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Spreuk van de dag door verzaaker van de Loeiweag: 
 

‘’t Leave is net als beer: Te werm is ni lekker, te kald ok ni’ 
 

 

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

 

Interview van de dag met T.i.t.Z. door F.G.  

Hoe vindt je het op kamp? Super leuk! Waarom dat dan? We hebben drie keer per dag een heel leuk 
spel!, wat wil je nog meer?  
Wat vindt je het leukste spel? Levend stratego. Vooral de grenswacht was erg grappig. 
Stomste van kamp? Tent opruimen. 
Leukste uit de tent? Sjuul, beste vriend. 
Lekkerste eten? Hamburgers! Wat erop? Niet gebakken uitjes en mayo. 
Vuurwerk was speciaal, even schrikken maar wel leuk! 
Gezelligste op kamp? Boeren en voorlezen. 
 

Pinguïn Spellen  

‘s Morgens begonnen de pinguïns met het 
leukste spel van het hele kamp: Brrr. De sleutel 
van een schat was verborgen op het kampterrein 
en door verschillende spellen te spelen, konden 
de kinderen hints verdienen om de sleutel te 
vinden. `s Middags stond levend kwartet op het 
programma. In vier groepen moesten de 
kinderen een kwartet maken van verschillende 
dagelijkse voorwerpen. De kinderen waren 
fanatiek, net als de leiding, die maar al te graag 
wilden winnen (regels of geen regels). `s 
Avonds gingen de kinderen puzzelen. Alle 
letters van het alfabet lagen verspreid over de 
hei, de kinderen moesten woorden maken met de 
letters.  
 
Jubilarissen!! 
Aansluitend aan de ouderavond zijn de volgende 
mensen gehuldigd: Ria (nu echt) voor 31 jaar 
leider, Rob (20 jaar), Gido (30 jaar) en Wil zelfs 
voor 40 jaar actief bij de leiding van de club.  
Namens de redactie allemaal van harte 
gefeliciteerd!! 

 

Winnaars!! 

Pinguins: Tijn en Lieke 
Walrussen: Mailo en Fee 
Poedelprijs: Paulina 
Aanmoedigingsprijs: Pelle 
Echtpaar van de week: Chiel en Kirsten 
Hulpleider naar leider: Danielle, Malissa, Bram, 
Daan, (Max en Tim, soort van) 
Hulpleider van de week: Daan 

Wx äÜ|}wtzáx ÅxÇâ~ttÜàM 
o Jalapenos 
o Wildpasteitje 
o Aardappelkrokketen uit de muur 

HET WEER VANDAAG 

Temperatuur: 24 graden. Luchtvochtigheid 

55%, regenkans is 0.000678 %.  

 

 

Zaterdag in Lomm: 27 ℃ 

 

 

De Walrussen op 

donderdag 

Donderdagmorgen begonnen de Walrussen met 
het spel: Huttenbouwn. Het begon met het 
verzinnen van een naam. Voor sommigen werd 
de naam: De Corky’s, de Bosnegers en 
Trekker’s ***bunker. De Corky’s wonnen met 
een Tipi met een achtertent (een halve kelder 
was ook aanwezig). Bij de zilvervloot, het spel 
van de middag, werd er duchtig valsgespeeld. In 
de tweede ronde werden alle stukjes van de 
puzzel doormidden gescheurd zodat het 
moeilijker werd. Dat maakte het niet gezelliger. 
Nederland ging goed van start in het avondspel 
door Duitsland snel te veroveren. Echter waren 
de aspirant Walrussen erg fanatiek en leverde 
dat een nadeel op voor het andere team. Niels 
(NL) en Mats (NL) zijn tijdens het spel nog 
stiekem overgestapt naar de Heimat. Oh ja, Bart 
Bouten had een mooi shirt aan. (Bron onbekend) 
 

Opmerkelijk nieuws: 
Ouderavond drukker dan 
ooit! 
 
Dit jaar tijdens de ouderavond zijn er weer meer 
bezoekers geweest dan op andere jaren. Dit heeft 
de redactie gemeten door een willekeurige 
steekproef te houden en die te vermenigvuldigen 
met het aantal liter ranja dat is gedronken.  

Wist u dat…? 

� Zenuwen niet zo goed zijn voor 

Tristan en Daan H. 

� Marco ook op het kampterrein 

is. Polo ook. 

� Struuken duuken voor velen een 

hobby is geworden 

� Paarden Mehhhhhhh zeggen 

� Bij de zilvervoot veel 

deelnemers last hadden van 

Schizofrenie 

� Trekker’s ***bunker een 

upgrade heeft gehad 

� Er bosnegers zijn gespot op de 

hei 

� Nicole en Jeroen’s relatie aan 

een zijden draadje hangt door 

het zilvervlootspel 

� Het leukste pinguïnspel van dit 

kamp op de donderdagmorgen 

plaatsvond (volgens menige 

leden) 

� Er bij de woordzoeker veel 

woorden zoek waren 

� Danique van Blieb’s 

wildwaterbaan eindelijk is 

gearriveerd 

� Het bal-in-de-boom-

kampioenschap weer begonnen 

is 

� Alle Koete dit jaar veel geleden 

hebben 

� Insectenlolly’s best lekker zijn 

Nieuws van de redactie 

Dit is alweer de laatste Weetsnor van het kamp 2017. De uitslagen van de kampcompetitie en de 
winnaars vinden jullie in de eerstvolgende Toeter van het nieuwe seizoen. 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 2017: Daan, Ralf, Ralph (+ Moex en Stein als columnisten).  


