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KOKEN MET CRESCENDO

Ga jij de keukenploeg achterna en maak jij de
lekkerste appelmoes ter wereld? Doe de test!

Wat heb je nodig voor 4 porties?
- 8 grote stoofappelen
- een klein glaasje water
- 1 eetlepel suiker
- pensen naar keuze
- brood naar keuze
Kookshort aan en hup, aan de slag!
1. Schil de appeltjes en snijd ze in kleine
stukjes. Vergeet ook het klokhuis niet te
verwijderen!
2. Verwarm een kookpot op een laag vuurtje
en doe de appelstukjes erin
3. Laat de appeltjes sudderen op een laag
vuurtje totdat ze zacht zijn, voeg af en toe
een beetje water toe
4. Wanneer de appeltjes zacht zijn kan je
eventueel wat suiker of kaneel toevoegen
naar smaak
5. Heb je liever geen stukjes in je appelmoes?
Pureer het mengsel met een staafmixer of
een pureestamper
6. Bak de pensen in een pan met wat boter
totdat ze een goudbruin zijn
7. Serveer met wat brood en klaar is kees,
smakelijk!
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Welke leider ben jij?
Doe de test!
Wat is je favoriete kampgerecht?

A) ballekes met kriekskes
B) fishsticks met spinazie en
puree
C) macaroni
D) barbecue
E) pensen met appelmoes

Wat is je favoriete chiroactiviteit?

A) alles!
B) pleinspelen met de hele
chiro
C) kamp
D) nachtspel
E) doop

Wie ben jij op de laatste avond?

A) toneeltjesfan én feestbeest
B) feestbeest
C) emotioneel feestbeest
D) kampvuurzitter (én
feestbeest)
E) emotionele huiler omdat het
kamp bijna gedaan is

Hoe zouden jouw vrienden je
beschrijven in één woord?

A) enthousiast
B) goedlachs
C) creatief
D) sportief
E) initiatiefnemer

Hoe kom jij op de vlaggegroet aan?

A) nog niet helemaal wakker
B) met wat ochtendhumeur
C) slaperig, maar benieuwd naar
wat de dag zal brengen
D) moe, maar binnenin toch
enthousiast
E) helemaal klaar voor de dag!
Wat is jouw favoriete kampliedje
van de voorbije jaren?

A) Beggin' - Madcon
B) Sunny - Boney M
C) Sunshine - Matisyahu
D) Good Vibrations - The Beach
Boys
E) Jerk it out - Caesars
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Trommelgeroffel... de resultaten!
vooral A als antwoord?

vooral B als antwoord?

Jij lijkt op Senne! Net zoals onze stoere
hoofdleider ben jij lekker enthousiast,
super georganiseerd en een
meester in het verzinnen
van spelletjes. Wie weet
ligt er wel een mooie
carrière als hoofdleider
te wachten op jou ;)

Jij lijkt op Sofie en Kaat! Net zoals dit iconisch
duo barst jij van de energie en breng jij altijd
heel wat leven in de brouwerij. Je komt
misschien met een klein
ochtendhumeurtje aan op de
vlaggegroet, maar dat
compenseer je lekker
door de rest van de dag de
leukste van de hoop te zijn!

vooral C als antwoord?

Jij lijkt het meeste op Ines! Net zoals
deze spring-in-'t-veld ben jij altijd
zonnetje in huis (of in de
tent ;) ) . Knutselen en
creatieve oplossingen
bedenken kan jij als
de beste!

vooral D als antwoord?

Jij lijkt het meeste op Karel! Net
zoals deze stoere bink ben jij
lekker sportief, ultra
grappig en de grootste
sfeermaker van de
groep. Geen opdracht
te moeilijk voor jou!

vooral E als antwoord?

Jij bent net zoals Amélie! Het
liefste ben jij bezig met 10 dingen
tegelijk en ga je er voor
de volle 100 procent voor.
Een beetje emotioneel
af en toe, maar dat
compenseer je volledig
met je enthousiasme!
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Vind jij alle voorwerpen op deze kampbingo? Scheur hem uit, neem
hem mee in je valies en houd een wedstrijdje met je vrienden om te
zien we als eerste BINGO! kan roepen. Spannend!
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