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Kampgazet - 4 juli 2005
Nieuws van de dag
Gisteren maakten de keuken voor de eerste keer op kamp 4 verschillende spaghettisausen : Eén gewone (heel lekkere) saus, ëën voor de veggies, ëën voor de allergische en ëën voor de Allergische veggies.

Yoe,
Vanaf den eerste dag is ’t al kei plezant.
We hebben al keileuke
“kennismakingspelletjes” gespeeld! En
ook het eten was fantastisch!! (o jaa,
wildere spelletjes waren er natuurlijk
ook bij hoor!)
Groetjes van Linde en Anke (si’s) xxx

Niveaumopjes van Roel

Koorkamp 2005-07-03 Zondag:

Menu van vandaag
• Brood, beleg en peperkoek

• Kip, sla, tomaat, mayo en
ketchup met denappeltjes
en yoghurt
• Aardbeien met zachte kaas

We hebben ongeveer een uurtje in de
bus gezeten, daarna hebben we spelletjes gespeeld. Na zijn we in de pershoek dat is waar we elke dag naartoe
gaan om iets over de dag in schrijven
dat we gedaan hebben. We hebben ons
bed opgemaakt en ons met zonnecrème ingesmeerd. HET IS HEEL LEUK.
Groetjes
Catherine Taelman

1. Er waren eens 2 pizza’s in den oven.
Zegt den ene pizza tegen den andere:
amaai das hier warm!”. Zegt den andere: Ëik, ne sprekende pizza!”.

2. Er zaten eens twee aardbeien in een
glazen kom. Zegt de ene aardbei tegen
de andere: “Seg, schuif eens op, ik wil
aan het raam zitten”.”
3. Er zijn Twee koelkasten aan het voetballen. Plots kom\t er een ei voorbij. De
koelkasten vragen aan het ei: “He kom
je mee voetballen?” Antwoordt het ei:
“Nee sorry, ik moet naar de kapper”
Morgen meer van hetzelfde?

Het koorkamp is begonnen. En hoe is
het bij jullie? Heeft Josephine nog veel
last van haar tandjes? Ha ik ben kei
benieuwd voor de eerste keer in bed
liggen. En ik lig naast Anouk hé. Ha ik
zou graag hebben dat jij er bij bent.
Maar dat gaat helaas niet.
Daaaaaaaag
Charlotte Lambrecht

In het begin hebben alle groepjes
samen veel spelletjes gespeeld het was
heel leuk!!!!!!
Hanne Adriaenssen

We hebben spelletjes met het waterpistooltje gespeeld en daarmee pang
gespeeld en Muriël en Kim zijn super
tof.
Anne-Sophie en Dorions

De groeten aan alle Dorions en hun
super coole leiding.
Van Ester, Sylvie en Sophie.

We hebben elkaar nat gespoten met
waterpistooltjes, zelfs de leiding.
Erika en Dorions

Zondag middag hebben wij met waterpistolen gespeeld. Het was super
leuk.
Van Loren

Het is hier natuurlijk fantastisch leuk.
We hebben hier met water gespeeld en
we hebben ook spelletjes gespeeld. De
kamers zijn al lang verdeeld. Ik lig op
de kamer met: Sylvie, Sofie, Charlotte,
Ester, Anouk, Jolien en Katerin. Er is
hier ook een bos en een groot grasveld.

De oefenmatch RE-SOL : 5-2

Sam Slegers.

We hebben al wat spelletjes gedaan.
Zoals dikke bertha of vlaggenstok en
pang! Of platte Jos en dat was keitof!
Groetjes
Anouk
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Zondag hebben we pang gespeeld en
dat is héééél leuk. Het is met een waterpistool. En we hebben voor de rest
nog leuke spelletjes gespeeld.
Groetjes van Marjan

Gisteren, 3 juli, werd een voetbalmatch
gespeeld door RE en SOL. RE kwam
direct in actie met een prachtig
doelpunt van Bert. Daarna kwamen ook
solletjes in actie en scoorden in het
open doel. RE scoorde nog eens via
Jeroen. Jeroen had de bal daarna nog
eens binnengestampt. SOL werd gek.
Bert scoorde daarna nog 2 keer en toen
daarna scoorde de leider van SOL:
Niels, scheidsrechter “De Kort”die zeer
partijdig was over heel de wedstrijd.

Bericht van de reën
Wij vragen verkering met de Mi’s!!!
xxx We love you!!!
P.S. Wij willen graag antwoord via het
krantje en via geen enekele andere
manier!
Te koop: Siemens strijkijzer, slecht 1x
gebruikt (aan zee)
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Kampgazet - 5 juli 2005
Nieuws van de dag
Het belangrijkste nieuws van gisteren was ongetwijfeld de plotse onverwachte stortbui die onze kampplaats blank zette en een onweer die zelfs het brandalarm
meerdere keren deed afgaan. Er vielen gelukkig geen gewonden.

Menu van vandaag
• Brood, beleg en chocolade

• Soep, rijst, zalm, béarnaise,
mais, broccoli en fruit
• Koude pasta met kip/vis

Vandaag (04-07-’05) hebben we een
spel gespeeld. Eerst moesten we iets
nemen dat voor ons lag. Dit varieerde
van plastiekjes tot een emmer. Met dat
voorwerp werd onze “ik” bepaald. We
kregen een eigenschap die we tot ’s
avonds. Dan deden we een spel, bv
Chinese voetbal. Dan weer een eigenschap enzo verder tot het rode-draadspel. Op het einde moesten we raden
wie we waren. Zo was er een paus, K3,
snelle Eddy+Kelly, Assepoester+prins,
prinses Claire+prins Laurent, Jesus,
Kim Clijsters en Venus Williams. Het
was dus een toffe dag.
Hanne (Fa)

Vandaag hebben we een nogal speciaal
spel gespeeld. We hebben een voorwerp moeten nemen, en daaruit
groeide rare gevolgen. De ene werd
Jezus de andere K3 en ik was Assepoester. Ik moest op één schoen door
het bos lopen met een emmer, een
spons, een schort en ik was zwart
geschilderd. Zo liep ik heel de namiddag rond met mijn (voos) kostuum. Er
was ook een paus, mijn prins, snelle
Eddy, Kelly (vrouw van snelle Eddy),
zwangere prinses Claire, prins Laurent,
Kim Clijsters, Venus Williams. De avondactiviteit zal de avond compleet
maken. Hopelijk hebben jullie jullie
ook goed geamuseerd?
De groetjes van Assepoester (STV)

De Fa’s hebben een nieuw, exclusief
kapsalon geopend!

Heey allemaal,
Het kamp is keileuk. Amuseer me heel
hard!
De groeten daar.
- x x x - & een dikke knuffel
Dorien (de fa’s)

1. Het is wit en het staat in de hoek
2. Het is wit en het vliegt door de kerk
3. Het is rood en het vliegt door de kerk
(oplossing elders in dit boekje)
Van Linde Julie en Els

Vanavond zelfde plaats, zelfde tijd, dus
als de leiding gaat slapen, gaan wij lekker stout doen!

gestapt en riep: Kent er iemand Kris De
Jean?
Een paar sollen

Grrrrr!
I love you!
Een loverboy

Er is een man op een riooldeksel aan
het springen en roept 21, 21, 21,… En
ineens komt er een oud vrouwtje aan en
vraagt aan de man:”Wat ben jij aan het
doen?”En de man antwoord:”Het is een
nieuwe sport:riooldekselspringen” De
man vraagt aan het oude
vrouwtje:”Moet jij ook eens
proberen??”En het oude vrouwtje zegt
ja en ze begint te springen en roept 21,
21, 21,…. Ineens schuift de man het
deksel achteruit, het oude vrouwtje valt
natuurlijk in de put. De man begint
terug te springen en roept 22, 22, 22,…
Van Linde, Julie en Els (Si’s)

Als je geen moppen kent, geen rebussen kunt maken, niet kunt tekenen en
geen vrienden om de groeten aan te
doen, maak je dan nog kans om in het
krantje te komen?
Aan de brunette, ik schat tussen 15 en
17 jaar, die zich in de kleine bus
bevond van Ekeren naar DilsenStokkem….war was uw koorkrantje?

Jantje zat in de klas en hij zee broem
broem en de meester zei als je dat nog
een keer doet mag je in de gang gaan
staan en jantje zee neen want mijn benzine is op
Annelien

We gingen een spel spelen in het bos.
Juist aangekomen begon het te druppelen. Het kamp was opgesteld en ieder
ging zijn eigen weg. Plots begint het te
regenen. Iedereen terug naar het
kamp! Snel naar het hoofdgebouw.
Daar aangekomen begon het te stortregenen, met bakken viel het uit de lucht.
Snel naar binnen.
Een natgeregende FA

Sneeuwwitje liep uit een kasteel en ze
riep:Ïk ben de mooiste van de
wereld!”en roodkapje kwam uit dat
kasteel gelopen en riep:Ik ben de vieste van de wereld! Toen gingen ze
naar de waarzegster en toen kwam
sneeuwwitje uit de tent en riep: Ik ben
echt de mooiste van de wereld!”en toen
kwam roodkapje uit de tent en riep: Ik
ben echt de liefste van de wereld! en
toen kwam Quasimodo uit de tent

Wij zijn de dokes, wij doen dat goed,

Bericht van de hippe MI’s aan de RE’s

Wij hebben super mega leiding.

En dat vinden wij goed.

Wij zijn tot een besluit gekomen en
hebben besloten dat jullie wel leuk zijn
maar stiekem vinden we de sollen leuker. Sorry voor de verwarring.

Ze heten Kim en Muriël.

Kusjes en knuffels van de hippe MI’s

Ze zorgen altijd voor pret.

P.S.: Bij gebrek aan solletjes nemen we
de leiding van de solletjes er graag bij!
(heel graag)

Ze doen het zoals het moet.

Dus ze zijn kei kei tof.

Anoniempje
Kampgazet 5 juli 2005
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Oplossing:
1 Een stoute ijskast
2 Tarzan die zijn eerste
communie doet
3 Jezus in zijn ferari
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Kampgazet - 6 juli 2005
Nieuws van de dag
Sofie viel tijdens het modderworstelen op haar neus. Het deed nogal veel
pijn. Iemand van de Mi’s vroeg heel bezorgd:”Kun je hem nog bewegen?”

Red Geert

Hallo Niels, zijt gij nog kwaad?

Zodat ook hij een normaal leven kan
leiden. Storten kan op 000-0000013-13
’t Is niet voor ons, ’t is voor de Geert!
Één voor allen, allen voor Geert
Getekend 2 bezorgde reën
Ik heb al een tijdje een zwoele affaire
met Suzan. En ik geef het eerlijk toe!
Kris
Bedankt voor het opruimen van onze
kamer Mi’s.
Van RE

Menu van vandaag
• Spek met eieren

Heeft er iemand zin om mijn kamer op
te ruimen?
x x x een Faatjeh

De leiding van van de sollen weten
zich gevleid te voelen door de complimenten van de Mi’s

• Lunchpakket
Solden: Siemens-strijkijzer -20%
P.S. Nog steeds zelf af te halen aan zee

• Stoofvlees met fritten en

nen lolly
Afvallen=van een weegschaal
tuimelen

Aan de bevallige jongedame met de
beverfde T-shirt, morgen, zelfde
plaats, zelfde tijd, zelfde knuffel ;-)??

Liefste mama en ook papa

Vandaag hebben we weer iets leuk
gedaan, we hebben ringen en armbandjes gemaakt. Eerst kregen we
een papier met de aanwijzingen hoe
je het moest maken. Dan gaven ze
voorbeelden door. Het eindresultaat
was prachtig!
Hanne (Fa)

We hebben armbandjes en halskettingen gemaakt.
Erika en dorions

Piep

Het is hier heel leuk

Wij willen een “piep” in dit
“piep”krantje zetten. Maar van kris
mag het niet.

Het eten is ook lekker

“piep”

Knuffels

Groetjes
Jana & Sofie (Fa)
We hebben armbandjes en halsbandjes gemaakt. Het was heel leuk! We
hebben een kei toffe leiding. In de
namiddag hebben we een modeshow
gedaan waar we een nummertje voor
moesten oefenen.
Groetjes
Catherine (Dorions)

En de leiding is ook leuk

De kampzege
Geachte koorgenoten, bij de aanvang
van een kamp kan eenieder beginnen
met een nieuwe lei. De Kerk vereist
van elk persoon om die schoon te
houden. Is dit niet het geval, kan men
die altijd door penitentie zuiveren
door naar de biecht te gaan zoals elke
rechtschapen mens zou moeten doen.
Dit gezegd zijnde had ik graag nu
mijn koorzege over jullie gesproken.
In naam van de heer zelve ben ik tot
paus gekozen en moet alle verplichtingen nakomen, waaronder deze
zege. De Kerk veroordeelt niemand
die zich aan de regels houdt. Iemand
die ze doorbreekt zoals bij het spelen
van baseball zonder schoenen,
verachtelijke praktijken die inhouden
dat opgesmeerde stoffen vermengd
moeten worden of het spelen van een
stadsspel in een niet nader genoemde
stad zal dus deze zege niet kunnen/
mogen ontvangen. Als de boodschap
is overgekomen komt dan nu de
zege…In de naam van de Vader, de
Zoon Heilige Geest, Amen. Zijt allen
gezegend, dank u, dank u, dank.
Paus Bastianus XIII
Het verschil tussen de smurfen en de
sollen, heel simpel, de smurfen hebben maar 1 klungel.
Anoniem
Het is groen en het smaakt naar banaan.
Oplossing: Een rochel van een aap.
Lise
Zwart wit zwart wit zwart wit. Boem!
Wat is het?
Oplossing: Een non die van de trap
valt.
Lore
Lieve Reetjes,
We voelen ons nog een beetje alleen.
Dus mogen jullie er gerust bijkomen.
2 man per persoon… dat kunnen wij
wel aan!
Kampgazet 6 juli 2005

Dubbelzinnige klap van de Reën:
Die kracht was jij. Z’n kracht was
niet meer zoals vroeger. Afgezien
van m’n ouders ben je de enige
die me klappen durft geven. Ik
zal mezelf blijven overtreffen.
Niemand zal hem van mij afpakken dat beloof ik u.
Ga weg ik laat je niet binnen. Oh
Oooo, een gigantische kracht van
2500 ik tril helemaal. Ik zet hem
alvast op 20. Zou ik je even mogen vasthouden? Ze vatte het als
een spelletje op…
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Kampgazet - 7 juli 2005
Nieuws van de dag
Sofie van Wijk behaalde gisteren, naar eigen zeggen totaal onverwacht, ONDERSCHEIDING bij haar 2de licentie psychologie aan de
UNIF te Gent. Proficiat Sofie!
Dringend!
Pieter heeft hulp nodig..en dringend!
Pieter is verslaafd. Sponsor hem zodat
hij eraf kan worden geholpen. En als
dat niet helpt, geef dan voor zijn
abonnement op P-magazine. 0000000014-14
Alvast bedankt.
ODE aan Casimir voor zijn verjaardag
willen zij proficiat zeggen!

Menu van vandaag
• Cornflakes

• Soep, Saladbar met hesp
en kippeboutjes
• Frikadellen met krieken

Nieuwe levering Siemens-strijkijzer is
aangekomen wegens overweldigend
succes!
Siemens: en strijken is nooit meer
hetzelfde…

PROFICIAT!

Aan allen die dit lezen…proficiat
Aan allen die dit niet lezen…ook proficiat
De burgemeester van de sollen

Wij bieden onze verontschuldigingen
aan aan Kevin, omdat zijn song tot
lijflied is gebombardeerd van enkele
sollen, maar vooral van Niels…
Dus bij deze: Kevin, zijt ge nog
kwaad?!

De leiding van de sollen wenst langs
deze kant de sollen te bedanken voor
een toffee tochtdag! Van de Kalei,
over Lanklaar en Stokkem, langs de
maas over Rotem en Dilsen terug naar
de Kalei, en toch gaven ze geen enkele krimp, met in totaal amper 45
minuten pauze.
Way to go boys!
Niels en Roel

Tip om de groep rustig te krijgen, eet
een stukje zelfgemaakte space-cake!
Succes verzekerd!
Dit Krantje werd mogelijk gemaakt
door Siemens.
Oproep: Niels zoekt vrouw boven 10
jaar!

Om het niveau van het krantje op te
tillen heb ik besloten dit te schrijven.

Kampgazet 7 juli 2005
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Kampgazet - 8 juli 2005
Nieuws van de dag
Gisteren hielden de Reën een grote ‘restyling” evenement in ons
kampheem. Buiten enkele klachten over matig scheerwerk met rampzalige gevolgen (zie foto), was het een enorm succes.

zijn nog nooit kwaad geweest. We
hebben al veel groepen uitgedaagd
en al een keer gewonnen en verloren.
Ze vatten het altijd goed op. Als je
twee toffere leiding kunt vinden dan
ben je echt goed. Niels en Roel zijn de
twee tofste leiding die je je kan voorstellen. Je krijgt er zelfs een Siemens
strijkijzer bij.

Hey allemaal,

Menu van vandaag
• Beleg, speculaas, cho-

comelk
• Vis, mousseline, spinaziepuree en fruit

Wij, de mi’s, hebben dit kamp al heel
veel leuke dingen gedaan. We sjorden o.a. zelf zetels, we deden vertrouwensspelletjes, we speelden mafia,
dag madam, we deden een pisquiz,…
We hadden ook een vetzakkendag
waarbij we zelfs met onze handen
zalm, rijst, broccoli, maïs en bearnaisesaus aten! We hebben ook een su-

Het eten is hier heel lekker
Sam

Liefste mama en papa het is hier heel
heel heel leuk
xxx Sylvie

• Barbecue
De sollen vinden het jammer dat het
kampkrantje gedaan is. Daarom hoop
ik dat het een leuk krantje wordt.
Van de sollen
De leiding van de sollen=10 regels
Vanaf de eerste dag zijn de leidingen
al intensief met ons bezig, maar
vooral de leiding van de sollen zijn te
gek! Ze zijn niet zoals de andere leiding zo stijf als een hark. Als je iets
verkeerd doet kunnen ze ermee lachen. Echt de max die leiding, en ze

pertof bosspel gespeeld en we wonnen allemaal heel wat geld in het casino. Gisteren gingen we zoals iedereen op tocht. We wandelden samen
met de reën tot in Stokkem waar we
frietjes aten. Ook de bezinning ’s
avonds was heel plezant. Deze voormiddag waren we heel sportief: We
speelden baseball en onze ploeg
won!
Sofie

Ine K.
Zij heeft Stijl!
S.

Tatoeagesalon bij Sieggy

•

Huid- en milieuvriendelijk,
makkelijk afwasbaar

•
•

Gratis

Openingsuren: tijdens de
platte rust
Kom smel
Sieglinde en Hanne

Wij hebben 675 frikadellen gebakken en
nog veel meer kriekskes klaargemaakt.!
De koks.

We hebben elke morgen een toneeltje
over Guido en dat vind ik heel grappig
Hanne Adriaenssen

Ik heb besloten niets meer in het kampboekje te zetten!
Lieve kampgangers allemaal. Hebben
jullie het hier ook zo naar jullie zin?
Ik vind het jammer dat de weergoden
ons niet echt goed gezind zijn, maar
voor de sfeer zorgen we zelf he! Ik
geniet in ieder geval van elk moment
dat ik hier ben en zeker omdat dit
mijn laatste kamp is. Of toch althans
als lid… Wie weet sta ik hier ooit wel
terug, maar dan als leiding.
Tweedaagse was vrij nat, een aantal
koeien maakten ons veel te vroeg
wakker en ons Lotte hare slaapzak
werd ook niet gespaard, maar al bij al
hebben we het overleefd. Ja Wim en
Walter, wij hebben zelfs meer dan 10
kilometer gefietst!!! Gisteren
(ondertussen al eergisteren) hebben
we aan beachvolleybal gedaan, we
hebben op zo van die mini-bmxkes
gezeten en gewindsurfd (of hoe ge da
ook moogt schrijven). Een aantal van
ons, waaronder ikzelf, hebben derna
nog in de speleobox gezeten! J Jaja,
twas echt de moeite! Een aantal
schrammen, een beetje vermoeid en
natte kleren en tenten later, zijn we
dan weer aangekomen in de Kalei en
genoten we van de frietjes met stoofvlees.
Kindjes allemaal, geniet er nog van en
laat het weer u humeur niet
verpesten!
Een hele lieve zoen, Jorien
Owja, Wim J, ne gelukkige verjaardag!

Ik schaam mij dood voor mijn broer, dus kalmeer hem een beetje Reën!
Ed
Vandaag deden we vetzakkendag. ’s Middags moesten we met onze handen
eten. Daarna deden we allemaal spelletjes. Met bloem, water en modder. Als
laatste natuurlijk glijden van het zeil met bruine zeep. Nadien natuurlijk heerlijk
douchen. Het was weer een toffe dag!
Hanne

Olifant, KOM TERUG,
xxxZ.

Match tussen sol en mi-groot
De oneerlijke match begon goed. Sol kwam in aanval maar toen lichtte Simon
Casimir en hij viel pijnlijk. Mi-groot deed alsof er niets aan de hand was en scoorde hun enige eerlijke doelpunt. Toen kwam Sol 3 keer in aanval maar telkens
één of andere leiding van de mi-groot het spel blokkeren. Maar toen kwam sol in
aanval en scoorde het beste doelpunt aller tijden! Nog een klein ongeval van
Niels en toen gaf Mi-groot forfait omdat ze niet konden winnen, dus de eindstand
is in het voordeel van Sol 6-2
De sollen

He allemaal,
Een kleine reactie “verslag” van de sollen. Ten eerste, eerlijk doelpunt of niet,
we hebben 2 keer gescoord. Ten tweedde, zo’n geweldig doelpunt was dat van
jullie niet. Ten derde, wij hebben geen forfait gegeven. We hebben gevoetbald
omdat we wakker moesten worden en omdat we er zin in hadden. Maar we hadden nog een andere voormiddagactiviteit die we moesten volbrengen. Ik vind
wel dat jullie mooi haar hebben.
Dikke zoen
Lotte
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