
Grieken en Romeinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salve! γειά σου! Oei, oei, al dat Latijns en Grieks gebrabbel, wat heeft dat te betekenen? Dat zitten 

jullie nu waarschijnlijk te denken. Geen nood, wij zeiden gewoon even goeiedag. Laten we ons eerst 

even voorstellen. Wij zijn Athena, Jupiter, Hades, Bacchus en Poseidon. Ja je hoort het goed, het zijn de 

Goden zelf die zich hier tot u richten. Dus begin maar al een gebedje op te zeggen. Maar aub geen 

weesgegroet of zo, dat is veel te modern, bah! Wij houden meer van de echte klassiekers, een graanoffer 

of zo. Maar wij hebben belangrijk nieuws! Sinds de oudheid al is er een eindeloze strijd tussen de III 

grootste, machtigste en prachtigste steden.  

Athene                    Rome                 Sparta 

 

 

 

 

Door de eeuwen heen stond soms eens de ene bovenaan op ons favorietenlijstje, dan weer de andere. Ze 

hebben al vanalles gedaan om bij ons in de gratie te vallen. Die malle makkers van Athene bijvoorbeeld, 

die wouden eens stoer doen en een nieuwe 

tempel bouwen. Maar niet gewoon in hun stad 

hoor, neenee, ze moesten hem absoluut boven 

op de Akroplis zetten! Wij hebben zitten 

lachen! Die hebben serieus afgezien hoor! 

En dan denk je als Goden dat je het beste wel hebt gezien, maar nee 

hoor, de Romeinen hadden nog een zotter idee. Die hebben een tempel 

gebouwd met een gat in. Een gat in het dak!! Kun je dat nu zelfs 

geloven?! Haha, wat kan daar nu het nut van zijn? Wouden ze naar de 

sterren kijken of zo? Om die Romeinen duidelijk te maken dat zo een 

gat echt belachelijk is hebben wij het weersverschijnsel regen 

gecreëerd. Dus om de zoveel tijd laten we eens wat water uit de lucht 

vallen, en heel die hun vloer wordt dan nat, dat is echt supergrappig 

om te zien! Wij doen dat nu al een paar M jaar, het zo af en toe laten regenen, maar ze hebben dat gat 

nog altijd niet dichtgemaakt! Rare jongens die Romeinen. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD3Ir5hf_TAhXPL1AKHZxvDZQQjRwIBw&url=http://www.sailingissues.com/yachting-guide/acropolis.html&psig=AFQjCNGUuLB6ZGjUbRH38v935wdDdX_cjQ&ust=1495389437298165
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz676Sh__TAhUGfFAKHdWMD7cQjRwIBw&url=http://www.crystalinks.com/romepantheon.html&psig=AFQjCNHvAUR7GFtvnVCEU7J2eHpsMmcN7Q&ust=1495389715039296
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixwqezg__TAhVGaFAKHV6DCHwQjRwIBw&url=https://www.zazzle.com/spqr%2Bgifts&psig=AFQjCNHWG7eAJpteEbhEdvP9y1QvRWthdg&ust=1495388760270075
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjagaqhg__TAhVHKVAKHdlRDAsQjRwIBw&url=https://mrburgess8.wordpress.com/sparta/&psig=AFQjCNGlxqnpQXQfFHaaBfX6x_g8o-kPZw&ust=1495388724089043
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1kMmTg__TAhXRKVAKHWCmDvwQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/134967320052771284/&psig=AFQjCNGKfpjv5_CnCZlqKxwA0vDgIPcbaA&ust=1495388650020923


Maar de strafste stoot uit de Oudheid kwam toch van de Spartanen. Daar hebben we pas iets 

meegemaakt! Ze waren zoals gewoonlijk weer volop aan het bidden. Bacchus had een klein hongertje en 

had wel zin in wat perziken. Dus via een orakel zeiden we tegen die Spartanen dat ze snel even 200-

duizend perziken in stukjes moesten snijden voor ons. Maar door een spelfout zei het orakel “Perzen” in 

plaats van “Perziken”. Die Spartanen werden zot! Die 

hebben meteen de oorlog verklaard aan Perzië en hun 

CCC beste krijgers gestuurd. Bij Thermopylae 

kwamen de II legers elkaar tegen en dat werd daar 

nogal een slachting. Nu, eerlijk toegegeven, hadden 

we via dat orakel kunnen laten weten dat er een 

spelfout geschreven was, maar de seizoensfinale van 

Domus (aflevering MCDXXV) ging net beginnen en 

we hebben daar eerst naar gekeken. 

 

 

 

 

 

 

 

Maar nu is de tijd gekomen om een eind te maken aan al die gekheid. Deze zomer sturen de steden ieder 

hun knapste, sterkste, slimste, mooiste, meest atletische bewoners naar een mooie locatie, vlakbij het 

meer van Bütchenbag. De Goden zullen er persoonlijk voor zorgen dat het barbaarse Givervolk tegen die 

tijd verdreven zal zijn (Wij dachten iets met een houten paard of zo te doen).  En dan kunnen deze 

afgevaardigden beginnen met de strijd die voor eens en voor altijd zal beslissen welke stad nu echt de 

beste is. Trek jullie stevigste gladiatorsandalen aan en wij zien jullie dan! 

Ave! 

Athena, Jupiter, Poseidon, Bacchus en Hades. 

“Beeld uit de seizoensfinale van Domus” 
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PRAKTISCHE INFORMATIE: 

Het kamp gaat door van zaterdag 15 juli 2017 tot vrijdag 28 juli 2017. Zaterdag 15 juli verzamelen we 

om 11u aan het Pc’ke. We vragen aan de ouders die een zoon of dochter bij de givers hebben om de 

jonggivers mee te nemen naar de kampplaats als ze hun zoon en/of dochter gaan op halen. Vermeld 

bij het inschrijven als u een ouder bent van een giver en als u uw kinderen gaat halen. Gelieve ook te 

zeggen hoeveel plaatsen u heeft om naar de kampplaats te rijden zo kunnen we zien of iedereen een 

plekje heeft. 

Het kamp is gedaan vrijdag 28 juli om 12u30. Ter afsluiting is er ook nog een BBQ voorzien, waar wij 

ook de ouders en andere zoons/dochters van harte voor uitnodigen.  

Inschrijven voor het kamp kan door te mailen naar jonggiverleiding@krikobea.be, gelieve ook te 

vermelden indien u naar de bbq komt en met hoeveel personen (uw eigen jonggiver hoeft u niet mee 

te tellen). Gelieve vervolgens ook nog 130 euro te storten op BE41 7340 1041 7910 met de voornaam 

en naam van uw kind in de mededeling. Dit voor 1 juli 2017. 

Zeker meenemen: 

- Identiteitskaart 

- Ingevulde medische fiche 

- Verkleedkleren: als Griek of Romein: jullie mogen zelf kiezen.  

- Ecologisch afbreekbare zeep (voor in de rivier), bv. Sunlight of Ecover (niet ecologisch 

afbreekbare zeep wordt niet toegelaten!) 

- Watersandalen of -schoenen voor in de rivier 

- Een kleine rugzak voor op 2-daagse (hierin moet een slaapzak, reserve kleren en drinkbus 

passen) 

- Drinkbus voor op 2-daagse 

- Een klein beetje zakgeld voor iets lekkers te kopen op 2-daagse 

- Stapschoenen  

- Een linnen zak voor vuile was 

- De rest: zie algemene meeneemlijst aan het einde van de rommelpot 

Zeker thuislaten: 

- Gsm en andere elektronische toestellen 

- Snoep 

Nog vragen? 

Bij vragen kan u altijd mailen naar jonggiverleiding@krikobea.be of bellen naar de leiding: 

Indien u graag wenst dat wij eens langskomen voor het kamp voor extra uitleg, doen wij dit met 

plezier.  

Emma Reynders   0477/322.314    emma.reynders@krikobea.be 

Milan Vandeput   0468/283.402    milan.vandeput@krikobea.be 

Tom Reynaerts    0498/034.256    tom.reynaerts@krikobea.be 
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Jef Van Hemelryck   0470/872.575    jef.vanhemelryck@krikobea.be 

Voor kaartjes, briefjes, e.d.: 

Scouts Kriko-Bea 

Naam van uw kind 

c/o Willy Heinzius 

In der Reisbach 71 

4760 Büllingen 

Routebeschrijving: 

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! 

 


