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Van de eerste dag was
het al schitterend! Zoals ieder jaar dus! Ik
hoop dat het de volgende dagen even leuk zal
zijn maar dat zal wel!
Op koorkamp
Op dit kamp is het leuk
en cool. Waarschijnlijk
zal de week te snel
voorbij zijn. Daarom wil
ik extra genieten van
het kamp. Het openingsspel was heel leuk.
En de Kris (den DJ)
draait goeie muziek.
Koorkamp 2004

Sarah

En binnen een week
moeten we al weer weg,
hoooooooo! Maar ja volgend jaar weer hé!

Tahnee

De eerste dag was kei
plezant

*Een witsilooffannetje*

paar mensen last van
een blauwe poep, gepijnigde vingers, stramme
spieren… ‘tWas een
heel leuk begin!

Ikke (G.H.)

Twee vaders en twee
zonen gaan vissen. Ze

We zijn naar de fee
gewest

Anoek

We hebben een ront
leiding van tine gekrege

Sophie
vangen elk een vis, maar
ze vangen samen drie
vissen. Hoe kan dit?

Witsiloof raadsel

Hallo iedereen,
We hebben daarnet
een spelletje in een

We hebben heel de dag
gespeeld. Zoals: spinneweb, wc madame, dikke
Berta en nog vele andere.

Sylvie

We hebben het spelletje toiletmadam gespeeld.

Hier één van de SUPER-faprika’s. We heb-

Anse

Vandaag op het menu :

• Kip, sla, toamat en
denappeltjes
• Aardbeien met zachte kaas

ben een heel lachwekkende vlottocht achter
de rug al hebben een

kommetje water gespeeld.
De kippen vind ik wel
grappig!

Anoniem
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Fakkeltocht
Hallo Iedereen, ik vind
het hier heel leuk en ik
heb de beste leiding
ooit. We spelen ook
veel leuke dingen. Koorkamp: KEITOF!

Groetjes Linde

Het koorkamp
Dit kamp is superleuk.
Ik zal het spijtig vinden als ik weg moet
gaan. En de Kris draait
goeie muziek. Er zijn
toffe leidingen en goed
eten. Ik bedank iedereen. We moeten spijtig
genoeg al bijna weg.
Genieten dus!!!

Anke

Vandaag op het menu :

Een twee, drieë, oep de
boerderieë.
Wij (de schorsereën)
zijn naar een boerderij
en een paardenfokkerij
geweest! Da was keiplezant. Die boerderij was
’t plezantste, eerst
hadden ze ons daar een
rondleiding gegeven
door die boerderij (die
varkens stinken wel) en
daarna hadden ze ons
wat laten zien van het
echte boerenleven:
werke, werke, werke
dus! Ik en Bastien werden samen geplaatst,
wij hadden de koeien
buitengelaten, paardenstallen uitgemest, de
paarden geborsteld
(dat was dus nog altijd
niet op de paardenfokkerij) . Nu op de paardenfokkerij: Ik had zo
ongeveer twee uur de
oprit moeten vegen
(niet zo leuk dus) en de

• Chocola
• Zalm, rijst, broccoli,
maïs en bearnaisesaus.
• Pastafestijn
Hoelahoepen

paarden eten en drinken te geven (da was
leuker). We hadden er
wel een eitje gekregen.
Op de boerderij hadden we een emmer verse melk en veel drinkjes gekregen (njam,
njam).

’s Avonds deden we een
spel samen met de
migroccoli’s. Emma, Ka-

Wij, de Tomietjes,
amuseerden ons de eerste 2 dagen al heel

Vuurtje voor sauna

Van Simon Goyvaerts

Fotozoektocht
goed! Gisteren deden
we in de namiddag
eerst een spel en dat
heette ‘dumpen’. We
werden in groepjes verdeeld en dan moesten
we proberen om al ons
materiaal o.a. een
fietsband, een kegeltje
en een olievat zo snel
mogelijk bij de andere
groepjes te dumpen.
Daarna deden we nog
enkele kleine spelletjes
zoals woesj en jagerbal.

thleen en ik wonnen!
Vandaag gingen we in
de voormiddag naar
Maaseik, daar speelden
we een kei-tof stadsspel! Ook ’s namiddags
deden we een leuk spel:
we moesten proberen
zoveel mogelijk zwanger te geraken, want
per kind kregen we geld
en het was de bedoeling
zoveel mogelijk geld te
verdienen natuurlijk.
Na ons vieruurtje deden we nog enkele rustige spelletjes: zwarte
magie, gekkenhuis!

Sofie, de Tomietjes

Volksdans

Amaai, het ging er gisteren hard aan toe bij
die Sprutjes. In de
modder spelen en glijden op groen zeep. Het
zijn echte vuile kinde-

Glijden op groen zeep

Hier een persoon die
voorlopig
anoniem
wenst te blijven. Jullie
kunnen mijn identiteit
te weten komen, want
elke dag geef ik twee
letters van mijn naam
door. Wie als eerste
mijn naam via de letters vindt, krijgt €1.
Veel succes!!!

Vlottentocht
ren, die Sprutjes !
Maar het was wel héél
plezant. Volgend jaar
komen we zeker terug !

Meurige Mon en Vettige Swa
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Man: Maar God waarom
hebben ze de vrouw
dan zo dom gemaakt?
God: zodat de vrouw
ook op de man zou vallen.
Het ochtendtoneeltje

Haloha
Ik heedt Nils de Lange
(alias tamara) En ik
wildde eens zeggen hoe

(S.O.R)

bed nr. 10 8480 De
Welp
Boer(in) zoekt man
Ik Tamara zk. Knape
jongen, galandt, Eelijk,
kortom mijnne dreamjoengen.

Het is hier leuk. Het
goede weer is zalig!

(G.H.)
Dit aten we gisteren!

Tweestrijd:
Een man vraagt aan
God: waarom heeft men
de vrouw zo knap gemaakt?
God: Zodat de man op
de goede vrouw zou
vallen.

Een worstelmatch

Migroccoli’s uitwuiven
Hoy
We weten allemaal dat
de Reën de beste zijn.
We zullen veel brieven
krijgen. Morgen 6 juli
gaan we wandelen (ba,
pfffff) heel de dag.
Het is te hopen dat we
weer wat gaan meemaken. Misschien kom ik
morgen wel terug. Tot
de volgende

Eigen gemaakte pizza’s
Wat staat hier!

DROL
Nils de Lange, als je
het weet ga dan naar
het adres dat gegeven
is in dit kampgazetje en
ontvang €5,00

Geert van Gemeren
Een waterwandelingetje
Nathan (Jaapaañése
naam), П,…, en zeeker
de Lyding!

Vandaag op het menu :

• Spek met eieren
• Stoofvlees met frietjes en een lolly.

tov mijnne groep was.
Ik zid in de greop van
Roël en Lisebethd. Mijn
tovste vryndjes: Jeroen Verkwist, Berdt
Franns, Pteer Chineez,
Citroen Kriekenlandt,
Simon d’Amazone, Mattijas Oojevaar, Simon
Moojevaardt, Jo

Simon De Ruyter

Vettige spelen

PS: Antwoordt op mijnne zoekertje op dit
address: Hooizolder-

Hier is de persoon die
anoniem wenst te blijven. Ik geef elke dag
een letter van mijn
voor- en achter naam.
Vandaag is het de

E en de A.
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Welkom Nele!
Van de Reën en leiding

De bezinning
Afwasplezier!

Sprutjes in de speeltuin

Zwemmen in de regen
Op tochtdag
Jarige Casimir deelt uit

Vandaag op het menu :

• Cornflakes
• Saladbar met hesp
en kippenboutjes en
een ijsje
• Frikadellen met
kriekjes
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Tussen al da gepauw,
gebeueueueu; gehond,
gezond en gestrond is ’t
hi PERFECT!
TOEDELOE!
Ochtendtoneeltje
Wij zijn naar de voetbal
tussen re en sol gaan
kijken en wij hebben
voor sol gesupporterd.
Maar het was een spannende wedstrijd. Maar
spijtig genoeg is re gewonnen.

Annechien

De kippen-diensten-man
Ieps,
Cavakes? Ni te moe of
doe da goe?

Vandaag op het menu :

Maskers maken
Den tochtdag
We stapten naar het
batven daar hadden we
een heel parcours met
zand gemaakt, we kwamen onderweg een dode
mol en een dode poes
tegen. Zo dat was het
dan
Groetjes, Eva
Hey Hey!
Tis ier de Oma eh! (en
de Jep J)
Wij zien jullie allemaal
eeeel graag! En we missen EEFJE.

• Speculaas en chocomel
• Kabeljauw met mousselinesaus en spinaziepuree
• Barbecue
De Mi’s op de boerderij

Het lampje van mijn
bomma is kapot maar ze
heeft wel twee brieven
geschreven. Voor ons
zijn de solsommers de
enige echte winnaars.
Kris we zullen ook eens
ne leo voor u legge zodat wij ook eens kunnen
winne! Ik hoop dat het
vandaag beter weer is.
Amaai wie is ier zo
schoon aan ’t zingen?

ons hoofd een we zijn 6
of 7/0 want de match
was niet eerlijk want de
reën zijn veel groter
zijn.
De roetje van Joren aan
alle Sole

Joren

We hebben Kris zijn
haar geknipt met een
tondeuse. Het mocht
niet te kort maar het
was bijna kaal. Nu zet
hij zijn pet meer af.

Anse Ester Sylvie

Sing-a-song
(iet van deze moment)
De groeten van Bella!
(love you Jorien!)
Joren is onze grootste
idool!

Anna & Jepke

De solsommers hebben
heel de morgen zitten
trainen voor de voetbalmatch tegen de reën en
all de groepen supporterde voor de solsommers. We hebben ook
voetbal gespeeld met
een gekke badmuts op

Haakies iedereen, de
tochtdag was keitof!
We hadden (weeral) een
watergevecht gehouden
en we hadden donderdagnamiddag vetzakkendag gedaan met Jana
(ik) en Edith zijn gewonnen met een soort doktertjeknoop (Roel was
te slap)
P.S. Simon G. a deoke
STINKT!

Jana van de Sikes

Maombi danst

Voetbalspecial
Door Dries Caluwé

Hier een uitgebreid verslag van de wedstrijd tussen re en sol. Re won die
match gemakkelijk en stuurde sol naar huis met zware 0-7 cijfers.
Scheidsrechter De Jean floot de match op gang en re had het meeste balbezit en drukte vooruit. Na 15 minuten was het dan zover: Mathias scoorde en zorgde voor 0-1. Amper 5 minuten later gaf Mathias een perfecte
voorzet en Bert hoefde maar binnen te tikken: 0-2.Sol is duidelijk aangeslagen, want 5 minuten later scoorde Jeroen bij een corner: 0-3

Rust: commentaar
Sol speelt op een hoopje en kan nooit dreigen. Aan de overkant hield
doelman Dries de netten schoon. Re miste ook nog een strafschop.
Sol komt duidelijk beter uit de kleedkamers en re speelde vaker op de
flanken. Toch kon sol het tij niet keren want in de 36ste minuut kopte Jonathan onhoudbaar binnen voorbij de doellijn: 5-0.8 minuten voor tijd
scoort Jeroen in de herneming van een schot van Simon. En in de laatste
5 minuten scoorden Simon en Bert nogmaals. Eindstand: 0-7

Commentaar
Doelman Dries had bijna geen werk en re zette
druk op de wedstrijd. Sol had geen baat meer bij de
match en ze werden moe. Toch kwam sol goed weg
met een gemiste penalty. Buiten een paar afstandsschoten kwam sol niet verder.
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