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Op weg naar Bergen! 

Klokslag 12 uur vertrok de fietsploeg, bestaande 
uit 52 – 18 kinderen (soosleden) + 8 leiders 
vanuit Lomm richting het kampterrein ‘De 
Smal’ in Nieuw-Bergen, gemeente Bergen. Na 2 
pitstops en gelukkig geen lekke banden, 
valpartijen of ander ongemak, arriveerde de 
stoet klokslag 2 uur op het kampterrein. Na 
aankomst kregen de jongste groepen een 
privérondleiding onder leiding van Maria en 
Ria. De overige groepen kregen nog even een 
quickscan update van de hopman. Gauw genoeg 
daarna startte het spelprogramma, met dit jaar 9 
van de 13 spellen helemaal nieuw! Na de spellen 
(hiernaast) brak de nacht aan, die traditioneel 
nog lang onrustig bleef... 

#Hekkie van de dag door H.d.v.S: 
 

#SayNoToRacism 
 

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

Interview van de dag met Mailo Platen, de wervelwind van het kamp 

Wat vind je het leukste op kamp? ‘s Avonds herrie schoppen in de tent.’ 
Wie wordt het Echtpaar van de week? ‘Chiel en Kirsten.’  
Wat is je Favoriete spel? ‘Slagbal.’ 
Wat vind je het Lekkerste eten op kamp? ‘Frietjes met hamburger of frikandellen.’ 
Wat is de Leukste tentaccesoire? ‘De vvv-vlag (en de tentleiders vallen tot nu toe tegen...)’ 
Aantal muggenbulten tot nu toe: 12    Korste interview van de week? - Ja 

Wx éÉÇwtzáx ÅxÇâ~ttÜàM 
o Kippensoep 
o Hamburgers 
o Slaajbar 

HET WEER VANDAAG 

Temperatuur: 24 graden. Af en toe een 

wolkje aan de lucht. Ideaal weer voor een 

bootcamp? 

  

De eerste spellen 

Een Zweeds loopspel was het spel waarmee de 
pinguins het kamp begonnen. Jesper S. vond de   
vragen wel te doen, behalve de leeftijd van 
Chiel, die blijft nog altijd een raadsel. Walrussen 
deden een koehandel. Het doel was om al hun 8 
koeien te verkopen. Maar ze moesten wel 
oppassen voor één ding: De gekke koeien ziekte. 
Kreeg een koe deze te pakken, dan moest er een 
opdracht worden uitgevoerd om deze te laten 
genezen. In de avond hadden de pinguins levend 
stratego met een twist. Iedereen speelde als een 
bekende leider van kamp en moest zijn eigen 
vlag terug halen van de vijand. Terwijl de 
walrussen het Lottums veerspel hadden. Met 
veel vragen over de ‘Gunne kant van de Maas’. 
Het nummer van de buslijn van Venray via 
Lottum naar Venlo blijft echter onduidelijk. 
.  

Wist u dat…? 

� De oudste jongensgroep erg 

hulpvaardig is 

� Dit jaars kampterrein ideaal is 

voor een volleybalveld 

� Het bekende Lullen al weer flink 

gedaan wordt 

� Het Hini-hol druk bezocht 

wordt door dieren 

� De tribune op de hei vol zat met 

bewonderaars van onze racer. 

� Er hard gevochten werd om s’ 

avonds naast Chiel te zitten 

� In het gevecht een slachtoffer is 

gevallen 

� Hij na een rondje eerste hulp 

weer herstellend is 

� De deelnemers van de ruzie 

erachter kwamen dat Chiel twee 

mensen naast zich kan hebben 

� Het slachtoffer uiteindelijk toch 

niet naast Chiel ging zitten 

� Het nieuwe volleybalrecord 203 

bedraagt 

� Er in de Kolckwei veel kleding 

gerecycled wordt 

� Jelle jaloers is op Finn’s six pack 

� Sven niet weet wat een 

kaassouffle is 

� Ria ook voor groep 5 leerling 

door kan gaan 

� Groep 5 Maria en Ria 

rondleidde op het kampterrein 

Horoscoop van de week 

Boogschutter 
Deze week is het voor jou belangrijk dat je tussen 
alle stress de gaten in je agenda opzoekt, en deze 
vult met samenzijn met vrienden. 
 
Maagd 
Speciaal voor jou geldt dat je de communicatie hoog 
moet houden, blijf ‘in touch’ met je maten zodat je 
niets belangrijks mist. 
 
Schorpioen 
Let op! Je uitgaven stromen over, niet zo impulsief! 
Denk na voordat je iets zegt/doet en beslis of dat nu 
werkelijk iets toevoegt. 

Vissen 
Betrouwbaar en loyaal, dit zijn jou 
kenmerken voor deze week. Iedereen wil 
bij je horen, maar bedenkt wel: Alles kan 
een keer misgaan. 

Kreeft 
Nu is het moment om keuzes te maken, je 
kan het niet langer uitstellen. Maak nu eens 
af waarmee je begonnen bent. 

Waterman 
Je begint nu aan een stabiele periode, 
echter zat je wel al in de avontuurzone. Dit 
verwart misschien op het eerste moment, 
maar denk er maar eens over na. 

Aan de keukentafel met Ires 

Vandaag een spontaan en luchtig gesprek over allerdaagse bezigheden van niemand minder dan Ires 
Tangelder. Om gelijk met de deur in huis te stappen beginnen we over haar Wet Look. Op een schaal 
van 1 tot middellandse oceaan werd ze gevraagd hoe zij het watergevecht van de maandagmiddag 
ervaren heeft. “Een gefroiseerde aanpak’’. En aanpakken kan ze wel, want elke maandagavond staat 
ze enthousiast in het clubgebouw voor de kids. Maar wat brengt deze inspiratie tot stand? 
“Enthousiasme van de kids en gezellige sfeer onder de leiding”. Leuk. Maar een leider moet op zoek 
gaan naar zijn eigen talent/kwaleit, en deze benutten. “Best hendig” is het, dat hoofd spellen pinguins 
familie is van hoofd spellen walrussen. Ires heeft zich gegeven op het voorspellen van het echtpaar 
van de week. Madelon past wel bij Jordi, maar er kan nog vanalles gebeuren op deze kampweek. 

De redactie wil Ires bedanken voor dit gesprek. 


