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IIIInzegening van het zwembadnzegening van het zwembadnzegening van het zwembadnzegening van het zwembad    
Iedere woensdag is er de vrije middag na de 

stadsopdracht. De traditie ondertussen is het 

opwachten van de oudste groep met emmers 

water. Nadat de pinguïns meestal al drijfnat 

zijn worden de walrussen met grof geschut  het 

zwembad ingegooid. Na deze openingsscène 

brandde de hel los. Iedereen probeerde elkaar 

erin te gooien en met succes! De een na de 

ander werd in het zwembad gegooid en 

emmers water vlogen ook in het rond. Nadat de 

leiding er een einde aan had gemaakt in 

zeiknatte kleren mochten de kinderen naar huis  

toe bellen.  

Avondprogramma 
In de avond stond er voor de Pinguins het 

dierenroofspel op het programma. Hierbij zag 

de redactie leiders in allerlei dierenpakken over 

het kampterrein hollen. De Walrussen startten 

ondertussen aan het grote chaosspel. Daar dit 

spel letterlijk chaos was, is het moeilijk te 

omschrijven: iets met jury’s, werelddelen, 

opdrachten en, uiteraard….chaos. 
  

Noot van de Redactie  

Dit jaar zijn we weer, na een afwezigheid van een jaar of 4, gestart met een nieuwe kampkrant. Het 

is ons gelukt om 5 kranten uit te brengen. De kranten van

gelukt. De redactie was helaas overbezet in het voorbereiden van spellen op deze dagen en het in het

gareel houden van de verschillende tentgroepen. Redactielid zijn is 

Toch vonden wij het als redactie heel erg leuk om te doen, en we gaan er volgend jaar zeker mee 

door! Groetjes de redactie van de Weetsnor, editie 2014: Lynn, Floor, Tim, Ralf, Nikki en Ralph. 

 

Oja, voor we het vergeten: de belangrijkste info van de laatste 2 dagen verschijnt in de eerstvolgende 

Toeter van het nieuwe seizoen 2014-2015. Tot dan!! 

Interview van de dag met d’n Dave (carbeleum peul)Interview van de dag met d’n Dave (carbeleum peul)Interview van de dag met d’n Dave (carbeleum peul)Interview van de dag met d’n Dave (carbeleum peul)
Davy verhaegh is dit jaar voor de 10e keer mee. Dit is het 3

afstudeerjaar, hij moet de signalen nog even doorkijken en dan zou dat goed komen. Lukt het dit keer 

echt? Of gaat de geschiedenis zich herhalen met het falen van de signalen 

het dit jaar ook leuk vond, we kregen van de zeer bescheiden jongen een matig knikje. Davy vindt dat 

als je een goede leider wil zijn de volgende dingen nodig zijn: een fluit, een degelijke tuinstoel, rood 

wit lint en veel assertiviteit. Potentiële kandidaten voor het bru

Rens en Lisanne Theelen. Het motief daarvoor was dat ze een spell

en hij de klik tussen de twee voelde. Ook vroegen we Davy wat hem het meest was bijgebleven als 

jeugdlid. Hij vond de bosspellen en de avonden in de tent erg leuk, meestal kwam dit door 

kern van 3 personen. Ook vond hij het zonde dat hij vaak in de pvc tent moest slapen. Ook vond hij 

de playbackshow geweldig met het liedje Wannabe van de Spicegirls. De dropping in d

ook een favoriet van Davy, maar dat kwam vooral door het gespreksonderwerp: PEARDEVLEIS. 

Verder had hij nog een paar complimenten. Zo vind hij het erg leuk dat de kampkrant weer is 

opgericht, met name de wist u datjes. Hij vind de spellen dit j

renovatie hebben gekregen en in een nieuw jasje zijn gestoken. Hij wil de volgende dingen nog kwijt:

“Joa, verzin maar wat en natuurlijk neet te vergeate de zuus doar de boëme 

’t bos nimmier”. 

OpOpOpOp
De kinderen zaten aan de on

met een

lunchpakketje klaarmaken omdat de 

stadsopdracht op het programma stond. Nadat 

de lunchpakketjes klaar waren en de tassen 

gepakt, greep iedereen naar zijn/haar fiets om 

de tocht te beginnen. Na 

in K

beginnen met het 

Iedereen moest via plaatjes op het spelbord hun 

aanwijzing vinden in de vorm van een dier 

voor de 

walrussen. Na anderhalf uur door de 

binnen

kerken, banken, en winkels,

afgelopen. De kinderen hadden nu hun 

welverdiende middag. 

Kevelaerse 1

hun voedselvoorraad

gamble

de meute 
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Dit jaar zijn we weer, na een afwezigheid van een jaar of 4, gestart met een nieuwe kampkrant. Het 

brengen. De kranten van donderdag en vrijdag zijn niet meer 

gelukt. De redactie was helaas overbezet in het voorbereiden van spellen op deze dagen en het in het 

gareel houden van de verschillende tentgroepen. Redactielid zijn is bepaald geen parttime flexbaan. 

Toch vonden wij het als redactie heel erg leuk om te doen, en we gaan er volgend jaar zeker mee 

door! Groetjes de redactie van de Weetsnor, editie 2014: Lynn, Floor, Tim, Ralf, Nikki en Ralph.  

laatste 2 dagen verschijnt in de eerstvolgende 

Interview van de dag met d’n Dave (carbeleum peul)Interview van de dag met d’n Dave (carbeleum peul)Interview van de dag met d’n Dave (carbeleum peul)Interview van de dag met d’n Dave (carbeleum peul)    
keer mee. Dit is het 3e jaar als  hulpleider. Dit jaar is zijn 

afstudeerjaar, hij moet de signalen nog even doorkijken en dan zou dat goed komen. Lukt het dit keer 

len van de signalen ? We vroegen Davy of hij 

leuk vond, we kregen van de zeer bescheiden jongen een matig knikje. Davy vindt dat 

als je een goede leider wil zijn de volgende dingen nodig zijn: een fluit, een degelijke tuinstoel, rood 

wit lint en veel assertiviteit. Potentiële kandidaten voor het bruidspaar van de week zijn Nick van 

Rens en Lisanne Theelen. Het motief daarvoor was dat ze een spelletje erg lang aan het spelen waren, 

en hij de klik tussen de twee voelde. Ook vroegen we Davy wat hem het meest was bijgebleven als 

spellen en de avonden in de tent erg leuk, meestal kwam dit door de harde 

kern van 3 personen. Ook vond hij het zonde dat hij vaak in de pvc tent moest slapen. Ook vond hij 

de playbackshow geweldig met het liedje Wannabe van de Spicegirls. De dropping in de regen was 

ook een favoriet van Davy, maar dat kwam vooral door het gespreksonderwerp: PEARDEVLEIS. 

Verder had hij nog een paar complimenten. Zo vind hij het erg leuk dat de kampkrant weer is 

met name de wist u datjes. Hij vind de spellen dit jaar top doordat veel spellen een 

renovatie hebben gekregen en in een nieuw jasje zijn gestoken. Hij wil de volgende dingen nog kwijt: 

Joa, verzin maar wat en natuurlijk neet te vergeate de zuus doar de boëme  
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• PetattePetattePetattePetatte    mit jusmit jusmit jusmit jus

• Champignons met stukjes werm vleisChampignons met stukjes werm vleisChampignons met stukjes werm vleisChampignons met stukjes werm vleis

• Greun voarGreun voarGreun voarGreun voar

HET WEER VANDAAG

Zon, Zon, Zon en nog meer zon. Het wordt 

zo’n 29 graden en windstil. 

             
 

OpOpOpOp    naar Kevelaernaar Kevelaernaar Kevelaernaar Kevelaer    
De kinderen zaten aan de ontbijttafel toen Gido 

met een opdracht kwam. Iedereen moest een 

lunchpakketje klaarmaken omdat de 

stadsopdracht op het programma stond. Nadat 

de lunchpakketjes klaar waren en de tassen 

gepakt, greep iedereen naar zijn/haar fiets om 

de tocht te beginnen. Na 12 km fietsen eindelijk 

in Kevelaer te zijn aangekomen, konden ze 

beginnen met het monopolyspel. 

Iedereen moest via plaatjes op het spelbord hun 

aanwijzing vinden in de vorm van een dier 

voor de pinguïns en een land voor de 

walrussen. Na anderhalf uur door de 

binnenstad te hebben gestormd, op zoek naar 

kerken, banken, en winkels, was het spel 

afgelopen. De kinderen hadden nu hun 

welverdiende middag. Hierbij was de 

Kevelaerse 1-euro-winkel de grote favoriet. Na 

hun voedselvoorraad, zonnebrillencollectie en 

gamble-setjes weer gespekt te hebben, keerde 

de meute weer terug naar het kampterrein. 

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

� Mack van Nick een cursus 

veterstrikken heeft gekregen

� Hij met vlag en wimpel is 

geslaagd

� Mailo level 7 van het stadshuis  

(clash of clans) heeft bereikt

� De euroshop 

door de Lommse jeugd

� Er geen zonnebrillen meer te 

krijgen zijn in Kevelaer

� Ralf nu al voor de tweede keer 

zijn bodywarmer is kwijtgeraakt

� Hij hem ook 2 keer weer heeft 

teruggevonden

� De pingvissen niet weten wie de 

pinkpanter is

� De leiders som

bij spellen dan de kinderen

� Toën één meter schuursponsjes 

heeft gekocht voor mama en een 

blik pinda’s voor papa

� Ralf B. regelmatig zijn geheugen 

kwijt is

� Rens zijn eerste boontje 

verorberd heeft

� Het zwembad nu officieel is 

ingezegend

� Tentgroep J1+ een optreden 

doet: Mick en Simon(s)

� Rens eindelijk zijn 

buikspieroefeningen heeft 

voltooid
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mit jusmit jusmit jusmit jus    

Champignons met stukjes werm vleisChampignons met stukjes werm vleisChampignons met stukjes werm vleisChampignons met stukjes werm vleis    (Hachee) (Hachee) (Hachee) (Hachee)     

Greun voarGreun voarGreun voarGreun voar    & yoghurttoetje& yoghurttoetje& yoghurttoetje& yoghurttoetje    

HET WEER VANDAAG 

Zon, Zon en nog meer zon. Het wordt 

zo’n 29 graden en windstil.  

            

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

Mack van Nick een cursus 

veterstrikken heeft gekregen 

Hij met vlag en wimpel is 

geslaagd 

Mailo level 7 van het stadshuis  

(clash of clans) heeft bereikt 

De euroshop goed is bezichtigd 

door de Lommse jeugd 

Er geen zonnebrillen meer te 

krijgen zijn in Kevelaer 

Ralf nu al voor de tweede keer 

zijn bodywarmer is kwijtgeraakt 

Hij hem ook 2 keer weer heeft 

teruggevonden 

De pingvissen niet weten wie de 

pinkpanter is 

De leiders soms fanatieker zijn 

bij spellen dan de kinderen 

Toën één meter schuursponsjes 

heeft gekocht voor mama en een 

blik pinda’s voor papa 

Ralf B. regelmatig zijn geheugen 

kwijt is 

Rens zijn eerste boontje 

verorberd heeft 

Het zwembad nu officieel is 

ingezegend 

Tentgroep J1+ een optreden 

doet: Mick en Simon(s) 

Rens eindelijk zijn 

buikspieroefeningen heeft 

voltooid 


