
Opmerking van de dag: 
 

‘Waar moet ik je gat graven?’ 

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

De vroege vogels van de leiding en de soos 

vertrokken zaterdagochtend om 09:34 naar 

het kampterrein in Well/Bergen/Weeze 

(zelf invullen). Nadat de vrachtwagen was 

leeggeladen, was het kampterrein snel 

opgebouwd met veel pauzes en het 

introspel van DJ Sam R. De leiding werd ‘s 

avonds met een kampquiz spel vermaakt. 

De (ex)leden van de Lommse harmonie 

waren duidelijk in het voordeel, aangezien 

zo ongeveer alle marsen en andere deuntjes 

van de afgelopen 10 jaar voorbij kwamen.  

 

 

Moppen +  

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. 

Sommige mensen zijn als wolken: als ze 

weggaan, is het een mooiere dag. 

Ik zit altijd op dezelfde plek maar reis toch de 

hele wereld rond...??? 

 

 
De redactie is er weer klaar voor!  

Met dit exemplaar van d’n Weetsnor openen we het redactioneel kampjaar van 2018. 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.)  

De zaterdagse menukaart: 
o Tomatensoep 

o Broodje warm vlees (saté of roomsaus) 

 
HET WEER VANDAAG 

Temperatuur: 28,76 graden. Luchtvochtigheid 

0,000%. Overdag blijft het droog terwijl het `s nachts 

ook droog bleef. 

 

Vrijdagavond discoavond 

Traditioneel start de ‘echte’ kampsfeer al 

met het inladen van de vrachtauto op 

vrijdag. Ook dit jaar begon het spektakel 

weer om klokslag 19:00 uur. Binnen een 

uurtje was het materialenhok leeg en de 

laadruimte vol. Om kwart over acht werd 

de oudste groep, dit jaar bestaande uit een 

gezelschap van 3 dames en 2 heren, op pad 

gestuurd met als bestemming het 

‘Weezner’ kampterrein achter de Wellsche 

Hut. Zoals elk jaar weten ze de weg niet. 

En zoals elk jaar krijgen ze een cryptisch 

antwoord van de leiding: 

 

VRAAG: 

“Waar ligt dat kampterrein ergens?”  

ANTWOORD: 

“Bij Well rechtsaf naar de Wellsche Hut en 

dan op een gegeven moment naar links. 

Als je iemand naar de weg vraagt en die 

antwoord ‘Was sagen Sie?’, ben je te ver 

doorgefietst…” 

 

Op het kampterrein aangekomen, bleek het 

heerlijk rustig in het bos. Onder het genot 

van een olielampje (te droog voor vuur!) 

werd er genoten van een kleine 

versnapering. En al gauw was het ‘oogjes 

toe en snaveltjes dicht’… 

Om vervolgens op zaterdagochtend gewekt 

te worden door Joep de hond. 😊  

Wist u dat…? 

➢ Jelle zaterdagmorgen een 

interessante wekker had 

➢ Alanya buiten de grenzen van 

Arke levert 

➢ Zonder vuur het kampvuur niet 

is wat het hoort te zijn 

➢ Dit ervoor zorgt dat er 

alternatieve gezocht worden 

➢ Alle ideeën welkom zijn 

➢ Daan de kat niet van de hond 

kan onderscheiden 

➢ Specht R. de nieuwe Doef is 

➢ De prestatieborden gewonnen 

zijn door de beste luisteraars 

van het ralf-en-chiel concert. 

➢ Sam R. niet veel mag van de 

dokter 

➢ Zaterdagnacht de 

robotstemmen in trek waren 

➢ Deze niet altijd aardig kunnen 

zijn 

➢ Bij de familie Bouten dillema’s 

worden opgelost door een 

onafhankelijke partij 

➢ Deze onafhankelijke partij niet 

altijd even onafhankelijk is 

➢ Gido N. zijn fluitsignaalexamen 

nog een keer mag doen. 

➢ De broer van Romy net zo’n 

strak lichaam heeft als de 

NOVA™ tent gespannen is 

➢ Dit de eerste krant is met foto’s 

 

Niels v. R. zoekt een partner (m/v) 

• Dun (of dik) 

• Blauwe ogen 

• Blonde haren 

Interesse? Melden bij de redactie! 


