
 

 

Voormiddag:               Namiddag:              

 

 

Tijdens de late uurtjes ging de begeleiding  toch over tot het benoemen van een Dramaqueen, een aantal Para-toppers en The Leader of The Gang’

Haal vanavond jullie meest beestige kledijwant dan is het weer zover:DE KAMPFUIF

Namiddag:              Avond:  

 Ontbijt : broodmaaltijd 
 Middagmaal : pompoensoep, kip, chimichurriebloemkool met bechamelsaus of saladebar met als desserteclair. 
 Avondmaal :Foccacia met serranoham en tomaat

Tijdens de late uurtjes ging de toch over tot het benoemen van een Dramaqueen,  toppers en  The Leader of The Gang’ 

vanavond jullie meest beestige kledij maar boven,  want dan is het weer zover: DE KAMPFUIF vrijdag 
19-08-2016 

chimichurrie-aardappelen en met als dessert  een 
serranoham en tomaat.  



 

 

 
 JV heeft al zesmaal gegild.
 Ook gisteren heeft K3 nog fanmail ontvangen van de grieten van kamer G17.
 NF en FS zijn ervaren tooghangers.
 LB vond de chocoladegebakje
 Meisjes hou jullie klaar: LDV haalt op de fuif de player in zichzelf naar boven
 KVDB sprong iets te hevig op haar springbal waardoor 
 JVR mist zijn JP, en het is wederzijds
 SN speelt met wel heel speciale kaarten: harten, klaveren, koeken en dennenbomen
 Op de voorlaatste avond vindt CV eindelijk zijn eitje terug.
 Uit een wetenschappelijk onderzoek bij begeleiders blijkt

score van 3/7, maar we wacht

  

maal gegild. 
Ook gisteren heeft K3 nog fanmail ontvangen van de grieten van kamer G17. 
NF en FS zijn ervaren tooghangers. 

chocoladegebakjes met de weelmormen zeer lekker. 
Meisjes hou jullie klaar: LDV haalt op de fuif de player in zichzelf naar boven
KVDB sprong iets te hevig op haar springbal waardoor haar broek scheurde.
JVR mist zijn JP, en het is wederzijds. 

t wel heel speciale kaarten: harten, klaveren, koeken en dennenbomen
voorlaatste avond vindt CV eindelijk zijn eitje terug. 

onderzoek bij begeleiders blijkt dat de stand T/B geëindigd is met een 
score van 3/7, maar we wachten nog op de smaak van SK.  

 

Meisjes hou jullie klaar: LDV haalt op de fuif de player in zichzelf naar boven! 
haar broek scheurde. 

t wel heel speciale kaarten: harten, klaveren, koeken en dennenbomen. 
dat de stand T/B geëindigd is met een  


