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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 

       Morgen is er weer weer. Met een magere 18 graden en een 
       lage kans op neerslag is het goed, maar kan altijd beter.

Kort kort kort:

        Binnen 24 uur is onze fantastische 
lipdub maarliefst 32 keer bekeken en 
heeft hij al 2 likes gehad op YouTube!

ALTIJD NET IETS TE LAATALLES OVER HET NIEUWS VAN GISTEREN! 

Prijsvraag

De locatie van de crocs
van Jonne is nog steeds
onbekend. Daarom 
loven we een grote 
belonging uit voor de 
gouden tip. Denk jij het
te weten, lever je 
antwoord in bij de 
brieven dus. Vergeet 
ook je naam en groep 
niet!

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

HET EINDE IS IN ZICHT

Filmpret met de Go Pro

Robbert gaf net voor vertrek zijn 
mini-camera nog mee aan de groep 
zwemmers. Hier is uitgebreid gebruik van 
gemaakt en dit heeft leuke beelden 
opgeleverd, die jullie op een later moment 
zeker nog een keer te zien krijgen.

Wist je dat?

- Vic, Lianne en Ivo een lekker potje hebben
zitten knikkebollen bij het zwembad.

- Hedy na het eten een iets te lang dutje 
heeft gedaan.

- Roel niet wist hoe hij de nachtmodus op 
de camera uit moest zetten.

- Achteraf de lensdop er nog op bleek te 
zitten.

- Er volop gezwommen en gespeeld is door 
alle kinderen.

- De kookstaf een lekker rustig dagje heeft 
gehad, waarbij ze het kampterrein voor 
zichzelf hadden.
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Naast het proberen 
vrede te sluiten met 
de Daltons, gingen de
maxioren hier ook 
gewoon mee verder 
in de speeltuin. 
Enkele 'Bandieten' 
probeerden de strijd 
aan te gaan met onze
kleine cowboys, maar
zij probeerden alleen 
maar vrede te sluiten 
met de 'Bandieten'.

MENU VAN DE DAG

Frietjes, knakworstjes en wortjes 
en erwteltjes. Met als afsluiting 
een lekkere vlaflip!


