
ASPI 
 

Dag Michel jong, Dag Guido. En alles goed? Alles goed Guido, past gij op voor het putteke? 
Eih? BAAM 

Zoals jullie allemaal weten startte elke aflevering van de komische reeks Het Eiland op 
deze wijze. Wij; Michel en Guido, hebben voor jullie de beste afleveringen geselecteerd. 
Hieronder vinden jullie een korte samenvatting van elke aflevering. Wij hebben er alvast 
veel zin in en wat ons betreft ALLES GEVEN EH! 

 

Het Eiland s01e01: een moeilijke start (27/09) 

Onze eerste aflevering kent een moeilijke start                           
aangezien er vele nieuwkomers zijn, willen wij graag                            
een dagje vroeger starten. Daarom vragen wij alle                 
collega’s om zich met fiets en in gepaste werkoutfit (uniform) te melden om 13u30 aan het 
kantoorgebouw in de Frans Smoldersstraat. Willen we dat afspreken?  

 

Het Eiland s01e02: de dag des oordeels (05/10)  

Deze week heeft Sammy een uitstap geregeld naar Hofstade 
om samen met de bende van de bosklapper  ‘vogeltjes’ te 
gaan spotten. We verwachten iedereen om 9u15 aan de 
lagere school in Woluwe met verrekijker en lidkaart van de 

bende van de bosklapper. Willen we dat afspreken?  
Meer info volgt nog. 

 

Het Eiland s01e03: feest (12/10) 

Meneer Nallaerts, onze directeur heeft het management uitgenodigd op een 
squashweekend om te brainstormen over het nieuwe werkingsjaar. Het werkvolk mag thuis 
blijven en genieten van een betaald weekend. Willen we dat afspreken?   

 

 



Het Eiland s01e04: groepsdynamiek (19/10)  

Tijdens het squashweekend is er besloten dat er meer groepsdynamiek 
moet komen tussen de werknemers en daarom laten wij op aanraden van 
mevrouw Protut een genie uit Nederland overkomen namelijk: Nolleke 
Lodiers. Mogen wij aan iedereen zijn bereidwillige medewerking vragen? 
Willen we dat afspreken?   

 

Het Eiland s01e05: het einde (26/10) 

De eerste werkmaand zit er op, tijd om te ontspannen met een pittig quizke: Trivial Time! De 
Franky heeft zijn vragenpakket al samengesteld en is er helemaal klaar voor (zie foto). 
Willen we dat afspreken?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel kijkplezier met de echte afleveringen en tot op de werkvloer! Groetjes van: 

 

   
  

 

 

 

Guido Pallemans     Michel  Drets 


