
Gevonden: Rare machine 

Eindelijk is het zover, het zomerkamp is nu echt van start! Nadat alle spulletjes op hun plek lagen en we allemaal 

wat gedronken hadden, kregen we van Wontolla te horen dat we door het bos een route moesten volgen. Dit bleek 

niet overal een succes, maar gelukkig kwam het tot een goed einde en heeft iedereen zijn eigen ‘geocache’ kunnen 

vinden. 

Het jarenlange succes  ‘eikeltjesstad’ is weer geïntroduceerd en blijkt ook dit jaar weer een leuk spektakel. 

Na een lekkere avond maaltijd was het al snel donker en dus tijd voor een spannende smokkelrace. De meest uit-

eenlopende tactieken werden uitgevoerd. Zoals de leiding afleiden, over de grond tijgeren, van kleding wisselen, 

niks was te gek voor de welpen. Helaas (gelukkig voor ons, jammer voor de welpen) hebben Chil, Oe en Chikai de-

ze smokkelrace gewonnen. Toen we terug liepen naar het clubhuis, merkte Timo op dat er een raar ding in de bos-

jes stond. 

Wat blijkt? Het is een tijdmachine…We hopen dat ons kamp niet te veel verstoord door dit rare apparaat! 
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Het weer: 

 

Weetjes: 

 Jop tot burgemeester is gekozen van Eikeltjesstad? 

 Chikai vergeten is wat Timo wilde schrijven voor dit kamp-

krantje 

 Yrsa zo dapper was dat ze in haar eentje in het donker 

heeft rond gelopen 

 En gewoon vals speelde! 

 Niels onzichtbaar was in zijn camouflage pak 

 Storm zo stil was dat hij de leiding kon afluisteren 

 De leiding heeft gewonnen met het kompaskoers door de 

jungle 

 De leiding hier erg blij mee was. 

 De nieuwe wok het brandalarm af heeft laten gaan! 

Nest van de dag: 

Zwart 

Stand van de tijdmachine: 

Summer of love 

Moppentappen: 

Wat krijg je als je een specht met Chil kruist? 

 Een vogel die aanklopt als hij het nieuws komt brengen 

Wat eten we vandaag? 

Rijst 

Uitspraak van de dag: 

 Het gaat er niet om waar we zijn,  

maar wanneer we er zijn.  


