
 Wist je dat?: 

 

Tip van tante 

sidonia: 

Tijdperk van de dag: Verre Toekomst 

Hehehe… Ik ben benieuwd of 

ze het al ontdekt hebben.. 

dINSdag 

7 augustus 

Luister altijd (lees: 

nooit) naar de 

leiding want anders 

worden ze boos..  

 

Wist je dat?: 

- Als Bammie verkeerd loopt ze toch als eerste aankomt? 

- Bammie dat zelf ook niet begrijpt? 

- De jongens (Jotak) een kampvlag van het logeerterrein 

hebben gestolen? 

- De Stam een geocache heeft gelopen, van 15 km en de cache 

nooit heeft gevonden? 

- Natasha (Stam) een poepstamper is? 

- Als je Raksha zoekt, ze slaapt in de tent van Stefan.. 

- De Explo’s en Jotak op hun hike eerder op de post 

aankwamen dan de post zelf? 

- Gisteravond de hunnen bijna gelyncht zijn door de 

Kwesta’s? 

- Nikki (Jotak) in staat is een half uur te lachen 

zonder reden?  

Vandaag gaan de GSV’s 

Explo’s en Jotak aan 

het 2e deel van de 

tocht beginnen. De 

Kwesta’s zijn op het 

kampterrein en spelen 

hun legendarische 

voetbaltoernooi.  



 

Speltak van de dag: EXPLORERS 

Gister zijn  alle  speltakken  vanaf het 

kampterrein  begonnen  met hun tocht. Per 

speltak was er een andere tocht rondom het 

meer. De Kwebsta’s liepen in 2 groepen met de 

leiding  en de GSV liep  in kleine groepjes.  

Omdat de Jotak en Explo’s nog wat onervaren 

zijn liepen zij met z’n alle. De echte 

gevorderde (de Stam) mocht een Geocache 

lopen. Na een succes volle dag  was iedereen 

veilig  aan gekomen op de overnachtingsplek 

aan het meer. Het Tuftufteam had gezorgd 

dat er voor iedereen een slaapplek was en de 

kookstaf had weer heerlijk gekookt.  

Na nog wat spelletjes voor de Kwesta’s en GSV 

sloten we de dag gezellig af bij het 

kampvuur.  

 

Dagverslag  Verleden 

-Waarom  wilden  jullie  Explo 

begeleiding  worden? 

Micheal en Lisa: Om met jongere bezig 

te zijn, Peter te helpen en omdat het 

ons leuk leek. 

-Wat  vinden  jullie  van  dit 

groepskamp? 

Vermoeiend maar wel gaaf!! En heel 

gezellig natuurlijk! 

-Waarom  waren  de Joksplo’s  eerder  

op de post met de tocht dat de post 

zelf? 

Omdat de leiding bij het verkeerde 

hotel stond. 

- Wat vinden jullie het leukst om te 

doen met de explo’s? 

Peter: Alles, anders zouik hier allang 

niet meer zitten.. 

Als je deze rebus ontcijfert krijg je een vraag, weet jij welk beroep 

we zoeken? 
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