
Spreuk van de dag door H. d. v. S.: 
 

‘Minse zien net as messe. Soms zien ze bot, soms zien ze scherp’ 

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

D’n Weetsnor 
Overloonse kampeditie                    
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Spellen op zondag 

’s Middags stond er het gezamenlijke ‘Battle of 

Sirene’ spel op het programma. In groepjes van 

4 of 5 moesten de kinderen tegen andere 

groepjes allerlei opdrachten uitvoeren, van 

voetgolf tot tennisballen gooien. Iedereen deed 

lekker fanatiek mee, alhoewel ouderwets 

‘foetelen’ sommigen ook goed af ging?! 

Na de (helaas verloren) WK finale was het tijd 

voor de jongsten om de schatkaart te gaan 

veroveren. Er waren drie groepjes met drie 

posten en daar moesten ze schatkaarten zoeken 

van verschillende kleuren. En wie het eerst zijn 

schatkaart vond, won het spel. Opvallend, de 

joker die midden in het spelterrein lag, werd niet 

gezien?? 

De Walrussen gingen aan de slag met het spel 

‘As de Jocushaan wer kreijt’, een creatieve 

uitvinding van o.a. Nikki. In dit spel speelden de 

Jocus, de Wuilus en de Thietuite tegen elkaar. 

Conclusie: de Thietuite wonnen het spel en de 

Jocus waren de grootste zeikerds. Goh, wat een 

overeenkomst weer met de realiteit.  

Na de spellen was het tijd voor een wasje en een 

plasje en daarna de pitzak in. En, opvallend, in 

tegenstelling tot voorgaande jaren daalde de 

nachtelijke stilte snel neer over het 

kampterrein… 

 

 

Interview van de dag met Indy, Fee en Renske 

Het interview start met de vraag wie het meest narcistisch is? Dat lijkt Indy, ook al geeft ze het niet 

toe. Uiteindelijk valt Fee toch door de mand. De vrijdagavond was gezellig, ondanks dat Jordi in het 

bos heeft gepoept. Allemaal hebben ze maat 39.  

Wie is de knapste jongensleiding? Dit is Roos? Die probeerde dit te zijn, maar heeft geen pielemuis.  

Fee zegt dan Jordi, dus zegt de rest dit ook maar.  

Leukste leider is Ralf, leukste leidster is Daniëlle (hoe opvallend??) 

Fee zegt ook nog dat ze geen scheten laat… Wie heeft de knapste papa? Daar geven ze alle drie geen 

antwoord op. Hoe zouden jullie geheten hebben als jullie een jongen waren geweest? Fee = Pepe, Indy 

= Siem en Renske = Lars. Indy heeft verder nog een mening: Fee moet minder snurken. Indy hapt 

teveel en Renske minder kamp. Rens is volgens hen een ‘Muchacaboy’. Verder doet Renske nog een 

‘confession’: Fee en Indy doen alles samen, waardoor zij zich soms het derde wiel aan de 

(woon)wagen voelt.  Wat eten ze? Pringolz van de Jan xje Fee. Volgens Renske moet er meer 

gedronken worden op kamp. Indy heeft weinig zelfreflectie en huilt als verdedigingsmechaniek. Een 

duidelijke narcist. Als je broodbeleg zou zijn, wat ben je dan? Indy en Fee zouden een leverworst zijn, 

Renske voelt zich toch wat meer speculoos. Overeenkomst? Het is allebei smeerbaar…. 

De zondagse menukaart: 
o Kippensoep 

o Bruudje Hamburger 

o Saladebar 

 HET WEER VANDAAG 

Temperatuur: 22 graden. Zon op: 05:27 Zon onder: 

21:57. Maan op 11:11. Maan onder: 24:30. 

Zuidoostenwind, kracht 3. UV-level = 5.  

 

Op naar het kamp! 

In alle vroegte verzamelde de fietscrew 

zich voor de poort van het clubgebouw om 
de komst van de meute af te wachten. Één 

voor één druppelden de kinderen binnen. 

Ietskes na negenen waren we compleet en 

kon de lange reis naar het verre Overloon 
beginnen. Uitgezwaaid door ouders, 

broertjes en zusjes, oma’s en opa’s, neven 

en nichten, buurmannen en buurvrouwen, 

oppassers en vroedvrouwen, zette de stoet 
zich in beweging. Deze keer was de tocht 

via de speciale app van Blieb live te volgen 

op Facebook, Instagram en linkedIn. Na 2 

korte pitstops, 27-en-een-kwart-kilometer 
en mét een lekke band en zonder de 

snelbinders van Freek, kwamen we aan op 

het kampterrein te Overloon. Daar had de 

leiding inmiddels ook de laatste HUDO’s 
van een tent voorzien en de fietsenstalling 

in gereedheid gebracht. Onder leiding van 

hopman Gido volgde daarop de traditionele 

rondleiding en vervolgens het 
‘Leeeeiiiiding, meuge weej bagage???’ 

spel. Toen iedereen zijn eigen tent weer 

gevonden had en stretchers en bedden had 

opgebouwd, was het tijd voor het eerste 
middagspel. Na het spel snel even de 

hamburgers naar binnen werken en weer 

op de fiets naar Overloon, om in de lokale 

bruine kroeg de WK-finale van de 
Leeuwinnen te kijken.  

.  

 

Wist u dat…? 

➢ Grad en Bart B. kampioen eier-

eten zijn geworden 

➢ Grad meer eieren op kon dan 

Bart (8 eieren)  

➢ De geruchten gaan dat poepe 

nog steeds op de HUDO zit 

➢ Annebel niet zo goed is met 

cijfercodes 

➢ De mac-drive echt kan driven 

➢ Niels T. ingewerkt werd om 

komend jaar de ‘Sirene’ bordjes 

op te hangen 

➢ Roos gut Deutsch kann prätzen 

➢ Driften met een Kia Picanto een 

succes is op kamp 

➢ De draaideur bij Plus Overloon 

de verkeerde kant op draait  

➢ Tim B. dit aan den lijve 

ondervonden heeft 

➢ Luc’s autistische trekjes ontdekt 

zijn 

➢ De Walrussen over het 

algemeen heel graag willen 

winnen, ook al gaan ze met vlot 

en vlag ten onder 

➢ Bram N. de bodem van de 

vuilnisbak aan een nadere 

inspectie onderworpen heeft 

➢ ‘Ton’ Willemsen ook in vele 

getalen aanwezig is? 

➢ Proccessierupsen overrated 

zijn? 

Bericht van de dag  
Door : Anoniempje  
“Gezocht: 16 jerrycans, 9 220 liter vaten, 12 pallets, 26 balken, 4 zeilen 
en 300 meter touw. Wie o wie weet waar mijn vlot is??? 
Reacties a.u.b. melden bij Wouter S.  


