
Sureños vs Norteños vs Westeños 

 



Lang geleden regeerde er over Mexico-stad een grote familie, genaamd de Familie Mexicos. 
Samen met hun 17 kinderen leefden moeder en vader daar vredig samen in hun villos. Maar 

op een dag was de rust helemaal foetsjos, de gevreesde Sombreros-bende viel de stad 
binnen! Hun doel was om iedereen weg te jagen want zij wouden regeren over de meest 

centraal gelegen en grootste stad in Mexico. Alle inwoners van de Mexico-Stad verlieten de 
stad zo snelos ze kondos behalve de Familie Mexicos. Zij wouden hun macht en rijkdom niet 

achterlaten. Dit was exact waarop de Sombreros-bende gehoopt had. Nu konden ze 
beginnen aan hun moordpartij die zeker stroefos zal verlopen! 

 
De grote vraag is ofcoursos: Hoe gaan de 17 kinderen dood?  
Wel, daar had de Sombrero’s bende gelukkig al heel lang over nagedacht! 
 

 
 
De jongste 10 werden in een kooi gestoken en over het wateros naar de dichtstbijzijnde 
woestijnos gebracht. Wat daar nog mee gebeurde zal nooit iemand na kunnen vertellen… 
 
De 11e was een jongen, en net te groot om in de kooi te passen. Hij deed er daarom allos aan 
om te kunnen ontsnappen maar hij werd gezien en werd dos neergeschoten net aan het hek 
van de verlosossing. 
 
De 12e was een meisje, ze stond bekent om het meisje dat altijd hongeros heeft in Mexico-Stad. 
Daarom greep ze naar de dichtstbijzijnde boom met besjos, jammer genoeg hadden de Sombrero’s-
bende deze deze vergiftigd en stierf ze ter plaatsos.  

De 13e was een jongen, die beweerde dat hij voor eeuwig naar Het Noorden zou trekken en nooit 
terugos zou komen. Daar was de Sombreros-bende het mee eens. Hij verliet het terrein zonder 
gevaaros. 

De 14e was ook een jongen, hij vertrok naar Het Zuiden en kwam ook nooit terugos.  

De 15e was ook een jongen, hij vertrok naar Het Westen en kwam ook nooit terugos 



De 16e en 17e waren ook jongens, ze hadden na een uur vechten over Het Oosten besloten dat ze 
samenos naar Het Oosten gingen vertrekken. Wat ze immers niet wisten over Mexico is dat er geen 
gebiedos is waarover geheerst kan worden in Het Oosten van Mexico-Stados. Ze wouden slim zijn en 
vertrokken met het vliegtuigos. Maar ze crashten in de golf van Mexico en stierven daar samenos.  

 

Dit gebeurde allemaal in de jaren 1900’os. Tot nu toe heersen de Sombrero’s nog steeds over het 
centrale gebied in Mexico, namelijk Mexico-Stad. 

 

Na vele postduiven, brieven, rooksignalen, telefoontjes en e-mailos tussen nummeros 13, nummeros 
14 en nummeros 15 besloten ze om zichzelf ook een grootse naam te geven. Hij zou nooit zo goed 
klinken als de Sombrero’s maar ze besloten om zichzelf de Sureños, Norteños, en Westeños te 
noemen.  

 NummeROS KleuROS 
Sureños 13 Blauw 
Norteños 14 Rood 
Westeños 15 Geel 

 

Omdat ze niet meer 
wouden dat hun gebied 
afgepakt werd, besloten ze 
zich vol te laten tatoeëren 
met hun nummer en de 3 
eerste letters van hun 
gebied.  

  

 

Wellicht begrepen de 3 troepenos dat Mexico-Stad veel te groot was om te veroveren. Daarom 
besloten ze om de kolonie van Mexico-Stad in Bütchenbachos te veroveren. De reis zal 2 dagen duren 
en dan hebben ze nog 12 dagen om te strijden voor het gebied. Die strijd zal veel bloed, zweet en pipi-
kakos kosten. Maar uiteindelijk zullen enkel de heldhaftigste overleven… 

~Eind ~ 
 

Groetos, 
Sander Burritos, Willem Tacos, Veros Nachos, Fien Doritos, Arnos Chili con cARNE 

PS: Dit is geen os maar een buffalos  

 

Model:Arne Ma Jos 



Hier een paar Mexicaanse woorden die weleens van pas kunnen komen op kamp! 

AFBEELDING WOORDJE 

 

 
 
 

Sloefos 
 

 

 
 
 

CrocosTM 

 

 
 
 

Tevos 

 

 
 
 

Adidos 

 

 
 
 
 

Sandwichos 

 

 
 
 

Anti-bleinos 

 



Praktische info 
 
Het kamp gaat door van 2 tot 15 juli in Bütchenbach. Jullie worden zondag 2 juli verwacht in 
het pc’ke om 8u00 in fietsoutfit, inclusief helm.  Op zaterdag 15 juli mogen jullie ouders jullie 
komen afhalen op de kampplaats. Voordat de ouders naar daar rijden, worden ze om half 11 
verwacht in het pc’ke. De jonggivers vertrekken namelijk die dag op kamp. De jonggiverleiding 
zouden aan de giverouders willen vragen om jonggivers mee te nemen naar de kampplaats. 
Gelieve dus bij het inschrijven te vermelden hoeveel plaatsen u heeft voor een paar 
enthousiaste jonggivers te ontvangen. We zullen nog op de Facebookgroep plaatsen wanneer 
jullie de valiezen kunnen komen afleveren voor in de containers. 
 
Wat meenemen op de fiets? 
 
Het is aangeraden om zo weinig mogelijk mee te nemen op de fiets, want alles wat je op de 
fiets meeneemt moet je zelf dragen. Om onze fietstocht veilig te maken is het verplicht om 
een helm te dragen. De leiding zorgt voor fluovestjes. 
- reserve binnenband 
- drinkbus 
- Lunchpakket voor ’s middags 
- koekje 
- matje + slaapzak 
- zonnecrème 
- eventueel regenjas (kijk enkele dagen op voorhand welk weer het gaat zijn) 
 
Voor we met de fiets vertrekken in het Pc’ke zullen wij een fietscontrole houden.  
Fiets niet in orde = NIET MEE FIETSEN. Kijk dus zeker je remmen na!!!! 
 
Meenemen (algemeen) 
 
- Medische fiche  
- Identiteitskaart 
- Sunlightzeep of Ecover of andere biologisch afbreekbare zeep (geen andere shampoos!) 
- Kleine rugzak voor op tweedaagse (slaapzak en reservekleren moeten hierin kunnen) 
- Waterschoenen 
- Stapschoenen 
- Verkleedkleren 
- rest: zie algemene lijst 
 
Het is niet toegestaan elektronica (smartphone, tablet, iPad, iPod, box,…) & penny boards 
mee te nemen op kamp!! 
Drug en alcoholische dranken neem je zeker ook NIET mee op kamp. 
Het roken van sigaretten/e-sigaretten mag niet tenzij het lid +16j is en toestemming heeft 
van zijn/haar ouders. 
 
 
 



Verkleedkledij 
 
Voor het kamp zullen jullie in verschillende groepen verdeeld worden. Dan kunnen jullie jullie 
in de kleuren verkleden van jullie groep. Het is uiterst verboden om tijdens contact met 
medeleden je groep te verklappen. En vergeet niet; een echte strijder strijdt niet zonder zijn 
uniform!  

 
 
Prijs en inschrijving 
 
Het kamp kost 130 euro. Inschrijven doe je door een mail te sturen naar 
giverleiding@krikobea.be en je inschrijvingsgeld te storten op BE30 7340 1041 8011 
(rekeningnummer givers) met vermelding van voor- en achternaam en dit voor 25 juni. 
 
 
Post  
 
Scouts Kriko-Bea 
Naam van uw kind 
c/o Willy Heinzius 
In der Reisbach 71 
4760 Büllingen 
 
Noodnummers 
 
Willem Reynders: 0474/198.806  
Fien Vandekerchove: 0479/935.241  
Veronique Avermaete: 0471/076.150  
Sander Medart: 0474/217.216  
Arne Ma Ja: 0470/505.878 
 
Meer info 
 
De ouders die graag hebben dat we langskomen voor wat extra uitleg, verzoekjes of vragen 
mogen gerust bellen naar één van de gekende nummers of een mailtje sturen. Wij komen dan 
de week voor het kamp eens langs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wegbeschrijving  
 

 Ga de E40 richting Luik op in Hoegaarden. Volg de E40 en E42 en neem in Malmedy de 
afrit 11-Malmedy richting Marche/Stavelot/Waimes/Malmedy.  

 Ga verder op de N62/N68. Neem op de rotonde de 3e afslag naar Avenue du Pont de 
Warche en neem op de volgende rotonde (in Malmedy) de 2e afslag naar Rue des 
Arsilliers.  

 Rue des Arsilliers draait naar rechts en wordt Place du Parc. Weg vervolgen naar 
Avenue de la Gare.  

 Ga bij de rotonde rechtdoor naar Avenue Monbijou (richting Belle-Vue).  
 Ga rechtdoor op Route de Waimes. Neem in Waimes op de rotonde de 3e afslag naar 

Rue du Centre (richting Bütgenbach).  
 Ga in Bütgenbach bij de rotonde rechtdoor naar Seestraße.  
 Sla rechtsaf naar Wirtzfelder Weg.  
 Weg vervolgen naar Muhrenberg. Steek de rivier over en aan de linkerkant vindt u 

onze kampplaats! 
 

 

  


