
Spreuk van de dag H.d.v.S: 
 

‘Leever un klap op de hand, dan un klap met de plank’  
 
Ook iets te melden? Neem contact op met de mouw van de redactie.  

D’n Weetsnor 
Bergense kampeditie                    

Jaargang 4 nº 1 
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Van bos naar kamp 

Stipt 10:48:67 vertrok de leiding en de 2+ 
soos naar het kampterrein te Bergen. De 
vorige groep had alles netjes achtergelaten 
en zo kon onze week beginnen. Zoals altijd 
werden de taken goed verdeeld. Twee van 
de drie S vd H’s kregen te horen dat ze met 
RS en LP mee moesten helpen met 
eetzeilen ophangen. Na 4 jaar is een van de 
S vd H’s afgestudeerd terwijl de andere net 
zijn proefperiode heeft afgerond. Gelukkig 
voor hem hebben RS en LP hem het 
nieuws kunnen brengen dat hij volgend 
jaar door mag. De afgestudeerde S vd H 
gaat het hoger op zoeken en gaat voor een 
master: Coördinerend zeilenspanner. 
 
‘s Avonds toen de leiding en de soos zich 
rondom het vuur gevestigd hadden, kon de 
teambuildingactiviteit beginnen. Er kwam 
een schat tevoorschijn met een origineel 
draaislot eraan. De instructie moest door de 
deelnemers ontcijferd worden door 
verschillende soorten puzzels te maken. Na 
een paar uur flink het brein te laten kraken 
dacht een groep het antwoord te hebben. 
Na drie pogingen lukte het ze en mochten 
zij de trofee in handen nemen. 
 
Pas in de late uurtjes keerde de rust weer 
terug op het kampterrein... 

De redactie is er weer klaar voor!  

Met dit exemplaar van d’n Weetsnor openen we het redactioneel kampjaar van 2017. De inkt is 
gekocht, papier is aanwezig en daarmee gaan wij jullie ook deze week weer dagelijks voorzien van al 
het (niet zo) belangrijke nieuws. Sinds dit jaar kunnen de Wist Je Datjes™  ook ingevuld worden op 
een van de handige invulformulieren. Kijk wel even goed na voor welke dag je ze opschrijft. Alvast 
bedankt voor alle input en wij gaan er een journalistieke week van maken! 
 
OPROEP: Wij zoeken gastredacteuren voor een dag die de kampdag willen verwoorden in een eigen 
column. Interesse? Meld je bij de redactie, alvast bedankt!  
(Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.)  

Wx étàxÜwtzáx ÅxÇâ~ttÜàM 
o Goulash (of tomaten) soep 
o Broodje met saté of champignonroomsaus 

 
HET WEER VANDAAG 

Temperatuur: 23 graden. Luchtvochtigheid 

91%. Overdag blijft het droog terwijl er 

vannacht een druppel of veel kan vallen. 

 

Larpen op vrijdagavond 

De vrijdagavond begon al vroeg om de 
vrachtwagen in te laden. Nadat alles 
ingepakt was ging de oudste groep op pad. 
Met de tour de france in hun achterhoofd 
waren ze na een magere 01:20 uren 
gearriveerd op hun eenmalige slaapplek, 
het KonijnenKamp in Afferden. Vol 
verbazing kwamen ze erachter dat ze niet 
alleen waren. Voordat ze het terrein op 
kwamen viel Tristan iets opmerkelijks op: 
Er hing iets aan een boom. Ze kwamen al 
snel achter de conclusie dat er een 
Scoutinggroep nog een spokentocht had. 
Deze viel de oudste groep en de leiding 
gelukkig niet (heel erg) lastig. Andersom 
was wel het geval... 
 
’S avonds wordt er traditioneel bij de 
plaatselijke dönertent döner of pizza of 
ander vettig greij besteld. Ditmaal viel de 
eer aan leider Bart om de bestelling door te 
geven.  
Bart: “Met Ron Moonen. We komen het 
wel halen. Nee toch niet: kunnen jullie het 
komen brengen? We zitten ergens in een 
bos...”  
Antwoord: “Het bos is groot....” 
Bart: “ja...dat klopt?” 
Antwoord: “Dus....?” 
Bart: “We komen het wel afhalen...” 
Mandy: “� � �”  
 

Wist u dat…? 

� Sterren tellen niet erg meevalt 

� Er verschillende tekens van de 

Chupacabra opgemerkt zijn 

� Er illegaal gegokt wordt op 

spontaan omvallende bomen 

� Er dit jaar een HUDO is met een 

����� Uitzicht 

� Er zaterdagavond veel breinen 

gekraakt moesten worden 

� Bart B. Overweegt te gaan 

larpen bij scoutinggroep 

Franciscus te Leiden 

� De chocomelpakken vernieuwd 

zijn. 

� Dit kampterrein relatief smal is 

� De scoreborden dit jaar 

enkelvoud zijn geworden 

� Hiermee een bekende sport 

uitgeoefend kan worden 

� Een voorbijganger op een quad 

dacht Mats Verstappen te zijn 

maar recht in de maïs belande 

� De nieuwe bijnaam van Connor 

Cocky is  

� Bart B. Een beetje onzeker is 

aan de telefoon, waardoor de 

afhaalchinees het ook niet meer 

wist 

� S vd H 3 graag 360’s uitvoert 

met onze kruiwagens 

� Oudste groep jongens meer 

Lebensraum claimt rondom 

hun tent 

Mop + Raadsel van de dag 

Lopen twee kippen op straat, vraagt de een tegen de ander: Hoe gaat het met jouw kinderen? Heel 
goed: De een is advocaat en de ander een uitsmijter. 

Ik zit altijd op dezelfde plek maar reis toch de hele wereld rond...??? 


