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Spellenprogram dinsdag 

Vandaag een lekker sportief ochtendje voor onze 
oudste kinderen. Op de hei stond namelijk het 
‘voetslagbal’ gepland. Het was overduidelijk 
welk team domineerde, waardoor het spel 
eigenlijk na ronde 1 al was gespeeld. Verdere 
highlight was het ontbreken van consesus over 
de spelregels tussen de leiding. De pinguïns 
mochten zich opmaken voor levend bingo. 
Omstanders beschrijven het als simpel, leuk, 
origineel en actief. Na een lekker bammetje 
konden we met de hele bubs richting het 
Leukermeer fietsen voor een verfrissende duik. 
Daarbij is de nodige zonnebrandcrème gesmeerd 
om preventief de rode gezichten te vermijden. 
Helaas is dit niet bij een ieder gelukt. Na het 
ploensen fietsten we via het oude kampterrein 
van vorig jaar terug naar ons huidige verblijf in 
de bossen van Bergen. 
In de avonduren vond op het kampterrein voor 
de jongsten het ‘grote chaosspel’ plaats. De 
leiding werd omgetoverd tot vakkundig jury om 
de performances te beoordelen. De jury kan 
omschreven worden als:streng, direct, 
rechtvaardig en eerlijk. De jury bedoelt maar, 
een gestructureerde sneeuwballengevecht? Maak 
dat de kat wijs. Maar toch werd de jury 
uiteindelijk gevleid door de puike voorbereiding 
van de pinguïns wat resulteerde in een hoge 
rapportcijfers. Na jaren afwezigheid heeft de 
dropping (bij de oudsten) een comeback 
gemaakt. Tussen Afferden en Well werden 
verschillende opdrachten uitgevoerd op de weg 
richting huis. Highlights: groepslogo krijgen, 
groepssong maken en zingen en het dramatische 
overschot gehaktballetjes wat door de IKEA 
wordt weggegooid. De foto’s en video’s  van de 
opdrachten werden gedeeld via whatsapp naar 
de leiding die op dat moment al heerlijk aan het 
vertoeven was bij het kampvuur. Uiteindelijk 
konden we na deze vermoeiende dag lekker naar 
bed. 

 

Spreuk van de dag door lokale ondernemer van 
Spikweien™: 
 

‘Soms is ut baeter um achteroet te gaon dan veuroet’  
 

 

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

 

Interview van de dag met Danique van Blieb 

Of Danique klaar was om een geïnterviewd te worden? Nee, maar voor de redactie heeft ze veel over.  
Ze begon wel spontaan over haar ‘snoepcase’. De inhoud van deze ‘case’ is al flink weggemoefeld, 
maar er zijn nog restanten over voor de laatste dagen van de kampweek. Vanavond is er een privébbq 
bij Danique. ‘Beter een snoepje voor iedereen, dan buikpijn voor mij alleen.’ Dit is het motto waar 
mini-blieb patent op legt. Naast het eten vindt Danique het kamp ‘wel leuk’. Ze weet niet goed te 
verwoorden waardoor het kamp ‘wel leuk’ is.  
Wat Danique verder moeilijk kan aangeven is wie het kampechtpaar van kamp 2017 gaat worden. ‘Ik 
houd me er niet zo mee bezig.’ Inderdaad Danique, je hoeft tijdens jouw week kamp niet de paparazzi 
uit te hangen. Wie de leukste leiders zijn kon Danique keurig uitleggen. ‘Ralf en Moex (en Blieb) 
natuurlijk, duuuh.’  
De dropping was echt tof. ‘’Ik heb nog nooit zoveel genoten van een spel.’ De andere spellen zijn ook 
wel prima volgens Danique. Wat het kamp nog wel mist is een groot ‘vijf sterren’ zwembad met 
wildwaterbaan, glijbanen en één duikplank. Verder mag er geen enkel vuiltje in het zwembad zitten. 
‘Goei d’r ma vettig vuul chloor in.’ Dat is natuurlijk ook een slim idee Danique. Verder wil Danique 
toevoegen dat op latere termijn nog een golfslagbad toegevoegd kan worden . 
Een vraagje tussendoor: vind je het erg om geschminkt te worden? ‘’Det is ni huul erg huur.’’ 
We sloten het interview af door Danique ons een vraag te laten stellen. Helaas wist Danique niks 
spontaans uit de hoge hoed te toveren. Alsnog, Danique bedankt. 
 

Wx w|Çáwtzáx ÅxÇâ~ttÜàM 
o Draodjesvleis 
o Petatte mit handvatte 
o Boëne mit aanvullende saladebar (greun vaor) 
o Traktatie van ozze jeurige Tuur 

HET WEER VANDAAG 

Heet en zweet, gelieve goed in te smeren. 

Kans op onweer, kijk uit! 

 

 

 

Weersverwachting: 32 graden, heite bami. 

Discussie: Is de 

naamgeving 

Walrussen/Pinguïns 

actueel? 

Tjaa, vorig jaar zijn de borden op mysterieuze 
wijze verdwenen. Maar wat was de reden 
hierachter? Was dat omdat de meerderheid van 
de leiding het koud had op het tijdstip van 
verdwijning OF had de verrichter andere 
motieven voor het verrichten van zijn daad? Wij, 
als redactie, vroegen ons af wat onze lezers 
vinden van de naamgevingen van onze 
leeftijdsgroepen. Zijn de namen nog wel passend 
voor het digitale tijdperk waar wij in leven, voor 
de millenials die nu het kamp runnen of denk je 
vanuit een ander perspectief? 
Laat het ons alstublieft weten. De redactie wist 
op geen andere manier deze leegte van de krant 
in te vullen. 
 
 
 
 
 
 
 

LEEGTE (je kunt niet alles hebben) 

 
 
 
Lokaal nieuws van Moex en 
Ralf 

 
‘’Wij weten niet wie de stoelen op het carré 
heeft geplaatst, maar we weten het ook een 
beetje wel. Stille wateren hebben diepe gronden. 
De opruimmagneet is best wel funny.’’ 

 

Wist u dat…? 

� Er vandalen op het kampterrein 

rondlopen 

� Meningen verschillen over de 

spelregels van alternatief 

slagbal 

� De zonnebril van Floor v.d. H. 

de bodem van het Leukermeer 

heeft gezien 

� Het maar een ‘Primark’ bril is 

� Er maar acht prestatieborden 

zijn 

� Deze borden niet voor iedereen 

zijn weggelegd 

� Bart B. 7 jaar over de HAVO 

heeft gedaan 

� De gerehabiliteerde kat een 

onbekend fenomeen is 

� BBQ-Moex eindelijk zijn 

autorijbewijs heeft binnen 

gehaald 

� Hij eindelijk in zijn BBQ-M0ex 

bedrijfsauto kan rondtouren 

� Mailo nog niet helemaal door 

heeft dat linkssss is waar de 

duim rechts zit 

� Jelle de rest van de week bij 

moet komen van een mislukte 

nachtelijke ‘Habiba’ 

� Dames oudste groep bezocht 

werden door een vleesetende 

krekel 

� Tijn casanova is 


