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Spellenprogram dinsdag 

De pinguïns startten de dag met een potje 

marathon slagbal.  

Vandaag stond voor de Walrusjes de triatlon op 

het programma. Ff een lekker stukje rennen, 

fietsen en zwemmen op en rondom het 

Schaartsven. Het ene groepje had iets meer 

succes dan het andere groepje. Met name het 

zwemmen vonden veel Leute erg vermoeiend. 

Maar ook wel weer leuk. Na deze sportieve 

activiteit was het tijd voor de middagbik met 

soep en vervolgens brak het uur aan voor het 

Loonse Schatzoekspel. Bij dit spel moesten de 

groepjes (Pinvisjes en Walrusjes samen) zowel 

op het kampterrein, in Overloon als ook daar 

tussenin de nodige opdrachten uitvoeren en 

puzzels oplossen. De schat was echter moeilijk 

te vinden. Normaal is een schat dan ook 

begraven en zoek je dus niet óp, maar ónder een 

grasveld. Sommige groepen hadden zelfs moeite 

om het gratis ijsje van Clevers te spotten… 

Met het avondeten in de maag en een verplichte 

bedrust voor degenen die teveel erpel hadden 

gegeten, was het voor de Walrusjes tijd voor hét 

ultieme sjoemelspel van het kamp: Cinefilie. 

Bloedfanatiek bestreden team groen, blauw en 

rood elkaar op leven en dood om de kwartetten 

van hun eigen kleur compleet te krijgen. 

Conclusie van het spel: 6 valpartijen, 3 blauwe 

plekken, winst voor team Rood o.l.v. H. d. v. S. 

en R.T en ja, de foto van Bilbo Balings was erg 

lelijk.  

De pinguïns speelden het klassieke loopspel uit 

Zweden, waarbij het op het begin heel erg traag 

ging met de spelgang. Toen de leiding het spel 

wat aanpaste, ging het sneller en werden de 

kinderen opeens behoorlijk actief!   

 

Spreuk van de dag door H. d. v. S.:  
 

‘Asse morge gen spiet wils hebbe, mosse ut vandaag ni doan’ 
 

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

 

 

Interview van de dag met Silke, Evi (en Finn) 

Allereerst: Ralf spreek je uit als ‘Ralluf’. We zitten hier omdat Silke vraagt: “we hebben toch een 

interview?” Evi kan het beste milkshakes maken, das een dansje. Ze deden samen het dansje voor, met 

een ijsje gaat dat nie zo goed, zonder wel. Wel kort. Evi is van ‘de laege’. Soms heeft ze ruzie met Isa, 

maar niet de schuld. Bij Dani wel. Je hoeft niet alles als eerste te doen.  

--- Ondertussen verlaat Finn het interview om te gaan afdrogen, was zijn corvee vergeten. --- 

Evi is geen innovator, maar dat komt omdat je de middelste bent of omdat je meer laisser-faire bent. 

Evi = weet ut ff nie. Silke = jong belegen kaas. / geen reden.  

Nicole Bugdoll gaat naar huis, niet met de stille trom. Irritant, dat is kwoi “a.k.a. Silke”. Eigenlijk was 

dit een grapje, maar dit kan dubbel geïnterpreteerd worden.  

Wie is de leukste leider? Volgens Evi is dit Ralf, Jordi en Mats omdat jullie nu tegenover mij zitten. 

Silke vindt Jelle irritant, maar dit mag niet in het interview. Silke zet haar joker in. Wie wordt het 

bruidspaar 2019? Ze lachen een beetje, maken er een show van en doen alsof ze interessant zijn. 

Uiteindelijk kiezen ze voor Lon & Jelle. Ze passen net zo goed bij elkaar als peper en zout en andere 

leuke eetcombi’s. Wat is de kampverwachting voor het laatste jaar? Iets warmer en droger graag. Finn 

vindt zichzelf raar en moet afwassen. Silke liegt! Ze doet net alsof ze shazam is, maar dat is ze niet. 

Silke weet ook niet wat shazam is. Evi vindt dat Jesper minder narcistisch moet doen. Silke ook, want 

dan telt de mening minder zwaar mee. Ethisch dilemma: elke dag een muggenbult onder je vot met 

kamp of hele week regen? Evi en Silke kiezen regen.  

Mats stelt de laatste vraag: Wat is je lekkerste eten? 

Silke: vlees van gisteren.  

Evi: paprika.  

Evi vond het lastige vragen en kusjes aan thuis. Evi praat geen dialect, das echt boe – xje Silke.  

Maar Evi kan het wel, maar doet lekker interessant.  

De dinsdagse menukaart: 
o Erpel mit jus 

o Poulet 

o Buuntjes 

o Un choco of vanille pudding toetje 

o (Finn un bord komkommers 

HET WEER VANDAAG 

Bewolkt met een aardige kans op regen. 21 graden. 

Neerslag 72% kans, luchtvochtigheid 83%. Wind: 6 

km/h.   

 

Weersverwachting: Regen, 22 graden.  

 

 

 

Lokaal nieuws 

Ook de Scouting uut de Loi maakt gebruik van 

de faciliteiten van het Schaartsven. Voorafgaand 

aan de triatlon van de Walrusjes maakte de 

redactie een praatje met een van de fanatieke 

scout-leiders. Ze gingen een heuse stormbaan in 

het water bouwen. Iets voor ons voor volgend 

jaar? In ieder geval mochten ze onze kruiwagen 

even lenen. Op naar volgend jaar en Kuluut 

Alaaf!! 
 

Quizje: zelf invullen!! 

Tot nu toe zijn er … broden opgegeten; 

… kilo aardappelen geschild en … toetjes 

gemaakt.  

 

Er zijn … olielampen verspreid over het 

kampterrein en er is al … liter benzine voor de 

aggregaten verbruikt.  

 

Verder is er … meter touw gespannen. Ook zijn 

er … zeiltjes opgehangen en … tenten opgezet.  

 

 

--- Tip van de dag --- 
Met hulp van L.P.  

 

Als je op kamp niet wilt tandenpoetsen omdat je 

lui bent, doe dan even het zilveren folietje van je 

tube tandpasta eraf, en knijp er even in. Zo denkt 

je moeder in ieder geval dat je de tandpasta hebt 

gebruikt! 
 

Wist u dat…? 

➢ De groepen erg slecht zijn in 

schatzoeken; de schat vonden ze 

niet, wel vond kapper Tijn een 

hol met 20 leden van familie 

Muis 

➢ Het aantal kapotte fietsen al op 

5 staat 

➢ Willo een fietsenreparatieshop 

kan beginnen op kamp 

➢ Volgend jaar in het kampboekje 

aangegeven wordt dat daags 

voor kamp iedereen zijn fiets 

alvast bij Willo kan inleveren 

➢ Milan ‘keihard’ was “ge-flik-

ooooord” 

➢ Veel leiding en kinderen 

bijzonder slecht Lomms 

spreken 

➢ Bart van dun Diep hier schande 

van spreekt 

➢ Finn, Evi en Silke de beste 

(aardbeien-vanille-chocolade) 

milkshake kunnen dansen 

➢ Als je zangles wilt, klop dan ff 

bij meiden M9-10 aan 

➢ Titz vindt dat hij slecht is in een 

bepaald spel 

➢ Mees graag zijn voeten schoon 

wast in een teiltje in de tent, en 

vervolgens naar buiten loopt op 

blote voeten om het teiltje leeg 

te kiepen 


