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Groepen kiezen voor verkoelingAndré ruim op tiid
In het verblijf van Gerrit de geit is dinsdag-
middag jongstleden een landingscapsule 
van de NASA aangetroffen. Het gaat om een 
restant van de shuttle van André. 
Maandagvond steeg hij op aan de Lange 
voordijk. Hij zou drie maanden verblijven op 
het ruimtestation Wii-SS om onderhouds-
werkzaamheden uit te voeren. Dit station 
verzorgd de besturing van het dansspel ‘Just 
dance’ op de Wii en raakte overbelast nadat 
meer dan honderd kinderen gebruik maakte 
van het systeem. André kreeg de ruimte om 
hier wat aan te doen. Na ruim een dag 
klussen hield hij het voor gezien. Hij 
koppelde zich los en landde in de tuin van 
Gerrit de geit. Die lijkt er niet veel problemen 
mee te tehebben. Sterker nog, Gerrit nam 
met interesse een kijkje in het vaartuig en 
denkt er over na om er zijn nieuwe huis van 
te maken. ,,Het lijkt misschien krap, maar het 
is ruimer dan je denkt.”

PUTTEN - Het enige onderdeel dat 
maandag tijdens de Olympische Spelen 
van Putten niet aan bod kwam was het 
zwemmen. Gister doken alle 150 
kinderen tijdens de dag van de groep 
alsnog het koude water in. 

De enorme groep kinderen veroverde het 
Puttense bospad, met uiteraard de 
Legi-oenen voorop. Lange rijen vormden 
zich voor de hoge en lage duikplank en 
ook de patat en het softijs was niet aan te 
slepen. De Legi-oenen waagden zich niet 
aan de duikplank en gingen voor het 
ruigere werk. In het binnenbad stond een 
grote stormbaan waarop de heren bij wijze 
van trainen overheen moesten glijden, 
springen en tijgeren. Groepsleiders 

Warner en Robert keken tevreden toe. 
,,Ze hebben veel geleerd deze week. 
Stoere, sterke helden zijn het!”
De meiden van Dames in de dop moesten 
flink aan de bak om de Mac Vette 
Bek-cheque- calorieën te compenseren. 
Zij lieten de patat staan en peddelden de 
hele middag met een kano rond het 
zwembad. 
Aan het eind van de middag fietste alle 
groepen één voor één terug naar de 
boerderij. Van het frisse gevoel van een 
middag zwemmen in het koude water was 
meteen niets meer te merken. ,,Van 
badend in het zwembad naar badend in 
het zweet!”, vatte Wouter slim samen.

V. F.

26.2˚c

Vandaag 99% kans op zon en
1% kans op regen. 
Windkracht 2, windrichting Oost.

Plezier in Bosbad Putten

WEER HET WAAR



Programma voor vandaag

07.30 Wakker worden

08.30 Ontbijt

10.00  Het “oprotspel”

12.00  Lunch

13.00 Het grote schoonmaakspel

14.30  Vertrek richting Sneek                         

• De hamburgers met korting werden 
 uit uitgedeeld?
• De Daltons 1 hoed missen?
• De legi-oenen 1 helm?
• Biggestein een uil?
• Beer in een kooi zit?
• Falco zijn vader buschauffeur blijft?
• Flashing Five 26 kilo muggenstront op  
 de computer heeft zitten?
• Martijn een ouwe chopper is?
• Amarens in Disney World leeft?
• Sylvia het pecheendje is?
• Dat de meiden van Girlpower niet 2 jaar  
 willen wachten? 

• Dit wel 1x per jaar mag?
• De leiding van de Glamour Ladies zich  
 goed thuis voelen?
• Dit te ruiken is?
• Er heel veel make-up doorheen is  
 gegaan deze kampweek? 
• Sommige jongens meer dan 50 kusjes  
 hebben gekregen?
• Lisanne een mannenstem heeft?
• Stefan IJ dit niet kan waarderen?
• We woensdag weer Wii-en
• Jildou een wuttel is?
• Dit het laatste Wist u datje was in   
 10 jaar Flashing Four?

Spreuken van de dag

“Ik ben droog van 
            het zweet”

Robert Haakmeester
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Bedankt voor alle mooie jaren!
Na 10 jaar trouwe dienst is Flashing Four voor de laatste keer mee 
geweest naar Putten. We geven het stokje door aan een nieuw 
reportersteam, welke jullie gaan voorzien van een mooi krantje, een 
nieuwsflits en natuurlijk de gezelligheid!! Wij bedanken iedereen met wie 
we hebben samengewerkt afgelopen jaren en wensen jullie onwijs veel 
plezier bij de volgende kampweken. Misschien staan we wel bij een post 
in 2014, wie weet!... Wij zitten vol verrassingen!

Kusje

@esthervdvliet
@BJvanderVliet is dochterlief al in de 
benen? #Kampweek2012

@Wiebo74
Hard werken in Putten, 14 songteksten 
maken voor de bonte avond van 
@advendo Sneek #kampweek2012 
#mooiwerk  t.co/bu8zlQWi

@flids
wij vragen hoe het met het hoofd van 
@disco_donna is bij #kampweek2012 na 
het zien van de beelden :)

U Twittert? #kampweek2012

Veel dans tijdens bonte avond
Opvallend weinig filmpjes waren er tijdens de bonte avond van de kampweek. De helft van de groepen liet de 
lensdop op de camera zitten en kwamen met hun live acteertalent ten tonele. De Dekskrobbers beten het spits af 
en veegden met hun act de vloer schoon voor de Glamourladies. Zij rolden de rode loper uit en lieten een gewel-
dige dans zien. Ook Girlpower en de Flintstones hadden hard geoefend op een dans voor de bonte avond. 
De filmpjes waren niet minder indrukwekkend. De Daltons ontsnapten in hun film uit de gevangenis en uit de 
klauwen van een boze bewaker. De reporters lieten met hun filmpje zien dat Flashing Four niet four ever is. 
Ze gaan over twee jaar niet meer mee en zijn op zoek naar nieuwe verslaggevers. Lang hoefde er niet naar 
gezocht worden. Klushing Four had het filmpje dat Flashing four acht jaar geleden maakte, nagemaakt. Het was 
zelfs nog een beetje beter. De Flashing Four Facature is dus gevuld! De avond werd afgesloten met een act van 
de hoofdleiding. Zij hadden een lied geschreven voor alle groepen die tijdens deze kampweek actief waren. 
Na dit lied vroeg Wiebo of de kinderen al zin hadden in de volgende kampweek. Over het antwoord bestond geen 
twijfel. Er klonk een hard maar hees ,,jaaaaaaaaaaa!” V. F.

“Wie heeft die stekker 
er nou weer ingetrokken

Marc Brinkhuis


