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Hutten bouwen, slagbal 

en het spel zonder naam 

Na het gezamenlijk zingen van het Limburgse 

volkslied [een nieuwe traditie] tijdens het 

ochtend carré, begon voor de jongste groepen 
het smokkelspel. Bij dit spel moesten ze 

smokkelwaar, kaarten en fiches, smokkelen. De 

douane kon de smokkelwaar tegenhouden. Er 
waren 3 groepen, 2 groepen smokkelen en een 

groep douane. De jeugd vond het harstikke leuk, 

maar de leiding, o.l.v. Spaak en N.vd.H, 
foetelden. Zo erg zelfs, dat het zelfs de jeugd 

zelf te ver ging.  

De walrusjes startten met het traditionele 
slagbalspel á la hopman, waarbij er hoe langer 

het spel duurde, hoe meer regels er bij kwamen. 

De deelnemers waren echter goed fanatiek, 
waardoor de strijd lange tijd gelijk op ging, maar 

uiteindelijk toch een duidelijke winnaar kende.  

In de middag stonden de pallets, sjortouw en 
zeiltjes weer klaar; de pinguins gingen hutten 

bouwen. De kinderen gingen ijverig aan de slag 

en binnen anderhalf uur stonden er 2 mooie 
creaties te pronken. Dit wel o.l.v. en met enige 

ondersteuning van leiders D.H. en T.B.  

De walrussen gingen vlijtig aan de slag met een 
improvisatietocht waar ze met hulp van een 

plattegrond allerlei letters in het bos dienden te 

vinden. Deze letters vormden dan weer het juiste 
woord. Na de voor sommigen vermoeiende tocht 

[want te weinig slaap] werd er gebeerpongd met 

voetballen in de afvalemmers. Met name de 
dames 8 en 1-2+ maakten er een zenuwslopend 

gevecht van, voornamelijk omdat die laatste 

container maar niet geraakt werd. 
-- Avondspellen zie hieronder -- 

  

Spreuk van de dag door #TB’99: 
 

‘Leuke dinge koste vuul tied, daorum kom ik altied te laat’ 
 
 
Ook iets te melden? Neem contact op met de mouw van de redactie.  

 

 

Recept van de dag  

Vandaag Spicy chicken salad a la #TB’99.  

 

Ingrediënten: botloze kippendijen, sojasaus,  

Rijstazijn, honing, sriachasaus, zonnebloemolie,  

Teentjes knoflook, limoen, sesamolie en 5-spice,  

Peper en zout. Voor de salade zelf: 
Slamix, rucola, wortels, paprika, ongezouten cashewnoten, avocado’s, rode peper en bosui.  

Bereidingswijze samengevat: 

Marineer de kip met de bovengenoemde ingrediënten. Bak de kip tot deze gaar is en laat de saus wat 
indikken. Maak de dressing met dezelfde ingrediënten als de marinade, minus de sriachasaus en de 

honing. Snij tenslotte alle groenten in reepjes, rooster de cashewnoten en bouw je salade. Smakelijk!  

De maandagse menukaart: 
o Wurske mit jus 

o Erpel 

o Erwten zonder worteltjes maar mit saladebar 

o Vanillepudding 

 HET WEER VANDAAG 

Temperatuur: 23 graden. Luchtvochtigheid 75%, wind 

18 km/h uit zuid-zuidwestenwesten, kracht 3. Bewolkt 

met kans op een bui(tje). Woensdag iets meer kans op 

zon!  

                      

Weersverwachting: 19 graden, zwaar bewolkt  

Wij vragen, u antwoordt. 

Vandaag met Suus & Jill 

Om maar direct met de deur in huis te vallen; 

deze dames weten wat ze willen.  

Waar wonen jullie? 

Heuvelstraat & Maaszicht 

Hoe oud ben je? 

Suus 9, Jill 8 jaar 
Wat is het leukste op kamp? 

Spellen waarbij je moet rennen en tikken 

Leukste spel tot nu toe? 

Spel van de dinsdagavond (zie krant van woe) 

Leukste leider op kamp? 

Ires, Gido, Ralph, Dennis, Tom, Luc, Nikki 
Lievelingseten? 

Friet en op kamp aardappelen met b00ntjes 

Leukste vak op school? 

Vrije tijd en weektaak. Rekenen Jill en spelling 

Suus 

Welke sport doe je? 

Jill korfbalt, Suus voetbalt 

Wat doe je op vakantie? 

Suus gaat zwemmen in Kroatië met Job, Sem, 
Tuur en Tess. Jill gaat in ergens in Nederland op 

de camping staan 

Wie is de minst leuke leider? 

Ze zijn allemaal leuk (wat diplomatiek      ) 

Hoe is jullie tentgroep? 

Leuk! Lekker kletsen, chillen, kussengevecht en 
de slappe lach hebben 

Wat hopen jullie dat we nog gaan doen? 

Leuke spelletjes, smokkeltocht en speurtocht. 
Leiding in een dierenpak 

Lekkerste snoep? 

Suus: pringles paprika, Jill kan niet kiezen, alles 
is lekker 

Wat wil je verder nog vertellen? 

Jill en Suus hebben allebei veel tattoo’s: 
sterretjes, het Sirene’99 logo, een zwaard, 

vlinder, walrus, gitaar, panter en een 

muzieknoot. 
Als laatste: 

Kamp is heeeeel leuk! 
 

Groetjes van Suus en Jill, M5-6-7 

 

Wist u dat…? 

➢ De puntentelling bij het 

slagballen in het honderd(en) 

liep 

➢ De bordjes-ophang-crew 

verzaakt heeft 

➢ De slechter daardoor de weg 

niet kon vinden 

➢ De wurskes daardoor bijna kalt 

op d’n botterham moesten 

➢ Tim B. zich een pinguin voelde 

tijdens het hutten bouwen 

➢ Sem een 24/7 maatje gevonden 

heeft in de vorm van een ijzeren 

honkbalknuppel 

➢ Het Koete-kletse ook weer terug 

is van nooit weggeweest 

➢ Met name Milan dit geweten 

heeft 

➢ Een ongelukje snel gebeurd is 

➢ Ambulance en Mielderse 

Brandweer de plek des onheils 

gelukkig snel gevonden hadden 

➢ Wc-borstels ideaal te gebruiken 

zijn als werp-instrument 

➢ Paus Franciscus voordat hij 

paus werd, uitsmijter was in 

Buenos Aires 

➢ Geiten niet kunnen schreeuwen 

➢ Kaas van moedermelk ook wel 

ladycheese wordt genoemd 

➢ Simultaan-schijten op de Hudo 

dit kamp errug in is 

Avondspellen: 
 

De jongste groepen gingen op zoek naar letters in het bos, door rebussen op te lossen: de letterjacht. 

Voor de oudere groepen stond het befaamde / beruchte [doorstrepen wat niet van toepassing is] 

klootschieten op de rit. Met hulp van zeer aparte jeu-de-boule-ballen moest een parcours in zo min 

mogelijk worpen worden afgelegd en bij 4 posten opdrachten worden gedaan. 

  


