
 

De reis was heel leuk. Na de reis 
hebben we spelletjes gespeeld. 
We hebben ook lekker gegeten. 
Het was een fijne dag! 

Groetjes, Erika 
 
De eerste dag is heel leuk. Het 
is een leuk en mooi gebouw en 
het was lekker eten. 

Hanke 
 
Het was al heel leuk op zondag. 
Wij de rode doperkes hebben al 
vriendenboekjes ingevuld. Het is 
hier keitof. 

Groetjes, Lore 
 
Een voor de reën, de reën voor 
ëën 

Toon 

Journaliste: Hebben jullie een 
toffe groep? 
Sikes: Ja, een fantastisch leuke 
groep! 
Journaliste: Vinden jullie de 
leiding leuk? 
Sikes: Groot geheim… 
Einde 
Door An-sophie, Sylvie, Hanne. 

 
Het was tot nu toe al super-
mega-tof!!! 
Vooral de waterspelletjes waren 
super! 
We waren helemaal nat, het was 
echt super-mega-tof. 

Hanne A. 
 
Blondie, waar ben je? 

Mikie 

 
Vandaag hebben de sollen 
geleerd wat ze moeten doen om 
een echte ster te zijn en om een 
lekkere babe te verleiden 

Niels 

Interview 
Journaliste: Is het leuk om hier 
op kamp te zijn? 
Sikes: Ja, het is hier supertof! 
Journaliste: Wat hebben jullie 
dan al gedaan? 
Sikes: Waterspelletjes, 
zoektocht, 
kennismakingsspelletjes,… 
Journaliste: Zoektocht? Wat 
voor zoektocht? 
Sikes: In groepjes kaartjes 
zoeken en dan een opdracht 
doen. 
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Deze ruimte is adverteerbaar. 

 

 

Voor meer informatie NDK 

 
Zelfs een koorkamp kan mij niet beletten 

Om mijn dichtmania voort te zetten 
Zijn Mike en Blondie al gespot? 
Op hun gezichten ben ik verzot 
Ik moet en zal weten wie ze zijn 

Want mijn zoektocht is als een trein 
Supersnel en steeds rechtdoor 

Ik zal te weten komen wie jullie zijn hoor! 
Bastien 

De Faparazzi’s doen interessant 

Wim neemt wraak! 

Wat een gesleur in die hitte 



Vorig jaar hab de redactie haar belofte niet nagekomen, vandaar deze foto van Tine. 

(zoals gevraagd ongeveer een vierde van een blad) 

Om ruzie te voorkomen (maar vooral om mijn blad vol te krijgen) nog een keer 

Tine 

De vernieuwde keukenploeg 

Katrien van de Spysi Girls 

Onze kampvlag 

Marie van de Brad Putterkes 

De Michael Jacksollen 



• Simon DR.: Ik stond op, 

deed mijn beugel uit en ging 
terug slapen. Toen ik eindelijk 
wist waaro\ver het ging, ben ik 
wel meegegaan. Ik hou wel van 
spelletjes in het donker. “Ich bin 
aufregend”. 

• Jeroen G.: Toen ik Peter’s 

stem hoorde dacht ik: “Fuck, ik 
doe net of ik slaap, zodat ik 
Peter niet hoef te zien”, maar 
uiteindelijk besloot ik om mijn 
beste beentje voor te zetten. 
 
Het vervolg van dit spannend 
verhaal leest u morgen in de 
kampgazet. 

Door Bert, Jonathan en de 
Simons 

 
Haj beeb wats joor neem? 

De grote versierder 
 
Elisabeth: Ik zie je graag Simon! 

om Simon te zoeken, want hij 
was gekidnaped. 
Onze reacties: 

• Bert S.: Ik stond op, ik 

hoorde Peter, en ik zei half 
slapend ok. (Hoe rapper ik van 
Peter’s gezaag af was hoe beter) 

• Jonathan G.: Toen ik hoorde 

dat mijn broer gekidnaped was 
dacht ik eerst dat hij naar Mi-
groot was, want mijn broer is 
een “Player”, maar toen wist ik 
dat het menens was. 

De zoektocht zoals hij was 
Drie uur ‘s nachts… 
Vier reën dwalen door het bos. 
Ze hebben slechts één doel: 
Simon vinden. 
Hoe het allemaal begon: 
We lagen allemaal rustig te 
“maffen”. En plots…ping…het 
licht schoot aan, onze ergste 
nachtmerrie werd waar: Peter 
stond in onze kamer! Onze 
stoutste droom werd 
werkelijkheid: Simon G. was 
weg! Peter kwam ons wekken 
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Ode aan een uitgever 
 

Tik tik spatie enter 
Nu ik door deze krant slenter 

Besef ik niet hoeveel werk het is geweest, 
We comanderen hem als een beest. 

Hier een artikel daar een mop, 
Hier een rijmpje hop hop hop! 

Nog maar zeven papiertjes te gaan, 
Komaan DJ gaan met die banana. 
Dan is het misschien toch verkeerd 

Wat in de titel wordt beweerd 
Dit is een ode aan een all-round vent 

Besef maar hoezeer wij wel zijn verwend. 
 

U nederige kampdichter, Bastien 



 
Voor een goede cameraman en 
nog steeds de beste DJ. Dankzij 
Kris gaan we een Oscar winnen. 

Anonieme Re 
 
We hebben vandaag wat 
wetenschap geleerd! Het was 
superleuk. 

Groetjes Do 
 
Romance tussen T.A. van Mi+ 
en I.G. van Re in de maak? 
 

1. Wat is groen en kleeft aan 

het raam? 

2. Het is groen en het drijft 

3. Het is rood en het heeft een 

baard? 

 
Jantje zat in de klas en zei 
voortdurend: “Broem-broem”. 
De meester zei: “Als je dat nog 
één keer zegt, vlieg je in de 
hoek”. Jantje zei “Broem-
broem”. De meester zei: “In de 
hoek Jantje”. Jantje zegt: “Ik 
kan niet meester, mijn gas is 
op”. (einde) 

Marijke Huybrechts 
 
Zucht zucht, diepe zucht… 
Wij zijn mensen die niet van 
fietsen houden, dat is vandaag 
wel bewezen. Zeker niet op 
heuvels met een temperatuur 
van 30 graden of meer. Grom en 
nee ’t is niet van mijn buik. 
Mwahahaa! 

Vandaag (maandag) hebben de 
Si’s broodjes gemaakt voor ons 
VIP ontbijt. Eerst moesten we 
het deeg ongeveer 20 minuten 
kneden, dan ongeveer 40 
minuten laten rijzen. Het was 
heel plezant! 

Katrien, Ester 
 
Welk is groen en zie je niet? Een 
zee komkommer. 

Groetjes Wannes en Els 

Jeverstand en Donderop spelen 
in een bos. Wanneer Jeverstand 
in een boom klimt, komt er een 
meneer langst. En die meneer 
vraagt aan Donderop. Donderop 
meneer. Nee , je naam jongetje. 
Donderop meneer. Zeg als je dat 
nog één keer zegt bel ik de 
politie. Ik vraag het nog één 
keer. Hoe heet jij jongetje? 
Donderop meneer. Maar waar 
zit je verstand? In de boom 
meneer. 

Door Toon 
 
Het is rood en het vliegt door de 
kerk. 
Oplossing: God in zijn Ferrari. 

Van Bert 
 
De jacht van “Niels” is geopend, 
opgepast één van die Mi’s is 
erbij. Zijn openingszin was: “Hé 
babe whats your name?”. 
Deze waarschuwing komt van: 

De Hunnypops 

 
Codebericht: Kus. 
 
Ik vond het tot nu toe heel leuk! 
Ik ben blij dat we gewonnen zijn 
bij omtermooiste kamer! 

Maarten 
 
De Kris zijn pet. 
De pet van Kris is straks van de 
meisjes. 
Is straks van de meisjes. 
Wist je dat? 
Wist je dat? 
Oeweeoeweeoeoo 
Oeweeoeweeoeoo 
1 2 3 de Kris zijn pet. 3 2 1 
Einde 

Door: Sylvie en Anne-Sophie 

Het is groen en het is altijd 
vrolijk. Wat is het? 
Het is wit en het ontploft. Wat is 
het? 
Het heeft een bult en het komt 
in je dromen voor. Wat is het? 

Inneke VDS, Claudia J. 



Staaltje van opvoeding: Hoe 
drink ik een glas water? 

Getekend Kathleen Gérard 
 
Oplossingen: 
Een slalalala 
Een boemkool 
Een dromendaris 

Simon: Ik zie mezelf ook graag. 
 

1. Kermit de sticker 

2. Andrijviseen 
Baardbij 
 
Mikie, niet getreurd, ik ben hier. 
X 

Blondie 
 

Nieuws van de dag 

 
De leiding van de Mi’s heet 
Margot welkom en wenst Helen 
de Ruyter veel success met haar 
ingangsexamen. 
 



 
Ons kampheem lijkt op een stel 
caravans. 

An Oniem 

 
Bevestiging voor de Mi’s. Ja 
hoor meisjes, jullie zijn leuk. En 
bevestiging voor mijn mede-
leidster: Je bent een 
overtuigende vliegende-spinnen-
vangster! 
PS. Groetjes van Joke 

Tinne 

 
De familiedag was heel leuk! We 
hebben toffee spelletjes gedaan. 
Maar het was wel warm. Het is 
echt een superkamp met leuke 
leiding. 

Groetjes van Marie en Yosé 

snel naar voren lopen, een 
toertje draaien, de “micro” – die 
een banaan was – snel 
vastpakken en beginnen te 
zingen. Maar Ine S. en Ellen H. 
waren tesamen en begonnen te 
trekken en ja, de *banaan krak 
en ze lagen allebei vol *banaan 
en daarna had Annechien S. er 
nog eens opgeknepen en de 
vloer vol met bananenspijs. 
Haha! 

Van: Lore P. 

‘t Was tot nu toe al heeeeeel 
plezant. Eergisteren hebben we 
een TV-quiz gedaan, die was 
super tof. In die quiz moesten 
we om ter meeste boeren laten. 
Onbeleefde Hanne overwon deze 
opdracht met glans: 19 boeren, 
ons Lien, het beleefde meisje liet 
er geen één! Ook kregen we een 
woord en moesten we daar een 
liedje (waar dat woord instond!) 
over zingen * In een banaan (zie 
tip!) 
Xxx 
Ellen, Hanne, Ine, Hanne, Lore 

en Linde! 

Waarom zie je geen caravans in 
de woestijn? 
 
Gisteren hebben we een quiz 
gedaan. De leiding moest een 
woord zeggen en als dat in een 
liedje voorkwam dan moest je 
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Ik ben zeer in jullie teleurgesteld, 
Want zonet heb ik de artikeltjes geteld. 

Ik telde er nog niet eens tien, 
Voor ik de bodem van de artikeldoos kon zien. 

Laat de inspiratie komen 
En de woorden uit jullie pennen stromen! 

 
U nederige kampdichter, Bastien 



De trouw was great !!!! 
We hebben ons good 
geamuseerd! 
Iedereen was soepa enthousiast 
en in hun roll!! 
Ze stonden heel heet (ook 
wanneer de zon scheen, voelden 
we the heat er zo afstromen) 
Hopelijk gaan de getrouwden op 
honnymoon en hebben dan a lot 
of fun samen. 
Gefeliciteerd met de wedding!!!! 
Het was een hele nice day for 
ons!!!! 
Groetjes, mi-groot (Heleen en Anna) 

Ik dacht dat er wraak ging 
komen uit Mi-groot hoek? Wel, 
ik zie niets. 
 
Forza Italia 2-0 
 
*tip: Gebruik nooit een banaan 
als micro. Het kan wel eens 
vettig aflopen. 

De verpletterende Fa’s 
 
Antwoord: Kamelen hebben 
geen trekhaak! Hihi haha hoo 

Groetjes Linde 





 
Hallo. Gisteren hebben we in de 
namiddag een verwendag ge-
houden. Keileuk! Eerst haar 
wassen in de regen en dan een 
gezichtsmasker maken en op-
doen. Dit alles dient voor een 
miss-verkiezing, waar we moe-
ten optreden en onze zelfge-
maakte kledij ook showen. We 
mochten ons schminken. Echt 
supertof! 

Salu Sigie 

 
Vandaag hadden we schoon-
heidsnamiddag. We wasten onze 
haren, lakten de nagels, maak-
ten en gebruikten gezichtscrè-
me, legden krullen in het haar 
en werden gemaseerd. Het was 

naan verzamelen enzovoort. 
Was dus tof! 

Xxx De Fa’s 
 
Mop: Een geit en een koe staan 
samen in de wei. De geit klaagt 
over zijn poten. De koe vraagt: 
Hoe komt da? De geit: Ja verge-
ten dat ik vroeger lam ben ge-
weest. 

Door Sylvie en Michelle 
 

Mop: Wablief en Boel spelen 
verstoppertje. Boel telt en Wa-
blief verstopt zich. Wablief komt 
een postbode tegen. De postbo-
de vraagt: Hallo en hoe noemt 
gij? Wablief: Wablief. Postbode: 
Hoe noemt gij? Wablief: Wablief. 
Postbode: Zeg zoekt gij boel? 
Wablief: Nee, Boel zoekt mij. 

Door Michel 

Wij onderdrukte vrouwen heb-
ben geen recht van antwoord! 

Mi-groot 
 
Ey, gisteren hebben we keeeeeii-
iitof stadsspel gedaan. We 
moesten allerlei opdrachten uit-
voeren b.v.: Met 10 in één tele-
foonkotje maar wij konden daar 
met 16 in! Of een toneeltje in 
elkaar steken, ook moesten we 
een sinaasappel, appel en ba-
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Vies vuil en vettig 
Wat vinden we het toch prettig 

Om beklad met verf rond te lopen 
En op de koop toe nog vuile praat te verkopen 

Verf, modder, zeep en ei 
Gooi er nog maar een klodder bij! 

 
U nederige kampdichter, Bastien 



heel leuk! 
Een Fa’ke 

 
Vandaag hebben we vetzakken-
dag gedaan, en we hebben hee-
leel beleefd gegeten. 

Een Sol 
 
Ik vind de sollen heel leuk. Vet-
zakkendag was de max! 

Maarten 
 
Blondie, 
Het is hier fijn. 

Mikie 
 
Niet sollen met de sollen hé! 

Bert 

 
 





Blondie, een laatste keer schrijf 
ik je toe. Het is hier nog steeds 
fijn. 

X Mikie 
 
De sollen zijn slijmballen. 

Door een sol 

Gisterenavond hadden we om 
half elf gedaan met onze 
activiteit om zo voor elf uur 
lagen we dus in ons bed en we 
babbelen nog even en dan komt 
onze leiding binnen en zegt: 
“Jullie mogen alle acht toertjes 
gaan lopen op het terrein”. En 
wij oh tof kei plezant maar 
uiteindelijk viel het toch wel 
tegen we hadden tien toeren 
rond de bomen gedaan en 
vijftien rond de vlaggen en tien 
rond de twee voetbalgolen 
gelopen en dan gingen we terug 
en de leiding vroeg: “Zijn jullie 
moe?”. En wij nee en dan zeiden 
ze ja tien toertjes rond het veld 
dan en dat viel echt tegen. 

Van Lore P. 

Aandacht! Aandacht!!! 
Wij willen even iets melden, wij 
hebben superschattige (wegens 
ontbijt op bed) plichtsbewuste 
leiding, net vader en moer kip 
voor hun Mi-groot-kuikens. 

Mi-Groot we love you 
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Afscheid 
 

Voor alles is een tijd van komen en gaan. 
Zelfs voor dit Crantje, Mike en Blondie is het gedaan. 

Wordt het waarheid wat wij vrezen, 
Nooit meer een woord van hun hand te lezen? 
Ook al is dit een afscheid, verlaat ons niet! 

Desalniettemin wat gebeuren moet, geschiedt. 
Ik word overmand door emotie, woorden schieten me tekort. 

Nu nog zorgen dat de relatie dichter-krant niet verdort. 
 

U nederige kampdichter, Bastien 

Hoi Hollywood-team! 
We willen jullie laten weten 

Dat we graag zorgden voor het eten, 
We genoten van veel vriendschap en muziek 

Want koorkampen zijn echt uniek! 
Tof dat we er veel jaren bij konden zijn, 

Dankjewel…’t was echt fijn. 
Pierre, Walter en Lieve 



Juan De Boys (&Girls) 
Vetzakken was echt schraal, 
vooral me da ei aan uw ba***! 
Ja, zonder zwans…De leiding 
heeft ons der wel ene terug 
gelapt. Ma ’t was plezant om int 
Frans en Duits aan da volk der 
te vragen om ons is goe te 
besmeuren met eieren, 
frietsaus, en selfs sla… Ge moet 
ni vragen oe een raar volk der 
int centrum van Gemmenich 
heeft rond zitten marcheren 

Yuuw Mathias van Re 

Voor al de sollen. Wij hebben 
een bank opgericht: Casese. Wij 
bewaken uw koorkamp geld. 

Casese 
 
Tine, we zullen je missen. 

De Mi-groten 
 
Frankrijk-Portugal 1-0 
 
Gisteren hebben de sollen een 
vetzakkendag gehad. We 
hebben veel verschillende 
spelletjes gedaan. De meeste 
dingen werden op een zeil vol 
bruine zeep gedaan. 

 
Vetzakkendag was de max! Ik 
heb mij helemaal ingesmeerd 
met bruine zeep. Den douche 
had deugd gedaan! Maar het 
was supertof! 

Maarten 
 
Caroline, die schort staat je 
goed 
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