
Spreuk van de dag door G.M.: 
 

‘Zeeekeeer’ 

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

D’n Weetsnor 
Weezner² kampeditie                    

Jaargang 5 nº 2 & 3 

maandag en dinsdag 9 & 10 Juli 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Redactie zoekt 

versterking! 

De Weetsnor redactie zoekt per direct 

versterking van nieuwe redactieleden! Tot 

die tijd verschijnt de krant (zéér) 

onregelmatig… 

 

 

Spellen op zondag 

De Pinguïns startten de activiteiten met de 

beroemde Lammetjestocht. Via een route 

moesten ze allerlei vragen beantwoorden over de 

omgeving van de Schaapskooi. ’s Avonds stond 

voor de jongsten Kwaak wat Raak op het 

programma.  

De Walrussen startten de week met een ‘Wist-

je-datjes-tocht’ en het grote ‘Bio Verbeekspel’, 

waarin gehandeld moest worden met, hoe kan 

het ook anders, komkommers, paprika’s en 

tomaten.  

 
 

Het programma van maandag 

De Walrussen mochten direct aan de bak met de nieuwste editie van ‘Kamp stormt’. Al tillend aan een 
boomstam vertrokken ze naar de schaapskooi om daar allerlei ‘oefeningen’ te gaan doen o.l.v. 

drillsergeant Sam R., een rol die hem overigens goed paste, aldus hemzelf. Compleet onder de modder 

arriveerden de arme zielen terug op het kampterrein, alwaar de afspoeldouche wachtte, voordat ze het 

zwembad in mochten. Ondertussen hadden de Pinguïns net het ‘Weetzer Airport’ spel afgerond. Na de 

middagbik waren de Pinguïns aan de beurt met ‘Kamp stormt’ – ook geëindigd onder de modder – en 

gingen de ouderen aan de slag met ‘Levend Risk’. We kunnen u vertellen, de slag om Afrika tussen 
team groen en team oranje, was hevig. Uiteindelijk trok team groen aan het langste eind.  

’s Avonds voor de Pinguïns Levend Fortnite in teams en de Walrussen sloten de dag (bijna) af met het 

beroemde Chaosspel waarbij alles anders is als dat je denkt dat het is. De dag werd afgesloten met een 
tocht in het donker, waarbij gemixte groepen glow-in-the-dark-sticks moesten volgen en onderweg bij 

een drietal posten opdrachten moesten uitvoeren. Hopelijk hielp dit iedereen weer van de spokentocht 

angst af???? 
 

De zondagse menukaart: 
o Kippensoep?????? 

o Bruudje Hamburger 

o Saladebar 

 

HET WEER VANDAAG 

Temperatuur: 26 graden. Noordenwindje, kracht 2.  

 

 

Op naar het kamp! 

Klokslag elf-uur-zes-en-dertig vertrok de 

groep van 30 kinderen en 8 (bege)leiders 

vanuit het clubgebouw richting het 

kampterrein in het verre Weeze (of ja, 

bijna, want eigenlijk is het Bergen – of 

toch Well???). Via een mooie toeristische 

route via Duitsland en na 2 korte pitstops 

arriveerde de groep bijna compleet op het 

kampterrein. Niet veel later verscheen ook 

Rob S, die korte tijd gehinderd werd door 

de hengsels van zijn eigen rugzak die zich 

om zijn fietsketting gedraaid hadden.  

 

Onder leiding van Gido en Luc werd een 

geheel verzorgde rondleiding verzorgd 

over het kampterrein – inclusief aapjes 

kijken: de Soosleden vertoeven immers al 

2 dagen op kamp – en zo werd ook de 

jongste groep alle tradities en gebruiken 

van kamp weer bijgebracht.  

 

Na het middagspel – zie hiernaast – was 

het tijd voor de eerste gezamenlijke bik. 

Daarna het avondspel en daarna het plas-

was-poets-je-tanden-en-hop-het-bed-in-

spel. Zoals ook ieder jaar bleef het nog 

lang onrustig op het kampterrein voordat 

ook in de laatste tent het gekwaak en 

geschreeuw ten einde kwam.  

 

Wist u dat…? 

➢ De jongste meisjes groep 

verliefd is op Nick vanwege zijn 

BMI (23.6) 

➢ Niels v. R. nog steeds vrijgezel is 

➢ Elkaar dissen via de robotstem 

bij het “kampvuur” de trend is 

➢ Dat Finn meer hamburgers op 

had dan Stan S.  

➢ Mack een lip op z’n bal kreeg 

➢ De groepsfoto dit jaar voor de 

verandering eens niet is 

overgeslagen 

➢ Dit alweer de laatste Weetsnor 

is 

➢ De redactie dit jaar grandioos 

verzaakt heeft 

➢ De redactie graag aanvulling 

ziet met nieuwe redactieleden 

➢ De redactie volgend kamp weer 

een nieuwe poging gaat wagen 

 

Bericht van de wacht van de dag  

Door Tim B:  
“Vandaag geen sinistere  
individuen gesignaleerd.  
Einde bericht.”   
 

De maandagse menukaart: 
o Worteltjes (en erwtjes) 

o Gehakt (prestatie) bal 

o Erpel 

o Ieske 

 


