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Lambertijntjes-Lambertijnen-Carmina 

MENU VANDAAG 

 

Brood, confituur, 

choco, beleg en 

speculaas 

 

Soep, kipfilet, sla en 

tomaten, denneappels 

en chocomousse 

 

Fruit 

 

Platte kaas met 

aardbeien  

 

Ui tgave  1  
2  ju l i  2007  

Ik ben de eerste 

anoniem 

 

Rara 

De rijke hebben het niet 

De armen hebben het wel 

Het is slechter dan de duivel 

En beter dan de geest 

En als je het eet heb je nog altijd 
honger 

Wat is het? 

P.S. Weet je het antwoord, kom het 
dan aan de sikes zeggen. 

Katrien en Anne-Sophie 

 

 

De ijskoning heeft genoeg geld om 
een diepvriezer te kopen 

Anoniem 

 

Wat is eerst zo groen als gras 

Dan zo wit als was. 

Dan zo rood als bloed. 

Wat is het? 

(zie verder) 

Loguin en inguin (Lotte en Ine) zijn 
heeeeeeeeeeeeeeeeel toffe leiding. 
Ze lachen overal mee en zijn 
gewoon de max 

Groetjes Deveny 

 

De leiding is super tof 

Anoniem 

 

Gisteren hebben we onderweg heel 
wat liedjes gezongen. Bijna op 
bestemming aangekomen reden we 
toch wel verkeerd zeker! Achteruit 
de straat weer uit en Liesbeth en 
Lotte werden erop uit gestuurd om 
de weg te vragen. We hebben het 
dan toch gevonden. Onze kamer 
heet ‘De ijsschots’ maar we hebben 
wel twee kamers. Er staan hier (nu 
nog wel) 2 springkastelen, 
superleuk! Verder heel mooi en 
warm weer en een lief schattig 
babytje (Warre) zoontje (2,5 
maanden) van Kris. We hebben de 
hele namiddag spelletjes gespeeld, 
oa BOM, het trek-de-schoen-uit 
spel, telefoontje, superleuk! Nu zijn 
ze achter mij ‘We gaan naar de 
maan’ en ‘Samen op de moto’ van 
Samson en Gert aan het zingen! J 
Onze groep is heel benieuwd naar 
het rode-draadspel en de tune en 
nog van die dingen. Nu moet ik 
weg, naar het toneeltje gaan kijken. 
SPANNEND! 

Hanne, Si 

Oplossing : een kers 

 

Hoe kom je te weten hoe het met de 
Si-kes gaat? 

Gewoon bellen 

(hahaha) 

Groetjes Deveny 

 

Hoi allemaal 

Het was 
supersupersupersupersupersupersu
persupersupersupersupersupersupe
rsupersuper 
supersupersupersupersupersupersu
persupersupersupersupersupersupe
rsupersupersuper 

Supersupersupersupersupersupers
upersupersupersupersupersupersu
persupersupersuper 

Supersupersupersupersupersupers
upersupersupersupersupersupersu
persupersuperplezant! 



 

De bus reed voor te beginnen al 
verkeerd. Dat was niet zo’n goeie 
start voor het koorkamp… Toen we 
eindelijk aankwamen stond er een 
grote verassing. De verassing 
maakte alles goed, de 
springkastelen zijn plezant. Als we 
toen even op de springkastelen 
plezier mochten maken, lachte we 
veel. Nadien speelden we nog leuke 
spelletjes met de allerleukste en 
beste groep!! SI! 

Sylvie & Ester 
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Lambertijntjes-Lambertijnen-Carmina 

MENU VANDAAG 

 

Cornflakes 

 

Tomatensoep, rijst, 

broccoli en zalm 

 

Chocomoes 

 

Nectarine 

 

Frikandellekoek met 

kriekjes 

 

 

Ui tgave  2  
3  ju l i  2007  

Het is keitof maar spijtig van de 
regen. (en de processierupsen) 

Linde xxx J 

 

Raadseltjes: 

• Het is zwart, wit en oranje en 

het gaat op en neer 

• Het is een bij maar het prikt 

niet. 

Nu is het in het engels: It’s a room 
with no windows, no doors and no 
furniture 

Als je deze antwoorden weet, ga ze 
dan zeggen aan Emmanuel  

Goyvaarts van de REen. 

De Fa’s doen de tofste spelletjes 

Groeten de Fa’s 

Lieve Warre 

Warre ik hou van jouw 

Kussen van Irma 

Fa’s are the best!! 

Xx – Fa’s 

 

Wil de I\ijskoning er rekening mee 
houden dat diepvriezers ook 
gevoelens hebben en niet graag als 
koopwaar worden aanzien. 
Trouwens, deze diepvriezer is meer 
waard dan al het geld op de wereld! 

Diepvriesje 

 

Ik ben dood 

Seger 

 

In 1994 was er een dictee (exaam) 
dinsdag 17 mei en donderdag 19 
mei voor het 2de jaar Kapellen. Ze 
kregen hun rapport dinsdag 21 juni 
tussen 16u30 en 18u30. 

Door : Kris De Jean 

 

De ETA eist deze terroristische 
aanslag van processierupsen + hun 
haren op! De eisen zijn simpel: 
 

1. 100 door de leiding gemaakte 
water-re-raketten (prachtig 
ontwerp!) 

2. De leiding moet de gebouwen 
kuisen 

3. De Kris moet tijdens de dag 
minstens 5 liekes van Metallica 
draaien (zeker master of puppets) 

Als deze eisen tegen zondag niet 
ingeleverd zijn, zal het kamp 
gebombardeerd worden. 

P.S.: Communiceren gebeurt via dit 
prachtige krantje. 

Jeukerige groeten, de ETA 

De jacht op de reen is geopend! 

X 

De Fa’s zijn de beste J, en niet de 
sollekes :Q . 

-xxx- de fa’s 



De Fa’s zijn SUPER! 

 

Het eten is hier lekker en de leiding 
(Lotte en Ine) zijn keileuk 

Hanke van si 

De mop van de man met de 
bloedende vinger. 

Jantje zat thuis TV te kijken. 
Opeens gaat de telefoon. Hallo met 
Jantje? Ineens zei een mysterieuze 
stem: “Ik ben de man met de 
bloedende vinger en ik ben nog 
maar 2 straten van jouw huis 
verwijderd!”. Jantje had schrik. 

Een 10 minuten later gaat de 
telefoon weer. Weer zegt een 
mysterieuze stem: “Ik ben de man 
met de bloedende vinger en ik ben 
nog maar 1 straat van jouw huis 
verwijderd!”. Jantje begint al heel 
veel schrik te krijgen. Na 5 minuten 
gaat weer de telefoon en weer zegt 
een mysterieuze stem: “Ik ben de 
man met de bloedende vinger en ik 
ben nog maar 1 huis van jouw 
verwijderd!” Opeens gaat de bel. 
Jantje heeft heel veel schrik en zegt: 
“O nu ben ik toch wel bang wat gaat 
die met mij doen?” Hij opent de 
deur en vraagt:”wwwaa a at iii sss 
ee  eer r ?” Dan zegt die man: “Ik 
ben de man met een bloedende 
vinger en ik wil vragen heb jij een 
plakker!” 

Michelle van Si 

He beste lezers vind je het leuk? Ik 
wel en de leiders zijn 
heeeeeeeeeeeeel tof vind je niet?  
Gaan jullie noges volgend jaar? 

Clara 

 

Vele hete kussen aan mijn 
supergeheim kamplief met wie ik in 
het holst van de nacht enorm 
romantisch heb geslowd. 

Annemie 

 

Groetjes van Roel en Annemie aan 
ons zelf omdat de Mi’s dit niet 
willen doen. 
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Lambertijntjes-Lambertijnen-Carmina 

MENU VANDAAG 

 

Peperkoek, chocomelk 

 

Champignonsoep, 

wortelpuree, worst en 

yoghurt 

 

Peer 

 

Koude pasta-, rijst– en 

aardappelsalade 

 

Ui tgave  3  
4  ju l i  2007  

Ik kocht mijn diepvriezer bij een 
specialist. Levenslange garantie. 
Dat is wat anders als die plastic van 
de Gamma 

Niels 

Zonder onze leiding kunnen wij niet 
leven 

Zonder onze leiding kunnen wij niet 
zijn 

Getekend: het geweten van de mi’s 

P.S. Proficiat met Roeli 

 

De ETA verzoekt de DJ om snel de 
5 liedjes van Metallica te spelen! 
Sommigen onders ons krijgen al 
afkickverschijnselen van het gebrek 
aan dru… euh, liedjes van 
Metallica!!! 

Slaperige, highe en jeukerige 
groeten: 

De ETA 

Een enorm dikke kus van mijn 
zelfvernoemde schildpad met 
giraffentrekjes!!! 

XXX Je Olifantje! 

 

De Reen rulen! 

P.S. de sollen NIET! 
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Jonathan! Jonathan! Jonathan! 

De Jonathanfanclub 
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Lambertijntjes-Lambertijnen-Carmina 

MENU VANDAAG 

 

Roerei 

 

Schoofzak 

 

Stoofvlees met fritten 

en appelmoes, Pudding 

Ui tgave  4  
5  ju l i  2007  

Jonathan is saai. Alleen denkt die aan 
zichzelf. 

Groetjes, Wannes 

 

Ik ben fan van Jonathan! Want hij is 
de beste! 

Meneer? 

 

Liefste kamplief 

Van Noordpool tot Zuidpool geef jij 
me de zomer 

Door regen of onweer geef jij me de 
zon 

Door jeuk en door boebels geef jij me 
de kriebels 

Met dit artikel, geef ik ……mezelf. 

Je kamplief, Peter xxx 

 

De Jonathan is echt stom hij denkt 
alleen aan zichzelf. 

Jens 

De leiding van de solen zijn echt koel 
ze zijn ect tof 

Jens 

 

Winnie De Poe 

Ior 

 

Kim & Liesbeth Rulen!! 

De Reen 

 

Het krantje RULET! 

Van Emmanuel 

 

Kim & Liesbeth Rulen!! 

De Reen 

 

Het krantje RULET! 

Van Emmanuel 

 

Woorden schieten te kort bij het 
verklaren van mijn liefde. Daarom 
hou ik het hierbij: Je ’t adore 

Bastien 

 

Yo Jefke ’t was jou verjaardag. We 
gingen samen feesten want ’t is je 
verjaardag 

 

De Sikes en hun leiding zijn de beste! 

Van… 

 

ETA Rlz 

 

Bastien we zijn nog altijd boos! 

Groetjes, Sylvie en Michelle (Si) 

 

Beste fans, 

Ik vond dat het wel eens tijd was om 
tot jullie te schrijven. Ik waardeer 
jullie steun echt inspirerend, maar het 
kan natuurlijk nog beter he. Wat ik 
ook even wou melden is dat ik het 
heel jammer vind voor jullie fans dat 

ik het rode draadspel niet heb kunnen 
winnen. Dit was natuurlijk niet 
gebeurd als die veraders van Reen mij 
niet hadden geboycot, wat ik 
natuurlijk zeer onrespectvol vind!! En 
ik zou nog graag mijn ouders, doguins 
en… NIELS willen bedanken voor hun 
mentale steun. Als jullie mij willen 
contesteren zal dat gaan via het 
krantje want voor de rest heb ik een 
heel druk schema. Ik wou ook even 
melden dat jullie fans danslessen bij 
mij kunnen pakken, zoals Niels al 
deed. Dit was wat ik tot jullie wou 
zeggen. JONATHAN, JONATHAN, 
JONATHAN, JONATHAN! En als 
deze spreuk niet in het Krantje komt, 
wreek mij dan!! 

U bekwaam leider, Jonathan 
Goyvaerts 

 

De leiding van de solen is goet neezeg 
maar ik vint ook dat alle andere 
leidingen ook goet beezeg zien 

Jasper van putten 

 

De Kris Rulet ook 

Emmanuel 

 

Mijn liefste zwijntje, 

Je hebt mijn hart veroverd 

En mijn ziel betoverd 

Ik schrijf dit gauw 

Omdat ik zoveel van je hou 

Liefs, je kampliefje Tinne 



Hoe was het etentje “Droomprins”? 

 

Bastien loves Marijke en Ineke 

 

Boe Jonathan, Boe Jonathan, Boe 
Jonathan 

De Boe-Jonathan-club 

 

!Bastien STOP! Met ons te pesten 

 

Groeten aan mijn kamplief. 

Roel x 

 

Zolang de mi’s niet over ons 
opscheppen doen we het zelf maar! 
WE’RE MAGIC! 

Roel en Annemie 

 

Bastien, we zijn nog altijd kwaad op u 
he! 

Groetjes, de TOFFE sikes! 

P.S. We zijn boos omdat jij Deveny 
lastig valt… 

 

Wat is een dom blondje met 1 
hersencel? Zwanger. 

DE ETA 

 

Do is super!! En de leiding ook!! 

Groetjes Lore 

 

10 stappen om bij de Jonathan-fan-
club te komen 

Stap 1: Ga naar Jonathan en spreek 
hem aan met de “Jonathan-groet” 

Stap 2: Schrijf een gedicht voor 
Jonathan en zet dit in het Krantje 

Stap 3: Doe altijd fanatiek mee met 
het volksdansen 

Stap 4: Lok nieuwe fans 

Stap 5: Leer de Jonathan dansen en 
ga telkens naar zijn lessen 

Stap 6: De leden moeten elkaar 
begroeten met de “Jonathan groet” 

Stap 7: Het Jonathan gebed voor het 
slapengaan 

Stap 8: Groeten doen aan alle 
clubleden 

Stap 9: Schrijf de “Jonathan groet” 
elke dag in het krantje 

Stap 10: Leer de 10 Jonathan geboden 
van buiten 

De ETA eist meer rechten voor de 

RE’s! Wij vinden dat ze 
onrechtvaardig behandeld worden! 
Alle andere eisen vallen weg als deze 
eisen worden doorgevoerd: 

 

1. De Reen mogen bij een middag- of 
avondmaaltijd eerst aanschuiven 

2. De Reen mogen een beetje mee 
beslissen in hun activiteiten. 

Kwade en evil groetjes, de ETA 

 

We emme gistere geweerwolfd en de 
lichten vielen uit 

De superREen 

 

Ode aan Jonathan: 

Oh Jonathan, mijn Johny, 

Jij, jij brengt me in hogere atmosfeer 

Met je stinkende adem… 

Jij met je lach, die ik zo graag mag. 

Jou wil ik verslinden, 

Ja, met jou wil ik me binden, 

Jij, met je windjes, 

Ja, van jou wil ik kindjes! 

Je  grootste fan! 

Gezocht: DE NIEUWE MAN 

• 21 jaar 

• Heeft een vrouwelijke look 

• Wel een mannenstem 

• In leiding 

• Vrouwelijke parfum/deo 

• Gevaarlijk 

• Schizofreen 

Verschillende kleuren handnagellak. 

GEVONDEN? 

Aanmelden bij Jozef en Maria. Met 
SUPER grote beloning! 

Meer info teletext: Koorkamp – Jozef 
& Maria 

De Mi’s 

 

Morgen komt de pierenplaag 
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
HA 

Mierenest 

 

De leiding van de sollen is kei cool! 
En ik hoor het te weten, want ik zit bij 
de sollen> Ik doe ook de groetjes aan 
de leiding, en aan al mijn 
fruitsoortgenoten. 

Maarten 

 

Voor Tinne Segers! 

Niemand kan tippen 

Aan je dynamisch enthousiasme 

Maar vooral 

Aan je lippen 

Oh gij korenblonde Godin 

Kom hier dat ik u pak 

En u lieflijk bemin. 

Je x 

 

 

Bastien is zwakker dan de SIKES 

 

Lieve Siguins 

Jullie zijn een hele toffe groep. 
Dankjewel al voor het leuke kamp. 

Lieve zoen, Inguin en Loguin 

 

Mieren plaag! 

Seger 

 

De Jonathanfanclub is keicool! 

Jonathan, Jonathan, Jonathan 

 

Stoute Bastien! 

 

Lieve Sofie, 

Duizend kusjes van je geheime 
kamplief. 

XXX 

 

4 juli 2007-07-04 Op kamp is het heel 
leuk. Lies en Kristien zijn de beste. 

Groetjes Carolien 

 

Dank aan de leiding en een paar MI’s 
voor het schuimwijnontbijt! Het was 
heel lekker. 

Uitgeslapen Mi’s 

 

’t is echt keitof 

FA’S 

 

Kort maar krachtig, ik zie je graag. 

Karen XXX 
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Lambertijntjes-Lambertijnen-Carmina 

MENU VANDAAG 

 

Rozijnenbrood 

 

Macaroni met kaas en 

hesp 

 

Barbeque 

Ui tgave  5  
6  ju l i  2007  

De EAT verzoekt iedereen niet onder 
de naam ETA te schrijven. Dit is bij 
wet verboden, er staat patent op.  Als 
u dit toch zou doen, aarzelen wij niet 
om waterwapens tegen u te 
gebruiken. 

Stijve groeten, DE ETA 

Maar ook danken wij de keukenploeg 
en kampleiding om de Reen eerst te 
laten eten. Als dank hiervoor zullen 
wij de keukenploeg en kampleiding en 
de Reen evacueren met bussen 
alvorens het kamp te bombarderen. 
Maar vergeet niet, ALS u de andere 
groepen ook levend terug wilt krijgen, 
de eis in te willigen 

PS: De ETA end Reen rulen, al de rest 
zijn zwakke sisi’s. (Ja, ook jullie, 
Sikes) 

 

Tochtdag was leuk. DO en SOL waren 
naar de molen. Keileuk 

 

Wij zouden graag Roel en Annemie 
bedanken voor hun niet aflatende 
steun om de grootste beer te winnen. 
Merci! 

De Mi’s 

(maar we zijn  toch gewonnen Roel!) 

 

De tochtdag was leuk en we hebben 
het 2de deel (Annechien en ik) van de 
tocht de kaart gelezen. We waren juist 
tot Niels zei:”We moeten naar rechts”, 
maar wij waren juist!! 

Linde 

 

Uitspraak van Bert op tochtdag 
“Nagellak? Ik heb nagellak bij…” 

De Herlow 

 

Ode aan Jonathan 

Jonathan 

Is geen koekepan 

Hij heeft maar 1 doel 

Kakken op de stoel 

Lauren 

 

Beste Koorkampgazet 

De toch was heel tof 

Danku daarvoor kusjes! 

Jonathan 

Tochtdag is altijd leuk 

Groetjes Reen 

Danku Leiding 





K
a
m
p
g
a
ze
t 
2
0
0
7 
- 
K
in
ro
o
i-
M
o
le
n
b
e
e
rs
e
l  

Lambertijntjes-Lambertijnen-Carmina 

MENU VANDAAG 

Pistolets 

 

Rijst met sateblokjes, 

annanas, currysaus en 

zoet-zure saus 

 

Hamburgers en Hot-

dogs 

Ui tgave  6  
7  ju l i  2007  

Dag beste fans, 

De Jonathanfamclub gaat niet meer 
door. 

Groetjes, XXX Jonathan 

 

Liefste Happy, 

Ik wil je zien. Het is al te lang geleden. 
Kom om 20u naar de schuur. 

Happy’s aanbidder 

 

Word lid van de Roelfanclub!! 

- Wat moet je doen? 

Meld je aan bij Kris tijdens de afwas, 
zeg je naam en zeg dat je de groeten 
doet aan Roel. 

- Wat krijg je terug? 

Een gratis massage door iemand van 
de MI-leiding. Zondag vanaf 10u30 
op de kamer van de MI’s 

Met vriendelijke groeten, 

Het Roelfanclubteam 

 

Woord van de dag: minigolfhuis 

 

Stachelé olé olé 

 

Beerschot ploeg van ’t stad 

 

Gelieve hier niets te schrijven want 
deze plaats is gereserveerd voor de 
Roelfanclub 

 

MI+ Rulezzz 

De ETA 

 

Dit is echt een geslaagd kamp! 

2-daagse was top! 

Leiding was (is) super! 

Vind het krantje prachtig! 

Veel positieve dingen voor een 
positief kamp! 

Xxx Anna 

 

Sofie en Karen hebben mooie haren, 

Kristien en Lies zijn met 
vetzakkendag vies, 

Miep en Bastien eten graag ei, 

Lotte en Ine kunnen goede 
activiteiten bedenken, 

Niels en Tinne zijn bang van spinne
(n), 

Annemie en Roel zijn supercool, 

Liesbeth en Kim zijn  niet dom maar 
slim, en 

Tine en Peter weten het altijd beter! 

 

Gelukkige verjaardag Casimir. 

Seger, Simon 

 

De Sikes zijn niet zwak! De Reen wel! 

 

Kristien en Lies zijn de beste 
LIJTSTERS!!! 

 

De leiding is superleuk, keitof… 

Marieke 

 

De Fa’s zijn de beste (heel groot in het 
krantje!) 

 

De Roel Rulet! 

Xxx De Fa’s 

Zoals de keukenploeg kookt op kamp, 
kookt men nergens. (Ook groetjes aan 
het thuisfront van het afgescheurde 
Frankrijk) 

Verzadigde groeten, De ETA 

P.S. de aanslag vannacht in het toilet 
was niet van de ETA. Waarschijnlijk 
zat Al QAEDA hierachter met hun 
biologische wapens. 

 

Tinne wil graag haar meester-
spionnen bedanken voor hun 
enthousiasme. En voor de rest van de 
leiding: Mijn kamplief en ik gaan dik 
winnen! Wij zijn nog nooit betrapt en 
weten al alles. (of toch bijna…) 
HAHAHAHAHAAAAAA! 
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