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Collector’s item kamp 2017           Te bestellen: Kampstraat 21 

Woensdagse 

beslommeringen 

De pinvisjes startten de dag met slagbal, voor de 
walrussen stond het befaamde ‘gokje wagen’ op 
het programma.  

Na de warme middagbik werden de ijzeren 
rossen bestegen en ging het in een grote colonne 
naar het centrum van Nieuw-Bergen. Daar 
aangekomen werd onder bezielende leiding van 
Floor vd H. gestart met het monopoly spel. Bij 
dit spel moesten de teams Bergense straten 
verzamelen. En daarbij ook de link leggen met 
rondzwermende pokémon. Helaas begon het aan 
het einde van het spel te (stort)regenen, 
waardoor er versneld gestart werd met de inslag 
van chips, snoep, drank en andere zoetwaren en 
versnaperingen. Terug op het kampterrein 
aangekomen stond het avondeten alweer bijna 
klaar. In de avond stond voor de pinguins het 
tandenfee-met-gratis-glitter-spel op het 
programma. Bij de Walrussen werd gestart met 
het Sirene-Stratego-Duty-Combi spel. Hierbij 
moesten drie teams tegen elkaar spelen en 
proberen zo veel mogelijk geld te verdienen. Dat 
team blauw uiteindelijk won lag absoluut niet 
aan de spelleider.  

 

Spreuk van de dag door T. van de Diep: 
 

‘Je hebt links, en rechts.. Maar je hebt ook kaas’ 
 

 

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

 

In de reeks: toevallige ontmoetingen 

De Chinees in de frietkraam; een levenservaring. Door onze verslaggevers Dilano P. & Niels v. R.  
 
Ik zit relaxed in de frietkraam in Nieuw-Bergen een gezond frietje met mayo te eten, komt er opeens 
een Chinees met een kapotte hond binnen. “Hebben jullie ook loempia’s?” roept hij door de tent. 
“Jong”, zeg ik, “die hebben ze hier echt niet!” En wat doet die Chinees vervolgens? Hij loopt naar me 
toe en graait zich zo een hele hand friet in de hand voor zijn kapotte hond en loopt lekker vrolijk de 
frietkraam uit. Zijn we dus mooi klaar mee.  

Wx wÉÇwxÜwtzáx ÅxÇâ~ttÜàM 
o Macaroni 
o Slaajbar  
o Toetje met aardbei of perzik 

HET WEER VANDAAG 

REGEN!!! Temperatuur: 23 graden. 

Luchtvochtigheid 68%, regenkans is 100 %.  

 

 

Weersverwachting: 22 graden met regen.  

 

 

Mysterie 
Namens de kampleiding vragen wij uw aandacht 
voor het volgende: onverlaten hebben in de 
nacht van woensdag op donderdag ons zeer 
deskundig uitgevoerd carrévak verbouwd tot een 
kruis. Het doel hiervan is ons een raadsel. Wie 
hiervan meer weet of tips heeft, kan zich melden 
bij de mouw van de redactie.  

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: onweer 
Met de onweersbui van gisteravond vers in het 
geheugen, vond de redactie het even tijd om kort 
stil te staan bij het verschijnsel onweer. Onweer 
ontstaat door wrijving tussen sterk stijgende 
warme lucht en sterk dalende koude lucht. Met 
die stromingen worden ook elektrisch geladen 
deeltjes meegevoerd, waardoor de wolk als een 
enorme condensator wordt opgeladen. Daardoor 
worden ontladingen mogelijk tussen de wolk en 
andere wolken of tussen de wolk en de aarde. 
Dit leidt tot bliksem en donder. (Bron: KNMI) 

Wist u dat…? 

� Milan zijn belofte altijd nakomt 

� Dilano zijn collectie van fidget 

spinners met 4 nieuwe heeft 

uitgebreid 

� Bente tot ongecertificeerd-

aspirant-hulpleiding-stagiair-io  

benoemd is 

� Madelon en Romy een 

glittersalon gaan beginnen 

� Romy de tandenfee is 

� Een appel in een ballon past 

� Er heel veel foto’s van ons 

vanuit de lucht zijn gemaakt 

� Het Tim zijn idee is 

� Ik dat toch niet kon weten 

� Gido zijn T-shirt Noors gerookt 

zalmig van kleur is 

� Er een LARPfest op de hei heeft 

plaatsgevonden 

� Team blauw daarvan het meest 

heeft geprofiteerd 

� Tent chaos 8-9 naarstig op zoek 

is naar geloofwaardige ‘wist-je-

datjes’ 

� Het enkelvoud van ‘douane’ 

douanier (spreek uit  

doe-wa-njee) is  

� Jongens en meisjes jongste 

groepen meedoen met de 

‘Glitter-Games’ 

� Donnerwetter: BOEM!!! 


