
Morgen wordt prachtig weer en 

iedereen zal gelukkig zijn. 

Het orakel 

Wie is er blond? 

Wij houden van onze Mi-groten. 

Niels + Mathias 

De verbinding is verbroken…  

Het web is doorgeknipt door het 

Orakel.  

Opgepast wildgroei van GSM-masten 

Mi+ 

Een begrafenisondernemer, visser, 

leerkracht Nederlands, Suske, Bush, 

kleine zeemeermin, Jezus, Knabbel 

en Babbel en Kiekeboe zitten aan 

tafel. 

Vraagt de begrafenisondernemer aan 

de rest: “Wat is er eerst geel en dan 

rood?”. 

“Wat dan?” vragen de rest. 

“Een kuiken waar je op gaat staan!” 

antwoordt de begrafenisondernemer 

luid lachend. (Zie je de link?) 

Van Knabbel, Babbel en de leer-
kracht Nederlands. 

Gelukkige verjaardag Seger! 

(van familie De Kort-Goyvaerts) 

We zijn vandaag goed aangeko-

men..met de bus (maar ook door het 

vieruurtje) We ebben al veel nieuwe 

mensen leren kennen onder andere 

Jezus, Knabbel en Babbel, Warre, 

Mats, Marie Loos, Regi Roel, Sabena, 

enz. 

En ow ook nog een klein applaus voor 

“Simon” het oudste lid op koorkamp! 

Groeten aan iedereen die dit leest!! 

De leiding van Mi-groot 

Bonjour,  

La groupe est assez chouette. Je 

m’amuse bien. Mais ça sont des 

vraies filles, et moi, je ne suis pas 

une vraie fille. Mais j’essaie, j’es-

saie ! Un salut et un grand bizou pour 

Simon! Xxx 

H. 

De sollen zijn cool. De do’s en 

de rest zijn dat niet. 

Van Wannes 

Het is groen en het zit op 

een hek. 

PS. Als get weet kom het dan 

zeggen aan Matthis (sol) 

 

Raadsel van de dag: 

Het is een getal tussen nul en 

tien; Je mag maar 1 keer 

raden. 

Overmorgen de juiste oplos-

sing in het Crantje. 

Groetjes aan Griezelke, 3s en 

BC 

Menu 

Ontbijt: 

Romeinse broden met 

speculaas 

Middag:  

Bloedsoep, kippen-

beenderenmet groen-

ten uit den hof en 

kroketten, boomvrucht 

Avond: 

Griekadellen met 

griekskes 

Kamp
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Leiding van mi Ine en Roel zijn 

super toffe mensen 

Fantastisch 

Gedicht van de dag 

- Grieken en Romeinen 

- Zwierven over het grasveld als 

een tros konijnen 

- Lucht helder blauw 

- Naar huis gaan we nog niet gauw 

- De boom stond op de berg, alialo 

- Net als vandaag stond hij er mor-

gen nog zo 

- Het grasveld, o zo open en wijd 

- Hier woedde deze heftige strijd 

- Welke vlag hierna werd gehezen 

- Zal u een andere keer kunnen 

lezen. 

A. 

De LEIDING lust geen LEIDING-

water. 

Wij zoeken afwasleiding want de 

onze willen niet meedoen. 

De Romeinen en de grieken 

dRINGENd!!!! 

Gesogt 

VooRSOLLEN, 

NIEUWELEIDING!! 

!! 

Sollen zijn de beste, coolste en 

fantastischte groep (+ hun leiding) 

Matthijs 

Als nieuwe leiding van de Collosol-

len, de 2 Hereculessen: Emmanuel 

en Seger, Eisen we dat die vuile 

Romeinen onze afwas doet!! 

Vele kussen, de Seger. 

Sollen worden omgetoverd in Ro-

meinse goden 

We hebben een kleine groep maar 

dat is leuk. We amuseren ons te 

pletter. Joepi, leve de leiding van 

de Si’s! Ze verzinnen de gekste 

dingen. 

Nog veel plezier iedereen 

xxx de sikes 

Ik Seger, 

Mijn verjaardag is kei tof 

Whaeeheee yee 

We hebben kei toffe spelen ge-

speeld met onze keicoole leiding 

In ben altijd gewonnen NOOOOT 

en ik heb keicoole cadeautjes ge-

kregen van alle toffe mensen 

Ik wil de groetjes doen aan mijn 

mama en mijn papa en aan alle 

knappe mensen. 

En nu ga ik terug heel leuk 

spelen met de coole leiding 

en de coole groep. 

P.S. ik ben tof 

Seger 

De Do’kes zijn de BESTE! 

Het kamp is leuk. Het eten 

is lekker, merci keuken-

ploeg. Ik eet mijn buikje 

rond 

-xxx- een leuke si 

Menu 

Ontbijt: 

Zongedroogde gaud-

vlokken 

Middag:  

Tibervis met groene 

stammetjes en rijst. 

Romeinse kaka 

Avond: 

Buffet van gekoelde 

gladiatorenkost 
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gazet

 koork
amp 2

008 

Maandag 7 juli 2008 

Uitgave 2 



Lies en Sofie, 

Jullie zijn heel leuk. 

Jullie zijn de leukste leiding. 

Het was al superfijn. Hopelijk 

wordt het nog leuker. 

En we zijn heel blij met een kleine 

groep. (6) 

Dit kamp (2008) is het leukste 

kamp allertijden (dankzij Lies en 

Sofie) 

Lise en Erika van Si 

Lies en Sofie 

zijn de allercoolste, tofste, bes-

te…kampleiders van het koorkamp 

2008 

van: Sikes 

Het kamp is echt super super su-

per tof! 

We hebben al veel leuke spelletjes 

gespeeld.  

En ik zit natuurlijk in de leukste 

groep (de sikes) 

van: Erika 

Wat moet je doen als je schoon-

moeder op ‘t raamke tikt? 

Als je het weet, zeg het tegen 

Marieke en Claudia (do) 

De lijding van de dokes het beste! 

xxx 

Do 

 





Vandaag (avond) hebben we koekjes 

gebakken. Ze zijn heel lekker. Ieder-

een die ze heeft geproefd zei dat ze 

heel lekker waren. Wij gaan morgen 

verder smullen 

xxx de Sikes 

P.S. Succes met de tochtdag 

Geen koorkamp zonder de Kris zijn 

pet! 

Fa 

Tofste leiding: Miep en Marie 

(awoe fa’s, sollen zijn veel beter en 

sterker) 

Matthijs 

Wat is Wit en ontploft? Een boem-

kool. 

Ik ben iemand! 

naam:? 

Als er iemand het spel “weerwolven” 

bij heeft, gelieve dat te melden aan 

de reën!!! 

-de reën- 

 

Menu 

Ontbijt: 

Spartaans ontbijt 

Middag:  

Heirbaanmenu 

Avond: 

Everzwijn met Gal-

lische aardappelen. 

Caesars lievelingsdes-

sert 

Kamp
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Nota van de redactie: In de toe-

komst zullen artikels en tekeningen 

waarin andere groepen als minder-

waardig behandeld worden NIET 

meer gepubliceerd worden. Respect 

voor elkaar aub! 

Vriendelijke groenten 

Kris DJ 







Bedankt reën die de sjaal van Sophie terug hebben ge-

vonden!!! 

De fa’s 

Leve de reën + de leiding van de reën 

Deze zin werd in het groen geschreven maar in het 

zwart gedrukt. 

Maarten 

Tochtdag was best leuk, alleen spijtig van de regen! 

Maar de leiding maakte het tof! 

Hanne 

De leiding van de sikes zijn heel fijn. We hebben ons 

goed geamuseerd op de tochtdag. We hebben heel lang 

gespeeld en veel gelachen. 

xxx de leuke Sikes (even leuk als al de rest) 

Het was vandaag een kei leuke tochtdag alleen spijtig 

van die regen! 

De sikes 

Familie dag was kei leuk!! 

M?..... 

Het is een super tof kamp vooral met de sikes en hun 

leiding 

Lore 

Sorry FA’s! 

Jullie zijn wel beter dan 

ons!!! 

De sollen 

P.S. voor Kris (deze P.S. niet 

in het krantje zetten!!!): de 

tekst hierboven tijpen! 

NIET inscannen. 

Mi en fa zijn de BESTE 

Van Sophie 

Menu 

Ontbijt: 

bruine buffelmelk met 

buffelkoek 

Middag:  

Flieterjes van  

Hercules en romaanse 

hersenpuree 

Avond: 

Griekse yoghurt met  

frutus 
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Beste keukenploeg, 

Jullie kunnen echt super koken. Heel 

de week eet ik mijn buikje rond. Dus 

danku voor het heerlijke eten!!!!!!! –

xxx- 

Hanke 

Bij de fa’s is het echt leuk! 

Nog nooit heb ik me zo geamuseerd! 

Om de 5 botten hebben we de slappe 

lach! 

Wij vinden het kei plezant op koor-

kamp en wij vinden het ook leuk dat 

Kris elke dag het Krantje publiceert 

voor ons en please Kris stop niet met 

het krantje!! 

-Van de fa’s- 

Allemaal meezingen volgende keer:  

Wij zijn de fa’s, 

wij doen het goed. 

Wij amuseren ons zoals het moet. 

Wij maken veel plezier 

en daarom zijn we hier. 

Wij zijn de fa’s, 

wij doen het goed. 

xxx de fa’s 

Over de grens van de noorderbergen 

De anderen, die ons weinig aandacht 

vergen 

Mensen van ver over zee 

Slepen ons in verhalen mee 

Als wolven door de regen 

Nat en zonder zegen 

In het vrije, als de wolken 

Deze dappere, maar woeste volk’ren 

Zo gaat het nu al duizend jaren 

Bij die duistere barbaren 

Simon 

DRINGENDE OPROEP! 

Gelieve Roel vandaag en morgenvroeg 

te helpen met de ontbijtafwas! 

De Goden zullen u vervolgens 

goed gezind zijn. 

Groetjes aan TDK en NC, en 

een pootje aan J 

Spreekwoord van de dag. 

“Beter 10 mi’s die afdrogen 

en 1 Roel die afwast, dan 

andersom” 

Rond 10u verwelkomen wij 

een nieuwe (mannelijke) God. 

Mi en Mi-groot, vergeet je 

dweil niet. 

Vrede op Koorkamp! 

Oplossing van het raadsel: 

Het getal tussen 0 en 10 dat 

we zochten was het getal π 

(pi). De winnaar (Roel) krijgt 

vanavond een verwenavond 

van Mi-groot. Aan alle ande-

ren: volgende keer beter. 

-Mi-groot- 

Speciaal voor Ine, 

Je bent vandaag weg en we 

gaan je heel hard missen. 

Hopelijk is Bert even leuk als 

jouw (Dat wordt moeilijk). 

We hopen dat alles goed met 

je gaat want “We miss you”! 

Vele groetjes van alle mi’s. 

Kamp
gazet
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Menu 

Ontbijt: 

Goddelijke staven 

Middag:  

Wormen, glibberend in 
eigen zweet. Verlichtende 

vrucht 

Avond: 

Vlezelijke orgie. Water-

rijke krachtballen. 



Vele groetjes aan de allerbeste kik-

ker! 

Hopelijk gaat het lukken samen met 

onze gast vandaag (en morgen) 

Groetjes, de mi’s 

Bedankt keukenploeg! Jullie eten is 

echt zalig! Ook de Kris is nen zalige 

dj. Lang leve de Kris en de keuken-

ploeg!!!!! 

xxx-jes-xxx Anke, Lien, Linde, Els en 

Annechien (Mi!!! ☺) 

De leiding van de Mi’s is zalig!  

We miss you Ine!  

Roelie rulet!!! 

Welkom aan den Bert!! 

Merci Special Guest! 

De Mietjes, Lien en Anke 

XxXxXxXxX 

De familiedag was echt zááálig!!! 

3 toffe mi’s 

Familiedag was keitof. 

Ook al is ze al lang voorbij, de tocht-

dag was natuurlijk ook fantastisch en 

het zingen viel ook in de smaak 

(blijkbaar…) 

Mi’s… 

De Ine is om op te eten + groeten 

aan ons kikkertje! 

De Mi’s 

Elke, nog eens een dikke merci voor 

de lekkere soep. 

De Mi’s 

Familiedag was supertof want ik had 

een heel leuke familie! 

Familiedag was supertof! 

De spelletjes waren heel leuk! 

- Anneline en Anne-Sophie – 

Hey Gwendoline, Wij (Sikes) vinden 

het super spijtig dat jij vandaag al 

naar huis gaat. En we hopen dat je 

volgend jaar weer meegaat! 

-xxx- van de andere sikes 

RE is de beste groep!!!!! 

Tochtdag was wel leuk maar viel 

soms tegen! 

Familiedag was tof!!! Zoals altijd!!!! 

De sikes wij echt de top, spijtig dat 

ik vroeger weg moet. Ze zijn echt de 

allerbeste voor mij en de leiding ook! 

Gwendoline 

Familiedag was heel leuk. Met alle 

spellen. Ik hoop dat je je goed amu-

seert. 

Van Clara (DO) 

De tochtdag was SUPER! 

xxx-jes 1 tof do’ke! 

 

Echt versie van ons volkslied: 

O dierbaar België, o heilig land der 

Vaderen. 

Onze ziel en ons hart zijn U gewijd. 

Aanvaard ons kracht en het bloed 

van onze aderen 

Wees ons doel in arbeid en in strijd. 

Bloei o land in eendracht niet te bre-

ken 

Wees immer uzelf en ongeknecht. 

Dan het woord getrouw dat g’o-

nbevreesd moogt spreken 

Voor vorst, voor vrijheid en voor 

recht. 

Voor vorst, voor vrijheid en voor 

recht. 

Voor vorst, voor vrijheid en voor 

recht. 

Nieuwe versie van ons volkslied: 

O dierbaar België den ezel kan niet 

scheiten, 

want z’n nol is dichtgeplakt met kol. 

En de koning vroeg mag ik er eens in 

bijten, 

en hij beet en den ezel liet ne 

scheet. 

Voor vorst, voor vrijheid en voor 

recht. 

Voor vorst, voor vrijheid en voor 

recht. 

 

7/7: Mi-groot op 2-daagse. 

10.30: Mi+ vertrekt op 2-daagse! 

11.00: 2 heuvels verder en de Mi+ 

zijn al moe ☺ 

13.30: Eten in een kasteel in mooi 

zonneweer, en als ze vertrekken 

begint het te regenen! 

17.00: Mi+ moet aan deuren eten 

gaan vragen voor het avondeten. 

17.30: Mi+ heeft héél véél eten! 

18.30: Mi+ zoekt een slaapplek. Na 

drie huis heeft de groep prijs. 

19.00: Mi+ heeft een hooizolder ver-

overd van een advocaat. Ze installe-

ren zich en gebruiken de keuken van 

die lieve mensen het vlot eerst niet, 

Mathias heeft een brandwond opge-

lopen maar er stond eten op tafel, 

hopen pasta. 

21.00: Mi+ heeft véél paste gegeten. 

Ze installeren nu zich in de hooizol-

der. Kathleen, Niels, An hadden een 

salon gemaakt van strobalen. Babbe-

len, koeken eten, denkbeeldige mono-

poliespelen, foto trekken,… 

0.00: Mi+ kruipt supermoe in bed. 

Ligt lekker het hooi! Slaap zacht 

Woensdag, 09-07-08 

Leuk om hier vandaag te zijn! De 

sfeer zit er weer goed in, zelfs zon-

der dat zonnetje. Blije gezichten, 

stralende oogjes, lekkere geuren uit 

de keuken… Het belooft een fantas-

tische dag te worden! Geef er alle-

maal nog een goei lap op! 

Veerle en Ilse 

De verwenavond van de Do’kes was 

super! 

xxx-jes 2 toffe dokes 

Nota van de redactie 

Bedankt allemaal voor jullie crea-

tieve in breng in ons kampgazetje! 

Kris DJ 





Niels en Mathias zijn waterverspil-

lers!! 

Mi+ 

Groetjes van Marieke, Lien, Sophie, 

Ester, …(de fa’s) 

Het kamp was kei plezant en de bon-

te avond vanavond wordt ook super 

plezant. En we worden super graag in 

het laatste (wei)krantje schrijven. 

En Kris je bent geweldig als DJ en 

als al de rest. 

Groetjes aan het C’rantje 

xxx de fa’s 

Het koorkamp was super! 

xxx-jes 

Sarah (Do!) 

Mopjestijd!!! 

Vandaag doen we kermit-moppen: 

Vraag:  

1) ’t is groen en ’t wordt blauw 

2) ’t is groen en het werkt in een 

conservenfabriek 

3) ’t is groen en het heeft een bivak-

muts 

4) ’t is groen en het is drugverslaafd 

5) ’t is groen en het drinkt 

Antwoord: 

1) Kermit de stikker 

2) Kermit de blikker 

3) Kermit de pikker 

4) Kermit de prikker 

5) Kermit de slikker 

Leve  Marie en Sarah!!! 

Leve Simon 

Leve de reën 

In de tenten slapen was heel leuk en 

tof ! 

En de film was heel mooi!! 

Hip Hip Hoera, en een geluk-

kige verjaardag Anneline (12 

jaar!) en Lore (11 jaar!) 

De fa’s 

Merci keukenploeg voor het 

lekkere eten iedere dag. 

Toon en Casimir 

Lore en ik verjaren!!! 

Anneline 

Ik denk dus ik ben 

Groetjes aan Niels 

Het kamp was super-tof 

vooral vetzakkendag 

Marijke (do) 

In het zwembad was het heel 

leuk! 

En vetzakkendag was vettig!! 

Anne-Sophie en Anneline 

Ik vond jullie echt geweldig 

leiding. Het koorkamp is zalig! 

Alvast bedankt, Jepke en 

Bastien. Jullie waren (en zijn) 

fantastisch! 

Hanne 
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Menu 

Ontbijt: 

Romijnen-brood 

Middag:  

Stierenbrokjes met 

goudklompjes en Hades-

rijst. Griekse yoghurt 

Avond: 

Quickus en Mac-donaldus 





 




