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EXTREMISTEN

Voor het eerst sinds enkele jaren liet
!SPORT!
de harde kern van de terreurgroep AL QAIDA De Tour de France ging gisteren van start. De Spangisteren nog eens van zich horen. Een tien- jaard Alejandro Valverde won meteen de eerste rit.
tal gebouwen werden genadeloos vernield, Onze landgenoot Philippe Gilbert werd met glans
maar er vielen wonderwel bijzonder weinig tweede.
slachtoffers. Laten we hopen dat de
Mascotte Al Qaida aan de beterhand?
knalkamp-politie hen snel kan
Gisteren (5/7) werd de oppertak en ook mascotte van de
onderscheppen.

De vuist in de lucht

Net zoals dit fantastische krantje zijn er vast
en zeker nog andere geniale ideeën hier op
kamp. De keukenploeg beloont de meest
geweldige ingeving met “De Vuist”. Om hun
eigen kansen gaaf te houden, mogen enkel
de leden van de keukenploeg deelnemen.
Tip: De onderbroeken van leider Rik pikken,
is gezien zijn dagelijkse “wedstrijden” niet
langer een geniaal idee.

groep Al Qaida ‘gewandelendetaknapt’ uit hun lokaal. Bij
gebrek aan een goede verzorging, om maar niet te zeggen
als gevolg van zware verwaarlozing, werd het beestje
vandaag in comateuze toestand teruggebracht. Iedereen
van de groep was zwaar aangeslagen.
Dankzij de goede zorgen van Dieter Vancraenendonck
koestert de groep de hoop dat het beestje er nog terug
bovenop komt, maar dat is maar weinig waarschijnlijk.

Super GB Rockt!

En dat kon je gisteren aan den lijve ondervinden. Minuten
lang rockten de jonge rocksterren zich naar de overwinning. Het jonge geweld was tot kilometers in de omtrek
te horen. De prijs ging dan ook ongetwijfeld naar vijf
rockende meiden met het nummer I LOVE ROCK AND
ROLL..
Wistje dat:
- Leen Husson 28 nieuwe huisdieren heeft?
- Super GB wel een heel speciale competitie heeft
opgericht?
- Lotte niet Lien heet? En Frans last heeft van
programmatiefoutjes in de hersenen?
- Stijn Van Bijlen (groep 3) vandaag jarig is?
- Rik tijdens de vergadering eieren uitbroeit?
- Sandwiches soms ZANDwiches zijn?
- Tycho (groep 6) een ei in zijn broek stak en het
daarna stukklopte?
- De Mario echt wel zijn best doet?

FC Hopeloos?

Donkske Sport heeft de 38ste beker van
Mol gewonnen! Tijdens deze gloriereeks
– die vooral achteraf
in de kantine voor
de nodige ophef en
ambiance zorgde, schakelde het o.a. de KWB Donk onder leiding van
leider Lorenz uit. Uit zijn verklaring achteraf bleek dat seks voor de
match toch niet altijd gunstige gevolgen heeft. Felicitaties kan je kwijt
bij Jo van de Super GB in ruil voor een kortingsbonneke HET WEER
MIN. 13/MAX. 20
voor een zakske sandwichkes en een berg gestoef.
GEFELICITEERD

AAN:

Leider Stijn verjaart op 6 juli
Lotte van de Mega Mini’s verjaarde 5 juli

POLL

VAN

GISTEREN:

Best ingeklede kamer:
de mega mini’s!

MOP van de DAG

Er is een nieuwe trend bij
Quick Step: parket in lijntjes
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Sport

Rafael Nadal won gisteren verrassend van topfavoriet
Roger Federer op Wimbledon in een vijfsetter. Bij de vrouwen versloeg
V. Williams haar zus in 2 sets.
De Fransman S. Dumoulin heeft de derde etappe in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij was de snelste in een sprint met 4.

Missverkiezing bij Al Qaida

Met spijt in het hart moeten we
Vandaag liep het helemaal mis bij Al
afscheid nemen van onze
Qaida: misse kledij, een misviering
dierbare wandelende tak
gewijd aan Allah, een misse quiz en
OSAMA BIN LADEN II.
zelfs een heuse missverkiezing. Zo
Op dinsdag 8 juli houden we 1
kunnen de leden van Al Qaida zich
minuut stilte om hem te
nu voortaan “misse missen” noemen,
herdenken.
want ook de gekozen misstitels waren
behoorlijk mis.
ZOEKERTJES
• Lien: Miss vormd
- De “groene kaft van Dieter”-dief
• Jet: Miss baksel
- Stylo’s van het secretariaat
• Simon: Miss ter
- de bompa van Sarah
• Dieter: Miss er
- het interne geheugen van Leen Macours, het externe is
• Talia: Miss tique
reeds in gebruik
• Bram: Miss punt
-bomma’s Mariet en Marjet zoeken een misse kwis om
• Silke: Miss noegd
als zangtalent aan te treden
• Hanne: Miss kleed
• Sacha: Miss lukt
WEETJES
• Yannick: Miss gegaan
de
pantoffelheldjes
hebben
het wereldrecord “mensen zwieren”
• Tijs: Miss elijk
proberen te vestigen
• Anke: Miss plaatst
- de bikinicarwash van super GB wordt volgend jaar een
• Leen: Miss Frans
monokinicarwash
- Bram (Al Qaida) heeft een string in zijn broek(zak)
• Kim: Miss leiding
- vandaag werd er volgens de kookploeg te snel afgewassen
• Tineke: Miss poes

Vreetzakken

Aan de meisjes van groep 8: er zijn
‘beharitsers’ gesignaleerd. Dus hou
jullie sluitingen goed in het oog.
Al Qaida heeft gisteren hoog bezoek
gekregen. Imam Stouter Wevens was
uit Afghanistan overgekomen om een
speciale ceremonie te leiden. Stouter
Wevens had nieuwe instructies bij van
O.B.L., het hoofd van de organisatie. U
weze gewaarschuwd...
imam Stouter

- groep 4 eet/smost pannenkoeken met denkbeeldige suiker

beleg bij beide jongens.

Refrein liedje kookcrew

We zijn met z’n allen op knalkamp hier
en maken toch mega veel plezier.
We zijn een kei knappe kookcrew
en zijn het nog lang niet moe.
Hier op knalkamp (2x)
VAN

!!!WAARSCHUWING!!!

- de kleutertjes hebben een nieuwe mama en papa: Kaatje en
Dieter

Gisteren heeft er een heuse “boterhammen-eetwedstrijd” plaatsgevonden tussen
Brecht en Stef van de pantoffelhelden. Het
was even spannend, maar uiteindelijk won
Brecht met een nipte 17-16. Stef verklaart
opgegeven te hebben wegens buikpijn,
waarna hij lange tijd op het toilet verdween.
Misschien was deze buikpijn wel te wijten
aan de aardbeienconfituur, het populairste

POLL

Leidster Sarah kan het maar niet verkroppen dat Ho & Mo
altijd maar de spullen stelen van Mega Mindy. Dat moet
maar eens gedaan zijn. Ze vraagt zich ook af waar Mega
Mindy nu eigenlijk blijft.

GISTEREN:

De liefste groep op knalkamp:
de superpampers

GEFELICITEERD AAN:

David Slowikowski, Emma Verwaest
en Leen Vermeylen

Een vermoeiende dag
voor groep 4

De kalfjes van cows to the
resKOE waren vandaag super
vermoeiend. Het was zelfs zo
erg met de groep gesteld dat
leidster Kerlijne er letterlijk het
hoofd bij neerlegde. Ze viel in
slaap op de tafel bij binnenspeeltuin Bruul.
MOP van de DAG
NIEUW RECEPT: Spek met Boonen!
Hoe maak je het klaar ???
Stap 1: Breng de boonen zachtjes aan de coke
...

HET WEER
18°C
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Leider Stijn wou eens
ondervinden hoe het
voelt om vrouw te zijn.

Sport

V. Kompany riskeert een schorsing als hij een deelname aan de
Olympische Spelen weigert.

Hij werd volgesmeerd
met lippenstift en hij
wilde dan ook met alle
plezier zijn andere
kant laten zien.

S. Schumacher heeft de eerste tijdrit van de Ronde van Frankrijk gewonnen
en wordt daarmee ook de nieuwe leider.
Klassementen: - groen: K. Kirchen
- bolletjes: T. Voeckler

Ongehoorzame superheldjes

De leiding van The Incredibles heeft gisteren drastische
maatregelen genomen omdat de groep zo ongehoorzaam
W
was. De kinderen kregen zogezegd als straf geen avondspel
en zouden na het eten meteen moeten gaan slapen. Maar
E
zo slecht waren ze natuurlijk
niet. Ze wilden hen allen even
G
laten voelen wie de baas
is en dat het zo niet langer
kan… Ze werden wel effectief
na het eten in bed gestopt, M
maar niet voor lang. Achteraf
mochten ze zich toch uitleven
Bij de Cows to the resKOE
werd een vliegend kalfje gesignaleerd. Toon Van Craenendonck voelde zich even echt
Superman.

Al Qaida chanteert Frans

Al Qaida heeft Frans gedreigd met een vliegtuig op knalkamp te
vliegen. Frans kon dit vermijden door hun afwas te doen. Uit schrik
heeft hij de afwas kraaknet achtergelaten.

SACHA I LOVE YOU SOW
MUTCH
WEETJES

- Lies Depauw (tv-heldjes) is geslaagd voor haar ingangsexamen
geneeskunde
- volgens de Cartoon Heroes zou er melk komen uit elke borst
- tijdens het ‘pannenkoekenbakkenonderonsje’ van Tineke (Al
Qaida) en Wouter (Cartoon Heroes) vloog de pan van de steel
- Super GB nog straffer is dan Al Qaida aangezien zij zelfs aan de
knalkampvlag durven komen...
- leider Sander (Catwomans) heeft een date met Hanne (Al
Qaida), zij waren de eersten van vele dates die gisteren tijdens
het kampvuur gevormd werden

Slimmerik

Tijdens de fruitquiz werden er
foto’s van verschillende soorten
fruit doorgegeven. Bij het bekijken
van de foto van een mandarijn wist
Tuur C. te vertellen dat het Mandarijns de meest gesproken taal in
China is. En dit voor iemand van
het 4de leerjaar….

Sardientjes
De leden van
groep 10 zijn
erin geslaagd
om met allemaal in 1
auto te kruipen. WAAW

ZOEKERTJES
- ‘de vuist van de keuken’
- de KKKK-vlag
- het belachelijke, gele vlaggetje ( dat wel veilig is om
mee rond te fietsen) aan de fiets van Frans
- de bompa van Mega Mindy is nog steeds niet terecht
- vrije douches
- voldoende WC-papier
- de (tekening van de ) mol in deze krant!

Al Qaida slaat weer toe

Gisteren was het een drukke dag voor de leden
E van Al Qaida. Na het bezoek van imam Stouter
hadden ze weer energie gevonden om nieuwe
T aanslagen te plegen. De KKKK-vlag bleek
’s ochtends niet meer aan de vlaggenstok te
hangen, maar dat was niet de enige vlag waar
A ze het op gemunt hadden. Ook het gele vlaggetje aan de fiets van Frans moest eraan geloven.
L
’s Middags werd er spaghetti gegeten en om de
andere groepen wat afwas te besparen, besloot
Q Al Qaida om al het bestek weg te nemen.
Gewapend met enkel handen en mond, ging
A iedereen de spaghetti te lijf. Dat zorgde natuurlijk voor heel wat leuke oranje snoetjes…
I
D
A
!

POLL

VAN

GISTEREN:

De stilste groep op knalkamp:
Al Qaida

MOP van de DAG
Tom Boonen verandert van ploeg:
Quick Sniff

HET WEER
18°C
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Al Qaida versus super GB: 2-0

Sport

- M. Cavendish was in een massasprint de
beste en werd zo de winnaar van de vijfde rit
van de Ronde van Frankrijk.
- De finalebal van het EK voetbal brengt 10.000
euro op.

A

Lekkerbekje

Een kindje van het eerste leerjaar is zo blij om hier op kamp te
zijn met al het lekkere eten, dat volgend anoniem briefje werd
afgeleverd aan de kookploeg:
lieve kook ouwers.
Dankwoordje
al het eten is super leker.
De
TV-heldjes
willen de catwovoral barbicuw, en frieten
mans
bedanken
voor hun hulp bij
en eisjes op de eerste dag.
de
afwas!!
egt waar het ete is super,
super, super, super, super leker.

WEETJES
- Sander (catwomans) heeft denkbeeldige chips in zijn oog
- Dieter Van Craenendonck ging tot vorig jaar speciaal bij de
buren op bezoek om hondenkoekjes te eten
- Tijs (al qaida) heeft een ideale manier gevonden om het bestek
stelen van de super GB’s tegen te gaan: het verstoppen in je
broek
- leidster Sarah van de Superpampers is de grootste smosser
van de groep
- Jasper (Mini Me’s) is een vleesdief
- Ymke (TV-heldjes) heeft sportschoenen in haar gaatjes
- leider Toon (cows to the resKOE) is geen homo
- leidster Kaatje (Mega Mini’s) kreeg haar puddingpotje niet open
- de jongens hadden dinsdag gewonnen met “tis nie waar zei de
sooi” ( alhoewel de meisjes anders beweren)
- de afbeelding van de mol stond gisteren NIET in de krant, wie
had dat gemerkt?
- Lien en Jet (Al Qaida) hebben een standbeeld verdiend
- Talia (Al Qaida) heeft menig aantal Super GB’ers getackeld
- er zijn muizen gesignaleerd in blok B, in het materiaalkot van de
Superpampers

L
Q
A
I
D
A
F

De vrouwelijke charmes van de leiding van Al
Qaida was zo goed, dat zij in staat waren een vlag
te versieren bij de GB. Dit in tegenstelling tot de
leiding van super GB zelf, die meerdere pogingen
ondernomen hadden voor de start van het kamp.
Uit frustratie hebben ze dan zelf maar een ‘zielig’
namaak vlaggetje gemaakt. Ze zijn zelfs moeten
komen smeken bij Al Qaida om met de vlag op de
foto te mogen.
Alhoewel de pleinspelen van woensdag volgens de
score gewonnen werden door super GB, dient hierbij toch vermeld te worden dat dit niet zonder boe of
bah gebeurde. Leidster Leen was speciaal vroeger
opgestaan om ervoor te zorgen dat de benen van
leider Jo gestroomlijnd waren, zodat hij nog sneller kon lopen. Bovendien moest Al ,Qaida de afwas
van het hele kamp nog doen, terwijl Super GB zich
mentaal en fysiek kon voorbereiden voor deze ontmoeting. In wezen hadden ze zoveel schrik af te
gaan, dat ze zelfs begonnen vals te spelen. Bovendien telde hun groep 12 jongens terwijl Al Qaida
slechts over 12 leden beschikt. Dit brengt dus de
stand op 2-0 in het voordeel van Al Qaida.
Omdat ze niet tegen hun verlies konden, kozen ze
dan maar tegenstanders van hun eigen niveau: de
kleuters. En zelfs daar konden ze niet van winnen.
Ze verloren met 7-6.

O

HET

R

Met spijt in ons hart moeten we melden dat we
alweer aan de laatste editie gekomen zijn van Het
Belang. We bedanken iedereen die een berichtje
heeft achtergelaten in onze belang van knalkampbrievenbus.
Wij zouden ook graag iedereen bedanken die mee
heeft gewerkt aan deze super-krant. Daarbij ondermeer: Aloïs, Kim, Rik, Rien, Jessie en Dieter.

E
V
E

LAATSTE

BELANG

ZOEK DE MOL IN DE KRANT

R
!

POLL

VAN

GISTEREN:

De actiefste groep op knalkamp:
iedereen!!!

Naamprobleem

Mega Mini’s worden nieuwe superhelden

Mensen redden, dieren redden en dieven vatten is het werk van
superhelden, niet? Maar politie- en brandweer doen dit toch
ook?! Om hun transformatie naar echte mega mini’s te volmaken hebben ze een training gehad tot geheim agent en zijn ze
dinsdag naar de brandweer en ziekenwagencentrale geweest.

Bij de pantoffelheldjes zit een Michèle en
een Michelle in de leidingsploeg, wat wel
eens voor verwarring zorgde bij de kinderen. Maar daar hebben ze nu een oplossing voor: Michelle wordt voortaan sproetje
genoemd en Michèle kwabje.
MOP van de DAG
Tom Boonen gaat verhuizen!
van Monaco(ke) naar Poederlee!

HET WEER
20°C

