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Jaargang 1 

Nieuwsflits 
Goor was vanochtend een 
halfuur te laat! Fashionably late, 
zullen we er maar van maken. 
Had zeker een drukbezochte 
show vannacht. 

Friesland terug in de strijd 
 

De Friezen hadden het moeilijk gisteravond. Bij het 
stemmen werd de competitie hen te zwaar. ,,We hadden 
afgesproken dat we op één themafiguur zouden 
stemmen, maar een paar deden dat niet”, zegt  Danique 
van de Avontuurlijke Freondinnen. De Friezen kwamen 
daardoor uit de race te liggen. Met gebogen (lachende) 
hoofdjes gingen zij naar bed. Maar vanochtend stonden 
zij weer strijdlustig op. Met ‘winnaarstrefbal’ wonnen ze 
hun plekje terug. ,,Als je werd afgegooid moest je naar de 
andere kant van het veld, totdat iedereen daar stond”, 
vertelt Danique enthousiast. Friesland, go for it! 

,,Het is in harmonie met de natuur” 
Jacquelien in gesprek met afvaller Oboema. 

 
Teruggetrokken, zielig en alleen staat Oboema naast de menigte 
bij de speluitleg deze morgen. 
Gelukkig is er nog één fan die hem een pepermuntje aanbiedt. 
 
Kun je de klap van gisteravond een beetje 
verwerken? 
Ik heb weer even gemediteerd en ben tot mezelf 
gekomen. Het is beter zo. Het is in harmonie met de 
natuur. 
Heb je wel eens gedacht je haar kort te knippen? 
Nee! Je moet de natuur zijn werk laten doen. 
Wat is je favoriete yogahouding? 
Ondersteboven, leunend op m’n armen in 
kleermakerszit. 
Heb je een computer thuis, om natuurlijke dingen 
op te googlen. 
Nee, natuurlijk niet. Dat kan ik toch gewoon buiten 
zien? 
Kom je nog even langs bij de sluiting? 
Misschien wel. 

Sport 
Het was een spannende nek-
aan-nekrace in de Eilandrace 
voor Schildpadden 2008, die 
afgelopen vrijdag begon. 
Turbo wist in de laatste uren 
nog net Turtle en S’Paddie in 
te halen en eindigde dus op de 
eerste plaats! Daarbij vestigde 
Turbo een nieuw record: 52 
uur, 47 minuten en 13 
seconden. 

De beste WC-praat 
 

,,Hèhè, wat een dag zeg, en wat een lekker begin. 
Effe nog uitrusten op die pot. Bijkomen van 
vannacht.” 
,,Grrrr… dat is de kracht van de Derja!” 
,,Meld je nu aan voor de Dixi-fanclub! 
www.dixifanclub.nl” 
,,Tokio Hotel is slecht.” 
,,  = in the air” 
,,Gek, ik/jij praat” 
,,Ik heb een blote Nijntje van Bruna!” 
,,Ooit opgevallen hoe sfeervol het plafond is? ☺” 
,,Wij  WC’s” 
,,Wop top mop, WC’s zijn top!” 
,,Bomen zijn relax” 
,,Hé meiden, dit briefje hangt te hoog als je net 
lekker zit.” 
,,Frank, vraag Anouk ten huwelijk! Xje je lieve 
scouts”

Bedankt 
De Emo’s uit 
Noordwijkerhout 
(Friesland) waren 
tijdens de 
voorbereiding bij de 
boodschappen het 
lijstje vergeten! Ze 
wisten alleen nog 
hamburgers en lange 
vingers mee te 
nemen. Daarom 
willen zij hun buren 
Kimball O’Hara 
bedanken voor alle 
spullen die ze hebben 
mogen lenen. 



De Generaal heeft toch een strategie! 
Rianne in gesprek met de Generaal. 

 
Hoe vind je het dat je niet bent afgevallen? 
,,Ik vind het geweldig, het is wel een beetje onverwacht” 
Welke strategie heb je nu om te gaan winnen? 
,,Brabant is heel royaal en ik zorg ervoor dat ze dat ook blijven. Ik 
sluit dealtjes met ze, maar verder wil ik er niks over loslaten” 
Wat is je favoriete manier om te ontbijten? 
,,In uniform” 
Wat was je eerste ervaring in het leger? 
,,Voordat ik in dienst ging, was ik bij de open dag van de luchtmacht. 
De orde en regelmaat spraken me wel aan.” 
Wie denk je dat er voor staat en waarom? 
,,Goor vanwege z’n geile roze pak. Hij kan de kinderen s’ ochtends 
wakker maken met komkommer.” 
Heb je nog wat toe te voegen aan dit interview? 
,,Mogen de beste winnen” 
De generaal staat op en gaat naar Goor toe. Ze staat wat met hem te smoezen en 
zegt dan:  
,,Je moet uitkijken voor Bob-O. Hij gaat voor zijn eigen succes.” 

         
 

 

Een zonnig afscheid allemaal! 
 
,,We vonden het ontzettend leuk om het kampkrantje te 
maken! Het leukste waren de reacties van jullie. Hopelijk tot 
volgend jaar!” 
 

The Sunny Times Redactie 
Rianne, Linda, Maaike & Jacquelien

Bob-O over roddelende Goor en 
Generaal 

 
Als we Bob-O confronteren met de 
roddel dat hij alleen voor zijn eigen 
winst zou gaan, reageert hij: ,,Kijk, ik 
begríjp natuurlijk dat Goor en de 
Generaal zich aangevallen voelen 
door mijn toenemende populariteit. 
Maar zelf proberen ze deelnemers 
ook om te kopen door ze stomme 
lampjes en worstjes cadeau te geven! 
Ik maak me geen zorgen, de 
deelnemers zien zelf ook wel in dat 
zij aan het sjoemelen zijn.” 

3x Hoera! 
Voor onze geweldige 
kookstaf Leendert en 
Guido! Jullie hebben 

ons een geweldig 
culinair weekend 

bezorgd. Bedankt! 
Boodschappen 

Wat is er dit weekend 
doorheen gegaan? 

 
72 liter Chocolade- 
melk 
30 pakken 
Bastognekoeken 
41 kilo Kaas 
57 liter Melk 
200 sets Plastic Bestek 
200 sets Plastic Borden 
1100 Plastic Bekers 
50 rollen WC-papier 
1,5 kilo Vegavlees 
680 Broodjes 
350 Hamburgers 

Wel thuis iedereen!


