
D’n Weetsnor
Bergense

Op naar het kamp! 

Klokslag 12 uur klonken de fietsbellen en 
vertrok de stoet met veel kinderen en 9 leiding 
richting Bergen. Ondanks de enkele valpartijen 
en twee stops kwam de groep volgens schema 
rond 14:13 op het kampterrein aan. Het 
welkomstcomité zat met de erehaag klaar en het 
kampterrein was weer gevuld. De rondleiding 
verliep vlekkeloos en Ires en Sanne hebben de 
eerstejaars de in’s en out’s van kamp verteld. Na 
de smakelijke hamburgers met en zonder (Nel) 
Loêk is traditioneel de groepsfoto vergeten te 
maken. Al met al een goede start voor een mooie 
week in Bergen. 

Lokaal nieuws uut Berge 
 
Na een analytisch bevolkingsonderzoek had GoAstro haar beslissing genomen: Het gebrek aan een 
horoscoop is dramatisch, dus is er besloten om deze eenmalig door te voeren in 
Hieronder alvast de resultaten van het onderzoek, de horoscoop volgt.

 
 
Spreuk van de dag door H.dv.jS: 
 

‘Vanillepudding met croutons’ 
 

 

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

 

 

Maria en Ria zoeken nieuwe Maria en Ria

Ria en Maria gooien na dit kampjaar de handdoek in de ring, wie wordt de nieuwe Ria of Maria? Bij 
een 100% match sta jij volgend jaar in de fourage-tent. 
 
1. Niet op kamp of twee weken op kamp? 
2. Liever een teek of een mug? 
3. B-lijst of F-lijst? 
4. Cola of sinas? 
 
Antwoorden graag voor jezelf houden! 

 

Spellen op zondag

De 
Sjeik, waarbij ze touwtjes naar de andere post 
moeten brengen, om zo een lang mogelijke 
pijpleiding van touwtjes van de Sjeik te maken. 
Ook de walrussen hebben zich vermaakt met een 
middag potje “Sjeik”. Na de hamburgers 
de 
Terwijl de walrussen het postenspel speelden 
met boer Tinus, alleen was hij nergens te vinden.
Het bleef nog lang onrustig op het kampterrein, 
ook een traditie voor de zondagnacht. Hoe de 
oogjes erbij
maandagmorgen, maar daarover later meer…
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Na een analytisch bevolkingsonderzoek had GoAstro haar beslissing genomen: Het gebrek aan een 
horoscoop is dramatisch, dus is er besloten om deze eenmalig door te voeren in D’n Weetsnor. 

horoscoop volgt. 

 

 

Maria en Ria zoeken nieuwe Maria en Ria 

Ria en Maria gooien na dit kampjaar de handdoek in de ring, wie wordt de nieuwe Ria of Maria? Bij 
 

Wx éÉÇwtzáx ÅxÇâ~ttÜàM
o Hamburgers mit en brudje
o Loêk gebakke of gesneje
o Curry, ketchup of mayo naor keuze

    
HET WEER VANDAAG

Rond de 25 graden, de Sirenevlag hangt

steeds slap, uit het 

Luchtvochtigheid 69 %, regenkans is 0

Weersverwachting

fluctueert tussen de 23 en 26 graden

overwegend zonnig

Spellen op zondag 

De pinguïns trappen af met pijpleiding van de 
Sjeik, waarbij ze touwtjes naar de andere post 
moeten brengen, om zo een lang mogelijke 
pijpleiding van touwtjes van de Sjeik te maken. 
Ook de walrussen hebben zich vermaakt met een 
middag potje “Sjeik”. Na de hamburgers gingen 
de pinguïns op pad tijdens een verkenningstocht. 
Terwijl de walrussen het postenspel speelden 
met boer Tinus, alleen was hij nergens te vinden. 
Het bleef nog lang onrustig op het kampterrein, 
ook een traditie voor de zondagnacht. Hoe de 
oogjes erbij stonden, bleek wel op 
maandagmorgen, maar daarover later meer…   

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

� Ria ondanks dat ze niet op kamp 

is, toch niks beters te doen he

� Er een middelste

syndroom bestaat

� Forums niet altijd betrouwbaar 

zijn 

� Een selfie niet altijd zelf 

gemaakt hoeft te worden

� Sam een nep

� De hangmat dit jaar ook weer 

van de partij is

� Ralf en Tim verbroederende 

activiteiten ondernemen dit in 

de vorm van een luxe 

zwembadje met privétent

� Daar maar liefst 7 personen in 

passen?

� Chiel stage loopt bij Maria

� Er een stinkbommengevecht is 

uitgebroken tussen de groep ‘op 

de berg’ en ‘onder de berg’

� De hulpleiding al wekenlang aan 

het oefenen is voor een dansje 

voor het kampvuur op vrijdag

� Vrouwelijke Siamese tweelingen 

een hoge

hebben (Wikipedia, 2016)

� Katten niet te vertrouwen zijn

� Jordi C. het erg eenzaam heeft 

als steenbok zijnde
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wtzáx ÅxÇâ~ttÜàM 
Hamburgers mit en brudje 
Loêk gebakke of gesneje 
Curry, ketchup of mayo naor keuze 

HET WEER VANDAAG 

graden, de Sirenevlag hangt nog 

slap, uit het oosten komt de wind. 

vochtigheid 69 %, regenkans is 0 %.  

 

verwachting: de temperatuur 

fluctueert tussen de 23 en 26 graden, 

overwegend zonnig. 

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

Ria ondanks dat ze niet op kamp 

is, toch niks beters te doen heeft 

Er een middelste-kind-

syndroom bestaat 

Forums niet altijd betrouwbaar 

selfie niet altijd zelf 

gemaakt hoeft te worden 

Sam een nep-supporter is 

De hangmat dit jaar ook weer 

van de partij is 

Ralf en Tim verbroederende 

activiteiten ondernemen dit in 

de vorm van een luxe 

zwembadje met privétent 

Daar maar liefst 7 personen in 

passen? 

Chiel stage loopt bij Maria 

Er een stinkbommengevecht is 

uitgebroken tussen de groep ‘op 

de berg’ en ‘onder de berg’ 

De hulpleiding al wekenlang aan 

het oefenen is voor een dansje 

voor het kampvuur op vrijdag 

Vrouwelijke Siamese tweelingen 

een hogere overlevingskans 

hebben (Wikipedia, 2016) 

Katten niet te vertrouwen zijn 

Jordi C. het erg eenzaam heeft 

als steenbok zijnde 


