
Een biografie van Jordi C. Jordi is een hele week mee op kamp geweest, van vrijdagavond tot 

zaterdagochtend de week erop. Jordi is echt een koele kikker. Hij heeft een broer die DJ wilde 

worden, maar het lukte net niet. Zijn artiestennaam is Adjo. Nu heet Jordi ook Adjo. Het leukste aan 

Jordi is zijn gevoel voor humor. Jordi is een hulk. Jordi zijn mama heet Bianca Lips. Eerst dacht men 

op Gezichtsboek dat ze daarmee de lipemoticon bedoelde, maar dat was nie.  

Jordi is soms wel verlegen, maar ik zie dat als positief punt. Jordi gaat komend jaar weer een weekje 

mee op kamp. Hij vindt dat heel erg leuk. Jordi kleurt snel bruin in de zomer.  

Dit was hem dan.  

Groetjes de Biografist.  
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Biografie van de dag met Ralf  B.  

 

 

            

Woensdagse 

beslommeringen 

De dag startte met een boterhammetje, een beker 

yogi en voor de leiding een kopje koffie. Daarna 

lunchpakketje smeren en op de fiets naar 

Overloon. De pinguïns gingen aapjes kijken in 

Zooparc Overloon, de walrussen gingen het 

spelletje ‘spot de tank’ doen in het 

Oorlogsmuseum. Toen de walrusjes het museum 

rond een uur of 1 uitkwamen, waren ze toch wel 

onder de indruk. Met name de simulator / 

blockbuster was indrukwekkend. NB: de 

uitkomst van de speurtocht was trouwens 

‘geallieerde legers’. ’s Middags was het tijd voor 

de traditionele vrije middag, waarbij vooral de 

lokale Plus en uiteraard ijssalon Clevers goed 

bezocht werden. En de leiding nam de tijd voor 

een lekkere Loempia bij de Chinees. ’s Avonds 

gingen de walrussen aan de gang met ‘Spot de 

dyslect’ waarbij ze letters moesten zoeken om 2-

3-4-5-6-7-8 of 9-letter woorden te maken, 

uiteraard goed gespeld. De pinguïns speelden de 

witte (of beter gezegd: zwarte) sokkenrace. De 

regen maakte het allemaal heerlijk druilerig en 

smeuïg. Het dagprogramma eindigde met de 

grote SMOKKELTOCHT waarbij groepje 3 

toch echt NUL keer is gepakt…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

‘Heineke is net as de Hudo, allien drinkse ni as de Hudo’ 
 
 
Ook iets te melden? Neem contact op met de mouw van de redactie.  

 

 

Spel van de dag: --- DE SMOKKELTOCHT ---  

8 groepen, een nachtelijke tocht in de late uurtjes, voetstappen, zoeklichten en stemmen in het donker.  

 

Met het invallen van de duisternis werden de gemixte groepjes één-voor-één op pad gestuurd om 

goederen (o.a. een rauw ei, pion, hesje, emmer water) door de duistere bossen van Overloon te 

smokkelen. Verstopt in het bos wandelden, fietsten of reden als leiding vermomde douaniers rond, die 

probeerden uit alle macht de groepjes te spotten en hun goederen af te nemen. Nat van de regen en 

vuil van de modder slopen en tijgerden de groepjes door het natte bos door het volgen van lintjes en 

touwen. Snel een open plek voorbij sprinten en weer verstoppen in een bosje. ‘Hebben de douaniers 

ons gezien? Nee!’ En weer verder door het bos. En daar, in de verte, brandden de lichtjes van de 

olielampen van het kampterrein alweer. Veilig! Tijd voor een broodje knak en dan hop de pitzak in!  

De woensdagse menukaart: 
o Erpel mit sjuu 

o Slaajbar  

o Un wurske 

o En as toetje unne Cornetto 

 

 

HET WEER VANDAAG 

Halfbewolkt. Temperatuur: 23 graden. 

Luchtvochtigheid 92%, regenkans is 3%.             Wind: 

6 km/h 

 

Weersverwachting: 22 graden met regen und 

Donnerwetter 

 

Mysterie 
Namens de kampleiding vragen wij uw aandacht 

voor het volgende: wie heeft de 

processievlinders al gezien? 

Opinie 
De hulpleiders zijn deze week over het 

algemeen erg hulpvaardig en dienbaar aan de 

goede zaak.  

Waar  /  Niet waar  (*kruis aan wat van toepassing is) 

Wetenswaardigheid: Regen 
Van regen wordt je nat. Je hebt motregen, 

druilige regen, slagregens en regengordijnen. 

Ook kun je van de regen in de drup geraken.  

(Bron: KNMI) 

Tip van de dag: wat te doen bij 
regen? 
Denk aan het volgende: 

- regenkleding en regenlaarzen 

- alle tentritsen goed dicht doen 

- geen spullen aan de binnenkant tegen het 

tentdoek plaatsen (aan de buitenkant ook niet) 

- een sleufje om de tent graven zodat het water 

weg kan 

- een touwtje spannen onder de het zeil van de 

zithoek waar je natte kleren aan kunt ophangen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wist u dat…? 

➢ Het levend bingo van de 

pinguïns meer leek op het ‘hoe-

hou-ik-de-fouragemeester-aan-

het-werk-spel’ 

➢ Er een noodnummer is geopend 

om nog snel even naar huis te 

kunnen bellen voor droge 

schoenen, broeken, jassen en 

handdoeken 

➢ J8 deze week maar liefst 3x aan 

de beurt is om af te drogen!! 

➢ Zij dit een grof schandaal 

vinden (wij niet …muhaha :-)) 

➢ Ralf B. in zijn ‘shiny car’ de 

smokkeltocht meer zag als 

kermis i.p.v. douane 

➢ De grootste schijterd van kamp 

2018 dit jaar toch echt voorop 

gelopen heeft in de 

smokkeltocht (J. S.) 

➢ Er heel veel vraag is naar de 

rubriek ‘interview van de dag 

met’, maar dat de redactie heel 

kieskeurig is met uitzoeken 

➢ De leidingtent vannacht onder 

water is gelopen, Rob S. nu in 

een mini-Schaartsven slaapt en 

Bart B. een nieuw bed met 

kussen besteld heeft 

➢ Gido een apart ‘slagbalfluitje’ 

heeft meegenomen naast zijn 

‘zondagse fluit’ 


