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Bericht van de vrijdaggroep 

Traditioneel mocht de oudste groep inclusief 

een aantal leuke leid(st)ers op vrijdagavond al 

richting het kampterrein. Nadat de tent snel 

gepakt was en de kinderen onder leiding van 

Screech op pad gingen, was het kamp officieel 

begonnen.  

Nadat de groep er exact twee uur over gedaan 

had om op het kampterrein te komen werd het 

tijd om de tent op te bouwen. We houden het er 

maar op dat de kinderen het al wisten dat we 

niet op het pad mochten slapen. Want 

inderdaad we werden weggejaagd en dus 

moesten we halsoverkop een nieuwe slaapplek 

zoeken. Gelukkig waren de Achterhoekers die 

nog op het terrein lagen gastvrij en mochten we 

ook onze tent op het kampterrein opbouwen. 

Helaas bleek dat de tentstokken en het zeil niet 

matchten en we dus een te groot frame hadden 

staan voor het zeil. De lieftallige leiding offerde 

zich op om aan de buitenkant of buiten de tent 

te gaan liggen. Een mooi begin van kamp 2015 

Overloon! 

 

 

 
Lokaal nieuws voorgeschoteld door Oma
 

Regen, boterhammen met leverworst, aggregaatgaat, tenten, blaadjes, takken, bomen, teken, heel veel 

opwaaiend zand en een HUDO. Over dat laatste willen we het graag even met u hebben. Een HUDO 

voor eenieder van ons bekend als Houd Uw Darmen Open is passé. Want wist u dat diezelfde HUDO 

die gebruikt wordt als buitentoilet ook een andere benaming kan krijgen? Ja, ja, ja, echt waar! 

Tijdens het dagelijkse Zweeds puzzelmoment van Ralf Bouten en Nicole Bugdoll werd er gezocht 

naar een andere benaming van een buitentoilet. HUDO paste niet en Houd Uw Darmen Open 

niet. Maar daar, het antwoord, latrine. Een latrine? Ja, een latrine. Dus voor de decadente 

kampganger onder ons is HUDO uit het woordenboek gegooid en wordt er latrine in opgeschreven. 

Een probleem, waar ligt de klemtoon… Is het Latrinûh of Latrineee?
 

Spreuk van de dag door H.dv.jS: 
 

‘Ut leave is net als ut zakmes van Rob, bot en eigendom van de staat’

Interview van de dag met Mick van Amerom
 

Mick, de tentpartner van Simon Wouters, was aan de beurt om samen met Neef Ralf in gesprek te 

gaan. Dit jaar was het eerste jaar dat Mick mocht opbouwen en hij het “aggregaatgaat”

heeft. Zijn constatering hierover was dat het erg vermoeiend maar ook amu

Mick bijkomen en even chillen wat hij erg vermakelijk vond. Zwemmen stond niet op zijn program 

want het water was te koud voor hem. Mick en Simon zijn erg goed op elkaar ingespeeld en hadden 

binnen no time een tentindeling gemaakt. Nu dat zijn zussies er niet zijn speelt onze Mick zelf de 

beschermheer over zijn neefjes. Het avondmaal bestond uit broodje met gehaktballetjes in satésaus of 

in zigeunersaus, Mick zijn voorkeur ging overduidelijk uit naar de zigeunersaus. Hij houd

voornamelijk van renspellen met een onderliggende gedachte. Jeroen vd H. en Trix worden volgens 

onze Mick het kampstel, want deze mannen kruipen wel erg dicht tegen elkaar aan als het over vuur 

gaat.  Over de vraag of dat pinguïns knieën hebben is Mick duidelijk

Hoe Mick zijn koffie drinkt? Nou, met beide handen. Als allerlaatste een tip van Mick; eet geen 

chocoladetoetjes liefs xoxo Mick v A. (en kusjes voor zijn zusjes)

Uitladen en opbouwen

Na op vrijdagavond de ‘nieuwe’ vrachtauto 

(een trekker

toe vol gestouwd te hebben met koelkasten, 

HUDO’s, stretchers

foerageartikelen, aggregaten, etc. etc., was het 

op zaterdagmorgen weer vroeg aantreden 

geblazen voor de trip naar Overloon. Nadat 

iedereen de weg gevonden had (of niet) werd 

de nog aanwezige scoutinggroep van het 

terrein verjaagd en kon beg

uitladen en opbouwen. Dit jaar hadden we de 

luxe van een extra haal

uitgevonden door Ed B. Hierdoor en dankzij het 

mooie weer, en dankzij het grote aantal leiding 

stond rond half 5 het kampterrein alweer 

helemaal overeind

mit

tijd om het zand, zweet en ander vettig greij af 

te spoelen in het heerlijk verkoelende 

Overloonse Schaartsven. Bij het invallen van de 

duisternis keert de rust terug op het 

kampterrein…
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voorgeschoteld door Oma’s trots 

tenten, blaadjes, takken, bomen, teken, heel veel 

opwaaiend zand en een HUDO. Over dat laatste willen we het graag even met u hebben. Een HUDO 

voor eenieder van ons bekend als Houd Uw Darmen Open is passé. Want wist u dat diezelfde HUDO 

als buitentoilet ook een andere benaming kan krijgen? Ja, ja, ja, echt waar! 

Tijdens het dagelijkse Zweeds puzzelmoment van Ralf Bouten en Nicole Bugdoll werd er gezocht 

naar een andere benaming van een buitentoilet. HUDO paste niet en Houd Uw Darmen Open ook 

niet. Maar daar, het antwoord, latrine. Een latrine? Ja, een latrine. Dus voor de decadente 

kampganger onder ons is HUDO uit het woordenboek gegooid en wordt er latrine in opgeschreven. 

h of Latrineee? Morgen het antwoord! 

 

‘Ut leave is net als ut zakmes van Rob, bot en eigendom van de staat’ 

Mick van Amerom (Özil) 

was aan de beurt om samen met Neef Ralf in gesprek te 

gaan. Dit jaar was het eerste jaar dat Mick mocht opbouwen en hij het “aggregaatgaat” gegraven 

hierover was dat het erg vermoeiend maar ook amusant was. ’S Avonds kon 

Mick bijkomen en even chillen wat hij erg vermakelijk vond. Zwemmen stond niet op zijn program 

want het water was te koud voor hem. Mick en Simon zijn erg goed op elkaar ingespeeld en hadden 

Nu dat zijn zussies er niet zijn speelt onze Mick zelf de 

beschermheer over zijn neefjes. Het avondmaal bestond uit broodje met gehaktballetjes in satésaus of 

in zigeunersaus, Mick zijn voorkeur ging overduidelijk uit naar de zigeunersaus. Hij houdt 

melijk van renspellen met een onderliggende gedachte. Jeroen vd H. en Trix worden volgens 

onze Mick het kampstel, want deze mannen kruipen wel erg dicht tegen elkaar aan als het over vuur 

gaat.  Over de vraag of dat pinguïns knieën hebben is Mick duidelijk. Ja, natuurlijk hebben ze die! 

Hoe Mick zijn koffie drinkt? Nou, met beide handen. Als allerlaatste een tip van Mick; eet geen 

chocoladetoetjes liefs xoxo Mick v A. (en kusjes voor zijn zusjes)    Wx étàxÜwtzáx ÅxÇâ~ttÜà
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HET WEER VANDAAG

Rond de 25 graden, de sirenevlag waait 

 

 

 

Weersverwachting

26 graden en 

Uitladen en opbouwen 

Na op vrijdagavond de ‘nieuwe’ vrachtauto 

(een trekker-met-oplegger ditmaal) tot de nok 

toe vol gestouwd te hebben met koelkasten, 

HUDO’s, stretchers, spelmateriaal, 

foerageartikelen, aggregaten, etc. etc., was het 

op zaterdagmorgen weer vroeg aantreden 

geblazen voor de trip naar Overloon. Nadat 

iedereen de weg gevonden had (of niet) werd 

de nog aanwezige scoutinggroep van het 

terrein verjaagd en kon begonnen worden met 

uitladen en opbouwen. Dit jaar hadden we de 

luxe van een extra haal-en-breng-service, 

uitgevonden door Ed B. Hierdoor en dankzij het 

mooie weer, en dankzij het grote aantal leiding 

stond rond half 5 het kampterrein alweer 

helemaal overeind. Na een lekker bammeke-

mit-un-gehaktbelke was het (voor sommigen) 

tijd om het zand, zweet en ander vettig greij af 

te spoelen in het heerlijk verkoelende 

Overloonse Schaartsven. Bij het invallen van de 

duisternis keert de rust terug op het 

kampterrein…    

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

� De trap van het aggregaatgat dit 

jaar een nieuwe 

gekregen

� Ditzelfde aggregaatgat gebouwd 

is op een Duitse bunker

� Ook de schaakclub

sigaar dit jaar weer is 

gesignaleerd

� Er op de ‘nieuwe’ vrachtauto 

toch best heel veel mee kan

� Onder de hulpleiding zich veel 

‘vreatbere’ begeven

� Er dit jaar een recordaantal 

luxueuze bedden door leiding 

en leden worden meegenomen

� Deze erg veel ruimte innemen in 

de vrachtauto

� De redactie het betwijfeld of 

deze nu echt wel b

� De leiding nogal moeite heeft 

met tandenpoetsen, de wasbak 

is gemaakt vo

� Luc dit jaar eindelijk is verwend 

met een stampot

� De meeste leiding er 

daarentegen van uitging dat Luc 

zich in quarantaine bevond

� Ook Ron Wem

zaterdagochtend aanwezig was 

� Dezelfde Wem

een jaarvoorraad eten hebben

� Er nog geen inteekgesprek 

geweest
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HET WEER VANDAAG 

Rond de 25 graden, de sirenevlag waait zwak.  

verwachting: mogelijk een bui; 24 tot 

en wat bewolking 

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

De trap van het aggregaatgat dit 

jaar een nieuwe look heeft 

gekregen 

Ditzelfde aggregaatgat gebouwd 

is op een Duitse bunker 

Ook de schaakclub-elite-met-

sigaar dit jaar weer is 

gesignaleerd 

Er op de ‘nieuwe’ vrachtauto 

toch best heel veel mee kan 

Onder de hulpleiding zich veel 

‘vreatbere’ begeven 

jaar een recordaantal 

luxueuze bedden door leiding 

en leden worden meegenomen 

Deze erg veel ruimte innemen in 

de vrachtauto 

De redactie het betwijfeld of 

deze nu echt wel beter liggen 

De leiding nogal moeite heeft 

met tandenpoetsen, de wasbak 

is gemaakt voor kniehoogte  

Luc dit jaar eindelijk is verwend 

met een stampot-feestmaal  

De meeste leiding er 

daarentegen van uitging dat Luc 

zich in quarantaine bevond 

Ook Ron Wemel op 

zaterdagochtend aanwezig was  

Dezelfde Wemel dacht dat wij 

een jaarvoorraad eten hebben 

og geen inteekgesprek is 

geweest 

 


