
 D’n Weetsnor
Overlone

Het woensdag program 

De woensdagochtend startte met een 

fietstochtje door de bossen richting Overloon. 

Bij de kerk werd geparkeerd en werd er 

begonnen met de dorpsspellen. De Pinguïns 

gingen aan de slag met het ‘W(h)ales Jacobs 

Grote Bullgaarse Piraten Annanoesie Dorpse 

Spelen 2016’ (redactie is niet verantwoordelijk 

voor fouten in de spelling).  Bij dit spel moesten 

de kinderen aan de hand van vragen en 

opdrachten op zoek naar letters in het centrum 

van Overloon, om zo het moordwapen te 

ontdekken. Voor de Walrussen stond de 

Landentocht te wachten. Ze vlogen daarbij 

kriskras door Europa van Letland naar Portugal 

om in ieder land specifieke vragen te 

beantwoorden en opdrachten te doen. Na de 

lunch was het tijd voor de traditionele vrije 

middag, waarbij de Overloonse winkeliers weer 

van hun voorraden snoep, chips en 

nagellakremover?? werden afgeholpen.  We 

sloten de dag af met het avondprogramma: � 

 

Lokaal nieuws: Generaal Baron van Geijsteren op bezoek!

Vandaag, tijdens het avondeten, werd het kampterrein van Sirene’99 vereerd met hoog bezoek. 

Generaal Baron van Geijsteren kwam langs met zijn gevolg. De heraut vertelde dat op 

donderdagavond een veldslag zal plaatsvinden tussen het Nederlandse en Franse le

Geijsteren roept alle kampgangers op om (vrijwillig) zijn leger te komen versterken. Niet geheel 

toevallig valt deze veldslag samen met de mysterieuze ‘Eiertocht’, die op het programma staat voor 

het invallen van de duisternis. Meer informatie is bij de redactie niet bekend. Wordt vervolgd…

 
Spreuk van de dag door H.dv.jS: 
 

‘Ut leave is net wie Piet Paulusma, onvoorspelbaar en ni te vertrouwe
Ook iets te melden? Neem contact op met de mouw van de redactie.  

 

Interview van de dag met Floor G. (die van de laege)

Vandaag het gesprek van de dag met Floor Gubbels. Ze gaat dit jaar voor de laatste keer mee als lid 

en vindt het ‘zund’ dat het bijna weer voorbij is. Als oudste groep heb je toch net wat meer privileges 

die Floor wel leuk vindt. Dit jaar gaat het voor de eerste keer goed met de spellen bij Floor, ze snapt 

ze meteen en wint er ook een heel aantal. De leukste spellen tot nu toe vond ze teken en beeld maar 

uit en waterslagbal. Teken en beeld maar uit heeft wat weg van spelprogramma’s van de televisie, dit 

vindt Floor altijd leuk om te zien en te spelen. Het eten is tot nu toe verrukkelijk. Floor zou het liefst 

nog een flinke nalevering van de jus van de gehaktballen willen hebben. ‘’Hemels, volmaakt, perfect, 

glorieus’. Ze was hier erg te spreken over. Volgend jaar wil

leiding zijnde moet je kindvriendelijk en creatief zijn, daarnaast moet je je ook aan de regels kunnen

houden. Dus allen even attent zijn dat Floor dit volgend jaar ook zeker waar gaat maken!

De spreuk die Floor altijd hanteert op kamp is: ‘’watse ok probeers, dr kums dr neet onder oet.’’ En 

zo is dat ook! Je zult bij een soppartij het hoofd niet boven wat

Wat Floor nog wil meegegeven aan onze kinderen: ‘’genieten, snoep aete en zoe min meugelik 

sloape’. Bedankt Floor en tot volgend jaar bij de altijd even gezellige leiding.

(vervolg van hiernaast) Voor de Pinguïns was 

dit het Carnavalsspel, waarbij alle 

Carnavalshoogheden voorbijkwamen, alleen 

wel het 

Drakenspel stond voor de Walrussen 

geprogrammeerd. Hierbij werden vooral de 

trollen het meest geliefd?? De Walrusjes wilden 

graag getikt worden om plaats te nemen in het 

grote diepe Trollenhol, daar zij vaak nog zeer 

vermoeid 

dagprogramma van vandaag. 

avondspellen keerde de rust (niet) terug op het 

kampterrein. De wilde beesten in het bos 

(waaronder een steekwesp en een zwarte kat) 

maakten het kampterrein nog lang onveilig. 

Bovendien had de inmidd

aspirant

voor de 2 oudste groepen. Met behulp van 

enkele dobbelstenen en meerdere lagen kleding 

werd gestart met een grote nachtelijke tocht, 

met begin midden en einde op het kampterrein. 
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Do

 

Generaal Baron van Geijsteren op bezoek! 

Vandaag, tijdens het avondeten, werd het kampterrein van Sirene’99 vereerd met hoog bezoek. 

Generaal Baron van Geijsteren kwam langs met zijn gevolg. De heraut vertelde dat op 

donderdagavond een veldslag zal plaatsvinden tussen het Nederlandse en Franse leger. Baron van 

Geijsteren roept alle kampgangers op om (vrijwillig) zijn leger te komen versterken. Niet geheel 

toevallig valt deze veldslag samen met de mysterieuze ‘Eiertocht’, die op het programma staat voor 

ie is bij de redactie niet bekend. Wordt vervolgd… 

 

Ut leave is net wie Piet Paulusma, onvoorspelbaar en ni te vertrouwe’ 

Floor G. (die van de laege) 

Vandaag het gesprek van de dag met Floor Gubbels. Ze gaat dit jaar voor de laatste keer mee als lid 

oudste groep heb je toch net wat meer privileges 

die Floor wel leuk vindt. Dit jaar gaat het voor de eerste keer goed met de spellen bij Floor, ze snapt 

ze meteen en wint er ook een heel aantal. De leukste spellen tot nu toe vond ze teken en beeld maar 

en waterslagbal. Teken en beeld maar uit heeft wat weg van spelprogramma’s van de televisie, dit 

Het eten is tot nu toe verrukkelijk. Floor zou het liefst 

allen willen hebben. ‘’Hemels, volmaakt, perfect, 

us’. Ze was hier erg te spreken over. Volgend jaar wil Floor zich aansluiten bij de leiding. Als 

leiding zijnde moet je kindvriendelijk en creatief zijn, daarnaast moet je je ook aan de regels kunnen 

houden. Dus allen even attent zijn dat Floor dit volgend jaar ook zeker waar gaat maken! 

De spreuk die Floor altijd hanteert op kamp is: ‘’watse ok probeers, dr kums dr neet onder oet.’’ En 

zo is dat ook! Je zult bij een soppartij het hoofd niet boven water houden. 

meegegeven aan onze kinderen: ‘’genieten, snoep aete en zoe min meugelik 

sloape’. Bedankt Floor en tot volgend jaar bij de altijd even gezellige leiding. 

Wx jÉxWx jÉxWx jÉxWx jÉxÇáwtzáÇáwtzáÇáwtzáÇáwtzá

o Boontjes met pouletBoontjes met pouletBoontjes met pouletBoontjes met poulet

o Petatte en saladebarPetatte en saladebarPetatte en saladebarPetatte en saladebar

o Toetje van yoghurtToetje van yoghurtToetje van yoghurtToetje van yoghurt

HET WEER VANDAAG

Zonnig met af en toe een wolkje, 

                   

Weersverwachting

24 graden, windkracht 11 km/uur, UV index 

2, zicht 9,7 km en luchtdruk 1019 millibar, 

luchtvochtigheidindicatie

 

(vervolg van hiernaast) Voor de Pinguïns was 

dit het Carnavalsspel, waarbij alle 

Carnavalshoogheden voorbijkwamen, alleen 

wel het Boerebroedspaar zoek was. Het 

Drakenspel stond voor de Walrussen 

geprogrammeerd. Hierbij werden vooral de 

trollen het meest geliefd?? De Walrusjes wilden 

graag getikt worden om plaats te nemen in het 

grote diepe Trollenhol, daar zij vaak nog zeer 

vermoeid waren van het intensieve 

dagprogramma van vandaag. Na de 

avondspellen keerde de rust (niet) terug op het 

kampterrein. De wilde beesten in het bos 

(waaronder een steekwesp en een zwarte kat) 

maakten het kampterrein nog lang onveilig. 

Bovendien had de inmiddels gecertificeerde-

aspirant-hulpleiding een verrassing in petto 

voor de 2 oudste groepen. Met behulp van 

enkele dobbelstenen en meerdere lagen kleding 

werd gestart met een grote nachtelijke tocht, 

met begin midden en einde op het kampterrein.  

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

� Het Boerebroedspaar overbodig 

is 

� Tristan Thuis 

at home

� Bente een vest heeft met de 

van Milou er op, wat zorgt voor 

veel verwarring bij de leiding

� Het kampterrein door 

filmsterren wordt bezocht

� Bram R., Tim B. en Joep G. 

hiervan niet op de hoogte waren 

en ze even wilden 

� Groep 5 jongens geboren 

Rörkelmenkes zijn

� Aniek in haar slaap de 

bananensong zingt

� Mick en Simons 

verlaten hebben na gevlucht te 

zijn voor een zwarte kat

� Willo na een ‘korte’ afwezigheid 

weer op het kampterrein is 

gesignaleerd

� De oudste g

voor een nachtelijke 

dobbelpartij

� Dit jaar heel wat stretchers het 

begeven hebben (billige 

knommel)

� N.v.R#4 een lichtelijk 

autistische stoornis heeft, als 

het gaat om borden opruimen.
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Wx jÉxWx jÉxWx jÉxWx jÉxÇáwtzáÇáwtzáÇáwtzáÇáwtzáx ÅxÇâ~ttÜàx ÅxÇâ~ttÜàx ÅxÇâ~ttÜàx ÅxÇâ~ttÜà    

Boontjes met pouletBoontjes met pouletBoontjes met pouletBoontjes met poulet    

Petatte en saladebarPetatte en saladebarPetatte en saladebarPetatte en saladebar    

Toetje van yoghurtToetje van yoghurtToetje van yoghurtToetje van yoghurt    

HET WEER VANDAAG 

nig met af en toe een wolkje, 22 graden 

 

verwachting: Half bewolkt en maximaal 

24 graden, windkracht 11 km/uur, UV index 

2, zicht 9,7 km en luchtdruk 1019 millibar, 

luchtvochtigheidindicatie 73 %.  

 

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

Het Boerebroedspaar overbodig 

Tristan Thuis vertaald ‘try stan 

at home’ betekent 

Bente een vest heeft met de ‘M’ 

van Milou er op, wat zorgt voor 

veel verwarring bij de leiding 

Het kampterrein door 

filmsterren wordt bezocht 

Bram R., Tim B. en Joep G. 

hiervan niet op de hoogte waren 

en ze even wilden ‘veagen’ 

Groep 5 jongens geboren 

Rörkelmenkes zijn 

Aniek in haar slaap de 

bananensong zingt 

Mick en Simons hun tent 

verlaten hebben na gevlucht te 

zijn voor een zwarte kat 

Willo na een ‘korte’ afwezigheid 

weer op het kampterrein is 

gesignaleerd 

De oudste groepen gewekt zijn 

voor een nachtelijke 

dobbelpartij 

Dit jaar heel wat stretchers het 

begeven hebben (billige 

knommel) 

N.v.R#4 een lichtelijk 

autistische stoornis heeft, als 

het gaat om borden opruimen. 


