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Op naar het kamp! 

Klokslag 9 uur vertrok een stoet van heel veel 

kinderen en 12 (bege)lijdende fietsploeg-

leiding vanuit Lomm richting het Overloonse. 

Uitgezwaaid door vele ouders maakten we nog 

even een ererondje om daarna definitief het 

fietspad richting Arcen op te draaien. Na 2 

tussenstops op de Hamert en in de haven van 

Wanssum, arriveerde de ploeg zéér mooi op tijd 

rond 12 uur in Overloon. Het grote ‘leider-

meuge-weej-bagage-spel’ kon weer beginnen, 

direct gevolgd door het ‘hoe-delen-we-onze-

tent-zo-onlogisch-mogelijk-in-spel’. Aan de 

tentleiders om dit alles wederom in goede 

banen te leiden. Ook de jongste groep, die een 

uurtje later met auto’s arriveerden, kregen een 

uitgebreide tour over het kampterrein. De 

fouragetent, de eettent, de materialentent 

(alleen voor leiding) en uiteraard, de juiste 

HUDO die gebruikt dient te worden om het 

drolletje in te leggen.  En last but not least, het 

water uit de pomp is dit jaar geschikt als 

drinkwater, een niet onbelangrijke mededeling.  

 

 

 

 
Column door K.D.D.Q.D 

Gezocht: onderstaande dansmarietjes. De redactie guf d’r vief cent veur

  

Spreuk van de dag door H.dv.jS: 
 

‘Ut leave is als ut kapsel van Sam, leuk geprobeerd maar net ni
 

Interview van de dag met Tristan
 

Vandaag weer een vers bericht van de rondkamperende journalist. Dit keer had ik het genoegen om 

een praatje te maken met Tristan Thuis. Al vijf jaren gaat Tristan mee op kamp. Hij is erg enthousiast 

over de sfeer op het kampterrein. Vooral met zijn tentgro

Lomm mogen noemen. Tot nu toe vindt hij dit kamp ook erg leuk, maar wel wat aan de natte kant. Hij 

hoopt nog op een heuse smokkeltocht. Dit vindt hij erg ‘’cool’’ en ‘’swag’’

te citeren. Toen volgde de vraag dat er altijd wel leiders mee op kamp gaan, maar wat moet zo’n 

leider nou eigenlijk op zijn digitale portfolio hebben? ‘’leuk zijn, creativiteit en controle’’ was een kort 

en bondig antwoord. Maar leiders moeten natuurlijk ook wat ko

mening voortreffelijk. Chapeau aan de fouragedames!  

Ralf en Pleun zouden het potentiële bruidspaar kunnen worde

het kampvuur instappen. Mats v.d. Zwaan wilde in dit interview even kwij

ook wel mochten zijn. 

De muziekkennis van Tristan mag wel bijgeschaafd worden, want Boudewijn de Groo

zijn spotify-playlist. Als laatste de vraag hoe Tristan koffie drinkt. Hij drinkt deze niet, was het 

antwoord dat daarop volgde. Vriendelijke groet en tot morgen!

Het Zondag 

De Pinguïns startten de kampweek met het 

grote ontbijtspel om 2 uur ’s middags op de 

klok af. 

ontbijtcultuur van Nederland getest. Hiervoor 

moesten ze een parcours afleggen, waarbij ze 

ondertussen diverse vragen makkelijk en 

moeilijk, moesten beantwoorden. 

De Walrussen gingen zoeken

en

de bedr

dansmarietjes met een Nederlandse driekleur 

voorbij gemarcheerd. Na de avondmaaltijd 

gingen de Pinguins handelen om rijst, hout, 

goud, specerijen, aardwerk en, uiteraard, 

schapen. De W

kompas uitgereikt en konden daarmee starten 

met de grote kompas

bleek dat veel Walrussen wel bekend zijn met 

de vele mogelijkheden van hun belapparaat, 

maar dat de functie van het kompas daarin 

onbekend 

lang onrustig op het kampterrein.
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Ut leave is als ut kapsel van Sam, leuk geprobeerd maar net ni’ 

Tristan Thuis (Tris soms?) 

Vandaag weer een vers bericht van de rondkamperende journalist. Dit keer had ik het genoegen om 

een praatje te maken met Tristan Thuis. Al vijf jaren gaat Tristan mee op kamp. Hij is erg enthousiast 

over de sfeer op het kampterrein. Vooral met zijn tentgroep die zich dit jaar nog het jeugdtrio van 

Lomm mogen noemen. Tot nu toe vindt hij dit kamp ook erg leuk, maar wel wat aan de natte kant. Hij 

hij erg ‘’cool’’ en ‘’swag’’ om het maar even letterlijk 

. Toen volgde de vraag dat er altijd wel leiders mee op kamp gaan, maar wat moet zo’n 

leider nou eigenlijk op zijn digitale portfolio hebben? ‘’leuk zijn, creativiteit en controle’’ was een kort 

en bondig antwoord. Maar leiders moeten natuurlijk ook wat koken, het eten op kamp is naar zijn 

 

Ralf en Pleun zouden het potentiële bruidspaar kunnen worden die vrijdag het huwelijksbootje aan 

het kampvuur instappen. Mats v.d. Zwaan wilde in dit interview even kwijt dat Wil en Daniëlle er 

worden, want Boudewijn de Groot staat niet in  

playlist. Als laatste de vraag hoe Tristan koffie drinkt. Hij drinkt deze niet, was het 

. Vriendelijke groet en tot morgen! 
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Rond de 20 graden, 

 

 

 

 

Weersverwachting

graden 

Het Zondag Programma 

De Pinguïns startten de kampweek met het 

grote ontbijtspel om 2 uur ’s middags op de 

klok af. Bij dit spel werd hun kennis van de 

ontbijtcultuur van Nederland getest. Hiervoor 

moesten ze een parcours afleggen, waarbij ze 

ondertussen diverse vragen makkelijk en 

moeilijk, moesten beantwoorden.   

De Walrussen gingen zoeken-op-het-strand-

en-in-het-zand naar zilveren munten. Tussen 

de bedrijven door kwamen er ook nog 3 

dansmarietjes met een Nederlandse driekleur 

voorbij gemarcheerd. Na de avondmaaltijd 

gingen de Pinguins handelen om rijst, hout, 

goud, specerijen, aardwerk en, uiteraard, 

schapen. De Walrussen kregen een ouderwets 

kompas uitgereikt en konden daarmee starten 

met de grote kompas-coördinatentocht. Hier 

bleek dat veel Walrussen wel bekend zijn met 

de vele mogelijkheden van hun belapparaat, 

maar dat de functie van het kompas daarin 

onbekend is. Na het avondspel bleef het nog 

lang onrustig op het kampterrein. 

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

� Daan van Wylick met 2 geloven 

op één kussen slaapt 

� De stoakmeisters hun eigen vlag 

hebben opgestoakt

� Willo voor het eerst sinds de 

start van de jaartelling het 

kampterrein voor meerdere 

dagen verlaten heeft

� Dit afscheid toch best wel 

emotioneel was

� Luc daarom

instructies overhandigd heeft 

gekregen

� Koekwouskapsels

kampterrein in de mode zijn

� Roy H.

eigen kapperszaak heeft 

geopend op het kampterrein

� Fietsen naar Overloon

sneller kan dan vooraf gepland

� Finn G. geen genoegen neemt 

met minder dan drie 

hamburgers 

� Alle ijsberen linksvoorpotig zijn

� Tim B. eindelijk op het 

kampterrein is gesignaleerd

� Roy D. tijdens het nachtelijk 

plasje niet in de gaten had dat er 

ook een 

bewaterd waren

� BBQ Max hopelijk beter kan 

BBQ-en dan zijn fiets 

onderhouden

� Boudewijn met goud gooit
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graden, af en toe motregen.  

verwachting: droog met een wolkje, 23 

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

Daan van Wylick met 2 geloven 

op één kussen slaapt  

De stoakmeisters hun eigen vlag 

hebben opgestoakt 

Willo voor het eerst sinds de 

start van de jaartelling het 

kampterrein voor meerdere 

dagen verlaten heeft 

Dit afscheid toch best wel 

emotioneel was 

daarom een draaiboek vol 

instructies overhandigd heeft 

gekregen 

Koekwouskapsels op dit 

kampterrein in de mode zijn 

Roy H. mede daardoor zijn 

eigen kapperszaak heeft 

geopend op het kampterrein 

Fietsen naar Overloon toch 

sneller kan dan vooraf gepland 

Finn G. geen genoegen neemt 

met minder dan drie 

hamburgers  

Alle ijsberen linksvoorpotig zijn 

Tim B. eindelijk op het 

kampterrein is gesignaleerd 

Roy D. tijdens het nachtelijk 

plasje niet in de gaten had dat er 

ook een paar schoenen 

bewaterd waren 

BBQ Max hopelijk beter kan 

en dan zijn fiets 

onderhouden 

Boudewijn met goud gooit 


