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Het i

Je leest op dit moment de eerste editie van 2010 van
in de Belang van Knalkamp brievenbus of vertel het aan een
Het Belang van Knalkamp! Geen
van de Belang van Knalnieuwtje dat onze redactie niet te
weten te komt. Peuter je altijd in
kamp journalisten: Kim
je neus met je duim, begin je in je
Verwaest, Jessie Helsen,
slaap te praten tegen je knuffelToon Peeters of Dieter
Van Den Bosch.
tje, proficiateer je iedereen altijd
in plaats van te feliciteren … er is
niets wat wij niet te weten komen! We zijn ECHT wel ver ge- Dit jaar gaan we er weer flink ingaan voor reclame te
Maar daarvoor hebben we jou
maken voor het Belang van vliegen. Om te beginnen zijn we soms wel héél ver
nodig! Breng je nieuwtjes binnen
gegaan om reclame te maken voor ons krantje.
Knalkamp

SPORT

Wist je dat...

... groep 5 de Mejties gisteren een spel in
de douches hebben gespeeld?
... groep 4 de schatkistjes van groep 3 de
scheve schuitjes houdt? Peace, Love en
vooral no violence.
... het koude water van ‘de tap’ vaak wel
eens te koud is met het warme weer?
Met buikpijn tot gevolg.
... voor de eerste keer ooit alle boxen
met sandwiches van de eerste dag mooi
bij de keukenploeg zijn geraakt.
... aan de EHBO-tasjes nog een fout telefoonnummer hangt, namelijk van Lief
(vrouw van Frans) hangt, van vier jaar
geleden?

naam gebracht. Hij klopte in de finale
Alessandro Petacchi heeft de eerste rit in de Tsjech Tomas Berdych.
deze Tour op zijn naam geschreven. De
Zaterdag had Serena Williams haar
slotkilometer in de straten van Brussel
werd ontsierd door massale valpartijen, vierde Wimbledon nog gewonnen bij
de vrouwen. In iets meer dan een uurtje
die Cavendish en Freire ophielden. Fabian Cancellara behoudt de gele leiders- had ze het grastoernooi op haar naam
gezet.
trui.

Tour de France:

Wimbledon:

Wat waren de groepen nu ook
al weer?

De Spanjaard Rafael Nadal heeft voor
de tweede keer Wimbledon op zijn

WK Voetbal:

Dinsdag speelt Uruguay de halve finale
tegen Nederland en woensdag speelt
Duitsland tegen Spanje.

Bart De Wever is zo dik…
01) Kleuters: De Woeste Willempies
dat als hij op het strand ligt, hij wordt terug geduwd
02) Leerjaar 1: De Schatjes
in het water door Greenpeace.
03) Leerjaar 2: De Scheve Schuitjes
04) Leerjaar 3: De Schatkistjes
De mol
05) Leerjaar 4: De Mejties
Dagelijks zal je in dit krantje een afbeelding vinden van
06) Leerjaar 5: Jolly Roger
een mol. Vind je hem niet direct? Wie zoekt die vindt...
07) Leerjaar 6: The Treasure Hunters
08) Middelbaar 1: Black Pearl Rockband from
the KKKKribean
09) Middelbaar 2: The Curse of Anje Sidipé
10) Middelbaar 3: De Vliegende Hollanders Hoe werkt de poll van de dag?
11) Middelbaar 4: Temptation Island
Dagelijks is er een avondvergadering waar

HET WEER

POLL VAN DE DAG
Best ingeklede slaapzaal:
DE REFTER?!
Poll van morgen: De
meest enthousiaste leden

elke groep één leiding naar stuurt. Op het
einde van die vergadering wordt er altijd
gediscuteerd en gestemd voor de winnaar
Maandag: Bewolkt met een
van onze poll. Stook je leiding dus gerust
selijk regenbui, 24°C
op om jullie groep te verdedigen tijdens het
stemmen. Gisterenavond op de vergadering Dinsdag: Bewolkt maar droog, 22 °C
is er gestemd op de best ingeklede slaapzaal
Woensdag: 26°C
waar, wonderwel, de refter is uitgekomen als
Donderdag: 28°C
winnaar!

plaat-
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Pimp my float

nu zal volgen op zijn reis doorheen de zeven zeeën.
Piraat Bart Kaël wou namelijk met Piet Piraat voor het
eerst eens goed gaan zeilen.
Op onze piratenboot is Piet Paraat gisteren naar de
piratenbeurs geweest. De plaats bij uitstek om materiaal Vandaag werden onze piraten gestoord tijdens het opte vinden om zijn boot te pimpen. Tuning-fanaat die hij blinken van hun getunede bak. Gelukkig konden onze
piraten die indringers gemakkelijk de baas.
is, kocht hij prompt een blacklight
en een dikke stereoinstallatie. Met
SPORT
zijn knallende subwoofers gaat hij
beslist indruk kunnen maken op
Cancellara werd er op ieTour de FRANS:
dereen gewacht en werd
alle vrouwelijke tuningpiraten en
Sylvain Chavanel heeft
er niet gespurt voor de
voor Quick-Step de rit
andere verrekte mongowls. Over
tweede en derde plaats.
van Brussel naar Spa
vrouwelijke piraten gesproken…
Dat leverde hallucinante
Een echte piraat eet spaghetti gewonnen en het geel
Piraat Bart Kaël was zo onder de
zijn haak. Met de vingers gepakt. Maar belangrijker beelden op van een peindruk van Piet Paraat dat hij hem met
kan er ook nog mee door.
loton dat allemaal samen
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Verstond jij gisteren ook niet wat
ze aan het roepen waren tijdens ‘Tis
nie waar zei de Sooi’? Wel hier is de
tekst, zo kan je alvast oefenen…
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Onder aanvoering van Fabian

et
h
is

… Ella van de Mejties het verdacht vindt dat haar
houten lepen naar hout smaakt?
… Tom Waes gisteren gewonnen heeft met ‘tis nie
waar zei de Sooi’?
… groep 6 hier heerst?
… Emily van groep 6 het koud had tijdens de mega
hete zondagnacht?
… Frans van koffie uit een scheve pot houdt. Hij
bedoelde Senseo-koffie. Vergezocht grapje van
Frans nr. 5943
… het molletje gisteren niet het krantje te vinden
was? Daarom zijn er vandaag twee mollen te vinden!
... je moet oppassen voor een processierupsen-nest
in de bos, achter de fietsenstalling van de TISP (aan
de draad)

en naast elkaar
aankomt aan
de streep.
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Wist je dat...

Tis nie
waar
zei de
Sooi?

waren de valpartijen van
toppers als Andy Schleck
en Armstrong.

Tis nie waar zei de Sooi, Tis nie waar zei de
Sooi
De jongens zijn veel beter dan de meisjes
zei de Sooi
Dit is de enige goede versie.

Bart De Wever is zo dik…

Bart De Wever is zo dik… dat hij in elke winkel
groepskorting krijgt
Laat me raden: In slaap gevallen??!!

POLL VAN DE DAG
De meest enthousiaste
leden:
De rode sjaaltjes
Poll van morgen:
De best slapende groep

De mol X 2

Dagelijks zal je in dit krantje een afbeelding vinden van
een mol. Vandaag zijn het er uitzonderlijk twee. Vind je
hem niet direct? Wie zoekt die vindt...

Help Leidster Sacha
Dit kwam gisteren binnen in de brievenbus: Help mij! Ik
zoek een supertastisch rode draadspel voor 18+ers. Het
zou een spel moeten zijn dat gespeeld wordt over 5 a 10
dagen heen. De coolste inzending krijgt een prijs! Opsturen naar Sacha van de Woeste Willempies, groep 1. Dankuwel.

HET WEER

27°C
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Schokkend: Politie razzia op piratenboot
Bij een inval van de politie op een piratenboot zijn gisteren meerdere wetsovertredingen vastgesteld.
De spoiler van de boot
was niet reglementair, de

geblindeerde kajuitsramen konden niet door de beugel
… Maar bovenal ontdekte de politie meerder illegalen op de boot. De kapitein en zijn bemanning
ontkende al de betrokkenheid. Bart Kaël had eerder wel zin in wat ‘betrokkenheid’ met de politie.
Wist je dat...

MOP VAN DE DAG
(binnengekomen in de
brievenbus)

Wat is wit en vierkant?

Gisteren zijn de Woeste Willempies, de
kleuters, naar het ‘blote voetenpad’ geweest. Of was het nu ‘nattebenenpad’?

Een pingpongblokje

SPORT
WK Voetbal:

Uruguay – Nederland: 2-3

Tour de France:

De kasseien hebben de Tour
flink door elkaar geschud.
Fränk Schleck viel zwaar, zijn

broer Andy deed een uitstekende zaak. Alberto Contador
verloor een minuut op Schleck,
Lance Armstrong zelfs twee
minuten. Oh ja, Thor Hushovd
won de rit en Fabian Cancellara
pakt opnieuw het geel.

Wist je dat…
… er gisteren een record aan berichtjes zijn binnengekomen in de brievenbus, aller tijden?
… Toon en Chiel gisteren meer dan drie uur op de fiets
zaten omdat ze te koppig waren om de weg te vragen?
… de Jolly Rogers besloten om hun kamer alsnog te
versieren?
… Brent van groep 8 Miss Fashionable is?
… Brecht van groep 7 koffie-verslaafd is en nu met
tegenzin moet afkicken?
… Jef, Marijn en Victor de beste snurkers van groep 7
zijn?
… Brecht van groep 7 niet weet waar hij woont?
… Philippe van groep 7 heel zacht haar heeft?
... Leider Wietse van groep 6 zijn sjaaltje verloor en het
nadien terugvond waar hij het zelf gelegd had?

Gisteren voelden de Meijties (tijdens hun 1000kilometerspel) zich genoodzaakt om op
straat te bedelen voor geld. Ze hadden maar liefst 70 EUR op twee uur tijd zo bijeengekregen. In plaats van er eten en onderdak mee te kopen, hebben ze er een rat, drie hamsters, elk met bijhorende kooi en eten, vier sjaals, een zonnebril, vijf kilo snoep, klemmtjes, gel, nagellak, nagellak remover,
Wist je dat groep 10...
enz. mee kocht.
Wist je dat groep 10 (de Vliegende Hollanders) gisteren enorm veel wist-je-datjes binnen had gebracht?
Daarom speciaal een apart kadertje voor hun.

Er werd nogal wat afgestapt gisteren. Als je deze foto mag geloven
hebben de schatkistjes hun tocht
uitgelopen!

POLL VAN DE DAG
De best slapende groep:
De vliegende Hollanders

Poll van morgen:
De beste groepsnaam

… wil dansen?
… Lorenz paardrijdt op zijn hond?
… zo hard de meest enthousiaste groep zijn?
… het beu is om te wandelen?
… genoeg heeft van het bos?
… meer wil slapen dan 4 uur?
… groep 10 het schandalig vindt dat de leiding hun
niet draagt?
… groep 10 blijkbaar watjes zijn aan hun berichtjes te
zien?

Positief bericht:
Groep 4 bedankt iedereen voor de
rustige koer. Applaus.

Beschamend verhaal: De Meijties moeten
bedelen

Bart De Wever is zo dik…

Bart De Wever is zo dik…
dat ‘de onderhandelingsronde’ niet zijn werkplaats
is, maar zijn bijnaam.

Dafne van de vliegende hollanders is
gewééééldig x Coralie

Een snuifje mensenhaar

Hoe maakt men pejestoemp op grootmoederswijze?
Doe een snuifje zout op je frieten, doe de rest van het potje in de
puree
Doe 1 kilo boter erbij
Een snuifje mensenharen erbij
Ahja… en nog een paar aardappelen pletten
Naar aanleiding van de ongelofelijk goede reacties over de wortelpuree
van gisteren, is er belist om enkel dat de rest van de week nog te serveren.

Waar is de mol?

HET WEER

31°C
Donderdag:
Vantzelfde
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Het twaalfuur-monster

Het is opletten geblazen dezer dagen. Er is een ‘twaalfuurmonster’ gesignaleerd op het knalkamp! Gelukkig doet het monster (tot nu toe) niet
zo veel buiten afluisteren. De kleuters waren de eerste spijtige slachtof-

fers. “Wij zijn er echt niet goed van” aldus een leidster van de kleuters
die liever anoniem wenste te blijven. Naar het schijnt komt het monster
klokslag 12 uur rond op zoek naar rondhangende leiding.

Groep 3 begaat stommiteit

Groep 3 was van dienst voor de afwas deze morgen. Ze deden dit voortreffelijk en waste alles mooi af. Nadien dekten ze de tafel voor middageten. Pas nadat ze alles piekfijn gedekt hadden kwamen ze erachter dat
we geen middag aten maar boterhammen. FAIL

Groepsfoto mislukt. Moet opnieuw worden getrokken.Grapje

Wist je dat...

SPORT

Tour de France:
Alessandro Petacchi heeft de vierde Tourrit gewonnen. De Italiaan was in Reims
opnieuw de snelste in een massasprint
voor Dean en Boasson Hagen. Mark Cavendish kon niet meedingen naar de zege
en viel zelfs naast de top tien. De gele trui
blijft van Cancellara.

WK Voetbal:
Duitsland – Spanje: 0 - 1
Leider Jo vroeg aan leider Rien (die scheidsrechter
is) wat de spelregels waren bij voetbal. Waarop
deze antwoordde “bij voetbal zijn toch geen
regels?”

MOP VAN DE DAG
(binnengekomen in de brievenbus)

Het is groen en het ontploft?
een boemkool

Gezocht

… er gisteren echt een grote berg berichtjes zijn binnengekomen in de
Belang van Knalkamp-brievenbus?
… Leider Chiel van groep 6 zijn haar morgen in een hanenkam laat zetten
als iemand een tondeuse vindt?
… Jeroen van groep 9 na zijn grote boodschap zijn poep niet afveegt?
… de leden van groep 6 veel te veel moeten gaan plassen?
… Eva & Lotte uit groep 8 snurken grrrr!
… BvK’er Dieter een meijtie is?
… Michiel van groep 7 héél hard kan roepen?
… Julie van groep 7 een dinosaurus kan nadoen?
… het rustig was bij groep 7 omdat Brecht zijn stem verloren had?
… groep 11 met 16 voetballers is en maar amper kon winnen van de meisjes van groep 10 (namelijk met 1-0)?
… groep 10 volgens de leiding zeer kleinzerig is
… de scheve schuitjes eerst de poll hadden gewonnen als origineelste
groepsnaam (omdat Bram toch wel redelijk scheef is naar verluid)?
… Belang van Knalkamper Dieter zich openlijk laat omkopen door de
hoogste bieder?
… Kaatje gewonnen heeft van Piraat Wablief ?
… Leider Jan van groep 5, naast zijn huwelijk met Leen M. ook een kind
genaamd Lukas heeft met Lien B
… Leidster Linde in blijde verwachting is van BvK’er Dieter?
… Leider Jo woensdagnacht echt geslaapwandeld heeft?
… dat een CREAtief tEAM een CREAM-team heet volgens de keukenploeg?

Gezocht bis

Leen en Linde vn de mjts zkn zr knppe man in’t bzit vn een

- De schat van groep 8. Ze
huis of villa. Lfst mt vl geld, mnstns een porche. Zin vr hmor,
ligt nu nog altijd ergens in
n tof in omgng., min lengte 20 cm, (v)rijbewijs B is een plspnt.
de Sahara omdat ze hem niet Positieve berichtjes
- Dank u Carolie ik vind je great. Dafne.
meer terugvinden.
- Wij vonden het tof om zoveel in de krant te
-Leider Marijn van groep 7 is cool.
(groep 10)
- De tand van Janne van de staan
-Leidster Kim van groep 10 heeft een super
- De EHBO ploeg is geweldig (groep 10)
mooie glimlach :-)
kleuters
- Het mini-geweer van Annelies Haesbrouck van groep 9.
Jef en Sanne van groep 7
Ze hecht hier heel veel belang
liggen regelmatig op elkaar.
Leen en Linde van de Mejties zoeken een kamplief
aan (het maakt geluid). De
Er worden relaties gevormd over de
eerlijke vinder mag het niet
verschillende groepen heen. Vooral
Naar het schijnt is het bij Temptahouden! Give it back!!!
de leiding geeft zich over aan de
tion Island ook echt temptation
-Matchende kleren voor Kaat liefde.
op de kamers
van groep 8 om Paintball te
Ik moet mijn geheime liefde
Toon lid van groep 6 is echt
gaan spelen?!
opbiechten, dus hier komt
het!! IK HOU VAN EVA!

POLL VAN DE DAG

2 grls 1 cp
Bart De Wever is zo dik…
dat hij zijn eigen postcode heeft

sexy!

Waar is de mol?

HET WEER

Liefdesverklaringen

De beste groepsnaam:
De schatjes (+ groep 3 & 4)

Poll van morgen:
De coolste groepsfoto

Mmm... kruiden

Jan zocht wat kruiden bij voor
op de kip

34°C
Vrijdag:
Vantzelfde
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Laatste editie van Belang van Knalkamp

Je leest de (voorlopig) laatste editie van het Belang van Knalkamp. Of er volgend
jaar nog een krantje komt dat zal je volgend jaar pas merken. Bij deze willen we
graag iedereen bedanken die mee heeft geholpen aan het krantje op eender welke
manier. In de eerste plaats: jullie! Bedankt voor de vele berichtjes in onze brievenbus en de vele stommiteiten die jullie hebben uitgehaald. En in de tweede plaats
onze eigen medewerkers. Dat zijn onder meer Linde Van Craenendonck, Toon
Peters, Aloïs Vanuytven en Dieter Van Den Bosch. Aaaarrrrgghhh
Heb jij ooit al eens walvis
gegeten?
Lekker... ma veul!

Wist je dat...

… de douches naar ei ruiken met dank aan groep 6?
… Jeroen, leider van groep 9, omgetoverd is tot een
punker?
… het warm water geregeld op was tijdens dit superhete kamp?
... Bram rare geluiden maakt in zijn slaap?
… groep 10 goeie torenbouwers zijn?
… Brent van groep 8 niet bij groep 8 zit, maar bij
groep 9

De
mol
slaat
weer
toe!
Wie dacht dat de
Zijn het bandieten? De Bende van Mol?

MOP VAN DE DAG

Past-da?

(binnengekomen in de brievenbus)
Twee spaghetti’s gaan winkelen. In een pashokje
zegt de één tegen de ander:

mol volledig verleden tijd was (in
vroegere kamptijden was hij zeer
Zouden de piratenkleuters iets te maken actief) heeft het volledig mis. Deze ochhebben met de gestolen
tend werd duidelijk dat de rat en de drie
knaagdieren?
hamster van de Mejties gestolen waren. De knaagdieren bevonden zich op
het secretariaat maar zijn nu spoorloos!

Luc Appermont die de aandacht van Piraat Bart Kaël wil?
Naar verluid is er losgeld, zijnde 2 zakken
pirato chips, gevraagd! Maar dat is nog
niet alles! De ontvoerders eisen dat Frans
zijn benen scheert! Hopelijk kunnen we
de ontvoerders overtuigen om de knaagdiertjes vredig terug te geven!

SPORT

Kim Clijsters heeft Serena Williams
verslagen in de oefenwedstrijd Best of
Mark Cavendish heeft in een massaBelgium. 35.681 woonden de wedstrijd
sprint de vijfde rit in de Tour gewonnen, de eerste zege voor de Brit in deze in het Koning Boudewijnstadion bij.
Dat is een wereldrecord. De match
Tour. De Zwitser Fabian Cancellara
mag ook vrijdag nog rondfietsen in zijn werd georganiseerd in het kader van
het Belgische voorzitterschap van de
gele leiderstrui.
Europese Unie.
Tennis:

Tour de France:

Als je weet wat ik ben, ben ik niet meer wat ik ben.
Wat ben ik?

Een raadsel!

Bedankt
creamDe groepsfoto van de mejties. Als je goed
ziet, zie je de leiding vanvoor in de vuilbak
(waar ze thuis horen?)

POLL VAN DE DAG
De coolste groepsfoto:
De mejties

team

Dikke merci aan de keukenploeg voor de goede zorgen
deze week!! De keukenploegnoemt zichzelf het creamteam
noemt. Wij noemen het eerder

een dreamteam!

Bart De Wever is zo dik…

...dat de olielek in de Golf van Mexico kunnen
dichten met Bart De Wever.

Waar is de mol?

HET WEER

37°C!

