
Antwoorden van raadsels van gisteren: 
Makkelijk raadsel: lichtblauw 
Moeilijk raadsel: mens 

D’n Weetsnor
Bergense

Activiteiten Pinguïns 

Na de verfrissende bootcamp begonnen de 
pinguins met het eerste spel, genaamd zeskamp. 
In dit spel deden de kinderen onder andere aan 
kogelstoten, zessen zoeken, blind memorie 
spelen en meer. Tim en Tijn ervaarden dit spel 
als leuk en vooral grappig. Tegen de middag 
vertrokken de pinguïns naar het Leukermeer. 
Hier hebben ze gezwommen en gespeeld met de  
lokale kajak. Deze kajak kon echter niet langer 
dan 10 seconden rechtop blijven dobberen. 
Overigens gaf Bart de curryworst een magere 
7,6. Na de croutons begon het avondspel. Dit 
was het Control + alt + delete = enteren spel, De 
bedoeling is dat iedere groep 9 stukken van een 
schatkaart verzameld en de kaart compleet 
maakt. Deze stukken moesten ze bij andere 
groepen stelen. Ook liep piet piraat rond die 
vragen stelde aan de groepen. Als de vraag goed 
beantwoord was kreeg deze groep een goude 
kaart, met deze kaart kon de  groep een deel van 
de echte schatkaart verkrijgen. Na dit ‘kei-leuke’ 
(aldus Youri) avondspel begon de veiling. Hier 
konden de groepjes verschillende dingen kopen 
waaronder een diner met de leiding, een 
champagne ontbijt maar ook een beurt HUDO’s 
poetsen. Na de veiling gingen de pinguïns met 
een voldaan gevoel naar bed. 

 
Maria zoekt nieuwe Maria (Rectificatie: Ria gaat volgend jaar wel mee op kamp!)

Maria gooit  na dit kampjaar de handdoek in de ring, wie wordt de nieuwe Ria of Maria? Bij een 
100% match sta jij volgend jaar in de fourage-tent. 
 
1. Frikadel of kroket? 
2. Themadag of waterspellen? 
3. Prinses of piraat? 
4. Ochtend of avondmens? 
 
Antwoorden graag voor jezelf houden! Deze vrijdag in te leveren bij de redactie.

 
Spreuk van de dag door [vacature]
 

‘De redactie is op zoek naar een verse spreukenman, H.dv.jS verzaakt’
 

 

Horoscoop van de week 

Kreeft 
Deze week is het voor jou belangrijk dat je 
tussen alle stress de gaten in je agenda opzoekt, 
en deze vult met samenzijn met vrienden. 
 
Waterman 
Speciaal voor jou geldt dat je de communicatie 
hoog moet houden, blijf ‘in touch’ met je maten 
zodat je niets belangrijks mist. 
 
Vissen 
Let op! Je uitgaven stromen over, niet zo 
impulsief! Denk na voordat je iets zegt/doet en 
beslis of dat nu werkelijk iets toevoegt. 

THEMADAG

Onder een stralend zonnetje stonden 8 prinsesjes 
te shinen bij carr
ieder tot een tentgroep: de themadag ‘Prinsessen 
& Pony’s’ stond op het punt van beginnen. 
Uitgerust met een kroontje, 2 oorbellen, een 
ring, een magic stick en niet te vergeten een 
pony (of zebra), vertrokken de prinsesjes met
groepjes Walrussen op de fiets richting Venray, 
via Bergen, dan het veer op naar Vierlingsbeek, 
Overloon en met eindbestemming de kerk in 
Venray. Onderweg moesten ze bij diverse 
posten opdrachten doen om 
waarmee ze later op de veilin
producten konden kopen. In Venray 
aangekomen konden de groepjes kiezen uit 
drietal lunches: de 
kosten, maar alleen droge boterham en glas 
water), de medium lunch (boterham met beleg 
en water, wel duurder) en de
(veel duurder, maar met K3 hagelslag en 
gekookt eitje). Verrassend genoeg koos geen 
enkele groep voor deze laatste optie. In de 
middag moesten raadsels, vragen en 
(foto)opdrachten worden gedaan in het Venrayse 
centrum. Ook hier werden wee
verdiend. (zie later onze website voor een 
fotoverslag). In de avond werden er nog rondjes 
gerend en was het vervolgens bieden geblazen 
met de traditionele veiling. 
hoogtepunten: Hudo’s poetsen, diner met leiding 
naar keuze, ten
prinsessenstaf, fotoshoot, zakjes chips. 

Schorpioen
Betrouwbaar en loyaal, dit zijn jou kenmerken 
voor deze week. Iedereen wil bij je horen, maar 
bedenkt wel: Alles kan een keer misgaan.

Boogschutter
Nu is het moment om keuzes te maken, je kan 
het niet langer uitstellen. Maak nu eens af 
waarmee je begonnen bent.

Maagd
Je begint nu aan een stabiele periode, echter zat 
je wel al in de avontuurzone. Dit verwart 
misschien op het eerste moment, maar denk er
maar eens over na.

D’n Weetsnor
Bergense kampeditie                   

 

(Rectificatie: Ria gaat volgend jaar wel mee op kamp!) 

na dit kampjaar de handdoek in de ring, wie wordt de nieuwe Ria of Maria? Bij een 

Deze vrijdag in te leveren bij de redactie. 

[vacature]: 

De redactie is op zoek naar een verse spreukenman, H.dv.jS verzaakt’ 

Wx w|Çáwtzáx ÅxÇâ~ttÜàM
o Pettate mit 
o Croutons met Poulet
o Dubbelvla vanille en chocolade

HET WEER VANDAAG

De temperatuur slingert rond de 23 graden, 

met een neerslagkans van 60%. Kans op een 

avondbuitje, 

Weersverwachting

een bui 

 

 

THEMADAG Walrussen 

Onder een stralend zonnetje stonden 8 prinsesjes 
te shinen bij carré. De 8 prinsesjes behoorden 
ieder tot een tentgroep: de themadag ‘Prinsessen 
& Pony’s’ stond op het punt van beginnen. 
Uitgerust met een kroontje, 2 oorbellen, een 
ring, een magic stick en niet te vergeten een 
pony (of zebra), vertrokken de prinsesjes met de 
groepjes Walrussen op de fiets richting Venray, 
via Bergen, dan het veer op naar Vierlingsbeek, 
Overloon en met eindbestemming de kerk in 
Venray. Onderweg moesten ze bij diverse 
posten opdrachten doen om Bitz te verdienen, 
waarmee ze later op de veiling weer diensten en 
producten konden kopen. In Venray 
aangekomen konden de groepjes kiezen uit een 
drietal lunches: de Spartaanse lunch (geen 
kosten, maar alleen droge boterham en glas 
water), de medium lunch (boterham met beleg 
en water, wel duurder) en de exclusieve lunch 
(veel duurder, maar met K3 hagelslag en 
gekookt eitje). Verrassend genoeg koos geen 
enkele groep voor deze laatste optie. In de 
middag moesten raadsels, vragen en 
(foto)opdrachten worden gedaan in het Venrayse 
centrum. Ook hier werden weer de nodige Bitz 
verdiend. (zie later onze website voor een 
fotoverslag). In de avond werden er nog rondjes 
gerend en was het vervolgens bieden geblazen 
met de traditionele veiling. Opvallende 
hoogtepunten: Hudo’s poetsen, diner met leiding 
naar keuze, tent laten opruimen door leiding, 
prinsessenstaf, fotoshoot, zakjes chips.    

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

� Evi Lensen

doen dat ze Mette

kamp is

� Guusje 5 minuten te vroeg jarig 

is 

� De croutonnier nog ongeveer 20 

kg. aan croutons op voorraad 

heeft voor de komende dagen

� Luc en Maria al om half 8 aan 

het dauwtrappen waren met de 

5 kleinzonen 

� Het prinsesje baalde dat hij niet 

was uitgenodigd

� Kirsten in botsing kwam met 

een daesdaesdaesdaes

� Zij daarom door de redactie is 

uitgeroepen tot pechvogel van 

de dag

� Een fietstocht van 40 km bij de 

Walrussen eindelijk leidt tot 

volledige nachtrust

� Een ochtend bootcamp wel in de 

smaak valt bij de leden

� Dit niet bij de mannelijke 

hulpleiding in de smaak valt

� De kuscompetitie gaat tussen 

Jelle en Wouter

� De petatte vandaag geschild 

werden door het nieuwe schil

team 

� Finn er graag sambal bij heeft

� Tim met d

Schorpioen 
Betrouwbaar en loyaal, dit zijn jou kenmerken 
voor deze week. Iedereen wil bij je horen, maar 
bedenkt wel: Alles kan een keer misgaan. 

Boogschutter 
Nu is het moment om keuzes te maken, je kan 
het niet langer uitstellen. Maak nu eens af 
waarmee je begonnen bent. 

Maagd 
Je begint nu aan een stabiele periode, echter zat 
je wel al in de avontuurzone. Dit verwart 
misschien op het eerste moment, maar denk er 
maar eens over na. 

D’n Weetsnor 
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wtzáx ÅxÇâ~ttÜàM 
it buuntjes, komkommers, paprika 

Croutons met Poulet 
Dubbelvla vanille en chocolade 

HET WEER VANDAAG 

De temperatuur slingert rond de 23 graden, 

met een neerslagkans van 60%. Kans op een 

 verder overwegend bewolkt.  

 

verwachting: 20 graden met kans op 

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

Evi Lensen Connor niks aan 

doen dat ze Mette fiets op het 

kamp is 

Guusje 5 minuten te vroeg jarig 

De croutonnier nog ongeveer 20 

kg. aan croutons op voorraad 

heeft voor de komende dagen 

Luc en Maria al om half 8 aan 

het dauwtrappen waren met de 

5 kleinzonen zonder prinsesje 

Het prinsesje baalde dat hij niet 

was uitgenodigd 

Kirsten in botsing kwam met 

daesdaesdaesdaes 

Zij daarom door de redactie is 

uitgeroepen tot pechvogel van 

de dag 

Een fietstocht van 40 km bij de 

Walrussen eindelijk leidt tot 

volledige nachtrust 

n ochtend bootcamp wel in de 

smaak valt bij de leden 

Dit niet bij de mannelijke 

hulpleiding in de smaak valt 

De kuscompetitie gaat tussen 

Jelle en Wouter 

De petatte vandaag geschild 

werden door het nieuwe schil-

Finn er graag sambal bij heeft 

Tim met de pet op slaapt 


