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Op bezoek bij juf Stoel 

 

De groep ‘blondjes’ (alias de StoelStalkers) 

tijdens het opdrachtenspel Crazy 88 op bezoek 

bij Mejuffrouw Stoel in Rustoord Smakt. Dit 

historische bezoek was goed voor 1000 punten. 

Raadsel van de dag: Gevonden voorwerp

 

 

Interview van de dag met Ria v.d. K. (genne bejnaam)

Een heerlijk gesprek vandaag met niemand minder dan Ria van de Kerkhof. 

mee op kamp. 1 jaar had ze pauze, toen is Ralf van  Ria ter aarde gekomen. In die 27

het in 2005, (toen we voor het eerst naar Overloon gingen) het geweldigst, z

hierover. Daarnaast geeft zij aan dat ze het dit jaar erg gez

Tot nu toe een 7 maar als het weer het toe laat kan dit oplopen tot een mooi

We stelden de vraag hoe Ria nu haar koffie drinkt. Geen koffie voor 

verschillen in, want unne roeibos is vuuuuuls te gezond. Een echte thiëtuit is Ria geworden. 

Wat zijn de capaciteiten van een echte leider? “Flexibel, maar consequent zijn.

Ria stelt aan een leidinggevende. Een wijze les die Ria door de

neet druk,, kumt good’. Over het potentieel  bruidspaar reageerde Ria: 

Nikki v.d. H. gaat woensdag weg, Ria gaat haar erg missen.  

Wat u misschien niet weet is dat Ria een echte waterrat is. Waterspellen doen is

‘’Lekker vettig weare, niks aankieke, heerlik!’’ Vooral toen ze in Ge

haar moeder moest haar op dinsdag al  nieuwe kleren brengen.

Spellen van de dinsdag

Eindelijk tijd voor spellen met flink wat zon. 

zonnecrème

veel rode gezichtje

bezoek aan

beide groepen een potje slagbal gespeeld. Voor 

de pinguïns  op vertrouwde ondergrond, voor 

de walrussen in het water. Walruss

erg enthousiast over deze sport in een nieuw 

jasje.

’s Middags hebben de pinguïns gezwommen en

de walrussen hebben het spel 

gespeeld. De bedoeling is dat je opdrachten 

uitvoert en hier een foto van maakt. Deze 

werden ’s avonds terugge

lachen, gieren en brullen.

Zon! Zon! 

Na alle regen van de laatste dagen is vandaag 

toch echt de zon definitief doorgebroken. De 

temperaturen schoten direct de lucht in, zodat 

de kinderen ’s ochtends vanzelf de tent 

uitdreven. 
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voorwerp 

Ria v.d. K. (genne bejnaam) 

Een heerlijk gesprek vandaag met niemand minder dan Ria van de Kerkhof. Onze Ria gaat al 28 jaar 

mee op kamp. 1 jaar had ze pauze, toen is Ralf van  Ria ter aarde gekomen. In die 27 jaar vond ze 

Overloon gingen) het geweldigst, ze was erg “amused’’ 

erg gezellig, maar nat op het kampterrein vindt. 

aat kan dit oplopen tot een mooie 9.   

de vraag hoe Ria nu haar koffie drinkt. Geen koffie voor Ria, maar thee. Ook hier zitten 

os is vuuuuuls te gezond. Een echte thiëtuit is Ria geworden.  

, maar consequent zijn.’’. Dat zijn de eisen die 

Ria stelt aan een leidinggevende. Een wijze les die Ria door de jaren heen heeft geleerd is: ‘maak dich 

bruidspaar reageerde Ria: ‘’nog effe noa dinke’’.  

Nikki v.d. H. gaat woensdag weg, Ria gaat haar erg missen.   

ia een echte waterrat is. Waterspellen doen is echt haar passie. 

e, niks aankieke, heerlik!’’ Vooral toen ze in Geijsteren op kamp was met de JFK., 

nieuwe kleren brengen. Kusjes van Ria en een fijn kamp!    

Wx W|Wx W|Wx W|Wx W|ÇáwtzáÇáwtzáÇáwtzáÇáwtzá

o GazpaGazpaGazpaGazpacccchhhhoooo    

o PommesPommesPommesPommes----duchesse, duchesse, duchesse, duchesse, 

o Hangop op grootmoeders wijzeHangop op grootmoeders wijzeHangop op grootmoeders wijzeHangop op grootmoeders wijze

HET WEER VANDAAG

Zon, 26 graden en een heel flauw 

                   

Weersverwachting

op een buitje, windkracht: 3. 

 

Spellen van de dinsdag 

Eindelijk tijd voor spellen met flink wat zon. De 

zonnecrème was helaas vergeten, waardoor er 

veel rode gezichtjes terug kwamen na een 

bezoek aan het meer. In de ochtend hebben 

beide groepen een potje slagbal gespeeld. Voor 

de pinguïns  op vertrouwde ondergrond, voor 

de walrussen in het water. Walrussen waren 

erg enthousiast over deze sport in een nieuw 

jasje. 

’s Middags hebben de pinguïns gezwommen en 

de walrussen hebben het spel “crazy 88’’ 

gespeeld. De bedoeling is dat je opdrachten 

uitvoert en hier een foto van maakt. Deze 

werden ’s avonds teruggekeken. Het was 

lachen, gieren en brullen. 

Zon! Zon! Zon! 

Na alle regen van de laatste dagen is vandaag 

toch echt de zon definitief doorgebroken. De 

temperaturen schoten direct de lucht in, zodat 

de kinderen ’s ochtends vanzelf de tent 

uitdreven.  

Wist Wist Wist Wist 

� Nick v. R. n
Amsterdam is geweest

� De fiets vierdaagse van Over
loon één dag eerder

� Er wetenschappelijk onderzoek 
gedaan is naar het programma 

‘’Rocket power’’

� Dat het kind onder de 13 jaar 
niks van het bestaan van dit 

programma weet

� De opvolging in de keuken 
geregeld is

� Myrthe de garde niet kan 
trainen, omdat ze deze niet in de 

hand kan houden

� ‘’Die van de laege’’  verenigd zijn
� Ook bij crazy88 de leiding 

fanatieker is dan de leden

� Juffrouw Stoel erg blij was met 
Lomms

� Zij zich 
waarschijnlijk

herinneren

� Bram R. met slagbal de 
‘precisie‘ van de Pinguïns niet 

kon hendelen 

� Zijn zelfvertrouwen hierdoor 
sterk beschadigd is

� Sven en Ralf Friesland veel 
kleiner inschatten

� De gemiddelde
balveld voor zichzelf heeft

Iemand die hier iets vanaf weet? 

Er waren voetsporen bij à maat 

42. Degene die hier meer van af 

weten kunnen dit melden aan de 

mouw van de redactie!!!! 
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ÇáwtzáÇáwtzáÇáwtzáÇáwtzáx ÅxÇâ~ttÜàx ÅxÇâ~ttÜàx ÅxÇâ~ttÜàx ÅxÇâ~ttÜà    

    

duchesse, duchesse, duchesse, duchesse,     schorseneren en kalfswezerikschorseneren en kalfswezerikschorseneren en kalfswezerikschorseneren en kalfswezerik    

Hangop op grootmoeders wijzeHangop op grootmoeders wijzeHangop op grootmoeders wijzeHangop op grootmoeders wijze    

HET WEER VANDAAG 

graden en een heel flauw windje 

 

verwachting: 25 graden met 5 % kans 

op een buitje, windkracht: 3.  

 

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

Nick v. R. nog nooit in 

Amsterdam is geweest 

De fiets vierdaagse van Over-

loon één dag eerder begonnen is 

Er wetenschappelijk onderzoek 

gedaan is naar het programma 

‘’Rocket power’’ 

Dat het kind onder de 13 jaar 

niks van het bestaan van dit 

programma weet 

De opvolging in de keuken 

geregeld is 

Myrthe de garde niet kan 

trainen, omdat ze deze niet in de 

hand kan houden 

‘’Die van de laege’’  verenigd zijn 

Ook bij crazy88 de leiding 

fanatieker is dan de leden 

Juffrouw Stoel erg blij was met 

Lomms bezoek 

zich dit na 10 minuten 

waarschijnlijk al niet meer kon 

herinneren 

Bram R. met slagbal de 

‘precisie‘ van de Pinguïns niet 

kon hendelen  

Zijn zelfvertrouwen hierdoor 

sterk beschadigd is 

Sven en Ralf Friesland veel 

kleiner inschatten 

De gemiddelde Fries 1.5 voet-

balveld voor zichzelf heeft 


