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Lambertijntjes-Lambertijnen-Carmina 

MENU VANDAAG 
 

Speculoos 

 

Fish-sticks - puree - 
spinazie 

 

Peche 

 

Frikandellen met  
kriekjes 

 

U i t g a v e  1  
4  j u l i  2 0 1 0  

Bedankt om al dat hout mee te ne-
men. 
Anoniem 

Beste mensen met een toeter 
De strijd tegen de vuvuzela is be-
gonnen! 
- Mensen die het nu al beu zijn – 

Dag mama, papa 
Alles dik ok hier. Sim is al de hele 
namiddag aan het shotten en amu-
seert zich dus enorm. Wij zijn rusti-
ger gestart  

Hanne 

Miep en Ine zijn de allerliefste lei-
ding!!! 
De bikimi’s 

gekleurt 
een tas gemaakt 
een spelletje gedaan 
de bus was te laat 
ons bed opgemaakt 
onze boterhammen 
het was een lekker vier uur. 

We hebben al een tas geschilderd. 

Liefste Emma, 
Je ruikt naar rode rozen. 

Als ik jou zie begin ik direct te blozen. 
Je ogen zijn grijs-groen-blauw, 

Als ik je zie val ik flauw. 
Jij bent het zonnetje in mijn hart, 

Ik vind je heel appart. 
Jij bent die ene fonkelende ster, 

Ik zie je altijd schitteren ook al zit ik heel ver. 
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Wees gegroet Maria, vol van genade 
de heer zij met u, gezegend zijt gij 
boven alle vrouwen en gezegend is 
de vrucht 
van uw lichaam Jezus, heilige Ma-
ria, 
Moeder Gods, bid voor ons, arme 
luiaards 
nu en in het uur van onze dood 
Amen 

Het was HÉÉL tof deze middag op 
de camping. 
Ik hoop dat jullie hebben genoten 
van mijn optreden, als er nog ie-
mand mee backstage wilt gaan, ik 
STA OPEN voor suggesties! 
Veel Liefs 
Cliff Willy 

Koorkamp is megatof! 
We doen leuke spelletjes echt mega 
leuk 
Yordi (Sol!) 

Ik vind koorkamp echt heel leuk! 
We doen allemaal leuke spelletjes 
en krijgen lekker eten! 
koorkamp is super!!!  

Yordi (sol) 

Een toffe dag vandaag en we eeten 
FISHSTIKS MMIAMI! En een toffe 
lijding is tof dus het kamp ook fijn 
INTERVIEW! 
Naam: Doms 
Voornaam: Charlotte 
Lievelingseten: FRIET 
Liefste muziek: dwarsfluit 
Drank: KIDIBLUE AARBEIEN 
DANKU 
Van Jana DO 
AN EN SIMON ZIJN TOP! 

INTERVIEW 
Met An (leiding van Dokes) 
Wie bent u? An Rylant 
Lievelingseten? Frites 
Waar bent u het liefst? Op koor-
kamp of in bed als ze moe is 
Wat doet u het liefst op koorkamp? 
In de watten worden gelegd door de 

do’s 
Hoe oud bent u? Ik word op 6 au-
gustus 19 
Intverview van Tia 

DE DOKES ZIJN DE BESTE! 
Amber (DO) 

DE DOKES ZIJN DE COOLSTE! 
van Charlotte Doms 

Beste mensen hier en daar 
Het is hier toppie! 
Iedereen is leuk! 
Noor M DO 

Het is hier toppie! 
Fantastisch kamp! 
Van Janneke en Eline van DO :} 

Was bij ons dolanders fotochoet in 
China, parijs, zee, ruimte 
Tof was dat 
xxx 
Jana van de dolanders 

De Dokes hebben een eigen kaart 
gemaakt. 
Met allemaal een eigen thema. 
Over de wereld, Afrikanen en zee of 
de ruimte. 
En het wordt een keitoffe week! 

Het alfabet van de Reeën 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU-
VWXYZ 
Jonathan 

Mis camping verkiezing 2010 

Beste schoonheden, 
Wil je eindelijk erkenning voor je schoonheid? 
Wil je je onderscheiden van alle andere? 
Ben je bereid om tot het uiterste te gaan? 
Dan hebben wij iets voor jouw! 
Kom vandaag tijdens of na de ochtendafwas naar de stand van onze verkiezing aan de bruine bank. 
Daar kan je je inschrijven voor een week vol plezier, uitdagingen en activiteiten. 
Op de bonte-avond worden de miss camping en de eredames bekendgemaakt. 
Wij hopen op een hoge opkomst want deze kans krijg je maar één keer in je leven. 
BE THERE! 
Lauren Somers (erevoorzitter) en de reën (jury) 



De reën zoeken een date! 
Heb je zin? Stuur dan een brief naar de re 
die jij wil! (mi of ouder) 
Grtz, jullie reën. 

‘Hay’ 
‘Waar?’ 
hahahahaha 

Na de aankomst die nogal warm was en de 
toffe activiteiten was de regen een verkoelen-
de maar fijne verassing. De boodschap was: 
“Dancing in the rain!!!” Vooral de roddeluur-
tjes (en dat waren er al heel veel) waren 
enorm plezant. Blablabla… wegens weinig 
inspiratie, een mega-bik en slechte onder-
grond moeten we nu helaas stoppen. 
Hanke, Lieze, Jolien en Emily 

Lieve Kris, 
Je ruikt niet naar pis 
Je ruikt zelfs heel fris 
Jij bent echt niet mis 
Jij bent heel goed zoals het moet 
Geef ons nu maar goede punten voor de ka-
mer 
Of we slaan je met een hamer 
Groetjes 
De Sikes SMAK 
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Dag Kris 
SMS 0472 99 62 75 voor een gratis 
brilpoetsdoekje van topkwaliteit! 
Nota van de redactie: Geef onmid-
dellijk mijn brilpoetsdoekje terug 
dat ge uit mijn computertas gepikt 
hebt, of ik kom voor de rest van het 
kamp aan JOUW tafel zitten, met 
zweetvoeten en ongepoetste tan-
den! 

Goededag, 
Wij zijn Mi groot 

De Mi’s zijn allemaal keicool, de 
leiding ook en het spel gisteren was 
AWESOME! 
xx 

GEEF HEM NOG EEN KANS! 
Wannes 

Reën is sfeer 
Reën is fun 
Reën is de max 
Niels 
Kwaliteit gegarandeerd 

Als de reën een date willen zullen ze 
er zelf één moeten zoeken!  

van de ..LL..! 

Miss camping verkiezing 2010 

Aan alle deelnemers van de Miss Camping 2010 verkiezing. 
Hier volgt jullie eerste opdracht: 
Morgen tijdens de ochtendafwas moeten jullie samen dansen voor Kris zijn tent. Zo kunnen we jullie 
danskwaliteiten testen. 
Met vriendelijke groeten 
De organisatie van Miss Camping 2010 

Weersverwachting voor morgen dinsdag 
Dinsdag wordt het, na het oplossen van het ochtendgrijs, vrij mooi 
met vooral enkele hoge wolkenvelden. Overdag ontwikkelen er zich 
stapelwolken in het binnenland maar het blijft zo goed als droog. De 
maxima liggen tussen 19 en 24 graden. De wind waait zwak tot ma-
tig uit noordwest. 
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Een dagje kamperen, wellness (op z’n vet-
zaks), filmpjes maken, heerlijk eten, kle-
ren maken, vetzakken, douchen, indianen 
en naar de kermis gaan. 
Wij kwamen met onze caravan naar cam-
ping ‘Trekt uwe plan’ genieten van de Bad-
mutskes, Dollanders en de Sigeuners. 
Het was super! 
Ilse, Veerle, Robbe :) 

De groetjes en een goedemorgen van de 
Reen die nu op 2-daagse zijn!  

RE 

Nen hele dikke merci voor de keuken-
ploeg, het eten is echt superlekker! 
xx mi 

Onze complimenten voor de kwaliteit van 
het eten aan de keukenploeg! 
*Mi* 

De kermis was supertof en de smoutebol-
len waren overheerlijk. Hopelijk komt er 
volgend jaar zo nog één. 
SUPERTOF! Dank u Sollen. 
Iemand van Mi 

Ik moet voor mijn doop iemand binnen-
draaien. Daarvoor zoek ik dus kandidaten. 
Meld je aan bij de Re-kamer als je geïnte-
resseerd bent. 

Liefdesbrief: Ik hou van jou 
Als ik kijk naar jou 
Is het precies dat ik van je hou 
Als je houdt van mij 
Dan ben ik altijd blij 
Mijn leven kan niet meer stuk 
Dan zit mijn hart vol geluk 
Zelfs in warmte en kou 
Hou ik zielsveel van jou 
I love  jou 
Van Luna en Eline 

Weersverwachting voor morgen  
woensdag 
Woensdag is het vrij zonnig met af en toe wat hoge wolken-
velden. In de kuststreek komt er af en toe meer bewolking 
en kan er tijdelijk wat neerslag vallen. Het wordt warmer 
met maxima van 22 tot 25 graden in de Ardennen, rond 24 
graden aan zee en van 26 tot 29 graden elders. De wind 
waait zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. Aan de kust 
steekt in de loop van de namiddag een lichte zeebries op uit 
west tot noordwest. 







Beste 2-daagse die ik ooit heb gedaan! 
Vergeet ik nooit! Zaleeg! 

2-daagse was zalig  

Doordat Jef z’n zielig gezichtje heeft 
opgezet bij een overvriendelijke caféba-
zin, konden de Reën in een achtertuin in 
een feesttent slapen. 
We moesten opdrachten doen en dan 
als ze allemaal volbracht waren, moch-
ten we voetbal kijken op ’t café… Echt 
de sfeer zat er dik in toen. Holland won 
met 3-2! Het feestje buiten was ongelo-
felijk. Toeters, bellen, vlaggen en fees-
tende mensen waren overal! We barbe-
cueden gratis vlees van Albert Hein 
(sluikreclame) en dronken gratis drank, 
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De Sikes zijn de beste! 
-xxx- een sike  

AANRIJDING (BIJNA) 
De Sikes waren rustig iets aan het doen 
tot dat één of andere (peep) aan 80 km/
uur ons bijna omverreed! 
Maar gelukkig leven we nog. 
De Sikes 

Dialoog 
* Stop met trekken 
- Ik trek nie! 
* (sterretje trekt) 
- tah! (begint ook te trekken) 
*Allé, stop met trekken! 
- (streepje trekt harder) 
* aaah! Nu liggen er twee knopen in! 
- (streepje lacht) 
WAT HEEFT DIT TE BETEKENEN??? 

Weersverwachting voor morgen  
donderdag 
Donderdag is het droog en zonnig met af en toe wat schaarse wolken. 
Het wordt warm met maxima van 29 tot 32 graden in het centrum, 
plaatselijk 33 tot 34 graden in de Kempen en 28 tot 30 graden in de 
Ardennen. Onder de invloed van een zeewind liggen de maxima aan zee 
rond 22 of 23 graden. De wind waait zwak tot matig uit westzuidwest 
tot zuidzuidwest. Aan zee ruimt de wind naar west en later naar noord-
west. 

ook van Albert Hein (sluikreclame).  
Uit dit besluiten we: Re heeft zalige 2-
daagse gehad 
Re 
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Donderdagavond, een he
el lekkere en

 sfeervolle 

Een heel lek
kere en sfeervolle b

arbecue. 
Heerlijk zonnen aan het zwembad 

De Reën deden
 een geweldige rock-rally 

De Fa’s bAkten er wat van! 



De  
Sollen 
scoren! 

Bedankt allemaal 
voor een fijn 
kamp en graag 
tot volgend 

jaar! 
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