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Donderdagse belevenissen 

Klokslag 8.00 uur loopt de leiding van de dag 

o.l.v. R.B. alle tenten af om te wekken voor weer 

een nieuwe dag vol activiteiten. Na de 

ochtendbik staat er voor de Pinguïns het 

Dijkverzwaren op het programma.  Dit was een 

variant op korfbal. Bij dit spel werd  i.p.v. een 

bal een jute zak gebruikt. Deze werd steeds 

zwaarder, omdat deze per goal in het water 

terecht kwam. 

De Walrussen starten met de Triatlon, waarbij 

groepen in estafettevorm over het strand 

moeten rennen, vervolgens het water 

inspringen om een stuk te zwemmen en dan 

nog een stuk moeten kruipen onder een zeil 

door, waarbij ze het hele spel een frisdrankfles 

gevuld met zand moeten meeslepen. In de 

middag is het voor de Pinguins tijd voor het 

Levend Fins Ganzenbord en voor de Walrussen 

het Post-NL Bezorgspel. Hierbij dienen de 

pakketjes en enveloppen op de juiste Lommse 

straten te worden afgeleverd. Na de traditionele 

lekkere Macaroni (geheim recept van onze 

foerageploeg) en de ouderavond was het 

Buizerd-en-muis-spel aan de beurt voor de 

Pinguins en de Witte Sokken Race voor de 

oudere jeugd. Voor de race moesten de sokken 

zo wit mogelijk gehouden worden, wat voor 

sommige groepen erg lastig te doen was. 

 

Hoofdredactioneel commentaar:

Het is de redactie eindelijk gelukt om ook de 6e krant op vrijdag uit te brengen, nadat we vorig jaar 

gestrand zijn op de donderdag. Namens de redactie willen we jullie allemaal bedanken voor het 

lezen van de krant, het aanleveren van de Wist-u-datjes, de int

verzinnen van leuke stukjes. Namens de redactie: Ralf B., Nikki vd H., H.dv.jS en Ralph T. De uit

van de winnaars bij de Pinguïns en Walrussen staat in de eerstvolgende Toeter in het nieuwe 

seizoen. Alle Weetsnor edities verschijnen ook op www.sirene99.nl

 
Spreuk van de dag door H.dv.jS met Drag 
 

‘Ut leave is net un PSV-vlag, altied de beste wille zien, ma toch bezeikt wea
 

Met medewerking van: Het Nachtelijk Plasje van Jongste Groep Jongens en Graad

 

Interview van de dag met Joep (Verzin ma wat)

Vandaag een kort interview met gecertificeerd-aspirant

hij dit kamp erg geslaagd vond. Hij heeft veel gelachen en het was erg gezellig. 

op kamp is, is dat toch wel anders als dat je als lid mee op kamp bent. Je

spel, maar bent in een andere rol betrokken. Hoogtepunt

het kampvuur iedere avond met de leiding en het meehelpen met de spellen. Ook leuk is om als 

leider toch mee te kunnen doen met spellen, zoals Crazy

gaan, maar hij echter was ingedeeld bij de Filmcrew.  Het echtpaar van de week wordt volgens Joep: 

Jeroen en Nicole. Hij drinkt zijn koffie: met 2 klontjes suiker en een wolkje melk. 

. 

De Mysterieuze Eiertocht

Na het bezoek van de generaal op woensdag 

werd al snel duidelijk dat er op 

donderdagavond ‘iets’ stond te gebeuren, maar 

de leiding wist natuurlijk van niks. Om klokslag 

21.45 vertrok d

strand om te beginnen aan de ‘Eiertocht’, de 

veldtocht van het Nederlandse Leger tegen de 

Fransen. 

strand kwamen de ‘nieuwe rekruten’ de 

generaal tegen, gehavend en in het verband. Hij 

verteld

dat de kinderen snel verder moesten. Door het 

veldhospitaal met gewonde soldaten en een 

dokter, werden ze door angstige soldaten snel 

naar het front gebracht. 

tromgeroffel kwamen ze uit

met soldaten, treurend om een opgehangen 

kameraad. Na een zonderling figuur en een 

pentagram van lichtjes te zijn tegengekomen, 

leken

die soldaten aan het offeren waren. 

horrorachtig hoogtepunt bl

allemaal leiders te zijn en was het tijd voor de 

knak. Eind goed, al goed…?
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: 

krant op vrijdag uit te brengen, nadat we vorig jaar 

Namens de redactie willen we jullie allemaal bedanken voor het 

datjes, de interviews en het meedenken bij het 

stukjes. Namens de redactie: Ralf B., Nikki vd H., H.dv.jS en Ralph T. De uitslag 

en Walrussen staat in de eerstvolgende Toeter in het nieuwe 

www.sirene99.nl. Tot volgend jaar! 

met Drag : 

wille zien, ma toch bezeikt weare’ 

Jongste Groep Jongens en Graad.  

Joep (Verzin ma wat) 

aspirant-hulpleider Joep Gubbels. Joep geeft aan dat 

hij dit kamp erg geslaagd vond. Hij heeft veel gelachen en het was erg gezellig. Nu hij als leider mee 

op kamp is, is dat toch wel anders als dat je als lid mee op kamp bent. Je doet niet zelf mee met een 

spel, maar bent in een andere rol betrokken. Hoogtepunten zijn voor Joep (eigenlijk Josef) toch wel 

iedere avond met de leiding en het meehelpen met de spellen. Ook leuk is om als 

spellen, zoals Crazy-88, waarbij ook Joep ‘volle pin’ had willen 

gaan, maar hij echter was ingedeeld bij de Filmcrew.  Het echtpaar van de week wordt volgens Joep: 

Jeroen en Nicole. Hij drinkt zijn koffie: met 2 klontjes suiker en een wolkje melk.  
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o MacaroniMacaroniMacaroniMacaroni    

o Met soep of sausMet soep of sausMet soep of sausMet soep of saus

o SaladebarSaladebarSaladebarSaladebar    

HET WEER VANDAAG

Droog, 24 graden met een zonnetje, 

                   

Weersverwachting

een vleugje zon, later op de avond gaat het 

regenen, 26 graden met een zwakke 

zuidoostenwind. 

 

De Mysterieuze Eiertocht 

Na het bezoek van de generaal op woensdag 

werd al snel duidelijk dat er op 

donderdagavond ‘iets’ stond te gebeuren, maar 

de leiding wist natuurlijk van niks. Om klokslag 

21.45 vertrok de eerste groep richting het 

strand om te beginnen aan de ‘Eiertocht’, de 

veldtocht van het Nederlandse Leger tegen de 

Fransen. Het pakte echter anders uit. Op het 

strand kwamen de ‘nieuwe rekruten’ de 

generaal tegen, gehavend en in het verband. Hij 

vertelde dat het leger de slag had verloren en 

dat de kinderen snel verder moesten. Door het 

veldhospitaal met gewonde soldaten en een 

dokter, werden ze door angstige soldaten snel 

naar het front gebracht. Na geweerschoten en 

tromgeroffel kwamen ze uit bij een uitkijktoren 

met soldaten, treurend om een opgehangen 

kameraad. Na een zonderling figuur en een 

pentagram van lichtjes te zijn tegengekomen, 

leken de moordenaars occulte priesters te zijn, 

die soldaten aan het offeren waren. Na dit 

horrorachtig hoogtepunt bleken het toch 

allemaal leiders te zijn en was het tijd voor de 

knak. Eind goed, al goed…? 

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

� Mats v.d. Z. zijn waterschoenen 

gebruikt om padden op te 

kweken

� Guusje Scheffer hard kan gillen

� De leiding bij de Eiertocht 

daardoor klaagde over oorpijn 

en geluidsoverlast

� De pudding na de macaroni niet 

op de deksel kon blijven zitten

� BBQ-Max niet alleen kan 

beebekj

bloedspuwen

� Tim B. 7 spekje

kan doen

� Hij deze daarna niet kon opeten

� Madelon sinds gistermorgen 

een sterkere band met haar bed 

heeft 

� Bliep ontwaakt is (??)

� De Walrussen ontdekt hebben 

dat flessen met zand niet blijven 

drijven

� Alle boten al lek zijn voordat ze 

in het wa

� Silke W. en Meike K. geen lepel 

nodig hebben met pudding eten

� Gwen P., Gwen S. en Meike K. 

met z’n 3en erin geslaagd zijn 

Screech het water in te trekken
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Met soep of sausMet soep of sausMet soep of sausMet soep of saus    

    

HET WEER VANDAAG 

Droog, 24 graden met een zonnetje, 

nauwelijks wind 

 

verwachting: Droog en bewolkt met 

een vleugje zon, later op de avond gaat het 

regenen, 26 graden met een zwakke 

zuidoostenwind.   

 

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

Mats v.d. Z. zijn waterschoenen 

gebruikt om padden op te 

kweken 

Guusje Scheffer hard kan gillen 

De leiding bij de Eiertocht 

daardoor klaagde over oorpijn 

en geluidsoverlast 

De pudding na de macaroni niet 

op de deksel kon blijven zitten 

Max niet alleen kan 

ebekjoeien, maar ook kan 

bloedspuwen 

. 7 spekjes in zijn mond 

kan doen 

Hij deze daarna niet kon opeten 

Madelon sinds gistermorgen 

een sterkere band met haar bed 

Bliep ontwaakt is (??) 

De Walrussen ontdekt hebben 

dat flessen met zand niet blijven 

drijven 

Alle boten al lek zijn voordat ze 

in het water zijn gegaan 

Silke W. en Meike K. geen lepel 

nodig hebben met pudding eten 

Gwen P., Gwen S. en Meike K. 

met z’n 3en erin geslaagd zijn 

Screech het water in te trekken 


