
Het dagelijkse nieuws: DEEL 1 door TEH EPIC DUCK 
*1 er heeft een MI bij de REËN geslapen 
*2 De SOL-groten hebben popcorn laten aanbakken 
*3 De REËN zijn verslaafd aan haken, breien en dromenvangers 
maken  
*4 De stelling van pythagoras is zo: a²+b²=c². Niet zo! NIET ZO. 
Het gaat over zijden. Niet over hoeken! 

Anke en Hanna is de beste leiding!!!!  

Rune 

De Reeën zijn de tofste mi’s van alle fa’s! YAO 

Wij zijn de mokkes van MI 

We verwachten nen baby 

Sol is koel DO is stom! 

Koel is cool! Wij zijn de besten 

Anna en Jepke zijn koel! 

De MI’s zijn supercool 

We love ananas 

Jepke, ge zijt een superrrr toffe en we gaan u kei hard missen!!!! 
XXX De FA’s!!! 

Kampgazet 2013 
UITGAVE 5 -  5 JULI 2013 

Menu voor vandaag 

Rozijnenbrood – Chocolade 

Broccoli – Zalm – Rijst 

Koude pasta’s en rijst 



Het dagelijkse nieuws: DEEL 2 
*5 De MI’s hebben nooit in de REËN-kamer geslapen, dus die kin-
deren zijn niet van hen. 
*6 De scoutsgroep kan niet hebben dat wij muziek spelen, maar 
zelf zijn ze luid als Metallica, leuk! NOT. 
*7 De scoutsgroep vind ons maar vreemd maar ze kijken als idioten 
naar ons dus wie is er vreemd hé. 
*8 De REËN trekken zwart-wit foto’s 
     Een nieuwe verslaving 
*9 Zie artikel  
Dit was het nieuws  
#TEHEPICDUCK  

Mijn baasje van de post, <3<3<3 
Waar was je gisteren nu? 
Ik miste je zo! 
Je bent nog lekkerder dan die pudding met die heerlijke kersen er-
bovenop 
Je bent nog dan de soep waar de dampen vanaf kwamen 
Maar nog onbereikbaarder dan een dropping 
Nog verder van mij dan mijn ouders thuis 
En nog bezet-ter dan een mormoon. 
En ik nog single-er dan een oude vrijster 
Ik kan het niet meer aan 
Zo ver van je vandaan 
Maar je ziet mij niet staan 
En elke avond laat ik daarvoor een traan 
:’( :’( :’( 
Nog steeds de jouwe, 
Alida  

De MI’s gingen op dropping… 
Wij waren eerst. (van de 2 groepen) 
We, onze groep dus, zijn altijd al cool geweest 
In het bos was Marijke bang 
Ze zag gelukkig geen slang 
De andere groep was hopeloos verlore, 
Ze liepen dan ook met Lore  
Elise nam de leiding 
Zo kwam de rest niet in verleiding 
Om alleen voorop te lopen 
En zich te laten dopen (bij het witte kapelletje) 
Voor zwangere vrouwen is zo’n tocht toch zwaar 
Gelukkig hadden we ons kind al gebaar(d) 
We kwamen dan naar hier 
Met veel plezier: 
Wij zijn de mokkes van MI 
Wij hebben een BABIEE 
XOXO Moeder MI 



De fleurige foor: ARTIKEL 
door #TEHEPICDUCK 
De foor was geweldig 
De muziek was chill (bedankt Chris!) 
Het eten lekker (bedankt keukenploeg) 
En de REËN breiden. 
En dan nog de groepsfoto en de groepjesfoto’s. LEUK! 
#TEHEPICDUCK. KWAK! 






