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De afbeelding
hiernaast is een
creatie van de
deelnemers uit
Terneuzen.
Wat een mooie
mallemolen
hebben zij
getekend zeg!

Gisteren kwamen de
vrijwilligers van het
Kamp van jullie
kookkunsten genieten..
Nu is het altijd fijn
als gasten een
aardigheidje
meenemen. En dat
hebben zij gedaan. Wij
hopen dat jullie blij
zijn met de met logo
bedrukte bidon. En
wij hopen dat wij
nog eens bij jullie
mogen eten! Niet
alleen omdat jullie zo
lekker gekookt hebben,
maar vooral vanwege
de gezelligheid aan
de tafels in alle
Kampementen.

Nou weet de redactie
van deze krant ook wel
dat jullie er een druk
programma op na houden.
Maar mochten jullie toch
zin, tijd en gelegenheid
hebben om een leuke
bijdrage te leveren aan
deze krant, dan staat er
op de Stoep een
brievenbus met het woord
‘Kampkrant’ erop
geschreven. (Deze
brievenbus lijkt verdacht
veel op een vierkante
houten kist. Een mop
vinden wij bijna altijd om
te lachen of misschien
heeft de mentor of de
mentrix wel een hele
rommelige tent waarover
je iets kwijt wilt.
Vergeet je niet je naam
erbij te zetten?!

Wat krijg je als je een olifant kruist
met een mol?
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Serieuze hopen in de tuin.
tuin......
Heel ver hier vandaan, is er een bos, met veel wilde dieren. Midden in
het bos staat een winkeltje, met een hele lange rij. Achterin de rij staat
een irritante wolf. Die wolf ziet aan zijn rechter zijde een mol voorbij
gaan, waaruit volgt dat de wolf hem bij zijn kraag pakt, een tik op zijn
hoofd geeft en zegt: "Jij bent achter mij, vriend!"
De mol is een beetje versuft, de rij is inmiddels langer geworden. De
mol probeert het maar aan de linker kant van de wolf. Heel
voorzichtig loopt hij op zijn tenen. Maar nee hoor, de wolf ziet hem in
zijn ooghoeken en gaat als een beest tekeer en smijt hem terug aan het
einde van de rij.
De mol ziet het niet meer zitten, maar wil het nog 1 keer proberen. Nu
moest de mol iets anders bedenken. Als hij nou snel over die gasten zou
springen, zou het dan lukken? Snel springt de mol over alle dieren
heen en komt tot zijn verbazing voorbij de wolf. De mol springt door tot
aan de beer voorop, die moet ie wel van opzij passeren want die is
gewoon te groot.
De hongerige beer, die extra vroeg op is gaan staan voor zijn eerste
ontbijt, ziet de mol van links passeren. Zonder te aarzelen geeft de beer
een elleboog in de mol zijn gezicht, geeft nog een paar rake klappen, en
smijt hem terug naar het einde van de rij.
De mol ziet het helemaal niet meer zitten en zegt: "Nou zeg, ik denk
dat ik het winkeltje maar niet ga openen vandaag!"

