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200 potjes rijstpap in de vuilbak

Meest aantal deelnames

Gerda, de ere-verantwoordelijke keukenploeg, heeft al die jaren voorbeeldig
voor knalkamp gewerkt. Het was dan ook heel moeilijk om roddels te vinden
over haar. De redactie zou de redactie niet zijn moesten we toch bezwarend
materiaal konden vinden. Er werd eens ongeveer 80 liter overheerlijke rijstpap gemaakt. Die rijstpap moest iets later worden weggegooid. Gerda had het
namelijk voor elkaar gekregen om zout in plaats van suiker in bij die rijstpap te
doen!!
Meest voorkomende achternamen
11
Claes
11
Vanuytven
11
Jansen, Janssen, en Janssens
11
Van Gompel
12
Vanhoof
13
Van Hecken
15
Van Baelen
16
Peeters
17
Mertens
24
Van Craenendonck

Namen doorheen de jaren
We hebben eens geteld welke namen
het meest voorkwamen al die jaren.
Wij tellen 9 Jeroen-en en Dorien-en, 10
Els-en, 11 Greet-en, 12 Jo of Joke-s, 13
Ine-s, 26 Han of Hanne-s.

Wolkbreuk op ’t Stokt.

Dit was ooit heel het kamp!

12
keer
11e
keer Dennis Van Hoof
Jonas Van Craenendonck (Retie)
Gunter Van Olmen
Sacha Roes (Beerse)
Jasper
Nijs
Lotte Berghmans
(Veerle)
Lien Berghmans
Stijn(Veerle)
Van Bijlen
Jan Hendrix (Gompel)
Joke (Gompel)
Oeyen
Annelies Hendrix
13 keer
Talia Oeyen
Thijs Van
(Donk)Hendrix
12e
keerReusel
Annelies
Kristof Vanden Driessche (Herentals)
Hendrix (Sluis)
Jeroen VanJan
Craenendonck
Leen Husson
(Millegem
>> Geel)
Lien
Berghmans
Sander Mertens (Kortenberg)
Lotte
Berghmans
Jeroen Van Olmen Millegem)
Sietse Ooms
14 keer
Tamara VanSacha
HeckenRoes
(Hove)
Roel Vanuytven (Donk >> Balen Wezel)
13e
keer
Sander
Mertens
15 keer
Goretti VanJeroen
Craenendonck
(Donk)
Van Olmen
Katrien Van Craenendonck (Sluis >> Rauw)
14e
keer
Leen
Husson
Linde Van Craenendonck (Sluis)
15e
keer Katrien Van Craenendonck
16
keer
Niel Van Hecken
Linde(Donk)
Van Craenendonck
Jo Mertens (Millegem)
16e
keer
Tinne
Vanuytven
Tinne Vanuytven (Heidehuizen)
17 keer
Jo Mertens
Toon keer
Van Craenendonck
17e
NIEMAND (Retie)
18 keer
18e
Bram(Donk
Vanuytven
Bram keer
Vanuytven
>> Millegem)
19
keer
19e
keer Frans Vanuytven
Frans Vanuytven (Donk)
UPDATE: Verbeterde lijst!

Kampweetjes
In 1989 zijn we begonnen met 33 leden en 12 leiding. Dat waren vooral neefjes, buurjongens, nichtjes en hun klasgenoten. In 2009 waren we met ongeveer 230 kinderen + 80 leiding = 310.
Van waar zijn de kampgangers zoal? Eeklo, St-Niklaas, Poperingen, De Pinte, Maasmechelen,
Kanne, Meeuwen, Kortenberg, St-Vith, Köln en Tjechië.

Aangezien het aantal deelnemers al veel te groot was voor de locatie
stonden er tenten op het uiteinde van de weide aan de oerkamplocatie ’t Stokt. Plots brak er eens een enorme stortbui uit. Wenke W.
stond heel veilig en droog in de bewuste tenten. Goretti riep de ziel uit
haar lijf om Wenke te vertellen dat ze zeker en vast in de tent moest
blijven! Dat was buiten Wenke gerekend want Wenke liep door de
regen, terwijl ze eindelijk drijfnat was aangekomen bij Goretti vroeg
ze: “Tante Titi, wat zei je?!”.

WIST JE DAT?:
- Joël Smets een demonstratie is komen geven in 2003?
- Katrien ooit ten huwelijk werd gevraagd in het midden
van het thema-toneeltje door haar, ondertussen, man
Patrick?
- Het koppeltje Bram en Kathleen elkaar hebben leren
kennen op knalkamp?
- Er pas t-shirts waren voor alle deelnemers na het 10de
knalkampjaar?
- Het slaaplokaal van de kleuters op ’t Stokt ooit (10 cm
hoog) vol water had gestaan door een storm en dat geen
enkele kleuter wakker was geworden van de opruimwerken?
- Fik ooit 300 curryworsten is gaan kopen ipv. 300 ronde
frikandellen.
- De jonste deelnemer ooit Niel Van Hecken was in 1989
toen hij 28 maanden oud was.

Lullig dansje van Filip V.
“Wat een zotteke”, dacht Goretti en co toen
Filip V. een dansje deed rond de tafel van het
secretariaat. Zijn kreten maakte het dansje
helemaal compleet. Wat niemand doorhad,
ook niet na een “dansje” van 5 minuten, dat
Filip eigenlijk geraakt werd op eens plaats
waardoor hij zijn kindergeld naar de kl*te hielp.
Naar het schijnt zou de verzorging met ijsblokjes noch met handoplegging gelukt zijn.
Kamplocaties
Na 6 fijne pioniersjaren op de
bivakplaats “De Boerderij”
op ’t Stokt (Mol-Millegem)
en 5 mooie kampen
De harde kern ooit:
op Zonnedauw (GeelFrans, Goretti en Koen
Larum), gaan we, zijn we
HET WEER
dit jaar voor de 9-de keer
De volgende 20
de buurt van TISP (Techjaar:
nisch Instituut Sint-Paulus) in Mol onveilig komen
maken.

Kamplied in het Portugees

Aqui é o Knalkamp là é sol
Aqui é o Knalkamp là é sol
E meilior kee iema viagem pra Roma
E meilior kee iema viagem pra Roma
Aqui é o chao e
Aqui é o chao e
Là é o tèto
Là é o tèto
Um campo para sonhar
Um campo para sonhar

De Fik kon overal in
slaap vallen.

De redactie excuseert zich dat ze de rijke geschiedenis van
KKKK niet op 1 pagina hebben gekregen...
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FFFF goed fout in gezet!

Gisteren om 10 uur was het zover. De eerste kinderen zette hun eerste stapjes in de
foute wereld van het foute feestkamp. Onderstaande foto bewijst dat alles vlotjes maar
goed fout verliep. Het FFFF ging zo fantastisch van start!
!SPORT!

Ronde van Frankrijk:
Mark Cavendish heeft de tweede rit in de Tour gewonnen in een sprint
Wimbledon:
Roger Federer heeft voor de zesde keer Wimbledon gewonnen. Voor
de 27-jarige Zwitser is het zijn 15e grandslamzege: één meer dan
Pete Sampras, een record. Het werd een partij op het scherp van de
snee, die liefst 4 uur en 16 minuten duurde. Federer wordt nu ook
weer de nummer één van de wereld.

Goede ziel gevraagd

Het knalkamp is nog maar pas van start gegaan en de leiding heeft al hulp nodig. Één van onze leiding, de Jo, had
namelijk graag zijn auto laten wassen door de kinderen
van het KKKK.
Om het jullie makkelijk te maken, het is een donkerblauwe Ford Mondeo met nummerplaat
SQR 927. Je kan Jo’s vuile wagen vinden aan de sanitaire blok (C blok).

Aprilvissen

Kusjes vanuit Knalkamp

MOPJE VAN DE DAG

Waarom zijn Hollanders blij als ze een
puzzel in 2 maanden afkrijgen?
.....
Omdat er op de doos staat: van 3 tot 5 jaar.

Iedere groep heeft een aprilvis gekregen om zich over te ontfermen. Dit begint
al met een gepaste naam te verzinnen voor de aprilvis. Hier een lijstje van de
namen:
1. David de
WISTJE DAT?:
Bosvis
- Peter graag groene sandwichen eet?
2: Blubke
- Groep 5 & 9 natter zijn geworden van de regen dan van
4: Cupido
het zwembad?
5: Stipje
- De witte sokskes de franskes hebben afgedroogd met
6: Fishstick
het nummerkesspel?
8: Floep
- Een muggenbeet het begin van Lepra is?
9: Odilon
Mortier
Wat gebeurde er op 6 juli in het verleden?

Modderpokemons?

1946
Modderpokemon, ik kies jou. Er is een nieuwe pokemonsoort opge- Geboortedag van de Amerikaanse politicus en 43ste
president George W. Bush,
doken op de TISP. Het is een geëvolueerde vorm van de zandpoke- Geboortedag van de Amerikaanse acteur-regisseur Sylmon die hulp krijgt van de waterpokemon.
vester Stallone. Bekend van Rocky 5 ondertussen al!
Na zorgvuldige voorbereiding van leiding Thomas en Linde kon deze 1948
evolutie plaatsvinden. Zij hadden namelijk een gat in de grond gegra- Ene Alan Funt debuteerde op de radio met “The Candid
Microphone”. Later werd de formule een succesvol tvven waarin de pokemons hun modderaanvallen konden oefenen.
programma dat nog steeds loopt: “Candid Camera”.
Niets wat een goede wasbeurt niet kan oplossen.
1957
Paul McCartney, 15 jaar, maakte kennis met John Lennon
HET
WEER
J A R I G E N :
tijdens een optreden van Lennon’s eerste groepje The
24°C
Gisteren: Lotte Hermans
Quarry Men Skiffle. Een paar maanden later maakte Paul
deel uit van de groep.
POLL VAN DE DAG:
Vandaag: Stijn Van Bijlen
1975
Best ingeklede kamer?
en Mertens Diet
50 cent werd geboren
De pokemons
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Mexicaanse griep op KKKK?

Knalkamp was nog maar net van start en Frans zag het al niet meer zitten. Uitgeteld lag hij
in bed met koorts, droge hoest, (mickey mouse oren) en hoofdpijn. Dat zijn de niet toevallig
de symptomen van de Mexicaanse griep. Op de website van ons klein broertje ‘Gazet van
Antwerpen’ staat (niet gezeverd) dat er een eerste geval van Mexicaanse griep in Mol gesignaleerd is. Toeval?!
Goede ziel gevraagd (deel 2)
Omwille van de weinig spontane aanmeldingen voor de wasbeurt van
de Jo-Mobile, belooft de desbetreffende eigenaar 2 consumpties, op de
MIN-fuif, aan de goede ziel die zich hiervoor wilt inzetten.

MOPJE VAN DE DAG

Een dom blondje neemt autorijlessen. Tijdens haar eerste les staat ze stil
voor het rode licht. Op een gegeven moment zegt de rij-instructeur: “Het
is groen.”
Zegt het domme blondje: “Eeeeuh, …. een kikker?”

Knalkamp in Gazet van Antwerpen

Knalkamp stond vandaag bij onze dochteronderneming ‘Het gazetJE van Antwerpen’ in hun krant!
Zie hieronder voor het integrale artikel:
Kinderen brengen actie in rusthuis

Nieuw zangtalent ontdekt

Respect to Thijs. Hij durfde zijn edele
stem voor het eerst aan het publiek
laten horen. We konden zeker en vast
spreken van een Suzan Boyle-moment!

Een groep kampgangertjes gunnen de bejaarden van home Hemelrijck in Mol geen rust. De
kinderen nemen deel aan het Kleuter- en KinderKnalKamp.
Ze bezorgden de rusthuisbewoners een aangename middag met allerlei activiteiten rond het
thema ’Zombies’. Gelukkig ging het er niet té
griezelig aan toe.

!SPORT!

Ronde van Frankrijk:
Mark Cavendish heeft vandaag ook de derde rit
in de Tour gewonnen. De rit draaide weer uit op
een massasprint

Recordpoging
kledingsstukken

WIST JE DAT?:
- Groep 4 heeft een appel en ei weten te ruilen voor een
hele berg zoetigheid
- Volgens Simon (groep 7) lijkt fruit op groenten
- 1 minuut stilte per gestorven Aprilvis op kamp
- Eerste symptomen van heimwee treden op
- Wonderbaarlijke genezing van Stijn de jongen met de
rolstoel groep 6
- Lien is een knalmachine
- Kenneth van groep 5 knipoogjes krijgt van hun aprilvis
Wat gebeurde er op 7 juli in het verleden?

In China vieren ze vandaag Chih Nu, het
feest van de melkweg. Nog een feestdag
Vandaag ging groep 8 de strijd aan tegen groep 7. De jongen die groep 7 vertegenwoordigde was Han, hij trok 39 kledingsstukken aan. Spijtig genoeg voor Han was dit om te vieren?
niet genoeg, zijn tegenstander van groep 8 was nog veel en veel sterker. Ruben V
1550
trok maar liefst 54 kledingsstukken aan. Ze kwamen op het idee om tegen elkaar op te Voor het eerst werd er chocolade ingenemen tijdens het spelen van hun muziekspel met opdrachten.
voerd in Europa.
HET
WEER
1940
J A R I G E N : POLL VAN DE DAG:
21°C
Geboortedag van de Britse zanger-drumDe
actiefste
kreet:
Vandaag:
mer en acteur Ringo Starr
Groep
9
:
Emma Verwaest
De
HT
&
Dekens
1970
Leen Vermeylen
Erik Zabel wordt geboren
David Slowikowski
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Macarena-dansers versperren Molse kruispunten

De G’s van groep 9 dansten de Macarena op het midden van het kruispunt van de ring.
Waarom ze deze heuse show opvoerden voor de wachtende meute automobilisten is voor
ons nog altijd een raadsel. Mexicaanse griep? Ambitie in de showbiss? Last van vervelende vliegen?
Gedicht, aangebracht door
Lotte
Val eens over een witte lijn,
doe je ook nog eens goed pijn.
Daarvoor moet je bij Ine zijn (7)

Val dan ook nog eens uit je bed,
met Ine is het dolle pret.
Doe dit in 5 minuten tijd
en je krijgt zeker geen spijt !!!

Carnaval

MOPJE VAN DE DAG

Waarom gooien domme blondjes dobbelstenen altijd tegen het plafond?
…
Wie het hoogst gooit mag beginnen!

Who took my badjass?

De kleuters zijn duidelijk fans van Belgacom TV. Onbewust maken ze
hier een hele hoop sluikreclame voor. ’s Morgens en ’s avonds lopen ze
mooi in de kijker met hun schone peignoirs. Sebiet no koffiekoeken for
you hé!

Zoals vele onder jullie wel weten is het vandaag carnaval op KKKK.
Traditioneel wordt carnaval drie dagen lang gevierd, maar daar doen wij
niet aan mee, wij zijn immers fawt bezig. Wij vieren carnaval misschien
op een andere manier, maar we amuseren ons evenzeer. Wil je je nog
eens verkleden? Dit is je moment. KKKK is dolle pret, welke dag het ook
is.

Hollywoodreporters op KKKK
’t Zal je wellicht wel opgevallen zijn dat er enkele professionele cameramannen rondlopen. ’t Is duidelijk dat we als echte sterren gevolgd worden door
paparazzi. Binnenkort valt het resultaat te bewonderen op het witte doek.

Kabouters bestaan echt?
Gesprek met toffe Mariet van
de keuken.
Mariet: ik ben wel de tofste Mariet die ge
kent, he.
Rik: Ja, ’t is da’k zoveel Marieten ken.

Kortrijk wint Mijn Restaurant. Niet moeilijk met een 56-sterren restaurant!

!SPORT!

Ronde van Frankrijk:
Astana wint de ploegentijdrit van vandaag.
Jammer genoeg waren ze één duizendste van
een seconde te traag om Armstrong in het geel te
krijgen.

Jo’s mobile

Leider Jo begint stilaan te vrezen dat zijn
auto nooit gepoetst geraakt voor het einde
van het kamp. Daarom stelt hij zijn massagekunsten te beschikking. Hij belooft een
willekeurige leiding van de groep die zijn
auto wast een massage van 10 minuten.

POLL VAN DE DAG: HET WEER
De beste aprilvis-naam:

Groep 6: Fishstick

20°C

WIST JE DAT?:
- Er steeds meer wedstrijdjes worden gehouden op FFFF:
R.G. vs R. H.: 14-5;
- De jongens gewonnen hebben met “ ‘t is nie woar zee
de Sooi”
Spiderman?

Wat gebeurde er op 8 juli in het verleden?

1869
Ives McGaffney uit Chicago patenteerde zijn
uitvinding : de veegmachine... de eerste stofzuiger.
1936
Voor het eerst werden er parkingmeters in
gebruik genomen.
1983
Charlos Vieira begon aan zijn recordpoging :
non-stop, 191 uur fietsen, in Leiria, Portugal.
Op 16 juli was zijn recordpoging geslaagd!
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Jo’s Mobile

Jo wordt stilaan echt enorm gigantisch wanhopig wordt omdat hij
vreest dat zijn auto niet gewassen
geraakt voor het eind van het kamp.
Daarom belooft hij nu twee leiders
/ leidsters van de groep die zijn
auto wast twee massages van 10
minuten. Please?!!!!

Positief in beeld

Heel wat rivaliteit tussen de verschillende groepen
Groep 9 heeft met diverse sporten gewonnen met 2-0 van groep 8.
Hierdoor heeft groep 9 beslag gelegd op het dessert van groep 8.
Groep 5 had vandaag het meeste inspiratie blijkbaar, hieronder
vind je hun bevindingen van vandaag. Groep 9 is toch ook vet strak
bezig. Wil jij met je groep ook positief in beeld komen? Laat dan een
berichtje achter in onze bus die je vindt op de toog.
Groep 5 (witte sokskes):
Wist je dat:
Nu dat het jaar bijna voorbij is
Toetanchamon een Janet is?
danken we graag de keukenploeg
Brent D van groep 5 graag wilt leren kussen?
voor het lekkere eten dit jaar!!
De kerstman al de hele week zijn pak achterstevoren aan heeft?
De kreet van de Witte Sokjes toch wel de allerbeste is?
Liedje van groep 5
De Franskes in de shit liggen volgens de Witte Sokjes?
Ik ben mega Mindy, de zus van
Zatte kroketten niet lekker zijn?
Cindy.
Ik ben mega populair,
Groep 9 (De HT & Dekens):
ksta in de boekskes van de flair.
Wist je dat:
En ik eet graag koekskes,
Groep 9 de beste zangers op kamp zijn?
daarom sta ik in de boekskes.
Groep 9 de actiefste zijn volgens de leiding?
Migraine is veel te dik en gij ne
Lander (10) geliefd is bij de meisjes van groep 9?
stomme flik.
Ik lust geen ravioli maar ik hou wel
van Toby.
zoek mijne schoen en geef mijn
Wist je dat Michael Jackson al veel langer dood was? Ik
oma een zoen.
...
Mijn opa is de allerbeste en ook wel
de aller gekste.
Hij zag alleszins toch maar bleekjes.
Mega Mindy de zus van Cindy.
Valentijnsdag
Gisteren was het Valentijn. Valentijn is traditioneel de dag van de
Door; Laura, Ine en Riet ( groep 5)
loooooooooveeeee.
We nemen onze lieftallige knalkampers eens onder de loep
WIST JE DAT?:
om te kijken of er al koppeltjes gevormd zijn.
- Noor en Pieter van de kleuters gisteren met een
Mogelijke koppeltjes: Groep 1: Noor en Pieter, Groep 2 - 6:
Jasper en Leen, Groep 6:Lien en Jan, Julie en Jan, Leen en
echte plechtigheid getrouwd zijn?
Jan, Jan en ..., Groep 6 - 7: Lotte en Jan, Groep 7: Eva en
- Brecht van groep 6 in de koffie zit?
Inias, A.M. en Jorne, Peter en Dieter Groep 9 - 10: Lander en
- Jan verloofd is?
alle meisjes van groep 9

sn
ra er
F
De s 4ev
ke

MOPJE VAN DE DAG

!SPORT!

Ronde van Frankrijk:
Voeckler won gisteren de rit van de tour. Na een
ontsnapping van 190 kilometer rondde hij het
mooi af en kwam hij als eerste over de meet. De
tweede plaats en derde plaats gingen naar Ignatjev en Cavendish of wie anders won de massasprint voor de derde plaats.
Grote prijs van Rik Van Looy:
Ruben (groep 8) is eergisteren derde geworden.
Nationaal Kampioenschap BMX:
Dennis is zondag derde gewonnen.

- De aprilvissen van groep 6 gejongd hebben?
- De nieuwe vis van de Villitsj Piepolkes(groep 8) ObamaBoem heet, genoemd naar het alombekende liedje?
- Teh Villitsj Peipolkes de beste zijn (we love you Michael)?
- Annelies en Anke (groep 10) stiekem lesbisch zijn?
- Groep negen enorm graag in de riool vecht?
- Sarah Gerinckx (5) van de witte sokjes graag post wil?
- Rik ontdekte dat Mika 2 keer in groep 3 zit?
Wat gebeurde er op 9 juli in het verleden?

Uitslag BlackBox-spel van de Franskes
Leukste leiding: Lien en Leen
Leukste haar: Hanne en Leen
Gortigste scheten: Jan met een vettige 12 stemmen!
Hardste stinker: Frans met 17 van de 23 stemmen!
Fijnste Belang van Knalkamp medewerker: Dieter

1819
De uitvinder van de naaimachine, Elias Howe, (nee niet mevrouw Naai) werd geboren.
1887
Papierfabrikant John Dickenson introduceerde de eerste papieren servetten.
1932
De Amerikaanse King Camp (wat een naam) Gillette overleed, de uitvinder van het
scheermesje.
1956
Tom Hanks werd geboren

(kei hard merci he mannen) ;-)

POLL VAN DE DAG: HET WEER
19°C

De hevigste groep:

De Franskes

DREIGPOST op de redactie!

Verbazing alom toen we het berichtje van teh villitsj peopolkes uit onze brievenbus lazen. Moesten wij hun bericht niet publiceren dan “weten ze
ons te vinden”. De politie is ingeschakeld.
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Dieven onder ons?

Weg met de Franskes!

De HT & Dekens bleken erg veel trek in vis te hebben. Aangezien de keukenploeg hun hierbij niet kon helpen, besloten ze zichzelf te voorzien. De aprilvissen van verschillende
groepen werden ontvoerd. Gelukkig werden de meesten
tijdig opgespoord door hun eigenaars, waardoor ze aan hun
noodlot konden ontsnappen.
Groep 8 laat ondertussen weten dat ze hun Floep en
Obama terug willen.

Bizar

MOPJE VAN DE DAG

Er zitten 3 mannen in het café de eerste man zegt mijn vrouw
heeft het boek: de drieling gelezen en raad is ze kreeg 3
kinderen.
Oh dat is toevalig want mijn vrouw las het boek: de tweeling
en raad is ze kreeg er ummmmm 2.
Zegt de 3e man mijn vrouw is in verwachting en ze leest het
boek: de 101 dalmatsiers

Nieuw woord

Op kamp is er een nieuw woord ontstaan. Het nieuwe woord dat
ontstaan is, is ketsen. Het woord betekent vertrekken. We hopen ons
woord binnen dit en twee jaar in de grote Van Dale terug te vinden.
Daarom zou iedereen die deze krant leest het woord gaan gebruiken. Bij deze “we gaan ketsen!”

Laatste Belang van Knalkamp

De week zit er al zo goed als op! KKKK20 nadert zijn einde. Het
Belang van Knalkamp geeft vandaag zijn laatste editie uit. Na de
eerste editie 4 jaar geleden van de hand van Anja en Dieter is dit
ondertussen al de derde jaargang. Wie weet komt er ooit een vierde
jaargang.
Bedankt aan iedereen die een berichtje in de brievenbus heeft
gestoken. Ongelofelijk bedankt aan al de medewerkers van de editie
van dit jaar: Sarah Gerinckx (voor de pc), Rik Geuns, Rien Hoeyberghs, Frans, Aloïs en Bart Vanuytven, Kim Verwaest, Toon Peters
en Dieter Van Den Bosch.

Woensdagavond speelde zich een bizar verhaal af, hier op
KKKK 20. Twee leiders waren erin geslaagd zich te laten
buitensluiten door de leden. De leiders respectievelijk R. H.
! Sport !
en T. C. vonden het zeer slim om een tafel te gaan halen
Ronde van Frankrijk:
met zijn twee. Dit was echter buiten hun leden gerekend. Zij
Hushovd wint vandaag de zesde rit. In een sprint
sloten hun leiders buiten, R. H. wist terug binnen te raken
bergop was hij sneller dan Freire. Alkaïda forever
door de kinderen wijs te maken dat Frans eraan
WIST JE DAT?:
kwam. Tot dusver dit toch wel bizarre verhaal van
- Leider Jeroen (9) zich afvraagt of de platte rust voor of
R.H. en T.C.

ZOTTE CIJFERS

Er is al 320 liter melk opgedronken
Er per dag ongeveer 2640 boterhammen
gegeten worden
Emiel heeft gisterenavond een echt ei
gelegd. Hij heeft nadien nog een half uur
gekakeld.
Er zijn al 53 827 velletjes wc papier door de
wc gespoeld.
Er zijn zondag 20 kilo frieten meer gegeten
dan vorig jaar.
Er werden gemiddeld 110 broden per dag
gegeten.
Wat gebeurde er op 9 juli in het verleden?

1975
Na tien dagen huwelijk liet Cher zich scheiden van muzikant Greg Allman (van de Allman Brothers).
1985
In de haven van Auckland, Nieuw Zeeland werd het
Greenpeace-actieschip ‘Rainbow Warrior’ door Franse
geheim agenten tot zinken gebracht.

POLL VAN DE DAG: HET WEER

De origineelste groepsnaam:
De witte Franskes

19°C

na het middageten valt.
- Lorain (9) het hardst kakt
- Thalia (8) niet verliefd is op Thijs, Stijn, Kim of Jeroen
- Groep 9 twee dagen volle bak over seks gepraat hebben.
- Groep 9 in contact staat met Britney Spears (hé Jeroen)
- Groep 9, 10 vissen heeft
- Michele (11) denkt dat Utrecht en Eindhoven zich in
België bevinden
- Thomas van de franskes is ne schrale kerel !!!
- Groep 9 de gladste benen heeft
- Emiel zijn ei eindelijk kwijt is

Jo’s Mobile

Jo doet nog één laatste ongelofelijk wanhopige
poging om de leiding te overhalen om zijn auto
te wassen. Hij is bijna nooit verdrietig maar nu
kan hij zijn tranen bijna niet meer bedwingen.
Hij biedt eigenlijk zo goed als alles aan wat hij
heeft. Hij belooft de leiding van de groep die
zijn auto wast elk 5 consumpties aan op de
MIN fuif.

Valentijnsdag

Valentijn heeft zijn intrede op kamp
duidelijk niet gemist. Onze fotograaf van
dienst wist enkele koppeltjes te spotten op
kamp. Blijkbaar schoot cupido raak met
zijn pijlen. Zolang we binnen 9 maanden
geen extra kinderen voor
J A R I G E : de crèche hebben is het
Lies Van Baelen (groep 2) goed.

Love is in the air

