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 Interview van de dag met … 

Welkom! Bij deze willen wij jullie de gelegenheid geven om een open sollicitatie te sturen naar de 

interviewgroep.  

Ben jij iemand die graag in de spotlights staat, een tikkeltje narcistisch en de meeste punten met 

charisma naar binnen smokkelt?  

Denk je na deze vragen driemaal ja? Yes, dan zoeken wij jou! 

Sollicitaties graag per aangetekende brief sturen naar Daniëlle v.d. H. en Ralf B. Daniëlle vindt oranje 

een mooie kleur en Ralf geel. Daniëlle is vrijdag naar een bruiloft geweest en heeft bierviltjes 
gekregen.  

Voor ethische dilemma’s graag Oma Truus benaderen. Zij weet hier wel raad mee.  

“06-11 en de res wetse zelluf” 

 

Guten Tag! Durch Roos Hauben 

Ich bin Roos Hauben, kann sehr gut deutsch sprechen. Ich bleibe schade deze Jahr sitze auf die 4 

havo. Ich habe gut mein best getan. Aber das ist nicht geluckt. Ich gehe nachste Jahr strijden. Und ich 

habe noch eine Schwester, die ist die bettere und hogbegaafste from die Familie. Aber das macht mir 

gaar nichts out.  

 

Mit freundliche Grüße und doe die best auf die Schule. 

 

Roos Hauben (mit au) 

 

Nieuws van de 

vrijdagavond groep 

Traditiegetrouw is de Vrijdagavond het terrein 

van de oudste groep. Onder begeleiding van 

fietsmannen Bart en Grad vertrok het vijfspan 

leden al vóórdat de vrachtwagen was ingeladen 

naar het kampterrein in Overloon. Daar 

aangekomen werden ze vergezeld door Jordi en 

Luc die toch liever de comfortabele auto-met-

aanhanger kozen boven de fiets.  

 

Nadat de tent eindelijk was opgebouwd, was het 

tijd voor ontspanning. Na het vele roddelen en 

scheetjes laten, kreeg de groep honger. Er werd 

even een bezoekje aan de fourage in Venray 

gebracht. Enig nadeel was dat je de döner zelf in 

je pitabroodje moest stoppen.  

 

Slaapweetje van de oudste groep: 

 

Fee sliep op het veldbed van Rens, Rens sliep op 

het bed van Nikki, Nikki sliep op het bed van 

Fee. En Gradje? Die is toch maar in de auto 

gaan slapen…  

En na een heerlijke nachtrust at de leiding een 

bammetje en lag het vijfspan nog in bed! 

Lokaal nieuws:  
 
- Dit kamp scharrelen er wat processierupsen rond. Volgens de EHBO doet plakband wonderen.  

  Blijf er dus vanaf en meld je bij de EHBO als je er last van hebt (jeuk).  

- Het bos is kurkdroog. Waarschijnlijk zijn de ‘stoakmeisters’ dit jaar wéér werkloos.  

 

Spreuk van de dag door H. d. v. S. of TB?: 
 

 

‘’Alles op de werreld is unne petat, of ut is genne petat”. 
 

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

 

 

De zaterdagse menukaart: 
o Brudje mit saté (kumpt dit op tv?) 

o Of un brudje mit champignon-roomsaus 

o En thee of koffie naor keuze 

 HET WEER VANDAAG 

Rond de 20 graden, de Sirenevlag hangt slap, uit het 

noordwesten komt de wind, kracht 3.  Bewolkt met een 

waterig zonnetje. Luchtvochtigheid 50 %, regenkans is 

10%.  

 

Weersverwachting: 19 graden, licht bewolkt.  

 

Het grote zaterdagse 

kamp-opbouw spel  

Rond 09:00 uur, voor sommigen 09:10 of nog 

wat later, arriveerde de leiding + de op-een-na-

oudste-groep bij het clubgebouw om de lange 

tocht richting Overloon te ondernemen.  

Daar aangekomen bleek de oudste groep net 

wakker – althans zo zagen ze eruit. Met behulp 

van de nieuwe ‘sneldienst’ was de vrachtauto zo 

uitgeladen. Ook de grote hoeveelheid 

rolcontainers kon zo van de vrachtwagen de 

materialen- of fouragetent worden ingeduwd.  

Bovendien was de hulp van de handjes (en het 

zand) van Miel en Jelte vaak handig. Rond een 

uur of vier was dan ook het kampterrein weer 

spik en span. O nee, toch niet, de waterpomp lag 

nog in Lomm… 

Nadat ook die pomp met de bagage van de leden 

was gearriveerd, was het tijd voor de eerste 

gezamenlijke bik van kamp 2019.  

Helaas begon het na het eten flink te regenen. 

Voordeel is wel dat daarmee alle stof en zand 

ook weer is weggespoeld. Na nog een avondje 

gezellig kaarten en ‘Mölki’ gespeeld te hebben, 

was het tijd om de pitzak op te zoeken. 

Verschillende leiding zou op zondag immers per 

fiets nogmaals de lange tocht moeten 

aanvaarden… 

 

Wist u dat…? 

➢ Vraag-antwoord gesprekken 

aan Jelle Groetje niet zijn 

besteed 

➢ Mats de spits ‘afbeet’ wat teken 

betreft 

➢ De leiding gisteren hulp heeft 

gehad met het opbouwen van 

het kampterrein van een heuse 

klusploeg 

➢ Deze klusploeg de nodige 

klusjes heeft uitgevoerd met 

wisselend resultaat 

➢ De klusploeg ook zeker 5 kg 

Overloons zand mee naar huis 

heeft genomen 

➢ Daan H. definitief gezakt is voor 

zijn vrachtwagen rijbewijs 

➢ Mack G. nu al met rode kuiten 

rondkruipt 

➢ Het ‘aggregaat-gaat’ ook dit jaar 

weer de juiste lengte, breedte en 

diepte heeft bereikt 

➢ De ‘aggregaat-gaat-gravers’ daar 

weer (overdreven) trots op zijn 

➢ We ook dit jaar een HUDO met 

uitzicht hebben 

➢ Tim B. zijn navigatie apparaat 

automatisch bij de Mc Donalds 

Venray-Noord uitkomt als je 

‘kampterrein Overloon’ intikt 

➢ Als pinguïns konden vliegen, 

zouden ze overpowered zijn  

➢  


