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Pioniers op vrijdagavond 

Met het aanslepen van koffers, stretchers, 

hangmatten en de nodige andere zoempf, 

begon vanaf 19 uur ’s avonds het traditionele 

inladen van de vrachtauto. Nadat iedereen zich 

ervan verzekerd had dat toch echt alles tot en 

met het kleinste afwasteiltje is ingeladen, 

vertrok de oudste groep onder leiding van 

Schreech aka Skaak aka Dennis P. op de fiets 

richting Weeze-kampterrein. Na enige 

omzwervingen raakte de groep verdwaald in de 

bossen rond de Wellsche hut. Gelukkig voerde 

een klein mountainbike paadje alsnog naar de 

achteringang van het kampterrein. Aldaar 

aangekomen zat de overige leiding al 

gemoedelijk rond het kampvuur. Het leek erg 

gezellig totdat bleek dat de tenten ook nog 

opgezet moesten worden…waarbij vermeldt 

dient te worden dat 4 dames toch echt 3x 

minder tijd nodig hebben om een tent op te 

bouwen, dan 8 heren! Gelukkig maakte een 

broodje döner in de nachtelijke uurtjes veel 

goed. 

Lokaal nieuws  

Er zijn nog steeds geen (3??) teken gesignaleerd op het kampterrein.. Verder zijn er weer genoeg 

faciliteiten aanwezig op kamp zoals het volleybalnet, het zwembad (zonder water) en de 

is opgevallen dat de Sirene truien in de smaak vielen bij de leidi

oude hoed zal hij morgen weer opdoen. Verder is er ook genoeg gegambeld.. Dit spel is nog bekend 

van voorgaande jaren. Ook is er genoeg gesjort op kamp. Verder was er een discussie over het aantal 

tafels in de fouragetent.  Sven is als paus ingewijd. Het werd heel wit bij het kampvuur

 

Column: Het aggregaat-gat-graven
 

Het graven van het aggregaat-gat is een kunstwerk op zich. Onder leiding van 2 ervaren 

kunstenaars (ja zo mag je ze echt wel noemen) graaft een ploeg van 8 tot 10 mensen in een uurtje of 

3  à 4 een gat van 2 meter breed, 5 meter lang en 75 centimeter di

dekzeil gespannen, om zo mogelijke nattigheid van boven, en dus een onregelmatige 

stroomvoorziening, te voorkomen. Speciale aandacht wordt besteed aan de trap, de

het gat. De treden worden uitgevoerd in aangestampte aarde, en verstevigd met houten planken. 
 

Ook iets te melden? Neem contact op met de mouw van de redactie.  

    

Interview van de dag met Sanne `Zus´

Dit is Sanne haar tiende jaar als leidster, daarvoor was ze al 8 jaar mee

aantal keer met heimwee naar huis gegaan. Het fobieënspel vond ze helemaal het einde, daarna

vond ze strategiespellen ook geweldig om te doen. In het interview stelden we haar een aantal vragen: 

Kun je het kampvuur aanmaken? Een adequate ja volgde hierop. Als je een hele dag i

vertoeven, met wie zou je dit dan het liefst willen doen? Stan en Nikki, want dit is wel gezellig. Verder 

de vraag wat ze van vandaag vond. Hierop volgde het antwoord: De eerste tent

dankzij Bram en Max. De ambiance aan de dag vindt ze het mooiste. Op de vraag: Wat zijn de 

vereisten voor een goed leiderschap? Antwoordde Sanne: verantwoordelijkheid, assertiviteit, inzicht, 

behulpzaamheid, sociaal en een vleugje humor. Als potentieel bruidspaar van de week ziet ze Ralf B. 

en Floor vd H. wel verschijnen. Verder wil ze alle kampgangers meegeven om te genieten.

 

Opbouwen! Opbouwen!

Zaterdagmorgen 9 uur stipt s

allemaal weer, om de oudste groep en enkele 

leidin

Eenmaal aangekomen, vroegen we naar de 

spannende verhalen van de avond ervoor. Max 

K. had voor zwarte piet gespeeld met servetjes 

en vorkjes. En de döner van de Bergse 

shoarmatent 

de vr

beginnen met uitladen. Dit was snel gebeurd en 

toen was er alweer de eerste pauze.  Nadat de 

eerste tenten waren op

tweede pauze.

opbouwen van de tenten enzovoorts, kwam al 

snel d

op de i gezet en ook het zwembad werd paraat 

gemaakt. Zo was het kampterrein in Weeze in 

een krappe zes uur opgebouwd. Hierna volgde 

een heerlijk maal en een voorspoedige

avond.

vermoeidheid de oogjes weer toe en keerde een 

diepe rust terug op het kampterrein…
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esignaleerd op het kampterrein.. Verder zijn er weer genoeg 

faciliteiten aanwezig op kamp zoals het volleybalnet, het zwembad (zonder water) en de pomp. Ook 

irene truien in de smaak vielen bij de leiding. Gido heeft een nieuwe pet, zijn 

oude hoed zal hij morgen weer opdoen. Verder is er ook genoeg gegambeld.. Dit spel is nog bekend 

van voorgaande jaren. Ook is er genoeg gesjort op kamp. Verder was er een discussie over het aantal 

t werd heel wit bij het kampvuur… 

graven 

gat is een kunstwerk op zich. Onder leiding van 2 ervaren 

kunstenaars (ja zo mag je ze echt wel noemen) graaft een ploeg van 8 tot 10 mensen in een uurtje of 

3  à 4 een gat van 2 meter breed, 5 meter lang en 75 centimeter diep. Boven het gat wordt een 

zeil gespannen, om zo mogelijke nattigheid van boven, en dus een onregelmatige 

, te voorkomen. Speciale aandacht wordt besteed aan de trap, de grande entree tot 

worden uitgevoerd in aangestampte aarde, en verstevigd met houten planken.  

Sanne `Zus´ 

Dit is Sanne haar tiende jaar als leidster, daarvoor was ze al 8 jaar mee geweest als lid. Maar een 

naar huis gegaan. Het fobieënspel vond ze helemaal het einde, daarnaast 

In het interview stelden we haar een aantal vragen: 

Kun je het kampvuur aanmaken? Een adequate ja volgde hierop. Als je een hele dag in een tent moest 

vertoeven, met wie zou je dit dan het liefst willen doen? Stan en Nikki, want dit is wel gezellig. Verder 

de vraag wat ze van vandaag vond. Hierop volgde het antwoord: De eerste tent stond al vlot, mede 

ze het mooiste. Op de vraag: Wat zijn de 

voor een goed leiderschap? Antwoordde Sanne: verantwoordelijkheid, assertiviteit, inzicht, 

behulpzaamheid, sociaal en een vleugje humor. Als potentieel bruidspaar van de week ziet ze Ralf B. 

en Floor vd H. wel verschijnen. Verder wil ze alle kampgangers meegeven om te genieten.    
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HET WEER VANDAAG

Min. 16 en max. 21, de sirenevlag waait nihil. 

 

 

 

Weersverwachting

23 graden en 

Opbouwen! Opbouwen! 

Zaterdagmorgen 9 uur stipt stonden we er 

allemaal weer, om de oudste groep en enkele 

leiding te vergezellen op het kampterrein. 

Eenmaal aangekomen, vroegen we naar de 

spannende verhalen van de avond ervoor. Max 

K. had voor zwarte piet gespeeld met servetjes 

en vorkjes. En de döner van de Bergse 

shoarmatent bleek niet te kanen. Al snel kwam 

de vrachtwagen met aanhanger en konden we 

beginnen met uitladen. Dit was snel gebeurd en 

toen was er alweer de eerste pauze.  Nadat de 

eerste tenten waren opgebouwd volgde de 

tweede pauze. Snel doorgaand met het 

opbouwen van de tenten enzovoorts, kwam al 

snel de laatste pauze. Hierna werden de puntjes 

op de i gezet en ook het zwembad werd paraat 

gemaakt. Zo was het kampterrein in Weeze in 

een krappe zes uur opgebouwd. Hierna volgde 

een heerlijk maal en een voorspoedige WK 

avond. Na twaalven vielen bij velen van 

vermoeidheid de oogjes weer toe en keerde een 

diepe rust terug op het kampterrein…    

Wist u dat…?Wist u dat…?Wist u dat…?Wist u dat…?

� Bram R. 

bevond, maar tegelijkertijd hier 

ook gebruik 

� Op de heenweg vrijdags borden 

werden getikt en Screech

hiervoor op het matje moest

� Beter de gewone route dan de 

mountainbike route gepakt kan 

worden

� De döner en shoarma niet 

een geheel aankwam op het 

kampterrein, restjes zijn nog 

zoek 

� De döner niet te pruimen was 

(verdachte asfaltsmaak)

� Het WK ook live! 

te zien was in Weeze

� Familie va

grote getale

kampterrein

� Ook de leiding op 

zaterdagochtend een pitstop 

nodig had

� Het na de Schotse kilt, nu 

wachten is op de (opvouwbare?) 

doedelzak

� Ralf, Davy en Sven nog ni

wisten wat een sjortouw is

� Bananen krom zijn, omdat die 

naar het licht toe groeien

� Het volleybalnet op 

kinderhoogte hangt
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Broodje met:Broodje met:Broodje met:Broodje met:    

Gehaktballetjes in StGehaktballetjes in StGehaktballetjes in StGehaktballetjes in Stroganoffsausroganoffsausroganoffsausroganoffsaus    

Kip met champignonroomsausKip met champignonroomsausKip met champignonroomsausKip met champignonroomsaus    

HET WEER VANDAAG 

Min. 16 en max. 21, de sirenevlag waait nihil.  

verwachting: mogelijk een bui; 16 tot 

en wat bewolking 

Wist u dat…?Wist u dat…?Wist u dat…?Wist u dat…?    

Bram R. zich in het HUDO gat 

bevond, maar tegelijkertijd hier 

ook gebruik van werd gemaakt 

Op de heenweg vrijdags borden 

werden getikt en Screech 

hiervoor op het matje moest 

Beter de gewone route dan de 

mountainbike route gepakt kan 

worden 

De döner en shoarma niet  in 

geheel aankwam op het 

kampterrein, restjes zijn nog 

De döner niet te pruimen was 

(verdachte asfaltsmaak) 

Het WK ook live! (in zwart-wit) 

e zien was in Weeze 

Familie van den Hombergh in 

grote getale aanwezig is op het 

kampterrein 

Ook de leiding op 

zaterdagochtend een pitstop 

nodig had 

Het na de Schotse kilt, nu 

wachten is op de (opvouwbare?) 

doedelzak 

Ralf, Davy en Sven nog niet 

wisten wat een sjortouw is 

Bananen krom zijn, omdat die 

naar het licht toe groeien 

Het volleybalnet op 

kinderhoogte hangt 

 


