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De Dansmarietjes met vlag 

Gisteren stond er een foto van 3 dansmarietjes 

in de krant. De redactie heeft eens navraag 

gedaan en deze dansmarietjes opgespoord. Het 

blijkt dat deze zogenaamde dansmarietjes in 

werkelijkheid geen dansmarietjes zijn, maar 

soldaten van het Nederlandse leger. En nee, niet 

dat van anno 2015, maar van 200 jaar geleden. 

Het bleek namelijk, vertelden zij de redactie, dat 

in 1815 dit Nederlandse leger een veldslag zou 

hebben geleverd in de bossen van Overloon met 

het Franse leger onder leiding van keizer 

Napoleon Bonaparte. Juist ja, die van de 

snoepjes. Deze veldslag schijnt erg bloederig te 

zijn geweest. Meer details zijn bij de redactie op 

dit moment niet bekend. De 3 soldaten die wij 

interviewden, wilden deze veldslag gedenken, 

door in het originele uniform van toen met een 

mooie Nederlandse vlag deze veldslag te 

herdenken. De soldaten hebben hier in de buurt 

hun bivak opgeslagen. Het kan dus zijn dat we 

ze deze week nog eens vaker zullen zien.  

 

 

 

Oproep door BBQ-Max 

Kruiwagens. Met kruiwagens heeft BBQ-Max een speciale relatie, zeker als ook H.dv.jS daarbij in de 

buurt is. De ervaring is dan ook dat deze combinatie zich nooit in de buurt van een meer mo

bevinden. Het resultaat is nu dus dat er nu een kruiwagen vermist wordt. Bij deze dus een oproep:

VERMIST sinds vandaag: een kruiwagen. Kleur: verroest; aantaVERMIST sinds vandaag: een kruiwagen. Kleur: verroest; aantaVERMIST sinds vandaag: een kruiwagen. Kleur: verroest; aantaVERMIST sinds vandaag: een kruiwagen. Kleur: verroest; aanta

Laadbak: ongeveer 200 liter. Voor het laatst gezien: op 2 meter diepte ergens midden in het Laadbak: ongeveer 200 liter. Voor het laatst gezien: op 2 meter diepte ergens midden in het Laadbak: ongeveer 200 liter. Voor het laatst gezien: op 2 meter diepte ergens midden in het Laadbak: ongeveer 200 liter. Voor het laatst gezien: op 2 meter diepte ergens midden in het 

Schaartsven te Overloon. In geval van het vinden van deze kruiwagen: breng hem alstublieft terug Schaartsven te Overloon. In geval van het vinden van deze kruiwagen: breng hem alstublieft terug Schaartsven te Overloon. In geval van het vinden van deze kruiwagen: breng hem alstublieft terug Schaartsven te Overloon. In geval van het vinden van deze kruiwagen: breng hem alstublieft terug 

naar de hulpleiding, hij is erg geliefd vanwege zijn comfortabelenaar de hulpleiding, hij is erg geliefd vanwege zijn comfortabelenaar de hulpleiding, hij is erg geliefd vanwege zijn comfortabelenaar de hulpleiding, hij is erg geliefd vanwege zijn comfortabele

 

Spreuk van de dag door H.dv.jS: 
 

‘Ut leave is net unne kroewagen, verder as de bodem kense ni zakke’
 

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

Interview van de dag met Gamblegroep J8
 

Vandaag een interview met een fanatiek gezelschap dobbellaars

drie heren van Jongens 9 zijn reeds vele kampen doorgewinterde gambelaars, die een dobbelsteentje 

meer of minder niet schuwen. Onder het interview vliegen 531, 633 en de strafpunten je om de oren. 

Ze dobbelen nu al drie – vier jaren lang. Ze vinden het vooral leuk omdat ze zo met de Geng sam

kunnen zitten, aldus Toën J., een van de fanatiekelingen. Tot nu vinden ze het kamp

like. Verder zijn ze vooral bezig met hun potje gamblen. De waterspellen eerder op de

vooral heel erg nat. Ook de vermiste-kruiwagen-in-het

zorgenkindje. Een mogelijk wist-u-datje? Wie weet… Daarnaast vinden ze dat latrine oftewel 

buitentoilet, geen geschikte benaming is voor de HUDO. Latri

HUDO. Dus hou maar bij het oude, aldus de gamblegroep. 

chips- en snoepvoorraad al bijna uitgeput. Er wordt teveel om snoep gegambled. 

heren niet zoveel te melden, het gamblen is interessanter. 

Programma

Waterspellen staan traditioneel op het 

kampprogramma en ook vandaag is het prijs. 

De Walrussen geven de aftrap met tijgeren, 

Ma

doorgeef

strand van het Schaartsven, gelegen op nog 

geen 3 minuten gaans vanaf het kampterrein. 

De Pinguïns startten de dag met het gekleurde 

sokkenspel.

Na de middagbik met lekkere soep waren de 

Pinguins aan de beurt voor de waterspellen, de 

Walrussen gingen vlotten bouwen en er daarna 

mee ‘racen’ op het water. 

gebruik gemaakt van 

werkten verassend goed en van een afstand 

dit er ook erg komisch uit.

In de avond hebben

met het ‘chaosspel’

dokter Bob

waardoor menig kind eruit zag

meer  
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Max een speciale relatie, zeker als ook H.dv.jS daarbij in de 

buurt is. De ervaring is dan ook dat deze combinatie zich nooit in de buurt van een meer moet 

dat er nu een kruiwagen vermist wordt. Bij deze dus een oproep: 

VERMIST sinds vandaag: een kruiwagen. Kleur: verroest; aantaVERMIST sinds vandaag: een kruiwagen. Kleur: verroest; aantaVERMIST sinds vandaag: een kruiwagen. Kleur: verroest; aantaVERMIST sinds vandaag: een kruiwagen. Kleur: verroest; aantal banden: 1; aantal handvaten: 1,5l banden: 1; aantal handvaten: 1,5l banden: 1; aantal handvaten: 1,5l banden: 1; aantal handvaten: 1,5. . . . 

Laadbak: ongeveer 200 liter. Voor het laatst gezien: op 2 meter diepte ergens midden in het Laadbak: ongeveer 200 liter. Voor het laatst gezien: op 2 meter diepte ergens midden in het Laadbak: ongeveer 200 liter. Voor het laatst gezien: op 2 meter diepte ergens midden in het Laadbak: ongeveer 200 liter. Voor het laatst gezien: op 2 meter diepte ergens midden in het 

Schaartsven te Overloon. In geval van het vinden van deze kruiwagen: breng hem alstublieft terug Schaartsven te Overloon. In geval van het vinden van deze kruiwagen: breng hem alstublieft terug Schaartsven te Overloon. In geval van het vinden van deze kruiwagen: breng hem alstublieft terug Schaartsven te Overloon. In geval van het vinden van deze kruiwagen: breng hem alstublieft terug 

naar de hulpleiding, hij is erg geliefd vanwege zijn comfortabelenaar de hulpleiding, hij is erg geliefd vanwege zijn comfortabelenaar de hulpleiding, hij is erg geliefd vanwege zijn comfortabelenaar de hulpleiding, hij is erg geliefd vanwege zijn comfortabele    lighouding. lighouding. lighouding. lighouding.  

 

verder as de bodem kense ni zakke’ 

Gamblegroep J8-J9 

Vandaag een interview met een fanatiek gezelschap dobbellaars, De zes heren van Jongens 8 en de 

drie heren van Jongens 9 zijn reeds vele kampen doorgewinterde gambelaars, die een dobbelsteentje 

meer of minder niet schuwen. Onder het interview vliegen 531, 633 en de strafpunten je om de oren. 

jaren lang. Ze vinden het vooral leuk omdat ze zo met de Geng samen 

n J., een van de fanatiekelingen. Tot nu vinden ze het kamp: leuk, geweldig, I 

like. Verder zijn ze vooral bezig met hun potje gamblen. De waterspellen eerder op de dag vonden ze 

het-water is voor de groep toch wel een 

datje? Wie weet… Daarnaast vinden ze dat latrine oftewel 

buitentoilet, geen geschikte benaming is voor de HUDO. Latrineren valt niet zo lekker in de mond als 

HUDO. Dus hou maar bij het oude, aldus de gamblegroep. Er zijn nog andere zorgenkindjes; zo is de 

en snoepvoorraad al bijna uitgeput. Er wordt teveel om snoep gegambled. Verder hebben de 

melden, het gamblen is interessanter.    

Wx ÅttÇ
o PettatePettatePettatePettate    mmmmit ertjes en worteltjesit ertjes en worteltjesit ertjes en worteltjesit ertjes en worteltjes

o En un GehaktbelkeEn un GehaktbelkeEn un GehaktbelkeEn un Gehaktbelke

o Yoghurt Yoghurt Yoghurt Yoghurt toetje met diverse fruitsmakentoetje met diverse fruitsmakentoetje met diverse fruitsmakentoetje met diverse fruitsmaken

HET WEER VANDAAG

Rond de 20 graden,

uit zuidoosten komt de wind

Luchtvochtigheid 78 %, regenkans is 8 %. 

 

 

Weersverwachting

een buitje.  

Programma op maandag 

Waterspellen staan traditioneel op het 

ampprogramma en ook vandaag is het prijs. 

De Walrussen geven de aftrap met tijgeren, 

Ma-flodderspel, flessenvoetbal, emmer-

doorgeef-spel, touwtrekken… dit alles op het 

strand van het Schaartsven, gelegen op nog 

geen 3 minuten gaans vanaf het kampterrein. 

e Pinguïns startten de dag met het gekleurde 

sokkenspel. 

Na de middagbik met lekkere soep waren de 

Pinguins aan de beurt voor de waterspellen, de 

Walrussen gingen vlotten bouwen en er daarna 

mee ‘racen’ op het water. Dit keer werd er 

gebruik gemaakt van Hema-worsten. Deze 

werkten verassend goed en van een afstand zag 

dit er ook erg komisch uit. 

In de avond hebben de Pinguïns zich vermaakt 

met het ‘chaosspel’ en de Walrussen met het 

dokter Bob-spel. Het was erg nat in het bos, 

waardoor menig kind eruit zag alsof die in het  

meer  was gesprongen. 

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

� Peard-
nachts niet wordt gewaardeerd

� Ook de kruiwagens dit jaar een 
‘doop’ hebben ondergaan

� De fanatieke hulpleiding er 
daarna wel eentje kwijt was 

� De vraagprijs van 
duikersklokken 

gestegen is

� Duikers 
hebben

� Madelon uit is op oortjes
� Evi Nederlands kampioen 

modderduiken is

� Floor v.d. H. eten te vroeg 
weggooi

� Nikki en Nicole v.d. K. verrast 
werden met een mysterieus en 

koninklijk

� De gever hiervan nog onbekend 
is, gelieve contact op

met bovenstaande voor tips

� Indy de Harlem snake kan doen
� Roos niet altijd slecht voor je 

haar is

� Max nog steeds aan het duiken 
is na een spelletje ‘’mexxe’’

� Knorzels 
aanvalle

het dokter Bob

� Veel komkommers in de gang 
zijn geweest
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Çwtzáx ÅxÇâ~ttÜàM 
it ertjes en worteltjesit ertjes en worteltjesit ertjes en worteltjesit ertjes en worteltjes    

En un GehaktbelkeEn un GehaktbelkeEn un GehaktbelkeEn un Gehaktbelke    met lekkere jusmet lekkere jusmet lekkere jusmet lekkere jus    

toetje met diverse fruitsmakentoetje met diverse fruitsmakentoetje met diverse fruitsmakentoetje met diverse fruitsmaken    

HET WEER VANDAAG 

graden, de Sirenevlag hangt slap, 

uit zuidoosten komt de wind. 

Luchtvochtigheid 78 %, regenkans is 8 %.  

verwachting: 26 graden met kans op 

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

-erger-je-niet om 4 uur ’s 

nachts niet wordt gewaardeerd 

Ook de kruiwagens dit jaar een 

‘doop’ hebben ondergaan 

De fanatieke hulpleiding er 

daarna wel eentje kwijt was  

De vraagprijs van 

duikersklokken hierop flink 

gestegen is 

Duikers een nieuw systeem 

hebben van 7 meter lange slang 

Madelon uit is op oortjes 

Evi Nederlands kampioen 

modderduiken is 

Floor v.d. H. eten te vroeg 

weggooit 

Nikki en Nicole v.d. K. verrast 

werden met een mysterieus en 

koninklijk cadeau 

De gever hiervan nog onbekend 

is, gelieve contact op te nemen 

met bovenstaande voor tips 

Indy de Harlem snake kan doen 

Roos niet altijd slecht voor je 

haar is 

Max nog steeds aan het duiken 

is na een spelletje ‘’mexxe’’ 

zels (knoezies) meer 

aanvallen dan de walrussen met 

het dokter Bob-spel 

Veel komkommers in de gang 

zijn geweest 

 


