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Eenmaal andermaal! 

Verkocht! Zo klonk het op de 

afsluiting van de themadag. De 

walrussen zijn vandaag de hele dag 

in de weer geweest met onze Duitse 

buren.  ’s Ochtends een prachtige 

tocht langs de grens van onze 

buren met ondertussen posten 

waar onder andere Bratwurst werd 

gehapt, pullen bier werden 

verschoven en aan het rad van 

fortuin werd gedraaid. In de 

middag werden de verworven 

marken ingeruild voor 

handelswaren die verkocht werden 

voor degelijke prijzen. De 

gewonnen marken werden in de 

avond verruild voor mooie 

prijzen zoals hudo’s poetsen of 

een nachtelijk optreden. Jawohl 

dat was een superschöne Tag! 

Wespen en teken en een grote processie gespot?!

Het was een zonnige, maar toch bewolkte dag. Walruss

megaschwierige Handelspiel te beginnen. Het speelveld zat vol boobytraps (zoals Sem Hegger dit 

noemen). Het begon allemaal heel vreedzaam en de kinderen begonnen met veel Sch

game. Het werd allemaal wat grauwer toen een wespennest gedetecteerd werd door de jongens van 

de oudste groep. Eentje ging de ziekenplank met maar liefst acht

lid dat zelfs twee kopsteken moest verduren. Auw auw auw!! Maar ja die jongens van de l

groep zijn kleine mannen die zich wel verzetten tegen een stootje. Toch zijn ze niet genoeg 

opgewassen om de wespen van hun territorium te verjagen. Ook het aantal teken

drastisch omhoog. Er klonk echter geen kreet bij de walrussen en het spel werd vold

met wat bezoeken aan de E.H.B.O. professionals die meegenomen zijn vanuit Lomm.

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

 

Interview van de dag met Stijn vd H. (Oma’s trots)

Stijn is een vlotte spontane jongen van 14 jaar. Wel gaat hij pas voor de eerste keer mee op kamp. Hij 

heeft nu al zo’n 3 nachten erop zitten, dit ervaart hij als energieslurpen

graven). Ook over het slapen naast Joey en Jordi heeft hij het een en ander

tot nu toe vond hij softballen. De andere spellen vond hij ook helemaal het 

vraag wie potentieel kandidaat  zijn voor het broedspaar van de week. Floor vd H en Screech was een 

snel antwoord dat luidde. Motief hiervan is: ‘’Ze doen veel dingen samen en ik zie ze vaak samen.’’ 

Volgens  mij hebben we een Sherlock Holmes meegenomen op kamp met de kille conclusies die hij 

kan trekken. Als hij een dag in een tent moest liggen met iemand zou hij dit met Wouter H. doen. 

Waarom wilde hij niet aan de kampmedia kwijt. Tentleider Rob S. (Bl

en assertief genoeg. Hij zou graag in zijn voetsporen stappen

mij vertelde. Stijn’s oma zou wel trots zijn nu hij de family compleet heeft gemaakt op kamp. ‘’Nee 

hoor’’ zei Stijn. ‘’Oma is altijd trots op mij geweest.’’ Het zelfvertrouwen spat er van af, of is dit van 

den Hombergh eigen? Wat hij nog van de week verwacht

themadag. De spreuk die hij ons mee wilt geven: ‘’Beater gen mobiel dan un

Programma van dinsdag

Na vrolijk door de Leiding van de Dag gewekt 

te 

de Pinguins stond er staart

programma, gevolgd door een uitje naar het 

Speelbos bij de sluis aan het Reindersmeer. In 

de avond stond de vraag centraal wie de moord 

waar en waarmee heeft gepleegd met leve

cluedo. Voor de Walrussen stond de Themadag 

op het programma. Ook hier 

Oosterburen

Duitsland gebeuren toch wel wat merkwaardig 

te vinden…

Afwaskoningen Bram, Mailo en Rens bi

aan om iedere dag af te wassen. Ze kunnen een 

vrijkaartje krijgen bij jongens 8.

En een tip van Jelle: de leiding van de dag moet 

toch echt met potten en pannen ’s morgens de 

tent binnenkomen, want dit is geen steil van 

wekken!!
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Wespen en teken en een grote processie gespot?! 

Het was een zonnige, maar toch bewolkte dag. Walrussen stonden paraat om aan het größe 

andelspiel te beginnen. Het speelveld zat vol boobytraps (zoals Sem Hegger dit zou 

de kinderen begonnen met veel Schwung aan de 

game. Het werd allemaal wat grauwer toen een wespennest gedetecteerd werd door de jongens van 

de ziekenplank met maar liefst acht wespensteken op. Ook een anoniem 

lid dat zelfs twee kopsteken moest verduren. Auw auw auw!! Maar ja die jongens van de laatste 

die zich wel verzetten tegen een stootje. Toch zijn ze niet genoeg 

itorium te verjagen. Ook het aantal tekenbeten ging 

geen kreet bij de walrussen en het spel werd voldaan beëindigd 

de E.H.B.O. professionals die meegenomen zijn vanuit Lomm. 

Stijn vd H. (Oma’s trots) 

Stijn is een vlotte spontane jongen van 14 jaar. Wel gaat hij pas voor de eerste keer mee op kamp. Hij 

3 nachten erop zitten, dit ervaart hij als energieslurpend. (vooral het aggregaat gaten 

graven). Ook over het slapen naast Joey en Jordi heeft hij het een en ander te zeggen. Het leukste spel 

en vond hij ook helemaal het einde. Ook nu weer de 

zijn voor het broedspaar van de week. Floor vd H en Screech was een 

e doen veel dingen samen en ik zie ze vaak samen.’’ 

mes meegenomen op kamp met de kille conclusies die hij 

kan trekken. Als hij een dag in een tent moest liggen met iemand zou hij dit met Wouter H. doen. 

Waarom wilde hij niet aan de kampmedia kwijt. Tentleider Rob S. (Bliep) vindt hij geweldig optreden 

u graag in zijn voetsporen stappen als ik hoor met hoeveel ambitie Stijn dit 

mij vertelde. Stijn’s oma zou wel trots zijn nu hij de family compleet heeft gemaakt op kamp. ‘’Nee 

a is altijd trots op mij geweest.’’ Het zelfvertrouwen spat er van af, of is dit van 

n? Wat hij nog van de week verwacht is veel Duitse Schwung, vooral de 

ter gen mobiel dan un degelijke ***’’. Amen 
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• TiramisuTiramisuTiramisuTiramisu    

HET WEER VANDAAG

De wind heeft vandaag een snelheid van 5 

km/u. Daarbij wordt het zo’n 24 graden, met 

70 % kans op zon. De luchtvochtigheid 

bedraagt 78%. 

  ?           

Programma van dinsdag 

Na vrolijk door de Leiding van de Dag gewekt 

te zijn, kon het spelprogramma beginnen. Voor 

de Pinguins stond er staartbal op het 

programma, gevolgd door een uitje naar het 

Speelbos bij de sluis aan het Reindersmeer. In 

de avond stond de vraag centraal wie de moord 

waar en waarmee heeft gepleegd met levend 

cluedo. Voor de Walrussen stond de Themadag 

op het programma. Ook hier centraal: onze 

Oosterburen. De redactie begint dit hele 

Duitsland gebeuren toch wel wat merkwaardig 

te vinden…                                    

Afwaskoningen Bram, Mailo en Rens bieden 

aan om iedere dag af te wassen. Ze kunnen een 

vrijkaartje krijgen bij jongens 8. 

En een tip van Jelle: de leiding van de dag moet 

toch echt met potten en pannen ’s morgens de 

tent binnenkomen, want dit is geen steil van 

wekken!! 

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

� Bram V. 

gespot heeft

� De oudste herengroep een 

cursus

gekregen

� Mandy geconfronteerd werd 

met een plakkerige kofferbak

� Mailo status 6 heeft bereikt bij 

clash of clans

� Mats al vaak meer dan 100 

teken heeft gehad

� Hete thee 

om deze teken mee te 

verwijderen

� Thomas er niet van overtuigd is 

dat de alcohol uit de rode 

wijnsaus is verdwenen

� Een paar jongens vechten om 

Nikki in de hangmat

� Er maden gespot zijn in de tent 

van dames 10

� Mandy panisch is voor ‘Ut

� Het grote Pikachu

handen

gesignaleerd

� Stijn vd H het tweede 

slachtoffer is

een bezoekje h

� De oorzaak hier

frietje van Moex

� Jongens 8 de beste prijzen 

gewonnen heeft met de 
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HET WEER VANDAAG 

De wind heeft vandaag een snelheid van 5 

km/u. Daarbij wordt het zo’n 24 graden, met 

70 % kans op zon. De luchtvochtigheid 

bedraagt 78%.  
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Wist u dat…Wist u dat…Wist u dat…Wist u dat…    

V. de Pico Bello Club 

gespot heeft 

De oudste herengroep een 

cursus wespenfluisteren heeft 

gekregen 

Mandy geconfronteerd werd 

met een plakkerige kofferbak 

Mailo status 6 heeft bereikt bij 

clash of clans 

Mats al vaak meer dan 100 

teken heeft gehad 

Hete thee echter niet geschikt is 

om deze teken mee te 

verwijderen 

Thomas er niet van overtuigd is 

dat de alcohol uit de rode 

wijnsaus is verdwenen 

Een paar jongens vechten om 

Nikki in de hangmat 

Er maden gespot zijn in de tent 

van dames 10 

Mandy panisch is voor ‘Ut Vief’ 

Het grote Pikachu-klap-in-de-

handen-spel ook weer is 

gesignaleerd 

Stijn vd H het tweede 

slachtoffer is die het zwembad 

een bezoekje heeft gebracht 

De oorzaak hier een gestolen 

frietje van Moex was 

Jongens 8 de beste prijzen 

gewonnen heeft met de veiling 


