijving, geen 

paniek! Neem ze gewoon mee naar kamp, maar vergeet ze dan zeker niet. We zijn 

immers 10 dagen weg en we willen absoluut zeker zijn dat we alle medische informatie 

van de kinderen hebben. Op onze site kan je alvast een blanco exemplaar vinden.  

We gaan de kampinschrijvingen uitsluitend via overschrijving regelen. Dat maakt het 

voor ons gemakkelijker om te controleren wie er al dan niet betaald heeft.  

Vermeld bij deze overschrijving de naam van uw kind en zijn groep. Dat maakt het 

voor ons zelfs nog gemakkelijker. Gelieve het inschrijvingsgeld op de juiste rekening 

te storten. 

Rekeningnummer jongens: BE84 7332 3410 2759 

Bijvoorbeeld: Kamp Jan-Dries Daans / Rakkers  

Ook nog even vermelden! 

In onze jeugdbeweging trachten we de kosten voor elke activiteit zo laag mogelijk te 

houden, zodat voor niemand een financiële drempel hoeft te ontstaan. Ondanks al 

onze inspanningen heeft een bivak nog steeds een kostprijs die, vooral wanneer er 

meerdere kinderen tegelijk op bivak gaan,  niet voor iedereen even gelegen komt. In 

zulk geval kan u altijd contact opnemen met onze vertrouwenspersoon en volwassen 

begeleider Erwin Vandenwyngaert (0476/76.03.69). Hij  zoekt samen met u en in alle 

discretie graag naar een gepaste oplossing. 
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Kort samengevat 

Het begin van het kamp 

 
Vrijdag 15 juli om 15u 
Dresscode:  

Alle groepen worden opgeroepen door de eenden om zich aan te sluiten bij 
het verzet tegen de dictatuur van de fabrieksbaas. Ze dienen zich dus 
allemaal zo creatief en origineel mogelijk te verkleden als eend. (Donald Duck, 
Alfred J. Kwak, …) 

Afgeven: medische fiche en identiteitskaart  
De leden krijgen 's avonds pas eten dus zie dat ze niet met een lege maag naar de 
kampplaats vertrekken. 

Het einde van het kamp 

 
24 juli om 14u 
Bagage kan terug meegegeven worden met de vrachtwagen 

Adres 

 

Chemin des Vallées 1 

7061 Thieusies  

Provincie Henegouwen 

Inschrijvingsgeld 

 
130 euro 
Te storten op: BE84 7332 3410 2759 
Vermelding: Naam kind/groep 
 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom gooit een dom 

blondje brood in de WC??  

Om de wc-eend te voeren ! 


