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DE NIEUWE KONINGIN IS… 

Louise van Papilius!!! 

Gefeliciteerd Papilius familie 

Gefeliciteerd, Kameleonië met een nieuwe koning. 

 
Hoe goed ken je Kameleonië Test. 

1. Wie is er bang voor honden 

A. Toxicus 

B. Julia Frederieka 

C. Nar Cismo 

 

2. Waar werden kookwedstrijden gehouden? 

A. Burgundia 

B. Candidus 

C. Ochreous 

 

3. Louise hoort bij de familie 

A. Galli 

B. Papilius 

C. Lupus 

 

4. Welk spel deden we op de Spuriumsche spelen 

A. Zaklopen 

B. Ganzenbord 

C. Bowlen 

 

5. Hoe lang was Nar Cismo nar bij koning Dubius II 

A. 10 jaar 

B. 15 jaar 

C. 35 jaar 

 

6. Hoe heet het hoofd van de geheime Orde 

A. Morgain 

B. Louise 

C. De Burgermeester. 



 

 

Uitslag test hoe goed ken je Kameleonië 

Vraag Niet  beetje goed 

1 C B A 

2 B C A 

3 C A B 

4 B C A 

5 C A B 

6 B C A 

 

Grappen en grollen met de nar: 

Komt een chinees de herberg in zegt: Hong Chi 

Kwa yung sa kya coca cola. Zegt de barman 3 bier 

en een wat? 

Bruin en groen en skiet van een berg…..een skiwi 

Wat is de verleden tijd van 

komkommersla?.....Kwamkwammersloeg 

Een olifant en een muis lopen over een brug zegt 

de muis tegen de olifant “wat stampen we lekker! 

De muis en de olifant zijn op kamp en lopen over 

de zandvlakte zegt de Olifant “Tjeetje wat warm!” 

waarop de muis antwoord “Je mag wel in mijn 

schaduw lopen hoor.” 

Waarom heeft Toxicus een mes mee in de 

auto?... Om de bochten af te snijden. 

De nar slaapt in een hotel en moet heel nodig 

naar de WC en vraagt aan de beheerder of hij 

naar de wc mag. Deze man “zegt alleen de wc op 

de bovenste verdieping is open, maar pas op daar 

zit een hele enge geest”. Louise komt net naar 

beneden gerend terwijl ze in haar jurk heeft 

geplast gilt en gilt AHHHHH! De nar moet echt 

heel nodig en wil niet in zijn broek plassen dus 

loopt hij naar boven en als hij binnen komt hoort 

hij. “Ik ben de geest van vlees den bloed.” 

Waarop de nar roept. “en ik ben de Nar die 

pissen moet!” 

Wat is de overeenkomst tussen de maffia en een 

konijn?..... ze komen allemaal uit de HOOD. 

Waarom zit een pionierpaal bij een 

voetbalwedstrijd op de bank?......Omdat hij 

geschorst is. 

Hoe kun je een olifant in de koelkast stoppen?... 

Olie eruit laten lopen, Fant opvouwen en erin 

doen. 

 

Bingo: 

Streep maar oor wat je gezien hebt: 

GELE 
AUTO 

LIJNBUS 5 SLAPENDE 
MENSEN  

PAARDEN STOPLICHT 
 

WINDMOLEN 

WEGEN 
WACHT  

FLITSPAAL MOLEN 

MOTOR TREIN 
 

LIFTERS 

CAMPER KOEIEN  
 

MEER 

TOURING 
CAR 

SCHAPEN 
 

AMBULANCE 

POLITIE 
AUTO 

HIJSKRAAN 
 

CARAVAN 

CABRIO TANKSTATION 
BP 

BRANDWEER 

 

Wie heeft er als eerste Bingo? 

Raadsel: 

Je zit op een eiland met slechts 1 lucifer in 

een doosje. Er is wind vanuit het oosten en 

de oostkant van het eiland staat in brand. In 

de zee zwemmen haaien. Hoe kom je hier 

levend uit? 

Wist je dat… 

 Hidde ook in de krant wilde. 

 

 


