
 

Zaterdag 19 april 
2008 

Jaargang 1 

Op hike! 
 
Vanochtend liep de helft van jullie de hike. 
The Sunny Times reporters Jacquelien en 
Rianne stapten samen op een racefiets 
zonder bagagedrager en volgden jullie.  
 
Na een halsbrekende fietstocht op 
zoek naar de eerste hikepost, komen 
we op een kruispunt drie 
medewerkers tegen. We denken dat 
zij op een post zitten maar het 
blijken spotters te zijn. Doordat ze 
op een post lijken, lukt het hen om 
de rugnummers van een groepje te 
fotograferen. Om elf uur hebben ze 
zo al twee groepjes gespot.  
 
Bij de tweede hikepost treffen we de 
postmedewerkers aan in hun auto. 
Ze hebben het koud, maar kunnen 
ons wel vertellen dat alle jongens die 
aan hun quiz meedoen wat de 
namen zijn van de meiden van K3. 
 
Op naar de volgende post! Een 
boomstronk vasthouden met 
gestrekte armen valt nog niet mee. 
,,Ah, dat is zwaar! Dat vind ik eng”, 
zucht een deelneemster uit groepje 7 
voordat ze de boomstam alsnog de 
lucht in tilt. We vragen aan de 
deelnemers nog even op welke 
themafiguur ze vandaag gaan 
stemmen. ,,Die nepneger met 
afrokapsel”, zegt groepje 6 uit 
Holland. Gelukkig, dat is alweer een 
stem erbij voor Oboema ☺  
   
 

De beste WC-Praat: 
 
,,Jeetje wat is het warm dit weekend.” 
,,Het is veel te koud dit weekend. 
Iedereen z’n handen vriezen eraf.” 
,,Kimball gaat winnen (hoop ik)” 
,,Hiken sucks” 
,,De bezems gaan winnen.” 
,,Beter een drol in de pot dan de lucht 
van tien.” 
,,Scouting is te dope” 
,,Zin in vanavond.” 
,,Chika + Chikita+Mipo + Romaar = 
Scoutingchicks 4 life” 
,,Anouk  Frank” 
 

Posthoppen 
 
De andere helft van jullie deed vanochtend 
het postenspel. The Sunny Times reporters 
Maaike en Linda waren erbij. 
 
Bij aankomst in het Indianenbos 
vinden we acht medewerkers 
koukleumend rond een 
kampvuurtje. Ze wachten op de 
volgende groepjes deelnemers. ,,Na 
het puzzelen, krijgen ze nieuwe  
Goordinaten”, zegt medewerker 
Vincent. 
 
Puzzelen vinden The Coconut Girls 
uit Vlaanderen het moeilijkst. 
,,Zonder Bobo hadden we het niet 
gered”, roepen Madou, Eline, Lotte, 
Judith, Jolien, Lisa en Lara. Het gaat 
niet om het winnen, maar om de 
gezelligheid. Dat zijn de jongens van 
Easy Company uit Voorhout 
helemaal met ze eens. 
 
Boogschietprof en PL Yannick geeft 
zijn teammaatjes uitleg over hoe ze 
met boogschieten de meeste punten 
kunnen halen.,,Samenwerken is ons 
sterke punt”, zeggen de jongens. 
Vanavond koken ze macaroni met 
kaas, gehakt, courgette en 
champignon onder leiding van 
chefkok Jip.     



 ,,Ik gebruik Lancôme” 
 
Linda in gesprek met Goor 
 
In zijn kenmerkende roze Topperspak ontmoeten Goor 
en ik elkaar bij een klein kampvuurtje voor een intiem 
gesprek. 
 
Waarom heet je Goor? 
Ik kan maar vier letters onthouden. 
Wat doe jij zoal op een doordeweekse dag? 
Relaxen, af en toe een show voorbereiden. En natuurlijk 
mijn schoonheidsslaapje en dagelijkse manicure. 
Wat zijn je hobby’s? 
Auto’s, sauna en shoppen natuurlijk. 
Verliefd, verloofd, getrouwd? 
Ik ben eigenlijk altijd wel een beetje verliefd. Maar ik ben 
net afgewezen, dus nog niet toe aan een relatie. 
Waar heb je dat mooie pak vandaan? 
Dat heb ik speciaal laten maken. 
Welke dagcrême gebruik je? 
Lancôme, die met het blauwe dopje. En ’s nachts gewoon 
lekker Nivea. 
Wat ga je doen als je de wedstrijd wint? 
Dan koop ik een eigen eiland met allemaal lekkere 
kereltjes erop. ☺ 
Nog even voor de fans, heb je Hyves? 
Natuurlijk! gordon.hyves.nl 

Quotes van de dag 
 
,,Eet fruit & blijf gezond, want de kater komt 
later!” – Guido 
,,Waar is de zon?” - Femke 
,,Ik loop de hele dag met een dooie kat, maar 
verder alles goed.” – De Geluidsman 
,,Rob met de Allstars is aardig, maar Rob met 
de gympen moet z’n baard afscheren.” – de 
Zonny’s. 
,,Goor is zó sexy in z’n roze pak!” – Evelien & 
Dide 
,,Ik heb op Bobo gestemd, die hoort gewoon 
bij ons.” – Krijn 
,,We stemmen op ’t koekje.” – de 
Bahamababes 
,,Hi, I’m Suzy!” – Coconutgirls 

Wakker worden met Oboema 
Door Maaike 
 
Wortels, Nijntje en meditatie. Deelnemers in kamp Holland 
mochten vanochtend om tien voor acht wakker worden 
met Oboema. Ondanks de kou en de dennenappels wordt 
in een kring op de grond dapper gemediteerd door de 
deelnemers. Doel is een worden met de natuur en volledig 
tot rust komen. ,,Dan maak je verstandige keuzes”, zegt 
Oboema. ,,En met verstandige keuzes gaan we deze 
wedstrijd winnen.” Ter inspiratie geeft hij alle deelnemers 
een hanger van Nijntje en wortel cadeau.  

OPROEP 
Gewonden gezocht! 
Meld je bij de EHBO. 

Foto van de dag 
 

 
 
Dokter Bernard hecht medewerker Carlo die bij het 
houtsnijden per ongeluk ook zijn voet meenam. 

Foto: Marieke 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Waar is de 
redactie? 

Heb jij iets te 
melden of heb 
je een foto van 
iets geks, iets 
leuks, iets 
spectaculairs, 
dat in de krant 
móét komen?! 
 
Zoek ons, in 
zongele T-
shirts van The 
Sunny Times! 
 
Geef ons je 
verhaal of foto 
en krijg 
publiciteit in de 
media. 
 


