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[Vervolg van hiernaast] 

 

En de teams met strafpunten mochten aan het 

Rad van (mis)fortuin draaien om te zien welke 

extra ‘leuke’ opdrachten zij mochten doen, 

waaronder het bekende ‘meelhappen’.  

 

Na de goedbezochte ouderavond stond het 

‘dump-de-wants-spel’ van Ralf op het 

programma. Een wants is een insect dat je niet in 

huis wilt, en je dus zo snel mogelijk wilt 

dumpen bij een ander team. De vier teams rood 

(zonder schmink), groen, blauw en geel hadden 

al snel de juiste tactiek te pakken: met z’n allen 

aanvallen op één andere post – en verdedigen is 

voor mietjes.  

 

Iets na tienen was het was- en plas- en 

tandenpoetstijd en kroop iedereen de pitzak weer 

in. Nog één dag te gaan en dan is kamp 2019 

(helaas) weer afgelopen! 

 

Jubilarissen!! 
Aansluitend aan de ouderavond zijn de volgende 

mensen gehuldigd: Bart 10 jaar en Patrick 30 

jaar actief bij de leiding van de club.  

Namens de redactie allebei van harte 

gefeliciteerd!! 

 

Winnaars kamp 2019 !!     

Pinguïns:  Terra in ’t Zandt & Mees Thijssen 

Walrussen:  Paulina Peeters & Niels van Rens 

Pechprijs: Tim in ‘t Zandt 

Aanmoedigingsprijs:    Dit jaar niet uitgereikt 

Echtpaar van de week:  Lon & Rob 

Hulpleider naar leider:   Wouter  

Leider van de week: Daniëlle 

De donderdagse menukaart: 
o Macaroni met vlindertjes à la Luc 

o Slaajba-ar 

o Puddingtoetje  

 HET WEER VANDAAG 

Temperatuur: 22 graden. Luchtvochtigheid 55%, 

regenkans is 100 %. Kleine kans op onweer. Af en toe 

zon. 

 

Zaterdag in Lomm: 22 ℃, verspreide regenbuien. 

 

 Spreuk van de dag door: Brammetje® (H. d. v. S. verzaakt) 
 

‘The Wants wants what the Wants wants’ 
 
 
Ook iets te melden? Neem contact op met de mouw van de redactie.  

 

 

(Kort) interview van de dag met Renzzz en M.E.C.  

Hoe vond je het kamp als oudste groep? 

“Ver weggedouwd en interessant”.  

Wat vond je het leukste spel of activiteit? 

“Ut Loonse schatzeukspel van Gido”. 

Hoe vaak ben je naar de HUDO geweest? 

M.E.C.: 3x, Renzzz 4x. 

Hoe zie je je toekomst bij de club? 

“Uhhh, vraogteiken? Of commissie?” 

Waar verlang je nu het meeste naar? 

Renzzz: “Douche en een bed”. M.E.C.: “Slaope”  

Het donderdag 

programma 

Donderdagmorgen startte voor de walrusjes met 

een potje slagbal o.l.v. Gido. De teams gingen in 

het begin gelijk op, maar algauw kwam het team 

van o.a. Finn en Jesper op een voorsprong en 

won uiteindelijk met 3-1.  

 

‘s Morgens begonnen de pinguïns met Levend 

Bingo, waarbij ze allerlei voorwerpen op het 

kampterrein moesten verzamelen, waaronder 

lepels, vaatdoekjes, pleisters, afwasborstels en 

pennen. Met name de leiding, die eigenlijk uien 

wilde snijden voor de macaroni, had het er maar 
druk mee.  

 

Na Luc’s overheerlijke vlindermacaroni volgens 

geheim recept was het tijd voor een klein 

middagdutje en aansluitend de tentinspectie. 

Waarbij het de redactie opviel dat met name bij 

tent J5-6-7 het leek alsof er een bom was 

ontploft. Maar volgens tentleider L.P. was dit 

geen enkel probleem.  

 

Later op de middag trok de hele bups naar het 

Schaartsven, waar we onder leiding van het team 

van Ralf, Jelle, Niels en Mats de waterspellen  

DELUXE (met een twist) gingen doen. ‘Leuke’ 

opdrachten om te doen waren onder andere: 

- modder in je gezicht laten smeren 

- tijgeren door het zand (en ballonnen) 

- de zeepbaan 

- je gezicht laten schminken 

- modder-bucket-challenge 

 

[Lees hiernaast verder] 

 

Wist u dat…? 

➢ Jongentjes 8 & 9 vannacht 

lepeltje lepeltje hebben geslapen 

➢ Donderdag een beetje de 

ongeluksdag van de week was 

met o.a. 6 tekenbeten, 1 dikke 

lip, een gebutst hoofd, 2 

wespensteken, 8 schaafwonden, 

10 paar geïrriteerde ogen en een 

omgeklapte dikke teen 

➢ Meisjes 5-6 hun koffers, schloek 

en ander greij alvast op bed 

hebben gelegd in afwachting van 

de zondvloed ([stort?] regen) 

➢ Luchtbedden leeg kunnen lopen 

➢ Rode peper en rode ogen heel 

veel met elkaar te maken 

hebben 

➢ Ducttape ideaal is om je been te 

harsen [aldus Jelle] 

➢ Aimy kriebels krijgt van 

processierupsen 

➢ Kikker Henk en Kikker Youssef 

sinds maandagmiddag al 

vermist zijn  

➢ De muzieksmaak van de familie 

Bouten vooral geïnspireerd is 

door de Efteling 

➢ Ralf B. tot 04:20 uur van een 

‘pauze’ aan het genieten was in 

de materialentent 

➢ De kinderen hoe langer de week 

duurt steeds tactischer worden 

Nieuws van de redactie 

Dit is alweer de laatste Weetsnor van het kamp 2019. De uitslagen van de kampcompetitie en de 

winnaars vinden jullie hierboven. Alle foto’s komen op de website van Sirene’99: www.sirene99.nl. 

De redactie wil graag alle lezers bedanken voor alle Wist-u-datjes, weetjes, spreuken, toevallige 

ontmoetingen, belevenissen en avonturen. Op naar volgend jaar!!  

 

Bedankt voor het lezen, namens redactie 2019: Daniëlle, Ralf, Ralph en spreukenman H. d. v. S.  


