
 D’n Weetsnor
          Bergense

 
Interview van de dag met Michelle Keltjens

Michelle,. 17 jaar, woonachtig in Lomm. Omstreeks 14:49 vond dit gesprek vandaag plaats. Ze is 
stellig over dat het glas niet halfvol, maar halfleeg is. De onderbouwing luidt: ‘
goed gedronken.’’ . Dat zal de komende week zeker goed komen met het warme weer. 
sterrenbeeld is ram, we hebben voor dit interview even de kar
loep genomen. Ongeduldig worden is een pré voor de ram, dit is bij Michelle al na 10 minuten. Na 
mindfulmommy.nl geanalyseerd te hebben, hebben we geconstateerd 
blijkt te zijn. Michelle was zeer zenuwachtig voor dit gesprek, waardoor 
antwoorden met zekerheid zijn gegeven. Daarnaast gaf Michelle aan dat ze Nick en Daniëlle 
zitten voor het kampbruidspaar. ‘’Super klef’’, dat wordt dus het nieuwe bruidspaar. 
Michelle! 

100% Ria of Maria quiz 

Ria en Maria gooien na dit kampjaar de handdoek in de ring, wie wordt de nieuwe Ria of Maria? Bij 
een 100% match sta jij volgend jaar in de fourage-tent. 
 
1. Koek of cake? 
2. Twee jaar zonder internet of zonder mobiel? 
3. Liefde van je leven of je vriendenkring? 
4. Curry of Mayonaise? 
 
Antwoorden graag voor jezelf houden! 

 

 

Nieuws van de 

vrijdagavond groep 

Vrijdagavond zijn we met de derde klassers 
richting het oude kampterrein in Weeze 
vertrokken. Na een vlugge fietstocht hadden we 
de tent snel staan en kon het kampvuur aan. 
Gezellig onder het genot van een gezond Turks 
hapje en drankje werd er gekletst rondom het 
kampvuur. Daarnaast zorgde Nicole v.d. K. voor 
gezellige muziek om de avond mee door te 
komen. Rond een uur of een vielen de ogen 
langzaam dicht en dwaalde de eerste al richting 
het velbed. 
Na een nacht vol muggen konden we toch nog 
heerlijk uitslapen. Wel zijn we wat eerder 
moeten verkassen, omdat er een andere groep 
graag op het Jan d’n duvel terrein wilde 
kamperen. 
Ondanks dat we vroeger waren vertrokken 
hebben we nog een sightseeing door de bossen 
van Bergen gehad, waarna we uiteindelijk bij het 
goede kampterrein aankwamen. 

  

Lokaal nieuws: Nieuwe HUDO’S!!!
 
Dit kamp hebben we een nieuwigheidje: we hebben 2 nieuwe HUDO’S, waar Sjors T. de nodige 
uurtjes in heeft gestoken. We spreken met BBQ-Max, die de taak op zich genomen heeft om de 
nieuwe HUDO’S op de juiste plek in het bos te parkeren. Max is behoorlijk trots op het resultaat, 
vooral de HUDO in de ‘jongensvleugel’ mag er volgens hem wezen. 

 
Tip van de dag door H.dv.jS: 
 

‘’Asse werk wils zeuke, mosse bej Taurus goan werken. Doar hebbe ze teminste 
10 banen’’. 
 

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

 

 

Het grote 

kamp

Klokslag 12 uur arriveerde een stoet auto’s
leiding
genaamd ‘Gemeentedennen’
scoutinggroep die de afgelopen 2 weken van het 
kampterrein gebruik maakte, was echter nog niet 
klaar
praktisch probleempje: waar laat je je auto als er 
aan de ene kant een grote t
het bos in komt, en van de andere kant een 
touringcar nadert? Hmm… Na enkele rondjes 
door de Bergense natuur gereden te hebben, 
konden we toch het kampterrein op en kon het 
grote Zaterdagse
start. 
vele leiding (en de soos
overeind. Tijd voor de bik. Na de bik was het 
tijd voor het 
speciaal voor leiding en soos. 
verschillende groepjes werden er twee 
pubquize
gedaan. Volgens vele leiding een prima 
avondvullend programma.
een gezellig
late uurtjes doorging, met dank aan de warmte 
van 2 HUDO
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Interview van de dag met Michelle Keltjens 

Michelle,. 17 jaar, woonachtig in Lomm. Omstreeks 14:49 vond dit gesprek vandaag plaats. Ze is 
stellig over dat het glas niet halfvol, maar halfleeg is. De onderbouwing luidt: ‘’dan heb je tenminste 

. Dat zal de komende week zeker goed komen met het warme weer. Michelle haar 
sterrenbeeld is ram, we hebben voor dit interview even de karaktereigenschappen van de ram onder de 

voor de ram, dit is bij Michelle al na 10 minuten. Na 
mindfulmommy.nl geanalyseerd te hebben, hebben we geconstateerd dat Michelle niet een echte ram 
blijkt te zijn. Michelle was zeer zenuwachtig voor dit gesprek, waardoor we niet weten of alle 

Daarnaast gaf Michelle aan dat ze Nick en Daniëlle wel ziet  
‘’Super klef’’, dat wordt dus het nieuwe bruidspaar. Dankjewel 

ar de handdoek in de ring, wie wordt de nieuwe Ria of Maria? Bij 

: Nieuwe HUDO’S!!!  

Dit kamp hebben we een nieuwigheidje: we hebben 2 nieuwe HUDO’S, waar Sjors T. de nodige 
Max, die de taak op zich genomen heeft om de 

Max is behoorlijk trots op het resultaat, 
vooral de HUDO in de ‘jongensvleugel’ mag er volgens hem wezen.  

‘’Asse werk wils zeuke, mosse bej Taurus goan werken. Doar hebbe ze teminste 

Wx étàxÜwtzáx ÅxÇâ~ttÜàM
o Brudje mit saté
o Of un brudje mit champignon
o En yogi, thee, chocomel of koffie naor keuze

HET WEER VANDAAG

Rond de 28 graden, de

uit het noord

met een waterig zonnetje. 

67 %, regenkans is 0.2 mm. 

Weersverwachting

Het grote zaterdagse 

kamp-opbouw spel  

Klokslag 12 uur arriveerde een stoet auto’s-met-
leiding-en-leden bij het Bergense kampterrein, 
genaamd ‘Gemeentedennen’. De Rotterdamse 
scoutinggroep die de afgelopen 2 weken van het 
kampterrein gebruik maakte, was echter nog niet 
klaar met inpakken. Hierdoor ontstond een 
praktisch probleempje: waar laat je je auto als er 
aan de ene kant een grote trekker met oplegger 
het bos in komt, en van de andere kant een 
touringcar nadert? Hmm… Na enkele rondjes 
door de Bergense natuur gereden te hebben, 
konden we toch het kampterrein op en kon het 
grote Zaterdagse-Kamp-Opbouw-Spel weer van 
start. Binnen enkele uren stond met behulp van 
vele leiding (en de soos-leden) het kamp weer 
overeind. Tijd voor de bik. Na de bik was het 
tijd voor het Grote Van Den Hombergh-spel, 
speciaal voor leiding en soos. Verbroederend in 
verschillende groepjes werden er twee 
pubquizen gehouden en minute-to-win-it spellen 
gedaan. Volgens vele leiding een prima 
avondvullend programma. Hierna volgde nog 
een gezellige avond, waarbij het feestje tot in de 
late uurtjes doorging, met dank aan de warmte 
van 2 HUDO-kisten. 

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

� Er nog geen Pokémon 

kampterrein zijn gesignaleerd

� De muggen 

zaken doen

� Sigaren stinken

� Het water in het zwembad nog 

doorzichtig is...

� Ook het Gamblen, een oude 

kamptraditie, dit jaar weer 

wordt uitgeoefend

� Familie Bouten een nieuw zwart 

schaap heeft

� Tim B. denkt dat k

natuurlijke 

muggen

� Er familieconflicten bij het 

kampvuur plaatsvonden

� Google maps niet werkt, de 

route naar de hulpleidingtent 

werd niet gevonden

� De oudste groep een 

voetgolfveld heeft aangelegd

� Tristan 

het klassement

� Tim in ’t Zandt een deurklink 

meeheeft?

� Bryan Linssen de pokémongym   

in  Lomm heeft.

� Sanne en Janneke nog steeds 

beste vriendinnen zijn

� Nick in dertig seconden al 

voorwerpen kwijt kan raken
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wtzáx ÅxÇâ~ttÜàM 
Brudje mit saté (kumpt dit op tv?) 
Of un brudje mit champignon-roomsaus 
En yogi, thee, chocomel of koffie naor keuze 

HET WEER VANDAAG 

graden, de Sirenevlag hangt slap, 

uit het noordoosten komt de wind.  Bewolkt 

met een waterig zonnetje. Luchtvochtigheid 

regenkans is 0.2 mm.  

 

verwachting: 27 graden, licht bewolkt.  

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

Er nog geen Pokémon op het 

kampterrein zijn gesignaleerd 

De muggen daarentegen goede 

zaken doen 

Sigaren stinken 

Het water in het zwembad nog 

doorzichtig is... 

Ook het Gamblen, een oude 

kamptraditie, dit jaar weer 

wordt uitgeoefend 

Familie Bouten een nieuw zwart 

schaap heeft 

Tim B. denkt dat kangoeroes de 

natuurlijke vijand zijn van 

muggen 

Er familieconflicten bij het 

kampvuur plaatsvonden 

Google maps niet werkt, de 

route naar de hulpleidingtent 

werd niet gevonden 

De oudste groep een 

voetgolfveld heeft aangelegd 

Tristan met 60 muggenbulten 

klassement aanvoert  

in ’t Zandt een deurklink 

meeheeft? 

Bryan Linssen de pokémongym   

in  Lomm heeft. 

Sanne en Janneke nog steeds 

beste vriendinnen zijn 

Nick in dertig seconden al 

voorwerpen kwijt kan raken 


