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Ochtendgym 

Iwan (welpen) 

De ochtendgym van dinsdag was erg leuk. Het begon 

toen Martijn zei dat we naar buiten moesten als je fit 

genoeg was voor ochtendgym. Het eerste wat we deden 

was de slingers van maandag van de mystery guest 

(Otto) weg halen. Daarna gingen we naar het 

voetbalveldje daar gingen we voetballen (logisch😒). Ik 

had verloren maar dat maakt niks uit. Want het gaat om 

de lol. 

 

Dit was het dan. En bedankt voor het lezen.😊  De ‘nette’ slaapzaal van de welpen. 

De speurtocht 
Iris (welpen) 

we gingen een soort speurtocht lopen en toen kwamen we 

jasmijn tegen en we gingen blik schieten met een voetbal 

en we liepen door en toen 

kwamen we bram tegen en gingen bollen en uiteindelijk 

gingen we naar een speeltuin en toen kregen we 

koningsmunten en we gingen met die munten spelletjes 

doen en we 

hebben 

een wit T-

shirt tie 

dye en dat 

was het. 

  

Spreuk van de dag 
 
Niet grappig:  
Aan een schaap die aan de bar zit vragen of hij lam is. 

 

 

We beginnen de dag met een respectabele 14˚C. 

Dat loopt tot 24˚C en blijft redelijk stabiel tot in 

de avond. Geen neerslag verwacht.  

Speeltuin 
Tjalle en Iwan (welpen) 

We hadden een soort speurtocht we 

kwamen op een enorm leuke speeltuin 

uit. De speeltuin had veel speeltoestellen 

zoals: klimrek, looppalen, hut schommels 

(ETC). Ik had bijna alles uitgeprobeerd en 

ik was heel vaak op de kabelbaan 

geweest een stuk of veertig keer daarna 

had ik mopjes bedacht met Tjalle. 

 

bedankt voor het lezen. En tot de 

volgende geschreven keer.😊👍👌 
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. De moppentap 

Jesse (explorer to be): 

1. Er zwemt een haai in de oceaan en die komt een baal hooi tegen zegt de haai: hooi hooi. 

waarop die baal hooi zegt: haai haai! 

Iwan (welpen): 

1. Wat maakt 999 keer het geluid tik en een keer tok?    
Een duizendpoot met een houten been 

Cayden (welpen): 

1. drie honden doen een wedstrijdje sprinten de eerste vloog over het hek heen de tweede kwam 

er net over heen de derde knalde er met volle vaart tegen aan welke kwam het verst?  

 
De derde want hij zag sterretjes 

Stijn (welpen): 

1. Waarom mag een koe niet teveel gras eten? 
                      Anders gaan ze te veel boeeeeeeeren laten 

 

 

 

Martijn (welpenleiding) – Zoekplaatje   

 

 

 

Het antwoord --------------------------------------------------> 
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Veel te vroeg wakker 
Ram en Nout (scouts) 

Ram werd vanochtend dus veel te vroeg 

wakker. De andere patrouille dacht dat het 

leuk was om ons om 3 uur wakker te maken 

maar daar dachten wij gelukkig anders over. 

Gelukkig lukte het niet helemaal want alleen 

Boris werd wakker. dus bij deze, Roan, Jesse, 

Femke, Marieke, en Benyamin, er komt wraak! 

wij zullen niet rusten tot dat we ze terug 

gepakt hebben. Helaas hebben PL Gijs en APL Koen ons al verteld dat we geen wraak mogen nemen 

omdat daar steeds gezeur van komt maar wraak zal komen! laten we dan nu terugkomen op wat we 

eigenlijk wouden zeggen, jullie grap is half misluktl! 

Geprankt! 
Boris (explorer to be) 

Ik werd om 3 uur wakker door gezoem ik dacht wat is dat dus ik ben gaan 

kijken en het was jesse zijn wekker en toen ik dat wist ben 

ik weer gaan slapen om half zeven werd ik weer wakker door dat 

GEZOEM!!! toen pakte ik hem op en gaf er een tikje tegen aan gegeven 

en dat ding ging keihard AF!!! en nout en ram werden wakker ik probeerde 

de wekker te stoppen en dat lukte nou toen ben ik weer gaan slapen 

en in de vanochtend kwam ik erachter dat roan en nog een paar mensen 

maar WACHT MAAR ER KOMT WRAAK....... 

 

Anne: ‘Ik eet graag een hele bak augurken’.  

 

Food Review                                             dubbelj (anoniem) 

Nieuwe dag, dus tijd voor nog een sappige ZOKA voedselrecensie. Dinsdagavond was het tijd voor 

macaroni met bolognesesaus of de vegetarische alternatief. De pasta was fantastisch, de macaroni 

was goed gekookt en waren beide sauzen lekker zoutig en smaakvol. De salade was competent 

genoeg, simpel maar effectief. Ik beoordeel deze maaltijd met 4,5 sterren.  
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Tie-dye  

Elin (welpen) 

De Welpen gingen Tie-Dyeën en het was heel leuk. Super 

mooie kleuren, Super leuke kleuren combies, Leuke 

patronen, oftewel: SUPER LEUK 

Alleen je moets belachelijke schorten aan😒 

 

 

 

Priscilla en Beb luchten hun hart 3.0 

Marieke en Femke (scouts) 

Hey hey. Daar zijn we weer! Dit keer als Priscilla en Beb (ons alter 

ego). Gisteravond werd het een beetje laat en mochten we wat 

uitslapen vanochtend. Beb werd wakker door iemands heerlijke 

geur en Priscilla door een speaker op haar hoofd ( met een 

paasliedje op) na wat niet zo nette woorden te hebben geuit 

stonden we eindelijk op en begonnen we met paaseieren zoeken. 

Alleen Priscilla kan niet zoeken en had niet alleen een tip nodig van 

Irene maar ook Beb die stond aan te wijzen waar het ei lag. We 

dachten dat we nog heel veel tijd hadden om ons klaar te maken, 

maar toen er 3 keer leiding langs was geweest dat we moe sten 

opschieten deden we de mascara toch wel wat sneller op (echt niet, 

we hebben er 1 uur over gedaan). We reden naar Harderwijk om even wat leuke winkeltjes te kijken. 

(Wij zijn alleen bij de AH en action geweest maar maakt niet uit joh). We sleurden Gijs mee aan een 

touwtje, omdat we niet alleen wilden lopen. Niet omdat we Gijs nodig hadden om ons te beschermen 

maar omdat we wisten dat de mensen zouden wegrennen als ze Gijs zouden zien. Gijs keek ons zeer 

teleurgesteld aan toen we naar de panter en tijgerprint shirtjes stonden te kijken. Na flink wat 

broodjes naar binnen te hebben gewerkt gingen we zwemmen. Helaas konden we onze panterprint 

bikini's niet vinden dus moesten we maar saaie aan. Een minpuntje aan het strand was dat er geen 

leuk boys waren om mee te zwemmen. dus moesten we maar sociaal doen tegen iedereen. Koen 

heeft nog steeds niks gedaan de hele dag (het lukte hem niet om de bal af te pakken). De fetisj van 

Jesse van verbrande tosti's (van Priscilla) is uitgebreid naar verbrande pannenkoeken (van Beb) het 

was weer een interessante dag. 

x Priscilla en Beb 
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 Kraak de code                       

Ivo (scoutsleiding) 

Na mijn puzzel in de kampkrant van maandag 

(mocht het je zijn ontgaan, in mijn artikel 'Na De 

Tel' zat namelijk een woord in het thema 

'scouting/zomerkamp' verstopt), heb ik weer een 

nieuwe puzzel voor jullie, dit keer is de oplossing 

in het thema 'feestdagen'. Veel puzzelplezier! 

 

ԸԵԲ ԺԵ ՊԹԾ ԿԽ ԺԵ ԸԵՂՃԵԾՃ ՄԵ ԻՂԱԻԵԾ 

ԽԵՄ ԵԵԾ ՀՅՊՊԵԼ ? ԿԾՄԳԹԺԶԵՂ ԸԵՄ 

ՃԳԸՂԹԶՄ , ԵԾ ՆԹԾԴ ԴԵ ՆԵՂԲԿՂԷԵԾ 

ՅԹՄԴՂՅԻԻԹԾԷ ! 

Heb je zin om je hersens te kraken met een 

puzzel? Ontcijfer het schrift, en vind de verborgen 

uitdrukking! 

 

ԱԼՃ ՀԱՃԵԾ ԵԾ ՀԹԾԻՃՄԵՂԵԾ ԿՀ ԵԵԾ ԴԱԷ ՆԱԼԼԵԾ 

????????????????????? 

Leiding van de dag 

 

 

  

De leiding van de dag zijn Otto en Ronald 

van de fourage! 

Het is altijd fijn om een volle maag te 

hebben op kamp. Dus aan hun de taak om 

de boodschappen te doen voor alle 

speltakken en deze ook op de goeie 

manier te bewaren. Ze zijn werkelijk de 

stille helden op het kampterrein.  

Bedankt fourage voor dat we ons niet 

hoeven te verhongeren! 


