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 Interview van de dag met Freek W…….n 

Hi! Ralf interviewt Freek. Waarom zit je met de rug naar de vragensteller? Dat is makkelijker.  
Wat ga je volgend jaar doen met school? 4 Havo, Economie en Maatschappij. Vakken zijn wel leuk 

om te doen. Met voetbal, vind je jezelf goed? Ja, ik ben de beste. De verhouding met Pip is goed, beter 

dan met Rens. Rens is niet zo’n verzorger. Freek heeft niet één beste vriend. Hij heeft meerdere 
vrienden, zoals Tijn, Bram en Daan E. Die woont in Roermond en Venlo. De vrienden van Rens zijn 

…vrienden. Leukste nicht? Niet uit te kiezen, ook niet uit de neven. Als je jezelf op schaal 1-10 moet 

zetten, hoe? Freek: als een 6. Naar 7? Nee niks veranderen. Freek weet niet nog wat hij later wil doen. 
Speel je pokemon go? Nee. Houden zo! Volgend jaar kamp? Nee waarschijnlijk niet. Waarom niet? 

Eerst voetbal, dan school, dan werk. Voor bekenden bij Clevers zijn de bolletjes groter. Daarna club, 

dan Pip. Maar toch verzorgt Rens hem slechter. Vindt voetbal echt leuk. Geen basketbal of 
Midgetgolf, nou misschien voor erbij.  

Iets met een gat in een pringlesbus. Aanbevelenswaardig voor ‘hoe overleef ik de brugklas’. 

Achterneef is Milan, goede band. Volgend jaar speelt Freek in de A met Jelle en Daan E. die in 
Roermond woont. Waarom heb je 2 vriendengroepen? Niet omdat Freek extra populair is. Mats 

verzint ook een vraag voor Freek: duurt erg lang: Waar heb je vorige week het meeste gebruik van 

kunnen maken nu Rens niet in de buurt was? Eten en de playstation.  
Kiezen: Bart Ralf of Tim? Ralf. En is Bart de vraag zou stellen, nog steeds Ralf als uitkomst.  

Volgend jaar wordt papa Ton de nieuwe prins.  

Weet Freek het verschil tussen een sportbroek en een sportlegging? Ja een sportlegging zit strakker. 
Wat heeft Freek aan? Een sportlegging. Maar Rens is niet meer ‘Kuus’. Ralf gaat nog een tijdje door 

maar de kwaliteit van de vragen wordt er niet beter op.  
 

Stel, je zou bij de provincie werken en er komt weer hoogwater. Wat is het eerste dat je zou doen? 

Freek: “Arce onder laote loepe”. Freek bedankt voor je tijd! 
 

 

Nieuws van de 

vrijdagavond groep 

Traditiegetrouw vertrok de oudste groep 

clubverlaters – dit jaar bestaande uit 4 heren – 

na het inladen van de vrachtwagen op de fiets 
richting het kampterrein, begeleid per VW Polo 

en Renault Clio door de leiders Bart B. en Daan 

H.  
 

Na aankomst hebben de 4 heren, naar wij uit 

betrouwbare bron vernomen, tot 23:00 uur werk 
gehad om de tent op te bouwen. Waarna de 

veldbedden pal naast het witte verblijfstation 

werden neergezet. Wat heb je nodig voor een 
kampvuur? Halsoverkop vergaten de leiders het 

gas in de aansteker bij te vullen, waardoor men 

naar een donkere leegte moest staren. Waar in 
Wellerlooi kun je terecht met dit probleem? 

Gelukkig kreeg de oudste groep en de leiding 

hulp van zustervereniging Scouting de Loi. 
 

Met het aangestoken kampvuur ging de 

vrijdagavond-gang de nacht in, en werden fris en 
fruitig wakker om mee te helpen met het grote 

zaterdag-middag-opbouw-spel. 

What happens on vrijdag-nacht, stays on 
vrijdag-nacht… 

Lokaal nieuws:  
 
- Dit kamp mag er eindelijk weer ‘gestôkt’ worden 
- We hebben dit jaar een heuse douchetent met, volgens de geruchten, zelfs warm water 

- Tenslotte is er bij de HUDO’s zelfs stromend water aanwezig; met dank aan de materialenman 

 

Spreuk van de dag door #BB’94: 
 

 

‘’Kracht komt niet vanuit hetgeen je kunt, het komt vanuit het feit dat je gedaan 

hebt waarvan je ooit dacht dat je het niet kon”. 
 

 
 
 
 

De zaterdagse menukaart: 
o Brudje mit tomate gehaktbêlkes 

o Un kupke ôverheerlijke tomate soep 

o En thee of koffie naor keuze 

 HET WEER VANDAAG 

Rond de 25 graden, de Sirenevlag hangt slap, uit het 

zuiden komt de wind, kracht 2.  Bewolkt met een 

waterig zonnetje. Luchtvochtigheid 50 %, regenkans is 

90%. 6 uur zon vandaag.   

 

Weersverwachting: 24 graden, droog. Later in de 

avond mogelijk (onweers)buien.   

 

Het grote zaterdagse 

kamp-opbouw spel  

Klokslag 12 uur in de middag vertrok de leiding 

met auto’s, caddy’s, busjes en de Moex-Mobiel 
en uiteraard de vrachtwagen-met-oplegger 

combinatie van een niet nader te noemen 

plantenkwekerij, naar het ‘Hazelworm’ 
kampterrein ien de Loi. Met hulp van 6 grote 

plantenkarren was de vrachtwagen snel in- en 

uitgeladen. Vervolgens kon het grote 
opbouwspel beginnen. Dit jaar met 7 tenten voor 

de leden, 4 tenten voor de leiding, 1 

materialentent, 1 fouragetent, 1 zit- en 
eetgelegenheid tent, 4 hudo’s en een (pas op 

zondag opgebouwde) douchetent. Aan het eind 
van de middag stond ook ons verfrissende 

(modder)zwembad weer overeind. Na een keer 

op-en-neer naar Lomm gereden te zijn voor 
extra ‘hieringe’, stond tegen half 7 het kamp 

weer overeind en kon de opbouwcrew genieten 

van een heerlijk gehaktballetje in tomatensaus 
met een tas soep. De dag werd afsloten met een 

beerpong activiteit waarbij duidelijk werd dat de 

soosleden tot meer richtvermogen hadden dan de 
aanwezige leiding…. 

 

En het bleef ’s nachts nog lang onrustig op het 
kampterrein.      

 

Wist u dat…? 

➢ De oudste groep weer eens geen 

idee had waar het kampterrein 

lag (en Wellerlooi ook niet) 

➢ Er dit jaar geen aggregaatgaat 

gegraven is 

➢ Wij dit een gemiste kans vinden 

➢ Er wel een heuse douchetent 

met warm water is 

➢ Het subsidieloket via Ralf B. 

weer geopend is 

➢ Aanvragen in tweevoud 

ingediend kunnen worden (en 

geld lenen kost geld) 

➢ Dit jaar de oplegger met inladen 

van de kampspullen gekoeld 

werd tot een heerlijke 10 °C 

➢ De flessen DEET dit jaar weer 

niet aan te slepen zijn 

➢ Muggennesten niet aan Niels T. 

besteed zijn 

➢ Ria nog altijd het laatste woord 

heeft in de familie Bouten 

➢ De golden Hearring (haring) in 

Lomm achter gebleven is 

➢ Het aantal qua-ran-tain-e 

gevalletjes al op ‘2’ staat 

➢ Oranje wortels niet groen zijn 

➢ Bart B. zijn rol als 

‘autocorrecteur’ erg goed bevalt 

➢ Het Algemeen Beschaafd 

Lomms dit kamp daarmee weer 

is veiliggesteld 


