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BREAKING NEWS 

Presidente Paula Pippeling XIV: verdacht heengaan? 
 

Op zondag 1 juli 2018 kregen we de melding van het 
Blauw-Oranje Huis dat de Presidente overleden is. 

Niemand zegt iets over verdachte omstandigheden, 
maar op 29 juni bracht de Presidente nog een bezoek 

aan de SJO-BBQ. Hier was ze nog gezond en wel. 
Konden we dit vermijden? Is er hier meer aan de 

hand? Wij van het Futurama Nieuws denken van wel! 
 

Zouden de geheime agenten, het leger of de 
professoren voor iets tussen zitten? Wij nemen jullie 
graag een hele week mee in ons onderzoek over het 

verdachte overlijden van onze Presidente. Dankzij de 
professoren kunnen de laatste uren van Presidente 
Paula Pippeling XIV tot in detail volgen en kunnen 

we dit rechtstreeks naar jullie brengen. 
 

Ons onderzoek is te volgen vanaf zondag 1 juli tot 
zondag 8 juli en hopelijk komt de waarheid aan het 

licht. 
 

Het Futurama Nieuws 
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VERHAAL 

 

Welkom in Futurama! Futurama, een land hier ver vandaan… Futurama, een land waar 

iedereen naar opkijkt. Alle Futuranen zijn fier op hun woonplaats. Je kan er lekker eten, je 

kan er van alles doen (een filmpje kijken, naar het pretpark Futurasia gaan) en vooral…je 

bent er veilig. De president Paul Pippeling XIV leidt alles elke dag in goede banen. 

Het is het begin van de zomervakantie. Al jarenlang geeft de president dan een speech in 

de hoofdstad op de Grote Kaaiama. Deze speech is het begin van de grote show ‘de 

Futuristische Feesten’: een show met muziek, toneel, spektakel, plezier en gezellig 

samenzijn. De opkomst voor de show is dan ook massaal.  De veiligheid staat dan ook 

voorop. De geheim agenten van de NSA (Agent Justin K, Agent Len Bond, SSA Luke Walker 

en Agent Special K.) staan in voor de veiligheid van de president. Het leger (Sergeant 

Ambetant, Luitenant Bounty en Kolonel Mairena) zorgt ervoor dat het publiek niks 

overkomt. 

Ook de professoren zijn van de partij. Zij maken elk jaar een nieuwe uitvinding bekend op 

de Futuristische Feesten. Ze kwamen onder andere al met een TGGGV (de allersnelste trein 

op aarde) en het ROBOT.II-project (robots die scans in het ziekenhuis uitvoeren om te zien 

welke ziekte je hebt). Dit jaar komen ze ook een nieuwe uitvinding bekend maken. 

Niemand weet wat dit zal worden, behalve dan Prof. Mendel, Prof. Nixx en Prof. Zjef. 

Kortom, het is een dag om naar uit te kijken… Tot het noodlot toeslaat!                                          De 

president wordt vermoord. Iedereen is enorm in paniek. Er is chaos overal op de Grote 

Kaaiama. Er is maar één oplossing: zijn dood moet stilgehouden worden. Als dit nieuws 

bekend zou worden, zou er enorme paniek uitbreken met alle gevolgen van dien. De 

geheim agenten, het leger en de professoren besluiten om naar de geheime bunker in 

Bocholt te vertrekken.  

Deze Futuristen vertrekken op missie om de president misschien nog te kunnen redden 

maar zeker al het land te redden. En jij? We kunnen alle hulp gebruiken. Maar weet:  

ALS JE DEZE MISSIE AANVAARDT, IS ER GEEN WEG TERUG! 
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PERSONAGES 

Secrets Agents van de NSA 

Deze stoere bende agenten zullen ervoor zorgen dat de presidente en haar 

onderdanen niets overkomt. Agent Special K wordt door haar teamgenoten 

soms raar bekeken door haar vreemd gedrag. SSA Luke Walker is ervan 

overtuigd dat hij de misdaad zal oplossen en Len Bond 007 hoopt vooral dat 

ze hiervoor geen gevaarlijke stunten moet uithalen. Agent Just(in) K zal alle 

tegenstanders wegkloppen met zijn stevige rechtse. Dit unieke kwartet is er 

klaar voor om samen met hun sterke onderdanen de misdaad te bestrijden.  

Voor vragen bel/sms naar Kevin: 0486 80 64 17 

Leger des Futurama’s  

Het sterke leger van Presidente Paula Pippeling XIV is klaar om zijn bevolking 

te beschermen tegen het kwaad. De top van het Leger bestaat uit Sergeant 

Ambetant, die soms wel eens de groep tegenwerkt.. Verder is er ook nog de 

patser van de bende Luitenant Bounty die denkt dat hij de beste is in alles. 

Gelukkig is er nog Kolonel Mairena die een beetje rust brengt in dit leger. 

Geeeeeef acht! Dit leger is klaar voor de missie. 

Voor vragen bel/sms naar Kobe: 0492 87 75 70  

Geleerde professoren van de NSA 

Dit trio zijn de slimste mensen van heel Futurama. Samen bedenken ze de 

zotste uitvindingen en doen ze de coolste experimentjes. Professor Nixx is 

de slimste van de hoop, al denkt ze soms iets te veel dat ze de baas is.. 

Gelukkig zijn er Professor Mendel en Professor Zjef die niet zonder elkaar 

kunnen en samen het meest vrolijke duo vormen van de bende. Ze halen de 

grappiste mopjes uit. Deze drie professoren zijn klaar om samen met de 

wetenschap de misdaad te verslaan. 

Voor vragen bel/sms naar Timo: 0474 06 16 16 
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VERKLEEDKLEDIJ 

JORO 1 & 2: GEHEIM AGENTEN 

De geheim agenten zijn altijd strak in het pak. Ze dragen een hemdje en een jeansbroek. 

Een stoere vest (kostuumvest, jeansvest, ..) daarboven helpt hen om hun attributen goed 

te kunnen opbergen en te verbergen. Om goed te kunnen overleggen met elkaar, hebben 

ze steeds een walkietalkie op zak. Ook een zonnebril op hun hoofd zorgt ervoor dat ze iets 

mysterieus over hen hebben. Daarnaast hebben ze uiteraard een revolver op zak. Je moet 

je immers als agent kunnen verdedigen. 

  

 

 

 

 

 

 

JORO 3 & 4: LEGER 

In het leger vind je uiteraard enkel stoere mannen en vrouwen. Camouflage is bij hen enorm 

belangrijk. Ze dragen vaak kakigroene kledij. Ze hebben ook een kakigroene helm op hun 

hoofd. Ze hebben vaak ook schmink op hun gezicht: camouflage op en top. Daarnaast zijn 

zij ook voorzien van een revolver. Dat kan zowel groot als klein bij hen zijn. Ook een 

zonnebril is bij hen handig: je moet immers in alle omstandigheden goed kunnen zien. 
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JORO 5 & 6: PROFESSOREN 

De professoren zijn de slimste der slimsten. Zij hebben dan ook grijze haren (af en toe vind 

je er ook wel eentje zonder haar). Daarnaast hebben zij ook een witte labo-jas en daarin 

steken ze hun vergrootglas, stylo’s en dergelijke. Een brilletje of een professorshoedje 

misstaan onze professoren uiteraard ook niet. 

 

  

 

En laat ons vooral verbazen. Kortom, laat je fantasie maar de vrije loop!                                         Wij 

kijken er al naar uit om alle geheim agenten, militairen en professoren te zien.  
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VERTREK EN TERUGKOMST 

 

We weten dat jullie liefst al meteen zouden willen vertrekken. Maar we spreken maar af 

om 10u op 1 juli op de Grote Kaai.  

Op de Grote Kaai zullen we de medicijntjes en de medische fiches verzamelen. Als iedereen 

er is, zal de leiding al een inleidend toneeltje spelen. Vervolgens zullen jullie ouders je 

voeren of kan je met anderen meerijden naar het terrein waar jullie een week lang plezier 

zullen hebben. Daar aangekomen verzamelen we de bagage op een afgesproken plaats, 

mogen de mama’s en papa’s een koffietje drinken en mogen wij het terrein al eens 

verkennen… 

Waar gaan we heen? 

Jeugdverblijfscentrum Sloerodoe 
Brogelerweg 150 
B-3950 Bocholt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om 12u30 op 8 juli op de Grote Kaai zal iedereen terug thuiskomen.                                         

Moe maar voldaan!                                                                                                                                                             

En ze zullen fantastische verhalen hebben voor jullie van het nooit-te-vergeten bivak… 
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DAGINDELING 

08.00 u 

Opstaan en ontbijt: Iedereen wordt op een zeer originele manier wakker gemaakt en 
schuift daarna zijn voetjes onder tafel voor een lekkere maaltijd van onze kokskes. 

10.00 u 

Voormiddagactiviteit: Een spelletje spelen met je groep of met allen tezamen. Wat we 
allemaal doen, dat zullen jullie zelf ontdekken op bivak. 

12.00 u  

Eten en siësta: Nadat we onze hongerige maagjes hebben gevuld, gaan we even uitrusten 
op onze kamer. Dan kunnen jullie een brief schrijven, een strip lezen, wat babbelen, … 

14.30 u  

Namiddagactiviteit: Al de energie wordt weer gevraagd voor een schitterend en alweer 
een origineel spel. 

16.30 u 

Vieruurtje en vrij spel: Naar gewoonte krijgen jullie een vieruurtje en kunnen jullie naar lieve 
lust zelfstandig wat ravotten. 

18.00 u 

Eten: De heerlijke geuren dringen onze neuzen binnen want opnieuw krijgen we een 
fantastische menu voorzien door onze kokkies.  

20.00 u 

Avondactiviteit en bedtijd: Terwijl een en twee zich doucht en klaarmaakt om te gaan 
slapen, doen onze andere groepen eerst nog een activiteit vooraleer ze hetzelfde  doen. 
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WAT NEMEN WE MEE? 

Op de dag van het vertrek 

✈ Een kleine rugzak met je drinkbus 

✈ Identiteitskaart 
(Dit zal de leiding verzamelen.) 

✈ Je zakgeld 

✈ Zakdoek 
 

Voor een welverdiende nachtrust  

✈ Slaapzak of deken 

✈ Knuffeldier 

✈ Pyjama of slaapkleed 

✈ 5&6: LUCHTMATRAS!  
 

Om een beetje fris te ogen 

✈ Zeep, tandenborstel en tandpasta 

✈ Kam of borstel 

✈ Washandjes en handdoeken 

✈ Douchegel en shampoo 
 

Om zeven dagen te overleven 

✈ Meerdere broeken, rokken, T-shirts, truien, … 
(Voorzie kledij voor goed en slecht weer, voor een normaal en extra vuil spel...) 

✈ Minimum zeven paar kousen 

✈ Minimum zeven stellen ondergoed 

✈ Regenkledij: K-way 

✈ Verkleedkledij 

✈ Schoenen: stapschoenen, sportschoenen, waterdichte laarzen, eventueel 
sandalen of pantoffels 

✈ WITTE T-SHIRT DIE JE NIET HEELHUIDS MEER TERUGZIET 
 

Belangrijk voor joro 1 & 2: Voor joro 1 & 2 vragen wij om de kleren per dag in een 
plastieken zakje te steken. Dit helpt ons bij het aankleden en ook om te zien of er iets 
kwijt is. Het is ook handig als u met uw kind overloopt wat er waar in zijn/haar tas zit. 
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Zeker een must voor op bivak 

✈ KSA-das of KSA-hemd 

✈ Zwemgerief 

✈ Linnen zak voor vuile kledij 

✈ Zakdoeken 

✈ Petje of hoedje tegen de zon 

✈ Drie keukenhanddoeken  
(Deze komen niet of in een erbarmelijke staat terug dus gelieve oude handdoeken 
mee te geven.) 

✈ Drinkbus  

✈ Zakgeld 
 

Wat je niet moet maar wel mag meenemen 

✈ Extra schoenveters 

✈ Leesboeken, stripverhalen, spelletjes, CD’s, speelkaarten, tijdschriften, … 
(Zet overal je naam in!) 

✈ Postzegels (kan je ook op bivak kopen) en enveloppen 
(Het is handig voor het kind als deze al reeds geadresseerd zijn.) 

Wat er absoluut verboden is  

✈ Dure voorwerpen zoals laptops, digitale fototoestellen,                                            
GSM’s of gameboys 

✈ Wekkers 

✈ Steek – en snijvoorwerpen 

✈ MP3, radio, discman, CD-speler, … 

✈ Ook je uurwerk laat je best thuis 
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Enkele belangrijke opmerkingen: 

Als we je betrappen met een voorwerp uit het bovenstaande lijstje 
van wat er absoluut verboden is, zal dit worden afgenomen 
gedurende het bivak. Na bivak krijg je het dan terug. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor eventuele schade! 

SNOEP mag meegenomen worden maar zal democratisch verdeeld 
worden (om buikpijn te vermijden)! De leiding zal dus je snoep delen 
met de groep als je dit meebrengt. Geef je kind ook een zak snoep 
mee in plaats van een paar zodat het makkelijker is om te delen. 

Zet op alles een MERKTEKEN! Ook op de bagage zelf. Dit voorkomt 
dat je veel spullen kwijtgeraakt en is ook praktisch voor de kinderen 
zelf. Zorg dat het steeds hetzelfde merkteken is en dat je kind dit ook 
herkent.  

NUTTIGE INFORMATIE 

Bivakhuis 

Alle brieven kan je sturen naar: 

  Naam kind + groep 
  KSA Sint-Laurentius Lokeren 

Jeugdverblijfscentrum Sloerodoe 
Brogelerweg 150 
B-3950 Bocholt 

 
Bij noodgevallen kan je ons bereiken op de GSM van Pauline: 0494/54.24.46 

Medische fiche 

Iedereen krijgt bij de inschrijving een medische fiche om in te vullen. Om op bivak je kind 
zo goed mogelijk te verzorgen, vragen wij de fiche volledig en eerlijk in te vullen.                
Gelieve ook zeker de medische fiche niet te vergeten! 

Geneesmiddelen 

Als je kind geneesmiddelen moet meenemen op bivak, geef je die best mee met de 
leiding van de groep. Schrijf de naam van je kind op het doosje of het flesje!                                      
Wij zullen ervoor zorgen dat je kind de nodige zorgen krijgt! 
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Bedwateren 

Als je kind bedwatert, vermeld je dit best aan de groepsleiding. Dan blijft dit gegeven 
vertrouwelijk tussen u en de groepsleiding. Een kind dat bedwatert wordt geholpen, dus 
laat dit geen reden zijn om je kind niet mee te laten gaan op bivak. Indien je kind 
bedwatert, geef hem/haar dan enkele extra benodigdheden mee: 

• Minstens 2 paar pyjama’s of slaapkleedjes en voldoende ondergoed 
• Een reserve slaapzak of bedlakens 
• Eventueel een groot plastiek om de lakens zoveel mogelijk te beschermen 

 
 

Bivakprijs 

De bivakprijs bedraagt dit jaar € 100, voor het tweede kind € 80 en € 70 vanaf het derde 
kind. Bij de inschrijving krijgt u een overschrijvingsformulier. Let erop dat u zeker het geld 
vanaf het begin van het bivak stort, om problemen bij het vertrek te vermijden.  

Zakgeld en prentkaarten 

Prentkaarten moeten ter plaatse gekocht worden. Postzegels kan je van thuis meenemen 
of daar kopen. Het is handig als je de enveloppen op voorhand adresseert.  

Doe het zakgeld van je kind in een gesloten envelop met de naam van je kind erop 
geschreven. Het is ruim voldoende als je je kind € 10 meegeeft.    
   

Ziezo, nu weten jullie toch al een beetje hoe het bivak er dit jaar zal uitzien. Nu nog even 
geduld hebben (we weten dat dat veel gevraagd is) maar 1 juli is het zover.  

Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om met de leiding contact op te nemen! 

Ons rest niets meer dan je een fantastisch verblijf toe te wensen en geweldige avonturen 
in Bocholt. Wij tellen de nachtjes al af, we hopen jullie ook! Tot dan… 

 

Naam: 

Groep:

Wanneer en hoeveel: 
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KLEURPLAAT 
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BIVAKLIED 2018 

(We zingen dit lied op de tonen van ‘Ik doe mee karaoke – TEAM U.P.’.) 

Strofe 1 

Ik ben klaar voor de strijd. 
We gaan reizen door de tijd. 
Iedereen is er bij. 
’t Is een race tegen de tijd. 
Een agentje of 4. 
Zelfs het leger staat paraat. 
En met die bril-jante profs. 
Wat is het een superteam. 
 
Ja, ze zijn de redders van Futurama. 
Kom maar mee want dan alleen al heeft mijn zoektocht veel meer zin. 
 
Refrein  

Hey, hey, hey, zoek je mee? 
Want door het reizen door de tijd 
Begint hier onze stoere strijd 
O jee o jee o jee 
Hey, hey, hey, zoek je mee? 
Want samen lukt het ons hier wel 
Ja, we vinden de dader wel 
Red de president, ik doe mee! 
 
Strofe 2 

Special K. doet ook mee. 
Prof Nixx weet hoe het moet. 
Len Bond is niet echt een held. 
Mairena kijkt wat in het rond. 
Justin K. geeft er een lap op. 
En Ambetant doet ambetant. 
Mendel en Zjef doen wat gek. 
En Bounty doet super ruig. 
 
Ja, ze zijn de redders van Futurama 
Kom maar mee want dan alleen al heeft mijn zoektocht veel meer zin 
 
Herhaling refrein. 
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EVEN TER ONTSPANNING: 

CODEKRAKERS 
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WEGBESCHRIJVING 

 

DUUR: 2u 5 MINUTEN (124 km) 

 

1) VERTREK:  
 
Parking Grote Kaai, Sportlaan 2, 9160 Lokeren 

  

2) Ga de E17 op in Zele vanaf de N47 
 

7 min. (4,3 km) 

 

3) Volg de E17, E34 en E313 naar de Staatsbaan in Ham.  
 
Neem afrit 25-Ham vanaf de E313 
 
50 min. (86,7 km) 

  

4) Ga verder op de Staatsbaan. Neem de Hamsesteenweg, N73 en 
 
Panhovenstraat naar de Brogelerweg in Bocholt 
 
38 min. (33,2 km) 

 

5) AANKOMST: 
 
Jeugdverblijfcentrum Sloerodoe, Brogelerweg 150, 3950 Bocholt 

 
 


