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Jong Nederland Liessel - Blokhut de Woezik

Dè Woezik nog nie!Dè Woezik nog nie!
Vandaag iets minder warm als de afgelopen dagen, maar toch 
nog steeds een zeer lekkere 22 graden! waterpistolen en 
zwembaden kunnen van nut zijn, paraplus, regenpakken en 
snowboots zijn overbodig.

 Cijfer van de dag:

FEEST!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!

We hebben 
vandaag een jarige 

Het schijnt dat de zon niet altijd schijnt vandaag, 
maar dat schijnt dan ook wel weer mee te vallen...
Schijnbaar wel een lekker weertje 
om te spelen en te zwemmen!

Kort kort kort:
Crocs nog steeds vermist!

Politie verwacht elk moment 
een gouden tip

ALTIJD NET IETS TE LAATALLES OVER HET NIEUWS VAN GISTEREN! 

Wist u dat.......

− Renske een 
vissegraat kan 
vlechten?

− Je hiervoor een 
afspraak kan maken
bij de juniorentent

− Julian het zonnetje 
op kamp was

− Het zonnetje wel 
steeds minder 
zonnig werd.

− Dit waarschijnlijk 
kwam omdat Julian 
na de derde take 
niet zoveel zin meer
had.

− De leiding nog 
steeds op zoek is 
naar een ruiten 6 en
harten vrouw.

− Het vakje bijna vol 
staat.

Menu van de dag

Heb je zelf wistje datjes of andere weetjes voor in de kamprant? Stop ze in de brieven dus.

(hopelijk geen) Donder-dag

Prijsvraag

Zoek de  10
voorwerpen
die er niet
bij horen.

Schrijf deze
op een
briefje en
doe ze in de
brieven dus
met je naam
erbij.

Lipdub groot succes op 
internet!

Woensdag 10 juli werd de 
beste lipdub ooit 
opgenomen! Hij is vanaf nu
te zien op 
Jongnederlandliessel.nl

Menu van de dag

Vooraf een heerlijke groentesoep, 
daarna een heerlijke pastasaus, 
gepresenteerd op een bedje van 
elleboogjes macaroni. 
Tot slot een luxe vanille vla.
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Dappere helden nu volledig geintegreerd in de kookstaf en leiding

Van tevoren liepen ze over van de zenuwen... Ilse had op therapeutische basis blind
afgewassen tegen de stress. En nadat alles klaar gezet was, kon het dan eindelijk 
beginnen.

De eerste ronde bestond uit het schminken, zoals te zien is op de foto is dat aardig 
goed gelukt. Vervolgens werden ze getrakteerd op een heerlijk feestmaal.

Daarna was er een quiz over het wilde westen... Maar voor ze antwoord mochten 
geven moesten ze over een zeil met heel vieze dingen!!!

Na nog een potje sokworstelen was het tijd voor een knuffel met de organisatie.
Dus moesten er iets meer mensen de douche in dan alleen Ilse en Ellen... 

Extra:Ontgroening door iedereen overleefd!

Na het douchen is nog 
blauw gespot ergens op 
Ilse...

Thomas Valk wel in het 
vieze water belande... 
Maar zijn gips bleef 
droog!

Merle gapend op foto gespot 
(zie hieronder). Het kamp is 
toch vermoeiend als de 
eerste helft al geweest is...
Op tijd gaan slapen!


