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Kolonisten van Overloon 

De ochtendbik net op en al direct tijd voor actie: 

als echte Kolonisten gingen 4 groepjes aan de 

slag met het verzinnen van een goede 

groepsnaam, het maken van een mooie vlag en 

vervolgens door opdrachten uit te voeren, geld te 

verdienen voor het kopen van vlotonderdelen. 

Tonnen, touw, pallets en balken werden van hot 

naar her gesleept. Dit resulteerde rond het 

middaguur in 4 vlotten, de ene wat 

‘zeewaardiger’ dan de ander. Met name het vlot 

van coaches Wouter en Stijn zag er wat wankel 

uit, maar ‘Weej kunne ni knuppe’ aldus de 

coaches zelf. Misschien een snelcursus knopen 

leggen volgen bij onze Hopman? 

Ook de lunch moest worden betaald met het geld 

dat de groepen hadden verdiend. Zo had dus 

groep ‘Karmijn’ een feestmaaltijd met zelfs een 

toetje, terwijl groep ‘Antraciet’ het moest doen 

met een droge boterham en een bekertje water. 

Na de lunch was daar dan het grote moment: DE 

GROTE OVERSTEEK VAN HET MEER. 

Wonderwel kwamen alle vlotten aan de 

overzijde, alhoewel het vlot van groep 

‘Turquoise’ in kleine stukjes aankwam. 

Vervolgens moesten de groepjes een hut 

bouwen, wat aan groep Antraciet niet was 

besteed. Na het uitvoeren van opdrachten en het 

winnen van Riddertoernooien, kwam er een 

winnaar uit de bus. Zie hieronder voor het 

resultaat: 

1.  ‘Schipper mag ik overvaren?’ (groep 

Turquoise) 6 punten 

2. ‘De mooiste naam’ (groep Karmijn) 5 punten 

2. ‘Sjang en de Hobbits’ (groep Antraciet) 5 pt. 

3. ‘Geer van de Veerboet’ (groep Magenta) 4 pt. 

Spreuk van de dag door H. dv. S.: 
 

‘Ut leave is net as beer in un fles, asse ni oape is, kense d’r ni van geneete’ 
 
 
Ook iets te melden? Neem contact op met de mouw van de redactie.  

 

 

Interview van de dag met: Mees van J5-6-7 

Vandaag is Mees aan de beurt. Mees is 11 jaar en woont nu 1 jaar en vier-en-een-halve-maand in de 

allerfenste plấts. Hij heeft 3 broars en 2 broertjes. Als ontbijt eet Mees graag boterhammen (met?) 

worst, zonder boter. Hij heeft daarbij wel de voorkeur voor witbrood. Ook drinkt Mees graag perzik 

yogi bij zijn ontbijt. Hoe vindt hij het kamp tot nu? Heel erg leuk. Ook het schatkaart spel van Gido 

van vandaag vindt hij erg leuk om te spelen. De tent van J5-6-7 is wel een rommeltje, aldus Mees.  

Verder heeft Mees al een schoene onderboks en zök aangetrokken deze week. Hij heeft nog ‘un bietje 

snoep’ over. Hij heeft vooral Paprika Pringolz, die hij erg lekker vindt, bij zich. Ook heeft Mees al 

zijn tanden gepoetst, ondanks dat tentleider Luc zegt dat dit niet hoeft. Verder vindt Mees dat er 

allemaal leuke leiding mee is op kamp. Hij had wel zoiets verwacht van kamp. Helaas zijn er ‘gen 

leuke mechjes’ (vertaald in correct Lomms, red.) Tenslotte was Mees zijn luchtbed vergeten, daar zal 

hij de volgende keer beter aan denken. En meer snoep meenemen! Groetjes van Mees.    

De maandagse menukaart: 
o Gehaktbal mit jus 

o Erpel 

o Erwten en worteltjes 

o Chocopudding 

 HET WEER VANDAAG 

Temperatuur: 22 graden. Luchtvochtigheid 60%, wind 

10 km/h uit noordwesten, kracht 2. Half bewolkt.  

                      

Weersverwachting: 19 graden, zwaar bewolkt  

Wij vragen, u antwoordt. 

Vandaag met ½ van J9, 

alias ‘The W….rs’  

Om maar direct met de deur in huis te vallen; 

deze jongens hebben een hoge pet op van 

zichzelf. De redactie vraagt ze daarom het hemd 

van het lijf. Met dank aan Niels v.R.en Jesper S.  

Wat is het leukste moment op kamp tot nu? 

Dat Niels Freek zijn rug ging krabben omdat 

Freek jeuk had. 

Wat is je grootste ergernis? 

Non-supporters die denken er verstand van te 

hebben, maar er niks van begrijpen (WK 

voetbal). 

Wie is de meest irritante leid(st)er? 

Wouter op 1, Tristan op 2. De toelichting 

volgens Jesper: door de eerste ben ik in het 

water gegooid, de 2e heeft Bram in de vuilnisbak 

gezet. 

Waarvoor schaam je je het meest? 

Die keer dat we een groep Arcense meisjes 

hadden uitgelachen nadat ze van de fiets waren 

gevallen. Vervolgens knalden we - Jesper en 

Niels tegen elkaar aan en flikkerden van de fiets. 

Wil je nog iets opvallends kwijt? 

Jesper: ik heb net een dikke drol in de HUDO 

gelegd. Niels: we hopen dat we wat meer van 

Maud gaan horen dit kamp.  

Wat is het leukste spel tot nu toe? 

De heren twijfelen tussen de triatlon en de 

vlottenrace (Kolonisten van Overloon).  

Wie eet het meest? – Niels de kippensoep 

Wie is het sterkst? – Onbeslist 

Waar heb je op dit moment het meest zin in? 

Lekkere wieve in de tent.  

 

Wist u dat…? 

➢ Judas Jezus heeft verraden? 

➢ De kennis over Jezus en zijn 

apostelen matig is onder de 

leden 

➢ Ralf en Daniëlle hun interviews 

erg in de smaak vallen 

➢ Milan B. toch geld voor chips 

getoverd heeft 

➢ Finn G. heel veel van 

komkommer houdt 

➢ Sjuul echt niet om kan gaan met 

z’n stretcher 

➢ Daniëlle magische krachten 

heeft 

➢ Wouter soms (stiekem) gilt als 

een meisje 

➢ Van alle deelnemers aan de 

vlottenrace de teamcoaches het 

meest fanatiek waren 

➢ Je met 0 punten na 2 rondes 

toch nog een spel kunt winnen 

➢ Freek W. en Niels van R. ’s 

nachts graag het kussen delen 

➢ Prins Milan I is uitgeroepen tot 

heerser van ut ‘Aafdruugriek’ 

➢ Tijn de kapper vandaag ‘sales’ 

heeft, alle coupés voor 50% 

➢ Koning Kamp zijn harem bij 

elkaar gevonden heeft 

➢ De finale van het marathon- 

slagbal geëindigd is in 81-85 

Avondspellen: 
 

De Walrussen gingen op de religieuze tour met de ‘Op naar Bedlehem’ tocht, een vage tocht waarin 

Johannes de Doper met Jezus samen een grote rol speelde. God bleek vooral onzichtbaar. De 

Pinguïns deden het Fobiënspel, waarbij er allerlei figuren met enge ziektes over het kampterrein 

dwaalden.  


