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Mini fuif voor maxi pret?!

Heb je al gehoord van de nieuwe afscheidingsbeweging ADHD?
ADHD staat voor “All-round Dressing and Hyperactive Dancing”
en is in het leven geroepen om het dans- en verkleedniveau weer
wat op te krikken op knalkamp! Want dansen und verkleden is
überstrak jah!!
De hele week door: verkleedkleren voor leiding en kinderen vrij
verkrijgbaar in het secretariaat
Vandaag vanaf 17u15: ADHD’s eerste Minifuif
Wist je dat...
voor maxipret!! Op het formatieplein.
... groep 6 gewonnen is van groep 5 in de

paratraining?
... Linde samen is met Lander omdat Wietse
Leen bedriegt met Charlotte?
... Linde tussen Julie haar benen heeft gezeten?
... Julie trots is op haar grot (in haar kamer)?
... Linde vier keer in deze wist-je-datjes voorkomt?
... het Belang van Knalkamp dringend van
meer groepen wist-je-datjes (en andere berichten) in de brievenbus moet krijgen? ;-)

Waar zijn die handjes?!!

Waar is de mol?
Leraar op een terroristenschool,
terwijl hij heel zijn middel vol
met bommen hangt:
‘Goed opletten hoor ik doe het
maar een keer voor!’

Dagschema vandaag:
08u00: Samenkomst op formatieplein
12u15: Samenkomst op formatieplein
17u15: Groepsfoto op formatieplein
21u00: Avondvergadering (niet op
formatieplein)

MOP VAN DE DAG

Kamerinspectie
Generaal De Wever
daarna

POLL VAN DE DAG
De mooiste kamer:
Groep 6: Operation X6

komt vandaag kamerinspectie houden.
Zorg ervoor dat je
kamer in absoluut onberispelijke staat is.
Anders moet je de wc
gaan poetsen met je
tandenborstel! En gebruik je tandenborstel

SPORT
Tour de France:

Nadat Philip Gilbert zaterdag de
openingsrit pakte
en daarmee ook de
gele trui, is hij die
gisteren terug kwijt
geraakt.
Thor Hushovd, de
Noorse wereldkampioen veroverde
zondag de gele trui
nadat zijn ploeg de
ploegentijdrit won.

alstublieft niet voor je tanden mee te poetsen.
Vergeet ook niet dat
alle groepen woensdagochtend moeten
kunnen macheren van
Obama Bin Laden.

Wimbledon:

Novak Djokovic heeft
gisteren voor het eerst
Wimbledon gewonnen.
In de finale klopte de
Serviër titelverdediger
Rafael Nadal in vier
sets: 6-4, 6-1, 1-6, 6-3.
Morgen onttroont
Djokovic de Spanjaard
ook als nummer één
van de wereld.
Petra Kvitova won
zaterdag de reeks voor
vrouwen.

Linde loves Julie

HET WEER

22°C

Zonnige perioden en
wolken wisselen elkaar af.
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Groepsfoto mislukt en moet opnieuw
gemaakt worden

P.S. Dat was maar een grapje. De groepsfoto is bijzonder geslaagd!

SPORT
Tour de France:

De Amerikaan Tyler Farrar heeft de
derde rit gewonnen. Grote namen als

Cavendish, Boonen en Petacchi kwamen er door een valpartij in de laatste
bocht niet aan te pas. Farrars ploegmaat
Thor Hushovd blijft in het geel.

Kamerinspectie vervolg

Gezocht:

Dop van de naft tank van de tractor

De afbeelding van de mol in deze krant

Inspectie is gisteren langsgeweest bij Operation X6. Gelukkig hadden zij
net in een kuisgekte al hun valiezen uitgeladen,
alles opgeplooid, zand eruit, en terug ingeladen.
Leiding, neem daar maar eens een voorbeeld
aan! ;-)

Groep X6

• Er is een Jommekeskenner aanwezig op kamp voor al uw
vragen kan u terecht bij Robbe!
• Leidster Tinne zegt verliefd te zijn op leider Lander
• X6 beweert de coolste groep op kamp te zijn en ze het ook
nog zelf geloven?

Wist je dat...

... als je sandwichen smeert met een vieze houten lepel, je Zandwichen krijgt?
... de Boeferkes een coole groep is?
... groep 2 een privéconcert van Frans heeft
gekregen gisterenavond? :-)
... groep 2 geweldige, goedlachse, grandioos
goedgezinde kids zijn? Die tevens veel freiten?
:-)
... er twee kindjes zondagnacht ziek zijn geworden, misschien van de pikante curryworsten?
... Frans kan toveren met flessen grenadine?
... de jongens gewonnen zijn met ‘tis nie waar
zei de Sooi
... Katrien van het secretariaat gisteren twee
groepsfoto’s aan het vergelijken was? Na een
kwartier had ze door dat het twee dezelfde
foto’s waren.
... Frans zijn zaklamp met draaihendel ‘opwindend’ vindt?

MOP VAN DE DAG
Door het bos lopen twee blonde cadetten.
Op een gegeven moment vinden ze drie
mijnen en ze besluiten die mee te nemen
naar de sergeant. Onderweg terug zegt de
een tegen de ander: “Wat doen we nu als
er eentje afgaat?”
Antwoordt de ander: “Dan zeggen natuurlijk gewoon dat we er maar twee gevonden
hebben!”

Tinne <3 Dafne (groep 11)
Tinne een hoge vochtigheidsgraad heeft
De blauwe slaatjes zijn de beste
Wat kunnen die blauwbloezen
Champignons zijn vuil
nogal gekke bekken trekken!
Brecht is leuk
De liedjes van de Jeugd Van Tegenwoordig gaan altijd
over drugs
Tinne haar knuffel is roos en
heet (nee niet ‘noemt’) Denise
Katoo heeft altijd tandvleespijn
Jolien heeft een twee persoonsbed met gaatjes in
Lorain is de vrouwelijke Jason Mraz (bekende popartiest
voor diegene die nu een WTF-moment hebben)
Nena is het mooiste meisje van groep 11
Adriaan en Bracht showe gasten zijn
Kijk mijn eerste tandje is er uit
Yentl en Brecht zijn een koppeltje
gevallen gisteren!
Adriaan is een hele goede keeper
Erik heeft naar eigen zeggen geen tsjoepen

Gefoefel bij de Plastieke Legermannekes

zitten zoals Martje en Brecht gisteren deden of
HET WEER
vormen ze al koppeltje zoals Kato en Ward. Naast
hun buitengewone interesse voor alle soorten van
gefoefel onderscheidt deze groep zich ook voor
hun liefde voor afwassen en straf en het drinken
27°C
van voorgekauwd
Vanaf woensdag:
stoofvlees (vraag
Vellukige Gerjaardag
maar aan Emiel).
Buien en frisser!
Lotte Hermans (groep 4) wordt 9 jaar

De leden van Groep 7 zijn naar eigen zeggen niet
uit elkaar te houden en echte plakpotten. Niet
enkel is er een onzichtbare lijm die de beiden geslachten bijeenhoudt maar ze gaan ze ook graag
op elkaar

POLL VAN DE DAG
Het mooiste sjaaltje:
Groep 0

Groep 11 berichtjes:
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Schokkend: Leider Stijn bijna vermoord

Wist je dat...

… op ieder T-shirt, groepsfoto placemat, kampboekje een dikke
fout staat? Kadetten is namelijk niet met een K maar met een C!
... Brecht (groep 8) dit kamp pas heeft beseft dat hij in OostVlaanderen (Gent) woont en niet in West-Vlaanderen?
… groep 5/6 een ontvoering hebben moeten oplossen van (kei
leuke) leidster Tinne (in haar eigen huis)?
… secretariaat Katrien graag de groepsfoto’s voor de leiding wil
lameren (= kletsen) ipv. lamineren?
… Leider Sander naar eigen zeggen zijn poep vergeten af te vegen is… na het douchen? (nvdr: Wat doe jij allemaal in de douche
Sander?)
… groep 6 en groep 3 al supergoed kunnen marcheren?
… Frans gisteren een privé dans optreden voor X6 en Boeferkes
gaf?
… Ward & Katoo gisteren een zware nacht hebben gehad?
… Seppe L. het Belang van Knalkamp interessant vindt? [Dank u
voor het tekeningetje Seppe!]

Groep 8 en 9 zijn gisteren gaan
zwemmen aan de Miramar. De
relatief altruïstische en filantropische pedagoog Stijn Van
Bijlen wist een veilige weg, hij zei bovendien dat er ‘mooi
architecturale kunstwerken uit verschillende neo-moderne
stromingen’ onderweg te bezien waren, ook wel gekend
als villa’s. Groep 8 en 9 volgden dit voorbeeld van een leider natuurlijk blindelings. Groot was hun verbazing dan
ook dat hun leider hen zo een omweg heeft laten lopen dat ze zo goed als de volledige miramar rond om hebben
gelopen! De leden hadden Stijn dan ook bijna gelynched, zij het niet dat ze te moe waren van... de miramar rond
te lopen!

MOP VAN DE DAG

Wist je dat (van) groep 5...

… de leukste leiding heeft?
… de beste zijn?
... denkt dat een stethoscoop dient om naar de sterren te
kijken?

(binnengebracht in de brievenbus):
Wel, soldaat, smaakt de soep niet? Jawel, adjudant,
maar... Maar wat, soldaat? Er ligt nogal veel zand in.
Mag ik u erop wijzen, soldaat, dat u niet zo moet klagen.
U bent hier om het vaderland te dienen, denk daaraan.
Ja dat weet ik adjudant, maar niet om het op te eten!

Wist je dat (van) groep 6...

… Giel en Gijs uit echte dierenbeulen zijn?
… Ella zelfs struikelt over een steentje?
… Giel en Gijs uit groep 6 140 keer kunnen pompen en
een stuk of 40 keer kunnen optrekken, aan eens stuk?
… de leukste leiding heeft?
… de leukste cadetten zijn?
… de best opgeruimde kamer heeft?
… Daan de zoon is van leidster Linde (Leen)?
… Seppe mee doet met Junior Eurosong 2011?
… Seppe nu al een handtekening in de hBvK brievenbus
heeft gestoken omdat die ooit veel geld gaat waard zijn?

53 kg Sandra zachtjes
aan de kook brengen

SPORT
Tour de France:

Philip Gilbert moest in de vierde rit van
de Tour zijn meerdere erkennen in ritwinnaar Cadel Evans. Gilbert eindigde
als vijfde, net voor Thor Hushovd. De
Noor behoudt de gele leiderstrui.

Wist je dat (van) groep 7...

… Daan 38 grote MNM’s in zijn mond kan steken?
… Anke moet gevoederd worden?
… supergoed is in eten?
… de coolste groep is?
… harde scheten kan laten?

Bij de kleuters hebben ze
weer een tandje minder

Gezegde van de dag

Aanslag van de Taliban?

De twee vissen Mai en Franske zijn gisteren gegijzeld. Even had de keukenploeg schrik dat ze in de fish sticks gedraaid werden. Maar gelukkig kwamen
ze er met de schrik vanaf want ’s avonds zwommen ze vrolijk terug in hun
kommetje. Bij een navraag bij de keuPOLL VAN DE DAG kenploeg van wie ze verdenken van
deze terreurdaad, antwoordGrootste smossers:
de ze beslist met “zonder
Plastieke legermannekes
twijfel de groep Taliban!”.
Poll van morgen: De meest enthousiaste leden

(stook de leiding dus om op jullie te
stemmen met de avondvergadering)

Vellukige Gerjaardag
Stijn Van Bijlen

Beter een geureke voor iedereen dan buikpijn voor
mij alleen! (Leidster Leen M.)

De mol

Dagelijks zal je in dit krantje een afbeelding vinden van
een mol. Vind je hem niet direct? Wie zoekt die vindt...

HET WEER
21°C

In de namiddag droger

DAGBLAD - DONDERDAG 7 JULI 2011 - Nr. 4

WWW.TAMUSEMENT.BE

Crisisvergadering!

Wist je dat...

Met de opperste spoed werd giste- Frans, nu moeten we eens een hartig woordje spreken...
ren een vergadering in het secretariaat gehouden. Wat Frans had gedaan kon echt
niet langer! De allerjongste onder ons, de groentjes, waren
namelijk verbolgen van het feit dat ze Frans binnen hadden zien fietsen! Tijdens de officiële vergadering, met griffier en al (tweede van rechts op foto), hadden de groentjes
Frans duidelijk gemaakt dat dit niet meer
aanvaard kon worden. Frans op zijn
Dit kan zo niet verder! beurt kon de groentjes de baas en wist
op slinkse wijze de groentjes om te kopen met snoepjes!
Wist je dat... BIS

Ikke? Een grote mond??

Aanslag op Taliban
verijdeld

Meest enthousiaste groep:

De grootste eters

Mark Cavendish heeft zijn eerste ritzege te pakken. De Brit won
de massaspurt voor een verrassende Gilbert en groene trui Rojas.
Thor Hushovd blijft leider.
De rit werd ontsierd door enkele valpartijen met Boonen en Brajkovic als slachtoffers. Boonen viel zwaar op zijn schouder.

totoestel van merk kodak

voor de duidelijkheid. Het afgeschoren
haar is bijgehouden en wordt per opbod
verkocht. Alle biedingen mogen doorgegeven worden aan Jelke van groep 5 die
deze gegeerde lokken heel de dag met
zich meedraagt. Ze
geeft ook aan dat de
VELLUKIGE GERJAARDAG
biedingen niet noodEmma Verwaest
zakelijk financieel van
Leen Vermeylen
aard moeten zijn.

Waar is de mol?

POLL VAN DE DAG

Poll van morgen:

Tour de France:

Groep 10 de Taliban is sinds dinsMOP VAN DE DAG
Jantje staat in de rij en zegt voortdurend: “Broem broem”. De juf
dag in bezit van de Tailibanrat
zegt: “Jantje stop”. Jantje zegt weer: “broem broem”.
‘Achi’. Gisteren was het even paDe juf zegt: “Als je dat nog een keer zegt dan ga je vanachter
staan”. Jantje weer “broem broem”. De juf zegt: “Jantje nu ga je
niek want er werd gefluisterd dat
vanachter staan.” Jantje:
deze was ontvoerd. De Taliban was
“Dat gaat niet, de motor is op!!”
hierom echter niet treurig, ze waren
(Integraal overgetypt van het berichtje in de brievenbus ;-) )
eigenlijk blij dat ze het beest niet
meer moesten onderGezocht:
houden. Tot hun gro- Een scheermes voor Stijn te ergernis bleek de rat enkel verhuist te
zijn geweest en nooit
echt ontvoerd. Nu kan ‘Achi’ gelukkig
van groep 8
nog op wat handjes
Eigenaar van een klein fo- gaan urineren.

Gunter Van Olmen heeft vandaag
de sprong gewaagd en zijn haar
kort geschoren. Van zijn hoofd...

Operation Knalkamp

SPORT

Terroristen in training

Oproep

Alez, geef ons een snoepje en we zwijgen erover

Jelke loves Julie

... er twee leidsters zijn met een
oranje sjaaltje die Kim heten?
... Frans best goed kan dansen?
... de boeferkes ontdekt hebben dat
valsspelen leuk is?
... groep 6 dik gewonnen heeft van
groep 7 met pleinspelen?
... Siebe en daan van groep 6 in hun
neus peuteren?
... Leider Toon van X6 kan jongleren en een zere teen heeft? Zoek het
verband... (en nee, niet het verband
rond zijn teen)
... Bram heel goed met muziek kan
werken?
... Seppe van Groep 10 een dwarf
is?
... Iedereen van groep 8 rechtstaand
kan plassen?
... Charlotte en Wietse miss en mister knalkamp zijn? A match made in
heaven?
... Stijn gechoqueerd was toen hij
werd gewekt door de zingende meisjes van groep 8?
... Stijn door het bed van Jeroen is
gezakt?
... Groep 10 de coolste leiding heeft?
... Miss Verstand gezocht is maar
niet gevonden?

... groep 9 in de streekkrant komt?
... de Lancelotjes gisteren een leidster vergeten
waren op uitstap?
... dat het vandaag Teek-away-day is? Controleer je
kinderen dus (vooral de jonste kinderen).
... de meisjes naar eigen zeggen gewonnen zijn met
t’is niet waar zei de Sooi?
... groep 7 er gisteren er heel sexy uitzagen?
... Linde/Leen hoogtevrees heeft?
... leider Rien zowel overdag als ‘s nachts veel
lawaai kan maken? (ronk ronk)
... Thijs van groep 8 droog is?
... Stijn van groep 8 een grijze baard heeft?
... Sara van groep 9 Stijn zijn baard kei sexy vindt?
... groep 10 een nieuw lid heeft? Het is klein, wit
en heet Achi.
... de keukenploeg groep 8 een heel toffe groep
vindt omwille van hun afwaskunsten?

HET WEER

22°C
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KKKK 22 is bijna finito Laatste editie
Nog een dagje alles geven, koppeltjes vormen, belachelijk veel mnm’s in je mond steken, ... en dan
zit er het er weer op. Gedaan met dansen, lachen, springen. Kijk eens rond jou... Voor hoeveel
van deze fijne en vrolijke vriendjes en vriendinnetjes duurt het nog misdadig lang eer je ze nog
eens ziet? [* nvdr. Kwestie van een emo-moment in de lassen *].
Uitgelezen moment om iedereen te bedanken die bakkes veel werk hebben gestoken in knalkamp zoals de keukenploeg, verpleging, de leiding, secretariaat. Ook diegenen die zich nog extra
wilden uitsloven: Lorenz voor de laatste-avond-quiz, Linde voor dans, thema en het Belang van
Knalkamp, themaploeg, duizendpoot Aloïs, ... (de puntjes zijn voor al diegenen waar we niet aan
gedacht hebben)

SPORT

Hushovd in de sprint.
Edvald Boasson Hagen Hushovd behoudt zijn
(Sky) heeft de zesde rit gele leiderstrui. Philippe Gilbert, die als
gewonnen. De Noor
zevende eindigde, blijft
was sneller dan Matin de groene trui.
thew Goss en Thor

Tour de FRANS:

Met spijt in het hart moeten we
afscheid nemen van onze
dierbare goudvis

Franske
Geef acht!

Wist je dat... BIS

... Inias en Seppe ‘s nachts stinken met hun
scheten?
... de Taliban het beu is om steeds van alle
soorten aanslagen beschuldigd te worden?

... Leider Lorenz van groep 11 een echt
beest is op alle vlakken? Van je geheime
bewonderaar ;-) ;-)
... groep 8 en 9 tien wist je datjes moesten schrijven voor hun één-tegen-allen?

... Lowie van groep 8 de beste stofzuiger ter
wereld is?
... de pre-kleuters, de groentjes, zo zeggen
ze zelf, emmers omkakken ipv omkappen?
... de groentjes wereldkampioen ‘in je
blootje plassen’ zijn?
... Raf en Fien van groep 3 miss en mister
hoe-vettiger-hoe-prettiger zijn?
... wist je dat de leiding van X6 de Frans
minder waard vinden dan 7 pannenkoeken?
... groep 8 de grappigste leider heeft (Thijs)?
... Sofie (groep 11) een flapperbed heeft dat
“floep” zegt. Melanie, Ellen & 7 anderen
vinden dit leuk

Speciaal voor hem, dit ontroerend gedichtje:
Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee
Je trotseerde storm en golven
alleen... je had de wind niet mee

Zes jaar geleden ging de eerste editie van het Belang
van Knalkamp ter perse. Deze ochtend ging de laatste
editie van de vijfde jaarging ter perse.
Het kan wel eens gemakkelijk zijn dat je nu de laatste
editie van het Belang van Knalkamp ooit leest! Naar
jaarlijkse gewoonte zal je moeten blijven hangen tot
volgend jaar om dit te weten.
Hoe dan ook zouden we ook dit jaar iedereen die mee
heeft gewerkt aan ons teerbeminnend krantje oerend
hard willen bedanken. Conreet: jullie voor het lezen
en binnen brengen van berichtjes, Linde Vancraenendonk, Aloïs Vanuytven en Dieter Van Den Bosch.

Wist je dat...

... Loewie, Bram en Thomas 1 uur op de WC hebben
gezeten voor één-tegen-allen?
... groep 6 losers zijn volgens groep 7?
... groep 7 zich de gee(i)lste groep vindt?
... Sacha, Jo, Lorenz en Sanne de beste leiding ooit zijn
volgens de jeugd van tegenwoordig?
... Glenn Hooyberghs zo goed als kaal is geworden door
Anke (groep 8) haar tondeuse-kunsten?
... de jeugd van tegenwoordig een speciale pluim willen
geven aan de verpleging?
... Marijn de beste leider is?

... Daan zijn vinger volledig in zijn navel past?

Vaarwel Franske het ga je goed...

Koken met cijfers
LiefHier zijn een paar
duizelingwekkende
jes en briefjes
keukenploeg(uit de postbus):
cijfers:
* Zondag: 800 curryworsten gegeten
* 500 bitterballen als
avondmaaltijd voor de
leiding

- Charlotte <3 Yentl
- Cisse is een echte hottie (Martje van
groep 7)
- Simon van groep 9 is lekker
- Koen van groep 7 zou op
Silke zijn en omgekeerd

In totaal op vijf dagen gegeten, gedronken en euh.. afgeveegd:
* Ong. 600 rollen wc-papier
* 450 liter melk
* 420 broden en 750 sandwiches
* 140 dozen hagelslag (er is per ongeluk 140
dozen ipv. 14 gekocht!)

Ontsluierd: het knalkamp mysterie!

Faceboek

Joren is nu het derde
kleutertje al dat
deze week een tand
verloor, het tweede
kleutertje waarbij het
de eerste tand was.

GEZOCHT

Nog wat verkleedkleren van ADHD die dringend
naar het secretariaat moeten gebracht worden.

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...

Hadden ze bij de samenstelling van de leidinggroepje zin in een grapje? Een autist binnen de organisatie die wel
heel erg van symmetrie houdt? Of is het puur toeval dat er wel
heel veel toevalligheden zijn bij, specifiek, de vrouwelijke leiding?
Wist je dat in beide ploegen met oranje sjaaltje zowel een Anke
als een Kim zit? En alsof het niet genoeg Anke’s zijn... wist je dat
De grootste eters:
er in beide ploegen met rode sjaaltjes ook een Anke als leidster zit?
Groep 8: Operation knalkamp En verder lopen er ook verdacht veel leiding met een ‘broske’ rond op knalkamp zijnde Gunter en Jeroen van Olmen, Jef Vang., Glenn H. en Frans.

HET WEER

POLL VAN DE DAG

22°C

