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Puike presentatie PuttenAangenaam!Aangenaam!

De Legi-oenen
Girlpower

De Dekskrobbers
HIA-Watte?
De Daltons

De Flintstones
Fifty-Fifty

De Glamourladies
Biggestein

Dames in de Dop
B2B

Klushing Four
AB-BT

Flashing Five

PUTTEN – Alsof Advendo nooit weg is 
geweest, kwamen gister de Sneker 
jeugdleden aan in Putten. Op het veld 
achter de boerderij, waar de gure wind 
voor kippenvel zorgde, presenteerden 
alle groepen zich. 

De indianen van Hia-watte? gooiden na 
hun presentatie met waterballonnen, die 
bijna de camera van Flashing Five naar de 
eeuwige jachtvelden stuurde. De Legi-
oenen kon zich daartegen weren met hun 
grote rode schilden en maakten indruk 
met hun spetterende, Spartaanse yell. De 
Daltons trokken na hun presentatie hun 
pistolen en schoten daarmee de andere 
groepen ook nat. De geruchten gaan dat 
dit is afgesproken met de Dekskrobbers, 
die deze week beloofd hebben naast hun 
eigen slaapzaal ook de grote zaal schoon 
te houden. Alvast bedankt namens 
Klushing four, het han & en span-team 
van dit jaar. Ook de meiden zijn deze 
week goed vertegenwoordigd met maar 
liefst drie groepen: Girlpower, fifty-fifty en 
de Glamourladies. Dat was tijdens het 
avondspel ‘de jongens tegen de meiden’ 

goed te merken. De dames schreeuwden 
de longen uit het lijf, maar moesten de 
mannen toch voor laten gaan. Meer over 
de spelavond op de volgende bladzijde.
Het eten wordt dit jaar verzorgd door Bee 
2 be, die met hun presentatie de kinderen 
naast een bord eten ook een moeilijke 
rebus voorschotelden. Dit alles kan 
worden weggespoeld met de drankjes die 
Tim en Benjamin, alias HB-BT (Het 
Badjassen Bar Team) aan de mensen 
schenken. De enige die het gisteren niet 
koud had, was Sierou. Zij raadde de naam 
van de oudste jongens van Jong Advendo, 
de Flintstones, en won daarmee de 
prijsvraag die zij op Twitter hadden 
uitgezet. Zij won daarmee het officieuze 
Flinstones-T-shirt die ze tegen de kou 
aantrok. De hoofdleiding is deze hele 
week te herkennen aan hun T-shirt met 
Facebook-duimpje en de tekst ‘Vind mij 
leuk’. Of ze daadwerkelijk leuk gevonden 
worden is de vraag, de kampweek is in 
ieder geval goed van start gegaan. 

VIND IK LEUK! 
F.

21˚c

Vandaag 30% kans op zon en 
50% kans op regen. Windkracht 2, 
windrichting West.

Van F4 naar K3? Legi-oenen aangekomen in Putten “De besten van de besten”

WEER HET WAAR

De Dekskrobbers presenteren zich

Ingestuurd bericht:
“Het bier was al op. Dit mag natuurlijk 
niet gebeuren! Dit is dus de grootste 
nachtmerrie van een barteam. Om 
dezelfde reden hingen de barteam 
leden op de kop aan de totempaal van 
de HIA watte’s. De Barmannen waren 
bang dat ze nooit meer los zouden 
komen. Als wraak voor het bier tekort 
werden de mannen met bier bekogeld, 
maar net voor het eerste flesje bier hun 
hoofd raakte, schrokken ze wakker...



Miss en Mister 
kampweek tussenstand

Misses
1 Tess van Delden

2 Elza de Jong

3 Savannah Muurling

Misters
1 Falco Visser

2 Sander T.

3 Tygo Hamersma

Programma voor vandaag
07.30 Wakker worden
08.30 Ontbijt
 (Luchpakket maken)
10.00  Fietsspeurtocht
12.30  Picknick 
13.30  Vervolg speurtocht
17.30 Diner
20.00 Vette McBek battle
23:00 Sluiting avond                          

• Jurian en Jorn excuses hebben 
 aangeboden aan de buschauffeur?
• Er flink gehamerd is tijdens de busreis?   
•  De PowerGirls alleen slapen?                   
• De Junioren meiden films boven de 
 16 jaar willen zien?   
• Het brood heel erg vers was?
• Met dank aan Jelmer de Bakker?
• Het buiten stinkt naar “geitenpoep”?
• Een plafondplaat net zo duur is als 300  
 zure matjes?
• Tim zijn diabolo heeft ingeslikt?
• En daarna weer uitgespuugd heeft?

•  Marco Harkema verloren heeft met het  
 kussengevecht.
•  De yell van Biggestein in de soep liep?
• Jullie berichten vanaf #kampweek2012  
 geplaatst worden in de #Uitputter?
•  Flashing Four ook wel 
 Flekking Four heet?

Spreuk van de dag

“Scheren is toch 
utzelfde as scharen?”

De Moekes

Marco Harkema
Ilse Boschma

Jongens de baas 
tijdens spelavond

Wie zoent er met wie?

Voorafgaand aan de wedstrijd ‘de jongens tegen de meiden’ 
zorgde het vrouwelijk geslacht voor de meeste decibels. De 
heren trokken echter aan het langste eind. De strijd, die 
bestond uit moeilijke quizvragen, werd met overmacht 
gewonnen door de mannen.

De overwinning is mede te danken aan Arno. Hij voorspelde het 
precieze aantal procenten -48,3%- van degenen die een piercing 
of gaatje in hun oren hebben. Echter, aan het fanatisme van de 
dames heeft het niet gelegen.

De stembanden van de meiden –en daardoor het gehoor van de 
rest- kregen het zwaar te voorduren. Er werd geschreeuwd, 
gekrijst en gejoeld maar uiteindelijk kregen de jongens met 
Spartaans gebrul hun zin. Met 63 tegen 44 punten doken zij de 
prijzenkast in terwijl de dames treurig toekeken. 
Later op de avond maakten de vrouwen het goed en scoorden ze 
alsnog. Bij de mannen.

F.
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Twitter allemaal!
Flashing Four gaat naar 
2.0. Denk niet zwart-wit 
maar digitaal! Twitter je 
leukste berichten naar 
#kampweek2012. 
De leukste tweets 
worden geplaatst in de 
Uitputter.

#kampweek2012

@Amarens1996 Aaah zo zin in 
morgen maar nu slapen 
#kampweek2012 word een 
kampweek om te vergeten dat 
weet ik zeker @advendosneek

@wiebo74 Tijd voor een soepje met 
brood! Zorgen voor een volle maag 
om het avondfeest in te luiden

U Twittert?

Hier had uw tweet kunnen staan!!
Tweet via #kampweek2012


