
Een biografie van de guys van groep jongens 8-1+, Pelle, Sjuul, Daan, Marwan, Mees en Bjorn - en 

Meike en Sem. Sjuul wil het graag hebben over chips met paprikapoeder, of snoep in het algemeen. 

De cadillacs en pringles bussen (paprika) waren gister bij de inkoop het populairst. Maar Sjuul gaat 

toch voor de scare zak snoep, die is het lekkerst. Inmiddels is de sloek alweer grotendeels op. Als de 

snoep op is, gaat Pelle gras eten en komt de rest het halen bij Meike. En de groep vindt dat de tent *** 

is neergezet en slecht is gespannen. - Feedback aan de tentenspanners – Tenslotte was Indy tot voor 

kort onbekend bij de heren, maar daar is vanaf vandaag verandering in gekomen      .  

Dit was hem dan.  

Groetjes de Biografist.  
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Biografie van de dag met J8-1+.  

 

 

            

Woensdagse 

beslommeringen 

De dag begon met een lach: de taskmaster 

challenges stonden voor de ochtend en de 

middag op het programma. De gemixte groepjes 

moesten proberen allerlei opdrachten goed en/of 

snel uit te voeren, zoals: 

- Watermeloen openen en opeten 

- Ei gooien en heel opvangen 

- Macaroni tellen 

- Kokosmelk drinken 

- Pion ingraven 

- Kaartenhuis zo hoog mogelijk 

bouwen 

Tussendoor kwam de ijscoman langs en kon de 

bestelling voor de schloeklies worden 

doorgegeven – maximaal 3 artikelen de 

man/vrouw. De vrije middag werd vanwege dat 

virus geskipt en dus was het na het avondeten 

tijd voor de Viva Hollandia tocht van de 

pinguins (met veel schmink in rood-wit-blauw) 

en het Enkele-vragen-oplos-doorschuif-spel 

voor de walrussen. Dit was een fietsspeurtocht 

in de omgeving van De Loi. waarbij gespeurd 

werd naar de juiste locatie bij de foto’s.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  
Spreuk van de dag door #BB’94: 
 

‘Je hoeft niet goed te zijn om te beginnen, je moet wel beginnen om goed te 

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

 

 

Puzzelpagina: “Gido’s fluitje” 

Aan het begin van de zondag op kamp liep Gido na het ontbijt zijn tent in. Hij zocht zijn fluit om 

daarmee voor het carré te fluiten. Hij had de fluit een half uurtje geleden nog gebruikt om ‘einde 

ontbijt’ te fluiten. Hij kon zijn fluit echter niet vinden en vroeg Willo om raad. Willo besloot om de 

andere leiders in de buurt te ondervragen over wat zij het afgelopen half uur hadden uitgespookt. Hun 

alibi’s: Luc was aan het afwassen; Screech was de Hudo’s aan het poetsen, Gradje de krant aan het 

halen en Sandra de was aan het ophangen. Nadat Willo alle alibi’s aangehoord had, werd hem snel 

duidelijk wie de dader was.  

De vraag: wie was de dader?? (antwoord staat morgen in de kampkrant) 

De woensdagse menukaart: 
o Erpel mit sjuu 

o Erwtjes en wurtelkes en slaajbar  

o Unne gehaktbal 

o En as toetje framboeze pudding 

 

 

HET WEER VANDAAG 

Halfbewolkt. Temperatuur: 21 graden. 

Luchtvochtigheid 66%, regenkans is 10%. Wind:  Het 

waait stevig 24 km/h 

 

Weersverwachting: 24 graden mit Sonnenschein und 

wolkjes 

Mysterie 
Ooi, ooi, ooi, wanneer begint voor de oudste 

groep het geklooi?? 

Opinie 
De dilemma’s en keuzemenu’s hebben 

toegevoegde waarde dit kamp 

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

Wetenswaardigheid:  
Namens de kampleiding vragen wij uw aandacht 

voor het volgende:  

Das MTB Fahrrad ist bisher noch nicht 

abgeholt worden. Wir fragen der Besitzer des 

Rads sich so schnell wie möglich zu melden.  

Tip van de dag:  
Wil je dat je (lichtgevende) tattoo’s langer 
blijven zitten, blijf er dan vanaf en vermijd het 

water! 

 
Raadsel van de week:  
Waarom is 2+2 = 4? 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Wist u dat…? 

➢ Nick vandaag eindelijk zijn shirt 

gewisseld heeft 

➢ Maud graag in haar koffer 

slaapt 

➢ De Tââto’s van Sjuul er nog 

steeds op zitten 

➢ Fitties makkelijk op te lossen 

zijn met Ires en Ralf’s de-

escalatietechnieken 

➢ Marwan zijn Italiaans vrijwel 

vloeiend is, Lorenzo Insigne er 

jaloers op is 

➢ J8-1+ de eerste tentgroep is met 

een heuse indoor waslijn 

➢ De pakken ice tea bij de sloek 

inkoop het populairst waren, 

gevolgd door de pringles bussen 

(paprika) en diverse variaties 

Lay’s chips 

➢ Willo per geleende MTB zijn 

persoonlijke verkenningstocht 

in de Loi heeft uitgevoerd 

➢ De gordijntjes van de Loise 

daarvoor uit nieuwsgierigheid 

opzij werden geschoven 

➢ Er volgens ingewijden flink 

werd gecheat bij het teken-en-

beeld-maar-uit-spel 

(klokkenluider bekend bij de 

redactie) 

➢ Gezinstwisten op 

woensdagavond traditie zijn 


