
 

Tip van tante 

sidonia: Vandaag  blijven  de  kwebsta’s  en gsv  dichtbij  

huis..  Het  speelveld  zal  sowieso gebruikt  

worden! 

De  explo’s,  jotak  &  stam  gaan  de  aap  uithangen  

in  de  boomtoppen.. 

 

 

Tijdperk van de dag: Prehistorie 

Komkommer 

Komkommer! 

ZONDAG 

5 augustus 

Pel nooit een ei 

voordat het 

gekookt is! 

 

- Fred  meerdere  malen  uit  zijn  hangmat  is  gevallen.. 

- Rik  een oogje  heeft  op  zowel  Manon,  Isa  als  Amy? 

- Het  niet  handig  is  om  een  tent  met  de  opening  helling  

op  op  te  zetten?  

- De  kampkrantcommissie  graag   alle  sappige  roddels  

van  jullie  binnen  krijgt.. 

- Suske  &  Wiske  graag  de  Donald Duck lezen? 

Wist je dat?: 



 

Interview CENTRALE CATERING: 

Gisteren zijn jullie allemaal aangekomen op het 

kampterrein. Nadat jullie je bedje klaar gemaakt 

hadden voor het eerste nachtje op dit nu al gave 

kamp mochten jullie gelijk al kennis maken met 

de overheerlijke culinaire uitspattingen van de 

centrale catering. Afwassen hoefde niet, want er 

kwam toch een partij regen uit de hemel vallen! De 

tenten zijn gelukkig allemaal goed waterdicht! 

Toen het weer droog was begon dan eindelijk het 

openingsspektakel! Lambik, Tante Sidonia, Suske 

& Wiske, Schanulleke en natuurlijk Professor 

Barabas waren allemaal van de partij. Het 

kamplied zit er al best lekker in en de 

kampregels zal niemand ooit meer vergeten. De 

teletijdmachine van Prof. Barabas was toch niet zo 

goed als hij dacht.. Krimson had het ding 

gesaboteerd. Nu maar hopen dat Lambik dit krantje 

ook kan ontvangen op zijn super ontvanger! 

Heel veel succes met jullie missies! 

 

Dagverslag  Verleden 

- Wie zitten er in de centrale catering? 

Fred &  Eric 

- Waarom zitten jullie in  centrale 

catering? 

We hebben ons  “per ongeluk” opgegeven 

tijdens het Leidingweekend.. 

- Wat is jullie lievelings eten? 

Als het maar goed klaargemaakt is  vinden 

we alles lekker! 

- Wanneer krijgen  we  ontbijt op  bed? 

Fred: dat kan je vergeten.. 

Eric: dinsdagmiddag om 15:00 uur ?! 

- Koken jullie thuis altijd zelf? 

Meestal wel, maar af en toe laten we het 

doen.. 

- Hebben jullie al spijt dat jullie centrale 

catering zijn? 

Wij niet,  misschien dat andere er wel 

spijt van hebben.. 

 


	5 aug ROOD blad voorkant
	5 aug ROOD blad achterkant

