
 

Tip van tante 

sidonia: Vandaag gaan  we  

allemaal een lekker 

stukje lopen.. 

Dus goede  trek je 

wandelschoenen aan, 

rugtas mee en gaan! 

De  lanen in..  de paden 

op..  

 

 Dagverslag heden 

 Dagverslag heden 

Tijdperk van de dag: Romeinse tijd. 

 

WIE HEEFT MIJN HARDDISK 

GESTOLEN?! ̂ &$*#&$%(*&….. 

 

MAANdag 

6 augustus 

Als  je een tijd van 

huis bent, zorg  dat 

je altijd genoeg  

eten en drinken bij 

je hebt.. (en een wc 

rol kan ook nooit 

kwaad!) 

 

Wist je dat?: 

- Marit de nieuwe vlam van Robs is  (explo’s) ? 

- De gidsen niet door hebben dat roddels altijd 

uitlekken… 

- Het ontvoeren van leiding tot extra corvee leidt 

(gidsen) 

- Het antwoord van de puzzel van gister gewoon 

boven aan de puzzel stond, en je hem dus niet 

hoefde te maken ? 

Wist je dat?: 

- Janne (Stam) al de hele week lekkere dropjes bij zich heeft en 

uitdeelt.. 

- De gidsen  ’s ochtends tosti’s maken voor iedereen! 

- Iris (Jotak) uit de boom is gevallen en er niet meer in kon komen.. 

- De Jotaktent zo scheef staat dat iedereen wakker werd op Bas? 

- En we hopen dat dat morgen andersom is.. 

- De kwebsta’s gister vuur hebben gemaakt met een vuursteen dus 

zonder lucifers!!! 



 

Speltak van de dag: Kwebsta’s Dagverslag  Verleden 

-Wat vinden jullie tot nu toe van het 

zomerkamp? 

Kokkie: Veel afwas..  

Kaa: Veel stripboeken.. en ik heb het 

helemaal naar mijn zin! 

Allemaal: een heel geslaagd kamp! 

-Wat is jullie ochtend ritueel? 

Allemaal: half 8 ochtend gym door Kokkie, 

en daarna een bakkie koffie. .. 

-We hebben gehoord dat alle Kwebsta’s ’s 

avonds graag willen afwassen, wat is jullie 

geheim? 

Kokkie: net doen of je 20  bent, en vooral 

skihut muziek hard aan doen en meedansen 

en gek doen, dan wil iedereen ineens 

afwassen… 

-Wat is jullie favoriete spel? 

Kokkie, Scouty, Kaa, Bagheera, Balou en 

eigenlijk  iedereen: Take 5! 

En ps: Joehoee   sstttttttt!! 

Gister was voor elke speltak een sportieve dag! De 

kwebsta’s hebben de hele dag op het terrein een 

prehistorische sport en spel dag gehad, waarbij er 

samen werdgewerkt met holbewoners.   

Uiteindelijk hebben ze gewichtjes gevonden die 

bij de weegschaal van de tijdmachine horen! Goed 

gedaan dus! 

De GSV’s hebben ook een sport en spel dag gehad, 

waarbij ze zo hongerig  werden dat ze ’s avonds 

primitief hebben gekookt bij de kampvuurkuil! 

De Explo’s, Jotak en Stam zijn naar het Tree2Tree 

klimpark geweest in Oberhausen, waar ze  

verschillende parcours hebben afgelegd. 

’s Avonds vond het grote gezamelijke avondspel 

plaats, waarbij er 17 groepjes waren die allemaal 

streden om zo veel mogelijk kleding voor hun 

Suske & Wiske paspop.  Het winnende groepje 

kreeg een  wel  verdiende  smakelijke  medaille! 

- Gek, Niks en Niemand zitten in een boom. Niemand valt er uit, dus Niks zegt tegen Gek: “Bel 

de ambulance!” Dus Gek de ambulance en zegt: “ Hallo ik ben Gek,  ik bel voor Niks, omdat 

Niemand uit de boom is gevallen! ”  -- Door Nikki  

- Wat zegt een kip als hij tegen een paal aan loopt ? 

Antwoord: Tok! 

- Suske komt in de huiskamer. "Moet je horen Wiske", zegt hij. "Ik heb net vijf vliegen 

doodgeslagen: drie vrouwtjes en twee mannetjes." "Hoe weet jij of het mannetjes of vrouwtjes 

waren ??" "Heel simpel: drie zaten er op een spiegel en de twee anderen op een bierglas." 

- Jerom ziet Lambik vissen voeren. "Wat geef je ze ?", vraagt hij. "Watervlooien", antwoordt 

hij. "Dat is dan dierenmishandeling !", roept Jerom. "Die vissen kunnen zich niet eens 

krabben !". 

- Lambik gaat een dierenwinkel binnen om een papagaai te kopen. Hij vraagt aan een van de 

papagaaien: "Kun jij praten ?". "Natuurlijk kan ik dat", antwoordt de vogel. "Maar kun jij 

vliegen ?". 

- Als plannetje A mislukt heb je nog altijd 25 andere letters over 

Heb je ook een leuke mop  ? Prik hem op het infobord!!!! 

MoppenTROMME:L ! 
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