
OP EEN OCHTEND, IN ZONNEDORP

Filiberke kan toch
nooit eens op tijd zijn.

Hij zal wel weer 
een flauw 

excuus hebben.

Zoals die keer dat hij de trein 
miste omdat hij moest wach-
ten tot een slak de straat 

was overgestoken!

Of toen hij te laat op school
was, omdat hij zogezegd alleen
maar achteruit kon stappen.

Ik bel hem even op. Filiberke, wij staan klaar 
om op kamp te vertrekken.
Waar hang jij ergens uit?

Ik hang niet, ik sta. 
Vlak achter jullie.

Sorry dat ik later ben, ik had 
problemen met mijn bagage.

Je houdt ons voor de gek, Filiberke, je 
hebt helemaal geen rugzak of koffer mee!
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Oh, die komt er 
zo meteen aan.

Mijn rugzak is nogal zwaar. Kwak 
en Boemel boden spontaan aan om

mij te helpen.

Hamai, hamai. Spontaan, ja. Omtat we 
niet wisten tat tie rugsak 

wel tuizend kilo weegt.

Ik pen geprakraat... Ge-
raakrat... Getraatpakt...

Geradbraakt.
Ja, tat ook.

Maar Filiberke toch, we gaan 
gewoon een weekje op kamp,

geen half jaar!

Ik heb nochtans alleen 
het strikt noodzake-
lijke meegenomen.

Het belangrijkste is dat je 
uiteindelijk op tijd bent. De bus

is nog niet vertrokken.

Kom, we melden ons aan 
bij de reisleider.

Een ramp! Het is 
een ramp!
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Op deze manier valt het hele
kamp in het water!

Is dàt de reisleider? Zeg eens, vriend, wat 
is het probleem?

Een fijn koppel uit de buurt zou
meegaan op kamp om voor het 
eten te zorgen...

Maar ik kreeg net
een telefoontje dat
ze moeten afzeggen

wegens ziekte.

Oei, hopelijk niet al te erg.
Voedselvergiftiging...

Nogal een geluk dan
dat ze niet gaan
koken voor ons.

Ik heb al mijn kennissen gebeld, maar niemand 
kan hen vervangen. Een ramp!

Hmmm... Peste man, uw proplemen sijn 
opgelost. W£ sullen koken 

op het kamp!

Kwak en ik sijn de peste 
chef-koks van het land!
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Honnozelaar.
Wij kunnen 

helemaal niet 
koken.

Natuurlijk niet, 
maar so maken 
we gratis een 
plezierreisje.

Koken? Jullie? Welke gerechten 
kunnen jullie zoal bereiden?

Alleen het allerpeste! Pijfoorpeelt 
piefstuk met pananen en palsamico!

Piefstuk?

Hof hoesters met haardbeien 
en handijvie. De hechte haute

cuisine!

Wat een vreemde 
combinaties.

Hitaliaanse hesp met 
happelsienen.

Dat wordt dus toch 
een voedselvergiftiging. 

Of fis in platerteeg 
met rote pieten.

Tja, ik heb weinig keuze.
Jullie mogen mee!

Hartelijk petankt, u sal er geen spijt van krijgen! Hoi, gaan jullie ook 
mee op kamp?
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Ja hoor. Super! Ik ben 
Max, hallo!

Ik ben Jommeke.
Filiberke.

Annemieke...
en Rozemieke.

Flip, de slimste pape-
gaai ter wereld!

Jullie zien er een leuke bende uit. Ik ben 
zeker dat we ons rot gaan amuseren op kamp.

Sorry, ik was afgeleid. 
Ik ben Saar.

Komaan, allemaal in de bus! 
We moeten vertrekken!

Euh...

Steken jullie de bagage 
in de bus? 

Kwak, jongen. Ik tenk tat tit geen
luilekkerreisje wordt...
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EVEN LATER VERTREKT DE BUS VOL 
VROL£KE KINDEREN UIT ZONNEDORP. EN WE GAAN NOG NIET NAAR HUIS...

BELANGE NIET, BELANGE NIET, WE GAAN NOG NIET NAAR HUIS... Wat heen dom liedje. Natuur-
lijk gaan we niet naar huis,

we zijn pas vertrokken.

ENKELE UREN LATER We zijn er wél 
helemaal. De bus 

stopt. Kijk!

Hoera! We zijn er! Joepie! Ai-ai-ai, na drie uur 
zingen staat mijn 
hoofd op springen.
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Welkom, kinderen,
welkom!

Ik ben Gaston Dubois, 
maar mijn vrienden 

noemen me Pépé Gaston.

Dus jullie mogen allemaal
Pépé Gaston zeggen.

Kom, ik toon waar jullie de
tenten mogen opzetten.

Ziezo, het mooiste plekje van de 
streek! Ideaal om te kamperen.

Roep me mocht er een
probleem zijn. Ik woon in de
boerderij. Dankuwel!

Veel plezier! Hier onder die grote
boom lijkt me een goe-
de plek voor onze tent.

Tof hier, he! Mag ik mijn tent
naast die van jullie zetten?

Natuurlijk, hoe meer zie-
len, hoe meer vreugd!
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