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Maria zoekt nieuwe Maria  

Maria gooit  na dit kampjaar de handdoek in de 
ring, wie wordt de nieuwe Maria? Bij een 100% 
match sta jij volgend jaar in de fourage-tent. 
 
1. Nena of DJ Ötzi? 
2. Vanille- of chocolade toetje? 
3. Italië of Portugal? 
4. Halfvol of halfleeg? 
 
Antwoorden graag voor jezelf houden! Deze 
vrijdag in te leveren bij de redactie. 
 

Hoofdredactionele column: 
insecten op kamp 
 
Nu de kampweek half door midden is, is het tijd 
om even de tussenbalans op te maken. Ook dit 
kamp komen we onze kleine vrinden, de 
insecten, weer overal tegen. Zo bedraagt het 
aantal muggensteken inmiddels zo ongeveer 
158.394; het aantal tekenbeten daarentegen staat 
pas op 8, het aantal daezensteken is 1. Daarmee 
mogen we concluderen dat dit kamp een echt 
muggenkamp is geworden. Alle potjes en flesjes 
deet, afterbite, en azeron zijn inmiddels 
compleet leeggespoten, geknepen, gesmeerd. 
Gelukkig kon de hele voorraad met de vrije 
middag weer worden aangevuld.  

Horoscoop van de week 
 
Leeuw 
Hou deze week niet te hoge verwachtingen, 
anderen zullen dit ook niet hebben. Zorg eerst 
voor je eigen zaken voordat je die van anderen 
wilt regelen 
 
Tweelingen 
Jouw sociale leven staat in de schijnwerpers. 
Blootstellen van dit kan leuk zijn maar ken je 
grenzen. Wat aan de buitenkant mooi lijkt hoeft 
van binnen niet mooi te zijn. 
 
Steenbok 
Er zijn veel tafels, maar jij bent degene die hem 
leuk of stom kan maken. Pas op! Ondanks deze 
gave lijk je toch maar eenzaam te zijn. 

 

Interview van de dag met Mack Gielen

Vandaag het interview van de dag met Mack Gielen. Hij weet niet of hij nu al 1, 2 of 3 jaar mee 
op kamp, maar tot nu toe waren alle keren geslaagd. De waardering over de tentindeling en tentleiders 
krijgt een ‘’mwoah’’, maar hij doet het er maar mee. Als er iets aan kamp veranderd mocht worden, 
dan zou Mack graag de muggen weg hebben. Oja en de teken ook, ondanks dat hij nog geen teken 
heeft gehad. Hij liet geen woord los aan de redactie wie nu zijn favoriete leider is, dit kan nog wel 
eens veranderen na een week kamp. Tijdens de veiling heeft Mack n
gewonnen, namelijk HUDO’s poetsen met de leiding van de dag. 
geen klachten meer in te brengen, er heerst nu rust tussen deze twee groepen. Als laatste vroegen wij 
aan Mack wie het bruidspaar van de week wordt. Uiteraard vielen Nick en Daniëll

Algemene mededelingen

Woensdag
alle 20’
leuke opgestelde groepjes werden babyfoto’s 
gespaard van de o zo leuke leiding die mee is op 
kamp. De 
‘Wdreej’’  en ‘’de Kolc
heeft de Kolc
mogen nemen. Na deze zoektocht hebben de 
kids vrije middag gehad en zijn de benodigde 
chipszakken, drinkflessen en ander grei
ingeslagen.
de Chinees en kwam erachter dat ook de 
restauranthou
stond bij de pinguïns het grote boerderijspel van 
Wil op het progra
lampreien, hengsten, merries zwart konden 
verkopen voor een mooie boerderij te gaan 
bouwen. Wel gooide de politie vaak roet in het 
eten om deze boerderij te verwerklijken. 
WALvisjes AvOnDsP
Bernie Ecclestone’s Official Business Game
Bij dit spel op de Bergense Sahara werd er flink 
gehandeld tussen de groepjes en de steden
Abu Dhabi en Kaapstad. 
McNuggets en 
gewilde handelswaar. Het gerucht ging zelfs dat 
Surabaya alle Uranium
speciale redenen…
“ ’s nachts derdeklas dikke yolo

Spreuk van de dag door B.T-26051999
 

‘’Asse dinks detse iets ni kens, dink dan opneej’’
 

 

Ook iets te melden? Neem contact op met de mouw van de redactie. 
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Mack Gielen ‘onderdeberg’ 

Gielen. Hij weet niet of hij nu al 1, 2 of 3 jaar mee gaat 
op kamp, maar tot nu toe waren alle keren geslaagd. De waardering over de tentindeling en tentleiders 
krijgt een ‘’mwoah’’, maar hij doet het er maar mee. Als er iets aan kamp veranderd mocht worden, 

teken ook, ondanks dat hij nog geen teken 
heeft gehad. Hij liet geen woord los aan de redactie wie nu zijn favoriete leider is, dit kan nog wel 
eens veranderen na een week kamp. Tijdens de veiling heeft Mack niet echt de wauw prijzen 

O’s poetsen met de leiding van de dag. Over de mensen ‘opdeberg’ heeft hij 
geen klachten meer in te brengen, er heerst nu rust tussen deze twee groepen. Als laatste vroegen wij 
aan Mack wie het bruidspaar van de week wordt. Uiteraard vielen Nick en Daniëlle weer in de smaak. 

Wx ãÉxÇáwtzáx ÅxÇâ~ttÜàM
o Pettate mit ertjes en worteltjes
o Unne goije broadworst
o Saladebar rijkelijk gevuld met croutons.

HET WEER VANDAAG
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Algemene mededelingen 

Woensdag stond op het programma ‘Spaar ze 
alle 20’ voor pinguïns en walrussen. Samen in 
leuke opgestelde groepjes werden babyfoto’s 
gespaard van de o zo leuke leiding die mee is op 
kamp. De race spande om ‘’oppasser Mick’’, 
‘Wdreej’’  en ‘’de Kolckwei’’, maar uiteindelijk 
heeft de Kolckwei ook deze prijs in ontvangst 
mogen nemen. Na deze zoektocht hebben de 
kids vrije middag gehad en zijn de benodigde 
chipszakken, drinkflessen en ander greij weer 
ingeslagen. De leiding verkende het menu van 
de Chinees en kwam erachter dat ook de 
restauranthouder Pokémon spaart. ’s Avonds 
stond bij de pinguïns het grote boerderijspel van 
Wil op het programma, waar de pinguïns mooie 
lampreien, hengsten, merries zwart konden 
verkopen voor een mooie boerderij te gaan 
bouwen. Wel gooide de politie vaak roet in het 
eten om deze boerderij te verwerklijken.  
WALvisjes AvOnDsPeL:  
Bernie Ecclestone’s Official Business Game 
Bij dit spel op de Bergense Sahara werd er flink 
gehandeld tussen de groepjes en de steden, zoals 
Abu Dhabi en Kaapstad. Met name de 
McNuggets en Kalashnikov’s 47 vormden 
gewilde handelswaar. Het gerucht ging zelfs dat 
Surabaya alle Uranium-235 inkocht voor 
speciale redenen… 

’s nachts derdeklas dikke yolo” 

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

� Youri en Tijn met de sokken aan 

slapen

� Tijn dit toch niet doet

� Wil meer kleedgeld per jaar 

krijgt dan Maria

� De jaarlijkse familie

van Bouten

plaatsgevonden heeft

� Milou beklaagt dat er nog geen 

activiteiten ondernomen zijn 

met ‘’de laege’’

� Oma Basje weer tevoorschijn 

moet komen

� Graffiti geen haarverf is

� Er een kikker

gecreëerd door de jongste 

pinguïngroepen

� Prins Milan z

pruimde

� Mick & Simons samen met de 

dames oudste groep een 

nachtelijk uitstapje hebben 

gemaakt

� Ze daarbij dit jaar voor de 

verandering eens géén zwarte 

kat zijn tegengekomen

� Bergen veel pokémongyms kent

� Deze ook fanatiek door de 

leiding 

� Gisteren veel 

� BBQ-Max flinkt gecasht heeft bij 

het kampvuur

26051999 

‘’Asse dinks detse iets ni kens, dink dan opneej’’ 

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

 
 
Ram 
Intensiteit in de gaten houden, is iets waar 
je op moet letten. Je mening mag je soms 
voor je houden. Voel je niet gelijk 
aangevallen 
 
Stier 
Ben je deze week gevoelige onderwerpen 
aan het vermijden? Stop hiermee, wanneer 
je ze niet vermijdt kan je eindelijk 
ontspannen. 
 
Weegschaal 
Saturnus staat recht op Mercurius. Door de 
invloed van de sterren ben je snel afgeleid 
en minder ‘to the point’. 
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áwtzáx ÅxÇâ~ttÜàM 
it ertjes en worteltjes 

Unne goije broadworst 
Saladebar rijkelijk gevuld met croutons. 

HET WEER VANDAAG 

graden met bewolking, uit zuidwesten 

komt de wind met 11 km/h. Luchtvochtigheid 

3 %, regenkans is 1 %.  

 

verwachting: 22 graden met af en toe 

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

Youri en Tijn met de sokken aan 

slapen 

Tijn dit toch niet doet 

Wil meer kleedgeld per jaar 

krijgt dan Maria 

De jaarlijkse familie-fotoshoot 

van Bouten-Willemsen weer 

plaatsgevonden heeft 

Milou beklaagt dat er nog geen 

activiteiten ondernomen zijn 

met ‘’de laege’’ 

Oma Basje weer tevoorschijn 

moet komen 

Graffiti geen haarverf is 

Er een kikker-verzamel-plaats is 

gecreëerd door de jongste 

pinguïngroepen 

Prins Milan zijn harem niet 

pruimde 

Mick & Simons samen met de 

dames oudste groep een 

nachtelijk uitstapje hebben 

gemaakt 

Ze daarbij dit jaar voor de 

verandering eens géén zwarte 

kat zijn tegengekomen 

Bergen veel pokémongyms kent 

Deze ook fanatiek door de 

leiding veroverd zijn 

Gisteren veel gegreektgegreektgegreektgegreekt werd 

Max flinkt gecasht heeft bij 

het kampvuur 


