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Activiteiten Pinguïns 

Na de creatieve manier van wekken door de 
leiding van de dag en een stevig ontbijt konden 
de pinguïns zich uitleven tijdens een uitdagend 
sporttoernooi. Eerst even een warming-up met 
de voet/hand –bal, waardoor ze in de tweede 
ronde een actief potje rugby konden spelen. Ik 
hoor jullie al denken: “Rugby en pinguïns, dat 
kan niet goed gaan”, maar genoten, dat hebben 
ze. Dit komt vooral door de teambuildende 
peptalks door Ralf en Jordi C. De haka werd 
voluit uitgevoerd en eindigde met een 
persoonlijke jel.  
Steekwoorden waterspellen: modderbad, 
modderig, sukerwater yogi, koffiemelk naar 
water, boekschuiven, heel groot watergevecht 
tussen leiding, waterballonnen op voordat spel 
begint. Tegen de avond sloten de pinguïns de 
dag af met een levend Cluedo spel. Iedereen was 
opeens detective van een gruwelijke moord op 
boer Tinus. Door  middel van opdrachten maken 
en vragen beantwoorden van de wandelende 
getuigen kwamen ze steeds een stapje dichter bij 
de oplossing van dit ingewikkeld mysterie. 
 
 
 
 
 
PS: er is nog stééds geen groepsfoto 
gemaakt…de redactie verwacht dat dit tegen 
zaterdagmorgen wel een keer is gebeurd… 

Spreuk van de dag door H.dv.jS: 
 

‘Carpe diem’ (vertaling bij Sam) 
 

 

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

 

 

 

Raadsel van de dag 

De makkelijke: Wat is blauw en weegt niet veel?  
 
De moeilijke: Wat loopt ’s ochtends op 4 benen, ’s middags op 2 en
 
De antwoorden komen in de krant van morgen ☺ 

Belevenissen Walrussen

Blauw, groen en rood gekleurd kropen de 
kindertjes uit de pitzak om al dan niet gekleurd 
aan de ontbijttafel te verschijnen. 
begonnen de walvisjes aan de traditionele 
waterspelkes. Dit jaar zelfs 
modderbad, als alternatief voor de immer 
populaire tijgersluipgang. Ook het 
buikschuiven
aanwezig. Centrale plek in het decor was ons 
zwembad dat, zoals wij eergisteren reeds 
vertelden, transparant begon, maar zwart 
eindigde. Verder was er o.a. het bierpullen 
schuiven, oberrace, proeven in alle smaken en 
het bierpongen, echter nu met vers grondwater 
met een vleugje roest. Na de waterspellen had 
iedereen behoorlijk honger en gingen de 
croutons met een beetje tomatensoe
In de middag vertrok het walvisgezelschap 
richting Well, om halverwege af te draaien 
richting Leukermeer, om dan weer halverwege 
af te draaien naar dagstrand Seurenheide. Daar 
aangekomen bleken er 2 mensen op het strand te 
liggen en een mysterieuze vrouw a
rondkanoën. Verder was het heerlijk rustig: er 
werd gevoetbald, gezwommen en de kano van 
de eigenaar werd tot ontsteltenis van leider C.C. 
weer eens gekaapt. In de avond stond het 
raadselachtige Baron Sweerts de Landes bosspel 
op het menu, een nieuw
cluedo. Vooral Tatjana, de vriendin van 
schoonmaakster Trudy, die inmiddels al weer 
aan haar derde man bezig is, was erg populair. 

Interview met Jelle Groetelaers

Jelle constateert dat er dit kamp meer tochten zijn dan andere jaren. Aldus zijn bronnen. De themadag 
was ‘leuk’, maar wel te ver fietsen. Daarnaast spelen de muggenbulten ook niet echt mee, Jelle heeft 
er inmiddels al 7+6+5+3+7+8+11 verzameld. Het eten op kamp: ‘ligt eraan, welk eten bedoel je??’ 
Aardappels willen er in ieder geval niet goed in. Jelle kijkt vooral uit naar de macaroni met saté
Als je Jelle vraagt naar zijn tentgenoten: een woord: ‘geweldig!!’. Vooral he
tussen op-en-onder-de-berg  speelt een grote rol in de teambuilding binnen de groep. Volgens Jelle 
gebeurt er vanavond (dinsdag) nog iets heel spannends….
op dit kampterrein veels te veel muggen (en dan ook nog gestoken worden als je het zegt). En Jelle 
heeft (gelukkig)  nog geen enkele teek gehad.  
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De moeilijke: Wat loopt ’s ochtends op 4 benen, ’s middags op 2 en ’s avonds op 3? 

  

Wx ÅttÇ
o Pettate mit ertjes en worteltjes
o En un Gehaktbelke
o Vanillepudding (met croutons)

HET WEER VANDAAG

De temperaturen pakten vandaag 23 graden 

als houvast. Ook wisselden de zon en de 

wolken elkaar af.

Weersverwachting

van de dag zon en later op de dag neemt de 

bewolking toe. 

Belevenissen Walrussen 

Blauw, groen en rood gekleurd kropen de 
kindertjes uit de pitzak om al dan niet gekleurd 
aan de ontbijttafel te verschijnen. Na de bik 
begonnen de walvisjes aan de traditionele 
waterspelkes. Dit jaar zelfs met een heus 
modderbad, als alternatief voor de immer 
populaire tijgersluipgang. Ook het 
buikschuiven-met-rubberen-band was weer 
aanwezig. Centrale plek in het decor was ons 
zwembad dat, zoals wij eergisteren reeds 
vertelden, transparant begon, maar zwart 
eindigde. Verder was er o.a. het bierpullen 
schuiven, oberrace, proeven in alle smaken en 
het bierpongen, echter nu met vers grondwater 
met een vleugje roest. Na de waterspellen had 
iedereen behoorlijk honger en gingen de 
croutons met een beetje tomatensoep er goed in.  
In de middag vertrok het walvisgezelschap 
richting Well, om halverwege af te draaien 
richting Leukermeer, om dan weer halverwege 
af te draaien naar dagstrand Seurenheide. Daar 
aangekomen bleken er 2 mensen op het strand te 
liggen en een mysterieuze vrouw aan het 
rondkanoën. Verder was het heerlijk rustig: er 
werd gevoetbald, gezwommen en de kano van 
de eigenaar werd tot ontsteltenis van leider C.C. 
weer eens gekaapt. In de avond stond het 
raadselachtige Baron Sweerts de Landes bosspel 
op het menu, een nieuwe vorm van levend 
cluedo. Vooral Tatjana, de vriendin van 
schoonmaakster Trudy, die inmiddels al weer 
aan haar derde man bezig is, was erg populair.  

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

� 8 + 3 12 is, volgens Micky

� Sommige leiding door de 

honger niet meer weten hoe oud 

ze zijn 

� Er een natuurlijke kapper is 

(Brainfreeze)

� Guusje Pringles slurpt

� Raadsels vertellen onder de 

leiding populair is

� Groep J9

de 5e challenge bezig is

� De hangmat tegenwoordi

een speeltuin geworden is

� Wouter Simons 

vrouwenondergoed bij zich 

heeft 

� Horeca Venray liever geen geld 

wilt verdienen

� Indy wel vijf minuten aan een 

broek kan hangen

� Trekker een henger heeft

� Iva ook al in groep vijf zit

� Milan wisselvallig is als het 

schoeisel gaat

� De oudste herengroepen een 

‘schijtprobleem’ hebben

� Connor een speciale verhouding 

met fietsensleutels heeft

� Vervolgens Tim B.’s sleutel 

verdwenen was

� Er in Venray wel de nodige 

Pokémon gesignaleerd zijn

Groetelaers, van ‘opdeberg’ 

Jelle constateert dat er dit kamp meer tochten zijn dan andere jaren. Aldus zijn bronnen. De themadag 
was ‘leuk’, maar wel te ver fietsen. Daarnaast spelen de muggenbulten ook niet echt mee, Jelle heeft 

7+8+11 verzameld. Het eten op kamp: ‘ligt eraan, welk eten bedoel je??’ 
. Jelle kijkt vooral uit naar de macaroni met saté-saus.  

Als je Jelle vraagt naar zijn tentgenoten: een woord: ‘geweldig!!’. Vooral het stinkbommengevecht 
berg  speelt een grote rol in de teambuilding binnen de groep. Volgens Jelle 

gebeurt er vanavond (dinsdag) nog iets heel spannends…. Jelle wil nog graag één ding kwijt: er zitten 
uggen (en dan ook nog gestoken worden als je het zegt). En Jelle 
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Wx ÅttÇwtzáx ÅxÇâ~ttÜàM 
it ertjes en worteltjes 

En un Gehaktbelke met lekkere jus 
Vanillepudding (met croutons) 

HET WEER VANDAAG 

De temperaturen pakten vandaag 23 graden 

als houvast. Ook wisselden de zon en de 

wolken elkaar af. 

 

verwachting: 22 graden. In de begin 

van de dag zon en later op de dag neemt de 

bewolking toe.  

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

8 + 3 12 is, volgens Micky 

Sommige leiding door de 

honger niet meer weten hoe oud 

 

Er een natuurlijke kapper is 

(Brainfreeze) 

Guusje Pringles slurpt 

Raadsels vertellen onder de 

leiding populair is 

Groep J9-10(-11?) inmiddels aan 

challenge bezig is 

De hangmat tegenwoordig ook 

een speeltuin geworden is 

Wouter Simons 

vrouwenondergoed bij zich 

Horeca Venray liever geen geld 

wilt verdienen 

Indy wel vijf minuten aan een 

broek kan hangen 

Trekker een henger heeft 

Iva ook al in groep vijf zit 

Milan wisselvallig is als het om 

schoeisel gaat 

De oudste herengroepen een 

‘schijtprobleem’ hebben 

Connor een speciale verhouding 

met fietsensleutels heeft 

Vervolgens Tim B.’s sleutel 

verdwenen was 

Er in Venray wel de nodige 

Pokémon gesignaleerd zijn 


