
Wij zijn goed 

aangekomen. 

Sol is een leu-

ke groep. 

Slaap naast Jesper en Cor-

neel. Leuke leiding. Water-

spelletjes! (zag er héél leuk 

uit!!) Reën, hebben ons be-

stookt. Mi ook heel leuk. Lig 

met Fa op kameel (Jolien!) 

Toffe leiding. Alles tip top. 

Help Sim met dans. Sim: 

Ook heel lekker eten! Spa-

ghetti! 

Verder ook een aanvraag 

voor uitslag tour via forum. 

Groetjes Simon en Hanne 

Wij zijn héél teleurgesteld 

dat wij Roel, Marie en Ma-

thias niet als onze leiding 

hebben! 

De Fa’s (die de Fa’s niet 

echt zijn) 

De Sollen en hun leiding zijn 

de beste. 

De Fa’s (die de Fa’s niet 

echt zijn) 

We hebben een superdag 

gehad met een superleiding! 

SI!! (Marijke) 

Het was al een super tof 

kamp tot nu toe xxx-jes 

Elise, Sarah 

Koorkamp is echt SUPER-

tof!! Xxx-jes 

Sarah en Elise! 

De groetjes aan de keuken-

ploeg en gisteren was het 

leuk en de groetjes aan alle 

leiding de Kris fun. 

Langs hier wil ik nog aan de 

famili Goyvaerts vragen om 

thuis mijn opblaasbare kro-

kodil en dolfijn terug te ge-

ven. (‘t moest er al zijn van-

af februari). Groetjes. 

Een buur die op huisnummer 

47 woont 

RIP Michael en Yasmine. 

Menu 

Zie REBUS op 

de volgende 

bladzijde! 
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Uitgave 1 

Er is een jarige pastoor 

en hij dient zijn eerste 

mis. Na afloop vraagt 

hij aan de oude priester 

of hij het goed heeft 

gedaan. Zegt de oude 

priester: “je deed het 

goed, tot bij de commu-

nie, want toen die jonge 

blonde vrouw er stond, 

zei jij: Jezus Christus; 

wat een lichaam” 

Claudia SI 









Allerliefste 

Kris, weet je 

wat er is? Ik 

wil je iets ver-

tellen en we zullen je niet lan-

ger kwellen. We hebben een 

geheimpje voor jou, het is niet 

groen, niet zwart of blauw. Be-

loof me dat je het niet zult 

zeggen, dan zal ik het je uitleg-

gen. We zijn een hele toffe 

groep en wij kennen een plekje 

zonder troep. Wat we dus ei-

genlijk bedoelen, we steken het 

niet meer onder banken of 

stoelen. Er is iets wat wij zo 

graag willen (en niet alleen ma-

gere billen). We willen een be-

loning voor onze moed want zo’n 

grote inspanning doet niet 

goed. Heb je het nog niet door, 

dan zingen wij allemaal in koor: 

“Ach wat ben jij een zeur, kijk 

gewoon op onze kamerdeur!” 

Tip voor jongens: Denk niet dat 

ge het zijt want ge zijt het 

niet!! SOLLEN=denken dat ze 

het zijn. RE=denken dat ze het 

zijn. 

De Sikes hebben zoie zo ge-

wonnen met de wedstrijd! 

Marijke (Si) 

UT is koel 

Wij (de sollen) gaan winnen van 

de reeën (Kamaseutren) DON-

DERDAG 

Wannes 

De Sikes zijn hot 

Ze staan boven aan de top 

Ze lachen en ze spelen 

en we maken plezier 

Je hoort het al van hier 

XX Laititia 

De FA’s zijn het beste en hun 

leiding ook 

Xxx Gwendoline 

De Mi’s zijn de beste 

Wat moet je doen als je 

schoonmoeder op het raampje 

tikt? Het knopje van de oven 

nog wat harder draaien! 

Wat moet je doen als het bui-

ten heel hard regent en je 

schoonmoeder aanbelt? 

Je moet zeggen: schoon-

moeder blijf daar toch 

niet staan, ga toch naar 

huis. 

Er is een meneer en die 

springt een hele tijd op 

een riooldeksel en roept 

terwijl: 21, 21, 21, 21,… 

Er komt een oud vrouw-

tje en die vraagt wat de 

meneer daar aan het 

doen is. Zegt de meneer: 

Ik ben aan het riooldek-

selspringen, dat is goed 

voor je gezondheid. Het 

vrouwtje vraagt of ze 

ook eens mag. Oké zegt 

de meneer, maar vergeet 

niet 21 te roepen. Oké, 

en terwijl het vrouwtje 

springt, trekt de meneer 

het deksel weg en dan 

begint hij terug: 22, 22, 

22, … 

Claudia SI 
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Uitgave 2 



Mopje: 

Jantje zingt in een koor en gaat op koorkamp als een 

SOLtan. Hij vind de sollen DE beste zoals elke SOL 

dat vindt. Jantje is heel blij omdat de SOLden al 

bijna een week bezig zijn.  

De Fa’s (die eigenlijk de Fa’s niet zijn) 

Raadsels: 

1. Wat is het? 

Het is zond en 

het is blauw. 

2. Wat is het? 

Het is groen en 

‘t leeft tegen 

het raam. 

3. Wat is het? 

Het is groen en 

glijdt van een 

berg. 

Antwoorden in de vol-

gende krant. 

Raadsel: 

We zijn vandaag opge-

staan om 8 uur. Daarna 

zijn we gaan eten. Na het 

eten was er de piskwis,…, 

waterspelletjes gevolgd 

door een watergevecht. 

Dan was het middag na de 

middag moesten we voor 

elkaar een parkoers ma-

ken voor het beproeven 

van de zintuigen. 

Wie zijn wij? 

Antwoorden in de volgen-

de krant. 

Dubbel interview met manager Toon (RE) en manager Jonas (SOL). 

PERS: Hoe moedig je je spelers 

aan? 

JONAS: Complimenten geven. 

PERS: Manager Toon, wat is je 

manier van aanpak? 

TOON: De waarheid tegen men 

spelers zeggen, negatieve dingen 

kunnen ze uit leren en positieve 

zijn er ook natuurlijk. 

PERS: Aan wat geef je je geld uit? 

JONAS: Tournee general! Onderhoud van mijn stadion natuurlijk en de 

rest is voor mij. 

(Even een vraagje aan een gemotiveerde speler tijdens de pauze.) 

PERS: Laurens (speler) wat vind je van je medespelers in de eerste helft? 

LAURENS: Ze spelen heel goed, ze voetballen zelfs zo goed dat ik als kee-

per niet veel moet doen. 

(Even een vraagje aan de vrouw van de voetbalmanager) 

PERS: Mevrouw hoe vind u het dat uw man zoveel met voetbal bezig is? 

MARIE: Ik vind dat soms heel vervelend! Maar de voetbalfeestjes daar 

hou ik van! Ach ja, daar lopen mooie voetbal spelers rond hé! (lacht) 

Interview gemaakt door Elias en Maarten. 

Wij zijn de mysterieuze “3”. 

Tot onze spijt moeten we zeg-

gen dat de Si’s zijn gewonnen, 

omdat de andere groepen geen 

groetjes meer doen! Hierbij 

jullie beloning: KISS, KISS, 

SMAK! WILLEN JULLIE WE-

TEN WIE WE ZIJN, ZOEK 

DAN ANTWOORDEN BIJ DE 

BRON VAN ZATTIGHEID. 

Lotteeeee 

Reünie!! 

V.d.r. 

De Sikes zijn supercool. Met 

de beste leiding!!! 

Marijke (SI) 







Het was weer 

superfantas-

tisch om al die 

enthousiaste 

leiding, keukenploeg en zangers 

hier te zien op kamp. 

We mochten meegenieten van 

het knutselen en de vetzakken-

dag van de Utters, het heerlijk 

slapen bij de Do’s, het ontbij-

ten bij de Sollen, het heerlijke 

bosspel (met zéér nat einde!) 

bij de Sikes en het acteerta-

lent bij de Fa’s! 

We wensen iedereen nog een 

geweldig, formidabel, super, 

mega cool kamp toe! Dikke kus-

sen, 

Veerle en Ilse 

Margooooo 

Reünie!! 

Hopelijk heb je onze tip gele-

zen. Vandaag de 2de tip. Vraag 

dan aan de pet-meneer het ant-

woord. 

Mysterieuze “3” 

Dank u keukenploeg! 

Seger 

De Sikes zijn de beste en Lot-

te en Ine zijn de tofste, beste, 

leukste, knapste, coolste lei-

ding van het hele kamp. 

Xxx-jes Ineke (Si) 

Hallo. Wij zijn de Sies en wij 

zijn de COOLSTE. 

Laetitia 

De rëën zijn de beste!! 

J. 

Caroline is de beste! 

J. 

We hebben een Monopoliespel 

gespeeld en het was heel tof. 

Daarna hebben we gebasket-

bald en het was heel tof. 

En onze leiding is heel 

tof :) 

Jonathan 

Stoute meisjes komen 

overal 

Gelukkige verjaardag 

Casimir! 

Seger en de rest. 

Ik koester geen wraak. 

De leiding van de Reën 

zijn cool!!! 

De leiding van de Sollen 

(Soltans) Marie, Roel en 

Mathias. 

Marie: Is een goede en 

pittige leidster die ons 

veel leuke dingen laat 

doen, als er iets niet 

gaat of er zijn proble-

men, springt zij meestal 

in. 

Roel: Is een goede lei-
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Uitgave 3 



der. Hij kan goed trainen met 

voetbal en hij is voor Beer-

schot en hij brult als de beste. 

Mathias: Is een goede leider en 

baseballt als de beste! 

Dit is onze superleiding. 

De Tien Reëngeboden: 

1. Gij zult uw leiding (lijding) 

bij elke mogelijkheid 

Felixen/Spitskaren 

2. Gij zult uw kamer te allen 

tijden rommelig en vuil hou-

den. 

3. Gij zult tof zijn 

4. Gij zult deze vers altijd 

onthouden: “Als de *** aan 

uw gat blijft plakken, is het 

hoog tijd om door te trek-

ken” 

5. Gij zult ten allen tijde 

‘bikkebikkebik’ luidkeels 

meebrullen 

6. Gij zult goed met ballen 

kunnen spelen 

Interview met Gijs 

Job? Werk keuken en spring het 

en der bij om allerhande klusjes 

te doen. 

Hoe lang? 2 jaar kookploeg. Sinds 

7 jaar al mee op koorkamp (en is al 

28 jaar) 

Doet u dit graag? Ja 

Wilt u leiding worden? Leuk vinden 

te doen maar keukenploeg is te 

tof! 

Sarah, Clara, Marieke, Lut (SI) 

Mopjes: 

Twee buurvrouwen stoefen over 

hun baby. De ene zegt: “Mijn baby 

kan zijn naam achterstevoren zeg-

gen.” “Ah je, hoe heet die dan?”, 

vraagt weer die andere. “Bob!”. 

Jantje zingt in een koor en gaat 

op koorkamp. Hij zit op het toilet 

en moet zich haasten om zijn poep 

af te kuisen want anders komt hij 

te laat in de pershoek waar hij 

Gijs zal ontmoeten. Hij komt maar 

net op tijd om de sigaret die Gijs 

wou opsteken weg te steken. Jan-

tje zei:”Als je niet meer rookt kan 

je binnen 5 jaar  een goede auto 

kopen. 

De Fa’s (die de Fa’s niet zijn) 

Raadsel: 

Wij zijn de ……. 

We zijn vandaag om 8 uur opge-

staan 

We zijn gaan eten. Hebben een 

Adiemus broek gemaakt en dan 

zijn we weer gaan eten. Hebben 

daarna de broek geverfd. Daarna 

hebben we ‘Beauty and the nerd” 

gespeeld. Hadden we even rust en 

hebben we dit geschreven. 

Wie zijn wij? (Zie krant zondag) 

Antwoord volgt morgen! 

7. Gij zult weerwolven 

8. Gij zult volksdansen 

9. Gij zult gaan en uzelf ver-

menigvuldigen 

10. It doesn’t matter if you’re 

black or white! 

Geschreven voor en door reën 







Vandaag vet-

zakkendag in 

de voormiddag! 

Mmm… lekkere 

choco likken van onder een ok-

sel ☺ In de namiddag improvi-

satie, echt grappig soms. Maar 

dat gebeurt allemaal onder lei-

ding van onze superleiding! 

De sollen hebben zich herpakt! 

Wannes 

De Sikes zijn de beste 

Sarah 

 

Waarom de Re leiding de beste 

is. De Re leiding is de beste 

omdat ze alle activiteiten een 

originele touch geven. Koffers 

naar de kamer brengen wordt 

een heuse kamelentocht. En 

douchen doe je in een luxe 

rustoord. En alle andere super-

activiteiten en de goede sfeer 

die ze creëren maken het tot 

de allerbeste leiding. 

Re 

De Sikes en de leiding zijn de 

beste. Wie het nog niet 

doorheeft is dom. Xxx-jes 

Sarah en co 
nvdr: Omdat de sikes mij geholpen hebben 

met het krantje, heb ik hun artikeltje in een 

kleurtje gezet. 

Wie zijn de mysterieuze “3”? 

Claudia, laetitia en Marieke! 

De leiding van de Fa’s zijn ge-

woon de beste, de liefste, cre-

atiefste, mooiste, rijkste, fan-

tastischte, buitengewoonste 

leiding van allemaal!!! Miep en 

Liesbeth. 

XXX De Fa’s 

Pizza = Marieke & Gwendoline 

De Fa’s zijn de beste en 

Janneke koekepanneke is 

ook leuk ☺ 

Vandaag tochtdag 

YEEHA!!! 
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Uitgave 4 

Een raadsel: 

Wij zijn de … 

Wie zijn wij? 

Om 8u opgestaan. Vetzakkendag 

gehad. Hebben mogen douchen. 

Daarna hebben we gerust. Na dat 

hebben we onze broek afgewerkt 

en een improvisatie spel gespeeld! 

WIE ZIJN WIJ? 

Antwoord AUB! 
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Uitgave 5 

Vooruitblik door manaager Niels 

de Kort, voorzitter van F.C. Koor-

kamp en PDG van de koorkampin-

dustrie N.V. 

“Ik denk dat het vooral een zeer 

boeiende wedstrijd gaat worden. 

Beide teams hebben elk hun kwa-

liteiten dus het zal een zware 

strijd worden. Eén ding is alvast 

zeker, na de wedstrijd komt er 

een tourné general.” 

VS 





Lieve schatten, 

Wij willen jullie 

bedanken dat 

jullie ‘s morgens 

altijd zo stil blijven zodat wij 

toch een beetje kunnen sla-

pen. 

De Sihara’s zijn echt de bes-

te! 

Zoen, Lotte en Ine 

De Reën hebben ook een 2-

daagse gehad, ‘t was echt su-

per! We hebben in tenten ge-

slapen na de dropping op een 

camping en dan zijn we terug 

gewandeld. Het was wel nat, 

maar weeral een superidee 

van Niels en Bastien, de su-

perleiding van de Reën! ☺ 

Groetjes van tomaat en kom-

kommer aan groenten-club! 

Xxx-jes Sarah en Elise 

Sollen zijn de beste 

Tijs 

Lieve Karen en Sofie, 

Wij willen jullie bedan-

ken om ons mee te hel-

pen met onze activiteit 

en omdat jullie er altijd 

zijn voor ons. 

Lieve zoen, Lotte en 

Ine 

Masseren=Marieke & 

Gwendoline 
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Uitgave 6 

Mop: 

Jantje zingt in een koor en gaat 

op koorkamp. En zit ‘s avonds aan 

tafel en vraagt het water. Jepke 

geeft het water door en vraagt 

aan Jantje de gelijkenis tussen 

water en een vrouw. Jantje weet 

het niet! Ze drogen allebei uit in 

de woestijn zei Jepke. 

De Fa’s (die de Fa’s niet zijn) 

Donderdag 9 Juli: voetbalmatch (Re tegen Sol) 

Uitslag van de match: 

Het was een zeer spannen-

de wedstrijd! De spelers 

maakten er een sportieve 

wedstrijd van. Ook de kee-

pers hebben hun best ge-

daan! (Lauren en Wannes) 

Er was veel jolijt op de 

tribunes. Er was zelfs een 

moment waarop de Reën twee punten voor stonden en de sollen een 

mooie redding maakten tot gelijkstand. 

Tien seconden na de start 

maakte Emmanuel al een 

mooie goal. De wedstrijd is 

uiteindelijk geëindigd met 

een overwinning van de Reën. 

Verslag opgesteld door 
Maarten en Elias. 








