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Kampgazet - 3 juli 2011
Hey mama, papa ik hier
We hebben een eiland afgebakend. Ik
slaap met Hendrick, Jonas en Wieland.
Heb tegen de sollen gevoetbald in gemengde ploegen. Seger scoorde de
eenigste goal.
Met mijn Genk-T-shirt.
De Rees maken pizza en met spaghetti.
Knuffelkus
Simon (sol-groot)
Etentje bij de Reën

Menu van vandaag
 Speculaas-Koffie-Thee-

Brood
 Zalm-rijst-Broccoli-

Holandaise saus-fruit
 Pastasalade buffet

Ballonnen zijn te seksistisch
Decoratie valt naar beneden
De groep FA werd gesplitst 1 binnen / 1
buiten
+ het menu is wel mooi geschreven
Wachttijd is echt te lang!!
Obers hebben toch wel zeer rare stem
+ de sfeermuziek (gitaar) maakt veel
sfeer
Chef te veel show!!!!!!
Te kleine portie
Negering van de klanten
Harde korst
Vele groeten
DE RECENSENT
Mi heeft gisteren een sprookjesbosspel
gespeeld en het was leuk! Verder is ,de
kampdans heel cool, volksdans altijd
leuk, eten lekker zoals gewoonlijk en
het heem gigantisch. En oja, onze leiding is de beste!
Hanne

De schoonmoeder-mop van de dag
Wat moet je doen als je schoonmoeder
op het raampje blijft tikken?
Antw. De oven nog wat warmer zetten.

Gezocht: iemand om mijn koffer op te
ruimen.
bel 0496 066 223
Quote van de dag: Amai, de Reën zijn
echt leuk!

De Reën hebben de beste leiding. De
andere leiding is niet leuk!
WAT ALS…
...je bikkebikkebikhaphaphap… te uitbundig meedoet?
—>je krijgt er open bleinen van :-)

Lore Penders ziet haar liefje
graag
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Kampgazet - 4 juli 2011
Liefste Sol. Ik vind
jullie zo groot en
sterk dat ik jullie
vraag om de PRINSES eens even te
helpen.
Xxx Helena

Liefste sikes,
Jullie zijn zooo geweldig cool!
Wij zouden graag in jullie groep zitten!
xxx anoniem=jullie grootste fans!
De si’kes=mega-geweldig-ultrafantastisch-cool en mega tof!
P.S. de leiding is echt zaaalig!
Si is zooo Cool
xxx Jana

Menu van vandaag
 Spek met eieren

Lieve Lut, wil je met me aan, “ja” dacht
ik al je hebt mooie ogen, mooie tanden,
mooie oren en een mooie neus. Daar
wil ik wel eens in peuteren hoor! En nu
zing ik in koor: I love you, wil je met me
trouwen, je weet wat eerst moet… jaja
je weet het wel (niet perse in bed),
(boven de pershoek)

vermist: roze pet met strikje
mogelijk in lijsternest

Plots… KRRSH! Haar broek gescheurd!


Danté

Groetjes De Hollanders

Al 2 kinderen ziek straks is iedereen
ziek komt het door het eten?

Groetjes aan onze drijvende leiding

Danté V. (Si) en Janne M. (Si) en Mira B.
(Si)

Dikke kus voor Flippo! We love you
Ester en Anne-Sophie
WIJ WILLEN BRIT-NIE!

IK HOU VAN JE

 Schoof-zak

PIET PIRAAT XXX

 Vol-au-vent met fritten, sla,

BIM BAM BANAAN
SI WILLE ULLIE HET MET ONS AAN?

tomaat en mayo

Gezocht: iemand om mijn voeten te
masseren
bel. 0496 066 223

MI

Lore Penders kwam de kamer binnengekropen door het raam! En toen…

Lauren is een domme jongen want hij
wil Hanne aan Corneel koppelen.
MAAR!! Hanne is al bezet …

Mi bouwt een vlot…Vlot wordt getest…
Wat zinkt? De leiding kruipt op het vaste vlot… De Mi’s maken het touw los.
Gevolg: leiding gegijzeld! Mi besluit
vlottenrace te houden op dat vlot. Resultaat: Véél gegil en natte kleren!
Twee van ons zijn er dan maar ingesprongen  Deze, Jolien en Eline hebben we dan maar afgespoten met koud
(!) water want de muggen en vliegen
vonden het goed ruiken, en wij niet zo.
Maar het was eigenlijk echt wel leuk
Hanne

Liefste mama en papa,
Ik heb niet echt tijd om een brief te
schrijven, dus doe ik het maar op deze
manier
De kamer is leuk
De groep is leuk
de leiding is leuk
de activiteiten zijn leuk.
We hebben zelf een kleedje moeten
maken. Sommige zijn heel mooi, maar
die van mij trekt ECHT op niks
Vandaag is het tochtdag en we gaan
dus veel wandelen. We zullen zien hoe
dat afloopt.
Lieve groetjes
Claudia Jorissen
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Kampgazet - 5 juli 2011
Mijn zus is twee dagen ziek geweest
daarom kon ze niet mee op tochtdag!
Gelukkig is ze nu beter en daarom ben
ik blij eu superblij!!!
Mirte (do)

Tochtdag was goed, warm, veel zon,
terug met sol en sol+. Kampdans lukt
verbazend goed. Go Mi!
-Hanne-

De leiding van Do is supermegafantastisch!!!
Luna (do)

JANNE Penders haar tand viel vandaag
(4/07) uit. (-;

Menu van vandaag
 Peperkoek en chocomelk
 Soep, nasi, saté blokjes

met currysaus en zoetzure
saus en yoghurt
 Frikadellekes met kriekskes

Oproep naar de ouders van SOL-groot:
U kinderen kunnen niet afwassen! We
doen hier elke dag de afwas, en het
stelt echt niet zoveel voor. Gisteren
hadden we dan ook nog eens keukenafwas en ik moet ze echt bij de mouwen
nemen (bij wijze van spreken) om hun
werk goed te doen. Niels van de keukenploeg zei wel: “Mi-groot was gisteren wel veel slechter”. Dus geen nood
goede ouder! Laat dat afwasmachine af
en toe af staan thuis! Zodat ze tegen
volgend kamp goed kunnen afwassen
 zonder hulp!
Jonathan, leiding Sol-groot
Wannes en Elias zijn hero’s <3 !!!!!!!!!!!!
TOILETHERO’S!!!!!!! ;D

Voor Hanna,
Mijn kamp was al heel leuk hoor! Het jouwe? Hoe was het weekend?
+ er was eens een egel en die leerde door zijt gat ademen en die ging zitten en die stikte! HAHA!
Veel liefs Jonathan
p.s. Gebruik je coupon! Je hebt niet meer veel tijd!

Dikke proficiat voor onze schatjes van patatjes die gisteren zo’n 20 kilometer wandelden met daarbovenop een stadsspel en sluipspel.
Lieve zoen, de FA-leiding
Lieve Si’kes, bericht van jullie leiding.
Wij vinden jullie een supertoffe groep maar nu willen we toch de eerste
prijs voor onze kamers. Opruimen maar! “Joepie!”.
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Kampgazet - 6 juli 2011
Op tochtdag we zijn naar een kasteel
geweest. Robbe is gestoken door een
wesp. Hij tilde een steen op en werd
gestoken. In de terugweg hebben we
een ijsje gegeten.
Een onbekende sol
De Mi’s zijn supercool
Van Sol-groot

Onze leiding is super
Liefste Jepke
We geven je nooit een mepke.
Want hoe je je eerste jaar nu doet
Dat is ontzettend goed
We willen je ook graag laten weten
Dat we je nooit vergeten.
En dat je de allerbeste bent
Die het kamp ooit heeft gekend.
Je bent een toffe mie

Menu van vandaag
 Brood, confituur, choco,

beleg en cornflakes
 Soep, kipfilet, boontjes,

dennenappels, pudding
 Platte kaas met fruit

Wij houden van onze SOLLEN, ze zijn
heel lief en maken onze spelletjes super
plezant!!!
Voor de liefste SOLLEN, van jullie alleraller-allertofste leiding!!!
Anna en Margo
De leiding van sol is megakool! Ze kunnen de leukste spelletjes verzinnen! Ze
zijn mooi, ze zijn goed in tips geven!
Ook zijn ze goed in opdrachten geven!
Als je alles samen doet zijn zij het beste
van heel het koorkamp!!!
Groetjes van Simon en Basiel

Groetjes, SI

GISTEREN:
VETZAKKENDAG
 EINDELIJK DOUCHEN
 ZALIG!!! (EN LEKKER WARM)
Claudia en Marieke
Liefste Jana
Wij vinden u kei SEXY. Wij dromen
iedere nacht van u
Vele kusjes
Unknown Sol-groot en James Bond III
Hanne is de allerbeste Twinsiss!!
YOU’RE A TRUE FRIEND!

Het is groen en het springt?
Een sprinkhaan
Jens C.
Ff een melding: Warre en Jiske zijn
kweetniehoe SCHATTIG!

leukste leiding. Ze worden niet rap boos.
En zijn de tofste leiding van het kamp. We
mochten vaak vrijspelen. En nu spelen we
cluedo. En ze zijn de allerleukste.
Groetjes Sol: Daan, Bertem, Daan

IKHOUVANMIJNTWINSIS<333
KRIS heeft heel rare lippen

SI
De leiding van si is mega ultra coole
(gave) leiding en wij sikes zelf ook
-xxx- Jana (Si)
Liefste Sol+,
Ik vind jullie raar heel raar en onnozel
(P.S. niet iedereen van jullie!!)
Xxx een sike, jullie weten nooit wie het is!
Wie voelt zich geroepen om mij te masseren. Bel 0494 23 24 50

(nota van de redactie: Ik moest dus lippenstift aandoen en dan op hun arm kussen, maar de vorm zag er wat raar uit,
vandaar deze bovenstaande opmerking.
Kris DJ)
De do’s gaan vandaag (5-07) voor de
2de!!! Keer wandelen, veel succes!!!
Danté (Si)
Si is super cool en tof!!
Van Danté uit Si
Danté (si) heeft 20 kleren moeten aandoen met het spel 1 tegen allen!

Dinsdag is mijn zus terug ziek geworden!
Daarom ben ik niet meer blij
Ze kan niet meer vaak meedoen met si
haar groep! Maar wel met do
Dietske <3 Mirte (Do)
Mi ging gisteren naar Brugge met de trein
om een stadsspel te spelen. Nadien hebben we stadgezongen en een poging gedaan om cupcakes te verkopen. Met een
beetje zingen hadden we toch zo’n zestig
euro bijeen! Nadien zijn we dan daarmee
iets gaan eten/drinken en is de keukenploeg ons komen halen. En onze leiding is
de beste ever!
-Hanne-

Sikes

Voor Jonathan,
Het kamp is leuk, Awesome, bangelijk
en SWEET!
Evenals het weekend  Ik stikte bijna in
mijn eten (zoals de egel) van het lachen
om de hilarische mop. MUAHAHA

Si is zo cool en de leiding ook

Liefs terug, Hanna

xxx Jana

Onze leiding is supertof. We spelen supertoffe spelletjes. We hebben de aller-

Liefste sol+ Wij vonden jullie liefdesbrieven heel leuk maar als jullie dit ook in het
echt doen is het eigenlijk best wel eng!
groetjes de heeeeeeeeeeeel geweldige

Op koorkamp is het heel fijn,
maar soms heb je ook pijn.
Sol groten zijn heel vies,
en soms zeggen ze ‘peace’.
Muggenbeten zijn niet leuk
want ze bezorgen veel jeuk.
Ons thema is piraten,
en wij kunnen veel scheten laten.
We zijn hier in Brugge,
en we hebben rugzakken aan onze ruggen!
-De do’kes-

We zijn met MI-GROOT op tweedaagse geweest naar Cadzand. We fietsten in
de zon, eerst naar Brugge.
Daar picknickten we op de Grote Markt.
Dan fietsten we verder naar het pittoreske Damme. Daar zaten we op het plein
en werden we gefilmd voor Vlaanderen Vakantieland (16 juli op één).
Onze fietsen brachten we daarna tot in Sluis, waar we pauzeerden op de oude
stadsomwalling.
Na een korte fotoshoot met een vriendelijke Hollander als fotograaf trokken we
naar Cadzand waar we een vriendelijke boer vonden met een lege koeienweide.
We hebben ‘heerlijk’ geslapen en fijn gezwommen in de zee of gezond op het
strand.

Het was heel fijn!!!
Xxx Anke en Hanne
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Kampgazet - 7 juli 2011
Liefste Janne (Penders)
Ik denk de hele dag aan jou
dat is omdat ik van je hou <3
ik zie jou zo graag
dat ik pijn krijg in mijn maagje gaat nooit
weten wie dit schreef
want ik beef!

Menu van vandaag
 Brood, confituur, choco,

beleg en cornflakes
 Soep, kipfilet, boontjes,

dennenappels, pudding
 Platte kaas met fruit

Oef,
Wij, Ilse, Liesbeth en Mirthe hebben de
woeste wateren getrotseerd op weg naar het
koorkamp.
Plots begaf de motor van ons schip het en
moesten noodgedwongen het anker uitgooi‐
en. De boot smeulde en va e bijna vuur.
Gelukkig kwam de wegpiraat (VDAB) ons ter
hulp! De boot werd gesleept en de drenkelin‐
gen werden met bagage veilig aan wal ge‐
bracht en kwamen heelhuids bij de piraten in
Loppem terecht.
Schip ahoi!
Nog veel plezier op kamp!

Van Jack Sparrow, ik bedoel Captain Jack
Sparrow
De schoonmoedermop van de dag:
Wat moet je doen als je schoonmoeder mank
door de tuin loopt?
A: Nog een keer schieten
Marieke niet in haar vinger :)
Een Mi‐groot
Beste mensen,
Onze leiding is echt supertof! We hebben al

veel leuke dingen gedaan en gaan er nog van
genieten deze laatste dagen!
Groetjes FA
De vetzakkendag van Fa was DUPER!
Xxx
Lieve uttertjes,
Jullie zijn super hard bedankt om mij vandaag te
komen genezen!
Ik vind jullie superdeluxefantastisch.
Jullie superdeluxefantastische leidster An
Aan Re!
Jullie zijn echt zalig! En door jullie voel ik mij 5
jaar jonger. Superleuk kamp!
Simon
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Kampgazet - 8 juli 2011
Allerliefste Lotte,
We willen je even
zeggen dat wij (heel
FA) je volgend jaar
heel erg hard gaan
missen!
We hebben dit laatste
kamp van jou al heel
veel plezier gehad. En we gaan er nog
een laatste dag van genieten! We gaan
je missen!
Xxx de superfantastische FA’s
De sol groten zijn de beste!
De sol groten zijn de sterkste!
De sol groten zijn de knapste!
Dikke kus

Allerliefste do’kes,
Jullie zijn echt een supergroep en
na het toneeltje van vanavond is het
bewezen: jullie zijn de besten in “Hoe
verleid je een man”!
We love you too! 
Jullie supertoffe leiding, Sofie en Anaïs

De Si’kes zijn echt mega geweldig!
Daaaag mama, papa, sien en Feta,
Ik wil jullie via het krantje laten weten
dat het kamp echt super is! Tot zaterdag!
-xxx- LUT

Jullie liefste leiding J & J
Het eten is hier SUPER!
Danku keukenploeg!

Menu van vandaag

Groetjes, 2 van de Sikes!

 Warme chocolademelk en

rozijnenbrood
 Vissticks, aardappelpuree

en spinazie - meloen
 Hot dogs en hamburgers

De groetjes aan Lindsey mijn allerliefste zus.
Groetjes Chelsey

Beste si’kes,
jullie zijn een megafantastische coole
groep en wij hebben dankzij jullie een
megafantastisch leuk kamp beleefd!
Nen dikke merci van ulle leiding!
Xxx Emma & Edith

