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Nebig Verpakkingen BV heeft al tientallen jaren
ervaring als leverancier van verpakkingsmaterialen.

Tegenwoordig zijn wij een onmisbare leverancier 
voor de Chemie, Levensmiddelen, Bouw en 
Agrarische industrie. Uiteraard leveren wij aan veel 
meer sectoren. Dankzij ons uitgebreide assortiment 
vertrouwen wij erop dat wij in huis hebben waar u 
naar op zoek bent.

Wij beschikken over een interne bedrukkings-
faciliteit. De bestelde zakken kunnen geheel naar 
wens worden bedrukt met door u aangeleverde 
logo’s en teksten. Dit kan enkel- of dubbelzijdig en 
in meerdere kleuren.

Nebig Verpakkingen BV levert ook maatwerk 
verpakkingen die geheel aan uw eisen voldoen.

Neemt u gerust contact op met onze product- 
specialisten. Onze vertegenwoordigers staan u 
graag te woord.

Contact
De Veken 229
1716 KJ Opmeer

Postbus:
Postbus 39
1715 ZG Spanbroek

Stuur ons een email:
info@nebig.com

Bel ons:
+31-(0)226 - 33 29 29

Fax ons:
+31-(0)226 - 33 29 30

Of kijk op onze site:
www.nebig.com

Nebig, your flexible partner in packaging
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Van de 
redactie:

Met gepaste trots bieden wij u hierbij de kampkrant editie 2019 aan. 
Een vernieuwde look, een ander lettertype, een ietwat gewijzigde 
opzet. Maar wat niet gewijzigd is, is het enthousiasme en het 
plezier waarmee we deze kampkrant hebben samengesteld. In 
de late avonduren, nadat de droppingen of nachttochten waren  
afgerond, dook het CT nog achter de laptops, waarbij vooral Rik 
zich manifesteerde als een echte lay-out specialist, Dave zich als 
art-director over alle foto’s ontfermde, Lucien en Jaap af en toe 
redactionele bijdragen leverden, en Huub de enige was die het 
hoofd koel hield en het overzicht niet verloor. De allerbelangrijkste 
rol was weggelegd voor uw kinderen: zij schreven hun belevenissen 
gedurende de hele week dagelijks op; wij verzamelden ze slechts. 
Daarnaast natuurlijk een onmisbare rol voor al die stafleden 
die keihard hebben gewerkt en korte nachten maakten om de 
kinderen een heerlijk en geslaagd zomerkamp te bezorgen. En 
dat is gelukt ! We hadden heerlijk weer, niet te heet, ’s nachts 
nog fris. Er waren geweldige propgramma’s en spectaculaire 
activiteiten. En we hebben verschrikkelijk veel en hard gelachen.  
Ook wij van het CT genoten met volle teugen. Het enthousiasme 
spatte er gedurende de week vanaf, al hadden we regelmatig 
kleine oogjes van de slaap. Het was een prachtig zomerkamp! Wij 
willen graag iedereen bedanken die op welke wijze dan ook een 
bijdrage heeft geleverd aan deze fantastische week, en we hopen 
van harte iedereen na de vakantie weer in goede gezondheid te 
mogen begroeten. Rest ons iedereen een fijne vakantie te wensen 
en vooral: heel veel leesplezier met deze heerlijke kampkrant!



Kam
pkrant • Zom

erkam
p 2019

Algem
een

54

Ka
m

pk
ra

nt
 •

 Z
om

er
ka

m
p 

20
19

Al
ge

m
ee

n

206 207 208 209 210

3
9
7

3
9
6

3
9
5

3
9
4

3
9
3

3
9
2

3
9
1

S
c
h
a
a
l
:
 
1
:
2
5
.
0
0
0

Bron: TOP25Raster, Kadaster te Apeldoorn
Gegenereerd op https://scoutingtools.nl

200 201 202 203 204

4
0
6

4
0
5

4
0
4

4
0
3

4
0
2

4
0
1

4
0
0

S
c
h
a
a
l
:
 
1
:
2
5
.
0
0
0

Bron: TOP25Raster, Kadaster te Apeldoorn
Gegenereerd op https://scoutingtools.nl
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Kabouters en 
Welpen Zaterdag

Gidsen
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het weerbericht:

Hoewel de temperatuur vele malen koeler is dan vorig 
jaar. Is het met een gemiddelde temperatuur van toch 
nog 25 graden, heerlijk vertoefen in het Limburgse land. 
Men zegt wel eens dat slecht weer niet bestaat (alleen 
slechte kleding?). Maar met deze temperaturen en een 
verkoelend buitje voor het stof, hebben we het maar 
weer mooi getroffen met het weer!

Ook dit jaar zal de kampkrant weer voorzien zijn van 
een dagelijkse column. Een dagelijkse roeptoeterende 
rubriek waarin de auteur door de naam (column) 
alles mag roepen en schrijven wat hij wil. Alleen, de 
geloofwaardigheid neemt wel toe wanneer je bij het 
openbaar maken van je gedachtenspinsels een beetje 
binnen de lijntjes kleurt. Dat gaan we natuurlijk 
proberen. Een heleboel tekst van de wat oudere heer 
zelf en hier en daar een beetje pik werk. Maar och, wie 
zal het merken. Die paar lezers van onze krant kennen 
mijn bronnen toch niet dus veel leesplezier de komende 
dagen …………..!

spreuk van de dag:

Geluk kun je 
vermenigvuldigen 

door het te 
delen.

today’s Column
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Zaterdag
C.T. begint op vrijdag al..

Nadat we donderdagavond het CT busje 1 hadden ingeladen en al wat fietsen op de aanhanger hadden geladen, meldde 
het complete CT inclusief hulptroepen Jan & Jorn zich  ’s ochtends om 08.00 uur op de Kruislaan. Daar was ook Jan, 
de onvolprezen vrachtwagenchauffeur van de firma Nebig, die de trailer op de kruislaan afkoppelde en de CT mobiel 
aankoppelde. Een joekel van een aanhanger van Jorn achter de bus, en (nadat er bij de Jumbo al wat boodschappen waren 
opgehaald) daar ging de karavaan! Met een kleine tussenstop voor koffie, arriveerden we mooi op tijd in Wellerlooi. De 
CT-mobiel werd op haar plaats gezet op het veld naast ‘t Luukske, en met vereende krachten werd alles ingericht. We zijn 
operationeel! Een klein buitje regen spoelde het stof weg, en ’s avonds kwamen Dave en Mike om de ploeg in Wellerlooi 
te versterken. Jan en Lucien reden terug naar Amsterdam, zodat Jan de trailer stipt op tijd het pad van de Kruislaan op 
draaide. Op de centimeter nauwkeurig werd de trailer neergezet, en met vereende krachten en hulp van ouders werd de 
trailer ingeladen. En het was krappe sokken deze keer! Het paste maar net! Volle bak!  Tegen elf uur ging Jan in de cabine 
van z’n vrachtwagen slapen.

Zaterdagochtend was iedereen natuurlijk op tijd op de Kruislaan, maar Jan was ’s ochtends om zeven uur al vertrokken 
met de volgeladen vrachtwagen. Hij was dus mooi op tijd in Wellerlooi, waar de hele ploeg hard aan het werk ging om 
de vrachtwagen te lossen en de bagage op de diverse kampterreinen af te zetten.

Nadat op de Kruislaan Ed z’n jaarlijkse praatje had gehouden, waarbij al onze leiding nog even uitbundig werd bedankt 
voor de belangeloze inzet, werd de vlag gehesen en ging het hele spul de bussen in! Er werd nog even gewacht op een 
vergeten toilettas, en hup: daar gingen we, uitgezwaaid door een Kruislaan vol joelende ouders!

Na een voorspoedige reis met maar een klein beetje oponthoud (vakantie verkeer!) kwamen alle speltakken bij hun 
terreinen of gebouwtjes aan. Het CT ondertussen mocht zich bezighouden met bankjes en tafels die nog niet helemaal 
klopten, fourage die bijna helemaal goed was gegaan, behalve 
het vega-deel en er was iets met krentenbollen. Overigens: 
we kregen bij de Jumbo niet alleen 10% korting ( en dat tikt 
aan bij de eerste aankopen!), maar we kregen ook het brood 
gratis ! Een zeer welkome sponsoring! Druk met aanhangers 
aanhaken en afkoppelen, kabeltjes trekken, de eerste stukjes 
voor de kampkrant, foto’s van de speltakken. Vier bussen in 
slagorde opgesteld met twee aanhangers, naast de CT trailer. 
Voor je het weet vliegt de dag voorbij.  Bij de chinees een babi-
pangang met- danwel zonder spek weggewerkt, en vanavond droppingen rijden voor Verkenners en Explo’s. Wordt een 
latertje voordat wij onze slaapzak gaan zien! We zijn van start en het is weer als vanouds gezellig en chaotisch! 
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Pas wanneer het schip 
vergaat 

kun je zien wie kan zwemmen.

spreuk van de dag: #Wieishenkie
Hallo allemaal, ik ben Henkie. Dit jaar is mijn eerste 
kamp en ik mag mee met de 
Explo’s. Heb er onwijs veel zin 
in. Echt veel bagage heb ik niet 
nodig, plaatst in de bus is ook 
geen probleem. Slapen doe ik 
niet! Eten, dat doe ik niet. Mocht 
je me leuk vinden dan mag je 
me altijd op de foto nemen 

•  Sanne al zo oud is dat ze grijs haar heeft
•  Henkie overal gesignaleerd wordt #wieishenkie
•  De Explo’s nog steeds denken dat we op 

temptationkamp gaan, in combinatie met “Ex on the 
beach” en “Adam zoekt Eva”

•  Claire en Alitha brak aan kamp beginnen
•  We Jonah gaan missen
•  Sanne heel veel sapjes heeft
•  Lars en Sarah op de heenweg al aan het slapen waren.. 
•  Dat belooft wat
•  Carmen dit kamp géén pesto gaat eten
•  De leiding heeeeel veel zin heeft in dit thema 

Nico heeft er zin in!
Eindelijk is het de 13de van juli, de wekker gaat en spring 
mijn bed uit en een sprong onder de douche om de 
nodige slaap weg te spoelen. Smeer een broodje en vul 
mijn tas. Ja! We gaan, opweg naar scouting. Kamp kan 
gaan beginnen! Onder een vakkundig hang systeem 
speciaal ontworpen voor een paalloze tarp staat de 
koffie klaar met een heerlijk koekje. Even nog en ome Ed 
begint met zijn praatje. De gezonde zenuwen beginnen 
zich rustig in mijn buik te verzamelen. Het seintje om 
de kring te maken is daar, de klok duwt de wijzers naar 
tien uur. De bussen staan klaar en Ed grijpt de microfoon. 
Het is droog in Amsterdam. De voorlopers die al in 
noord-Limburg aan het werk zijn voor het voorwerk 
hebben last van de regen, meld Coördinator Huub aan 
de telefoon. Het belooft beter te worden. Alle nodige 
info over de verbouwing die na de zomervakantie aan 
het thuishonk vanstart gaat is verteld met daarbij het 
lobbyen om nog wat geld in het laatje te brengen. Na de 
felicitaties naar een vers bruidspaar en de net geboren 
Fenna, helaas was Jonah even vergeten. Eindelijk wordt 
de vlag de lucht in getrokken. De welpen van de dinsdag 
kregen een boodschap op spectaculaire wijze. De laatste 
aankondiging van Ed is de indeling van bus één en bus 
twee, dan is even de verwarring of je bus één als eerste 
tegen komt of dat bus één vooraan staat. Bussen vol en 
een kluit aan ouders er om heen. de chauffeurs starten de 
bussen, een ligte rookwolk verdwijnt in de Amsterdamse 
ozon. Het is echt zo ver, de wielen komen in beweging 
om richting wellerlooi te rollen. Zomerkamp 2019 is 
begonnen. Lieve groet de Explo’s

Explorers

Me vader is een eikel.
Het was erg druk vanmorgen bij onze super-super. Lidl deed goede zaken 
en ons scoutingcluppie was daar onderdeel van. Voor mij liep een familie 
boodschappen te doen en aan de conversatie was duidelijk te horen dat ze uit 
Amsterdam (of Almeerse import) kwamen. De man (vader?) van het gezelschap 
liep zich duidelijk te vervelen en keek met een chagrijnige kop naar wat de 
aanwezige vrouw (moeder?) in het wagentje wierp. Eén van de drie meelopende 
kinderen liep de vrouw (moeder?) te treiteren en liet onverdroten weten dat hij 
alles wat in het karretje lag niet lustte. “Ik ga dat echt niet eten hoor! Ook niet 
met appelmoes erbij”. De vrouw (moeder?) deed moeite om het kind (jongetje!) 
gunstig te stemmen. “Je moet het in ieder geval proberen. Vorige keer vond je het 
niet lekker maar nu misschien wel. Gewoon proeven”. De man (vader?) had het 
geëtter van het kind (jongetje) van een afstandje gadegeslagen en kwam steeds 
een beetje dichterbij lopen. Toen het kind (jongetje!) weer begon te etteren was 
de man (vader?) zo dicht bij dat hij het kind (jongetje!) een ferme tik voor z’n kop kon geven. “Afgelopen nou,” waren zijn 
begeleidende woorden.  Het kind (jongetje!) ging over in jankmodus en ging achteraanlopen. Hij liep daardoor vlak bij 
mijn wagentje en keek wat ik in mijn kar had liggen. Daarna keek hij mij aan en zei, “kan ik vanavond niet bij jou mee-
eten”. “Die shit van jou ziet er een stuk beter uit dan dat van ons en me vader (de man?) is een eikel”. “Is goed hoor”, zei ik, 
“als je om een uur of zeven daar en daar bent kun je mee-eten, geen probleem”. Ik kwam hem in de winkel nog een paar 
keer tegen en stiekem gaf hij me iedere keer een glimlach. “Leuk mannetje” dacht ik.  Voor zover ik weet heeft hij nergens 
met ons meegegeten. Mocht waarschijnlijk niet van de man (vader?).

today’s Column

Welpen ontvangen 
Griekse brief

JAAAA we gaan op CLOWNS kamp! De leiding stond 
helemaal klaar op scouting met hun beste clownsbril 
op. Vol enthousiasme kwamen alle Welpioi het veld 
op rennen en zagen de leiding staan met die mooie 
brillen. (Bijna) iedereen was blij dat we op clowns-kamp 
gingen. Sommige zeiden: “dit wordt het kamp van de 
horrorclown”. Helaas de leiding en Welpioi zaten er 
volledig naast. Op het rookvrije terrein van scouting 
kwam opeens van het dak een gigantische wolk rook af. 
Iedereen was gelijk afgeleid van Ed’s toespraak. Na de 
rookwolk stond daar Hermes waarna hij riep: ‘Vervloekte 
mannen, ja ik heb tegen jullie dinsdag Welpioi van de 
scouting Oost 1. Poseidon heeft mij gestuurd om dit 
bericht af te leveren”. Waarna hij een brief ons toe gooide. 
Deze brief was in het Grieks geschreven. Gelukkig 
konden een aantal ouders heel goed nog het Grieks 
schrift herkennen, en ontcijferde we de brief. Hierin 
stond het volgende in: Mannen, jullie hebben het kwaad 
van Poseidon over jullie heen geroepen door zijn zoon te 
verminken. Hij heeft mij, Hermes, boodschapper van de 
goden, gezonden en het volgende bericht meegegeven: 
“een oog voor een oog! nu dat mijn zoon de helft van zijn 
zicht verloren heeft, kan ik jullie verzekeren dat jullie het 
zicht op jullie thuis ook voor altijd verloren zullen zijn. Ik 
behoud jullie van een veilige reis en zal er alles aan doen 

om jullie dwars te zitten. Mogen de zee jullie opslokken.”  
We hadden zelf geen idee wat er aan de hand was dus 
we hebben het maar een beetje afgehouden. Helaas 
duurde dat niet voor lang. Eenmaal op het kampterrein 
aangekomen hingen daar allemaal keepen klaar en 
stond er een roer met een grieks aambeeld. En het aller 
bijzonderste een Grieks geschrift. Op de voorkant van dit 
geschrift stond: herinneringen. Menno las wat erin stond 
voor. Hier stond in dat het de herinneringen van Odysseus 
waren. Elke 1000 jaar staan de sterren en de planeten op 
exact dezelfde positie en herhaalt de geschiedenis zich. 
Dit betekent dat de oudheid deze week doorschemert 
op ons kamp en dat de herinneringen van Odysseus 
zich opnieuw zullen afspelen. Op zich niet erg zou je 
zeggen, totdat de oudheid denkt dat wij, de Welpioi, 
het echte leger van Odysseus zijn!!! Om ons goed voor 
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Lange arm der Wet 
We waren nog niet eens vertrokken of we hadden 
al te maken met de lange arm der wet…. De bussen 
arriveerden en de chauffeurs hadden ze geparkeerd op 
de parkeerplaats voor het scouting-terrein. Binnen 3 
minuten kwamen er twee BOA’s, zogenaamde Bijzondere 
Opsporings Ambtenaren, welke de beide chauffeurs 
maanden om per direct te vetrekken want daar mocht 
toch echt niet zomaar geparkeerd worden…. En als ze 
niet snel zouden opschieten zou er een bon worden 
geschreven. Chauffeurs dus richting parkeerplaats Jaap 
Eden Baan, maar ook daar mochten de bussen niet 
zomaar worden neergezet. Uiteindelijk zijn ze maar weer 
naar de oorspronkelijke plek gereden, want daar kwamen 
wij met z’n 120-en aan om in te stappen. We hebben 
die BOA’s niet meer gezien…  Vervolgens waren we, 
schrik niet, in Wellerlooi, alwaar we met de aanhanger 
echt net het terrein van het Luukske afdraaiden, 
waarna een heuse politie-auto met twee agenten ons 
aanhielden. In Wellerlooi of all places. Overal verwacht 
je politie, behalve in Wellerlooi! Wat deden die daar in 
vredesnaam ? Afijn: ons aanhouden. Om ons te wijzen 
op het feit dat de lichten van de aanhanger niet correct 
waren aangesloten….Oei, tja… De agent greep al naar 
z’n borstzak om het bonnenboekje te pakken. Gelukkig 
kwam Huub aanlopen: “Oh wacht maar even, het ligt 
vast aan de bus, wacht maar even: we zetten er een van 
de andere 3 bussen voor, dan is het opgelost!”  Oom agent 
stamelde nog wat, maar kon er niets tegenin brengen. En 
dus vervolgden we onze weg met de aanhanger achter 
een andere bus.. 
En zo ontkwamen wij op dag 1 al aan de eerste twee 
proces-verbalen.

te bereiden voor deze taak hebben we een lesje grieks 
alfabet gekregen van Jade. Hierna hebben we onze 

namen in het Grieks veranderd en vertaald. Ook leren 
we allemaal mooie Griekse termen en hebben we het 
aambeeld van Hermes kapot gegooid. Hierdoor waren 
er overal scherven: maar zoals het griekse spreekwoord 
zegt: Scherven brengen geluk! De leiding is nu lekker aan 
het koken. De Welpioi vermaken zichzelf lekker. We gaan 
na het eten ook nog een potje levend stratego spelen en 
daarna duiken we in de boot van Odysseus. Benieuwd 
waar de nacht ons heen zal varen!

Gidsen leren nieuw 
woord?

Wij leerden vandaag een nieuw woord. Weten jullie wat 
een letterzetter is? 
A. Iets wat ze in groep 3 gebruiken om te leren lezen. 
B. Iemand die letters op bomen zet om aan te geven dat 
ze oud zijn en omgehakt moeten worden. 
C. Het Limburgse woord voor typemachine. 
D. Een kever die onder de schors van een boom graaft 
waardoor de boom uiteindelijk afsterft. 

Hij mag dan misschien de oudste van het CT zijn, hij doet 
zeker niet onder voor de jonge honden… Als Jaap op pad 
gaat om boodschappen 
te doen (fourageren 
zoals hij dat zo mooi 
kan zeggen) dan heeft 
menigeen moeite om 
‘m bij te houden. Wij 
verdenken Jaap ervan 
in de week voorafgaand 
aan zomerkamp al een 
paar dagen stiekum 
naar de plaatselijke 
Lidl te gaan om alle 
producten uit z’n hoofd 
te leren. Echt waar: als 
Jaap de supermarkt 
binnenloopt, weet hij 
gelijk waar alles staat!  
Wij zoeken ons soms het lazarus, maar Jaap niet: die 
loopt er zo naar toe. Het inladen in de ( o zo handige) 
kratten vergt, zeker bij een hittegolf, wel wat van de 
lichamelijke gesteldheid van onze grand-old man, maar 
als alles is ingeladen gaat hij met volle vaart op pad. 
Dat hij soms de verschillende speltakken verwisselt 
of naar het verkeerde terrein rijdt is ‘m vergeven. De 
boodschappen kloppen altijd en als het niet klopt, dan 
maakt hij het razendsnel kloppend. AH heeft al een bod 
gedaan op deze razendsnelle CT bezorgservice, en een 
beursgang lag in het verschiet, maar Jaap schijnt niet 
om geld te geven en wil z’n klus nog lang niet opgeven. 
Pensioen ? Geen denken aan ! Jaap’s bezorgservice gaat 
door tot het gaatje !

Mooi hé zo’n bus ? ’t Is net of ie open staat….

JAPIE’S SNELLE 
SERVICE

Grieks woordenboek
Griekse woordenboek 
Welpioi = Welpen meervoud
Welpios = 1 Welp 
Daamosos = Daan 
Margaritis = Marten 
Christoforos = Christiaan 
Poseidon = God van de zee 
Hermes = Boodschapper van de Griekse goden

Gidsen zijn lekker 
op weg!

Wij zijn de Gidsen en we zijn op kamp!
De eerste dag was natuurlijk het vertrek en het opbouwen 
van tenten en keukens. Bij sommige groepjes ging het 
heel goed, bij andere wat minder soepel. Het terrein is 
heel mooi, maar wel een beetje afgelegen van iedereen. 
Dit jaar zijn er veel processierupsen, onze tenten staan 
daarom ook niet  bij een eik, maar bij andere soorten 
bomen. We hebben al een paar rupsen gezien.  Alle 
tenten staan en de keukens zijn ook bijna klaar. Er is 
alleen een klein probleempje, omdat de Gidsen nu in 
de verkennertenten slapen, hebben we gemerkt dat de 
grondzeilen veel te klein zijn. 
Dit jaar mogen we eindelijk weer kampvuur maken! 
Vorig jaar hadden we stookverbod door het warme en 
droge weer. Nu heeft het meer geregend waardoor we 
vanavond en de rest van de week weer lekker aan het 
kampvuur kunnen zitten! 
De eerste dag is altijd heel oninteressant, maar we 
verwachten dat de rest van de week natuurlijk wel heel 
leuk wordt! Vanavond eten we shoarma en wordt het 
thema bekend gemaakt. We hebben echt nog geen idee 
wat het kan zijn.  Morgen hebben we groepsspel en daar 
hebben we heel veel zin in! 
Kusjes!! 

ADVERTENTIE
Beoefend souffleur die jonge meisjes (7-11 jaar) 
moeiteloos wat tekst voor kan zeggen. We zijn niet 
kritisch en doen veel om het repetitieproces te 
versnellen. Meer informatie en compensatieafspraken 
via:                   kabouters@scoutingoost1.nl
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Een weekje kamp met welp Sanders, Hendrik en Franz-Jozef 

Het is ondertussen een ware traditie geworden voor 
de Kwartiermakers die op vrijdag al afdalen naar de 
kampterreinen. Een heerlijk diner bij de plaatselijke 
Chinees. Door alle drukte overdag was het helaas pas 
tegen negen uur dat we konden aanschuiven. Gelukkig 
hadden we wel gereserveerd. Nee, dat hadden we 
natuurlijk niet gedaan. De aardige mevrouw schrok zich 
dood toen de gehele parkeerplaats plots gevuld was met 
5 witte busjes. Op maat gesorteerd stonden ze op een 
rijtje op de doodstille parkeerplaats. Gelukkig maakten 
we het de mevrouw niet te moeilijk. 5 spa geel, 1 cola en 
6 babi pangang. Dank alvast aan Chin. Ind. Spec. Res. 
“China” en tot morgen!

PLAATSELIJKE CHINEES 
HAD TOPDRUKTE?

•  Je een bezem kan maken van gras?
• Het groepje van Nora, Livia, Vere, Luna, Tilly en 

Floor het snelst is?
• Het bijzonder is hoe Gidsen met elkaar omgaan?
• Er veel afgekapte bomen zijn op ons terrein?
• De pleisters heel leuk zijn met leuke plaatjes?
• We het heel vervelend vinden om op zaterdag iets te schrijven 

omdat er niks boeiends gebeurd?
• 50% van de fietsen met ducttape aan elkaar zit?
• Er drie tent ritsen stuk zijn?
• Er WIFI is in het bos?
•  Als er iets niet lukt met tenten opzetten, je het beste op het 

tentdoek kan gaan zitten?
• De leiding dan vanzelf komt?

GIDSEN

Vanochtend was het eindelijk zo ver! We mochten 
weer op kamp! Om kwart over negen waren we op de 
Kruislaan om te luisteren naar de belangrijke speech 
van Ed. Uiteindelijk mochten we de bus in naar het 
mooie Wellerlooi! Na een kleine twee uur rijden waren 

we op de locatie aangekomen. We mochten eerst even 
bijkomen in de kampvuurkuil (zonder kampvuur) met 
ons meegebrachte lunchpakketje. Na deze lunch ging 
de leiding aan de slag met de partytent om in de eten 
en mochten we onze bedjes klaarleggen en oppompen! 
Het ligt er nu in ieder geval nog netjes bij. Na het 
klaarleggen mochten we een STARTSPEL doen. Toen 

werd er opeens een envelop op het veld gevonden, met 
daarin onze rollen en het script voor het toneelstuk! We 
ging snel naar onze zaal met podium om ons toneelstuk 
te oefenen. We hadden alleen nog maar een eerste acte 
gekregen... We stelden onszelf aan elkaar voor in onze 
rol en liepen de tekst eens door. Natuurlijk is dat niet in 
één keer geleerd, dus we zijn nu druk aan het oefenen 
in groepjes. Vanavond na het eten hopen we het meteen 
goed uit te voeren. Er wordt nu heerlijk gekookt door de 
leiding en we kunnen niet wachten tot we aan mogen 
schuiven! Tot morgen!

Kabouters vinden 
envelop

VERKENNERS
- De fietsen op z’n kop moeten worden neergezet?
- Er weer rubber-etende rode mieren op het terrein 
zitten?
- Het kampterrein gelukkig wél processierupsvrij is?
- De wc rol op ons terrein aan de schep hangt? 
- De verkennerstafmannen roze waaiers hebben?
- De zak (zie verhaal) nog niet open is?
- Tygo’s driepoot in elkaar is gestort? 
- Jorn en Johnny een tent die zij nog nooit gezien 
hebben, sneller opzetten dan dat de Verkenners de 
standaard 8-persoonstent opzetten?

Welpen zaterdag
- Wij zijn vergeten de kampkrant op te sturen
- Huub bij ons langskwam om ons hierop te wijzen
- Wij toen in super tempo alsnog een stukje hebben 
geschreven
- Iedereen voor het eerst mee op kamp is
- Daan eindelijk zijn cadeau van vorig jaar gekregen heeft
- Het pakketje meer dan 351 dagen onderweg is geweest
- Daan desondanks heel erg blij is met zijn mok!
- Sven en Jesse erg goed kunnen vegen tijdens corvee
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- Frederique dacht dat Marijn al verbrand was? 
- Livia de vlogcamera ondersteboven houdt in plaats van 
dat het schermpje waar ze het beeld op ziet omdraait?
- Isis de bus als haar armband heeft?
- Iedereen Ksenia’s BFF is?
- Frederique bang is voor anti-conceptie rupsen?
- Het hier nu erg naar shoarma ruikt en de Kabouters 
zich nog steeds afvragen wat we gaan eten?
- We dus echt een prachtige zaal hebben om toneel op 
te spelen?
- Dit echt heel erg super toevallig is?
- We stiekem het CT af kunnen luisteren, want ze zitten 
op het veldje naast hun?
- Veel Kabouters een rol hebben gekregen die hun op 
het lijf geschreven is?

Boswachter op bezoek 
bij de Verkenners

Zingend in de bus zijn wij weer aangekomen bij Het 
Luukske in Wellerlooi. Vanaf daar zijn wij op onze stalen 
rossen op weg gegaan naar ons kampterrein genaamd 
“Hazenleger”. Op het terrein troffen we bij aankomst een 
paar botten en een schedel, twee huiden en een jute zak 
aan, welke rond een vers gedoofd kampvuurtje lagen.

Nadat de leiding de boswachter (Erik) had gebeld over 
deze vondst, was hij snel ter plaatse, met zijn supermega 
schattige Mechelse herderpup genaamd Kane. 

Volgens de boswachter zijn de gevonden spullen 
waarschijnlijk van een stroper. Erik vertelde dat hij al een 
tijdje naar de stroper op zoek was, maar tevergeefs. Hij 

heeft nu weer een hint om verder te zoeken, want hij is 
dus is de buurt.
Verder hebben wij de tenten en keukens opgezet (met 
veel moeite). We gaan straks eten maken. We weten nog 
niet wat we gaan eten. Hopelijk wordt het lekker.

Groetjes,
De Verkennertjans

KABOUTERS

Envelop met gele strepen...
Na een veel te lange busreis, waarin veel te vaak werd gevraagd of we er nou eindelijk waren, zijn we uiteindelijk in 
het oh zo mooie Wellerlooi aangekomen. Natuurlijk had iedereen inmiddels heel veel honger, dus zijn we buiten in 
het zonnetje gaan lunchen. Toen de sleutel van het huisje uiteindelijk ook op locatie was hebben we alle spullen uit 
kunnen pakken en de slaapruimte ingericht. Ook hebben we het belangrijkste van het hele kamp al gedaan; namelijk de 
corveegroepjes ingedeeld! Iedereen draagt zijn steentje bij aan het netjes houden van de accommodatie. 

Na de lekkere shoarmabroodjes die wij naar binnen geschranst hebben (sommigen wel 4 goed gevulde broodjes!!!), 
vonden we een mysterieuze envelop. Hierin werd ons verteld dat er hier 100 jaar geleden een of andere ontdekker was 
die een spreuk heeft uitgesproken, die eigenlijk een vloek bleek te zijn. O nee!!! Hierdoor spatte hij in kleine delen 
uiteen. Nu is het aan ons om ervoor te zorgen dat wij alle opdrachten voltooien om hem zo te helpen. Als we dit niet 
doen, dan bestaat er een kans dat we ook vervloekt worden. Dat is toch wel spannend hoor. 
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Zondag
Kabouters lopen tocht

Gisteren heerlijke shoarma gegeten en na het corvee 
hebben wij onze eerste acte een paar keer in zijn 
geheel gespeeld. Het ging iedere keer steeds beter! 
Daarna was het natuurlijk tijd voor onze traditionele 
pyjama parade waarbij de meest prachtige pyjama’s 
en knuffels met goede 
verhalen langsgekomen 
zijn. Inmiddels was het 
zonnetje alweer onder 
gegaan en is het tijd om te 
gaan slapen. Met een goed 
voorleesverhaal en een 
drukke dag achter de kiezen 
was het best wel snel rustig 
in de Kabouterslaapzaal! 
(Wat de leiding wel erg 
waardeert!) De kabouters 
zijn altijd ontzettend lief voor elkaar, en dat was 
vanochtend goed te merken! Toen de leiding maar eens 
bij de kinderen ging kijken omdat ze zo rustig waren, was 
een deel van de meisjes met hun zaklamp aan het lezen, 
en sliepen sommige meiden nog! Iedereen heeft elkaar 
dus lekker laten slapen! Bij het ontbijt bleken we weer 
een nieuwe acte gevonden te hebben. Dit keer hadden 
we niet allemaal een rol: alleen Frederique, Livia, Lotta, 
Isis, Fatima-Anna en Claudia. Dit konden wij wel over de 

gehele dag rustig 
oefenen met dit 
groepje! 
De leiding had voor 
vandaag een tocht 
op het programma 
staan, en die was 
niet mals! Het was 

een pittig eind lopen, door zandheuvels heen wat het 
extra zwaar maakte. Onderweg kwamen we wel langs 
mooie natuur en onder andere het Reindersmeer waar we 
met het pondje over moesten steken. Gelukkig kwamen 
we uiteindelijk wel bij het beloofde Leukermeer terecht 
waar we even konden zwemmen! En dat is een beloning 
die de meeste Kabouters wel kunnen waarderen. En met 
nog een ijsje als extra beloning voor de lange en zware 
tocht was iedereen toch weer erg blij. Nu is het groepje 
van Claudia de acte aan het oefenen, terwijl de rest 
lekker aan het chillen en spelen is. En we wachten op het 
groepsspel wat weer fantastisch leuk zal zijn!
Tot morgen!

Verkenners op dropping
We aten gister macaroni met vlees, voor het eten 
moesten we hout sprokkelen voor het kampvuur. Tijdens 
het kampvuur kwam er rook en schreeuwden een man 
(de stroper) dat hij de spullen op woensdag zou op 
halen, daarna moesten we een theedoek pakken een 
lange broek aan doen en een hesje aan doen en in de bus 
stappen. We werden dus gedropt we liepen lang het was 
echt donker. We waren bij een kruising aangekomen of 
we gingen naar links of rechtdoor. We gingen naar links. 
Thijs zij dat we rechtdoor moesten, maar dat deden we 
niet .We liepen 40 meter en toen...LIEP HET DOOD. Dus 
liepen we terug naar de splitsing en deden wat Thijs had 
gezegd, toen liepen we daar even. We zagen toen licht 
dat was ook van een olielamp. Vijf sec. later hoorden 
we geschreeuw dat leek echt op geblaf, hij schreeuwde 
dat we de spullen NU moesten terug geven. Hij vroeg/
schreeuwde ook of we alleen waren. Hij schreeuwde ook: 
‘Ik wil de spullen NU TIK TOK TIK TOK! ‘ Wij schreeuwden 
dat we die niet hadden (Ze lagen op het kampterrein) 
Toen kwam er een stilte....
We kwamen er op af en hij was weg. Zijn lamp lag er nog. 
We maakten de tocht af en gingen lekker slapen ( we 
gingen slapen om 02:30). We werden om 10:00 wakker. 
We gingen de zak open maken (zie kampkrant zaterdag) 
Veel ijzerdraad, verfkrabber, dieren- en planten gids, 
een veldfles, een zaag, een smerige Chantal (wc-rol), 
een oude oude oude oude nokia, wol, een hamer, een 
houten beeldje van een aap, Nog meer ijzerdraad, een 
blikopener, een schroevendraaier, een moersleutel, 
paperclips, een veer, dun touw, een pen, nog een pen, 
nog een pen, en nog een, een stift, een nog een pen, een 
tang, een munt, nog een munt, nog een munt, en nog 
een munt en nog een

We gaan nu richting het groepsspel, wat ons daar te 
wachten staat weten wij nog niet, maar vertellen wij 
morgen!
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We laten ze maar 
in die waan...

Net op het moment dat ik naar binnen 
wilde gaan bij onze kruidenier/
hofleverancier klopte een man in 
verjaarde padvinders kleding op m´n 
schouder en zei, “weet jij eigenlijk 
wel wie ik ben?”. Ik 
draaide mij om en 
keek recht in het 
gezicht van een niet 
totaal onbekende 
man. “Nou, als ik heel 
diep nadenk kom ik 
daar waarschijnlijk 
wel achter,” was 
mijn antwoord. M’n 
hersens kraakten 
en plots schoot het 
me te binnen. “Jij bent tochhu…., 
verrek ik weet je naam niet meer 
maar je was vroeger toch bij ons, bij 
scouting oost?”. Wat doe je hier en 
waarom zie je er zo uit”. “Nou na mijn 
verhuizing naar Almere heb ik een 
tijdje niks gedaan bij scouting maar 
begin dit jaar vroegen ze of ik zin 
had om wat te doen bij de Almeerse 
scouting. Ik liet me overhalen en 
werd gelijk op allerlei dingen gezet. 
Er was een chronisch gebrek aan 
leiding en binnen de kortste keren 
was ik iedere avond met scouting 
bezig. Ik kreeg een eigen kamertje 
met m´n naam op de deur en tot 
overmaat van ramp vroegen ze me 
ook mee op kamp en daar ben ik nu 
mee bezig”. “Maar wat doe je in die 
kleren, die worden toch allang niet 
meer gebruikt”. “Nou ja, ze vroegen 
me of ik een rol wilde spelen in hun 
thema “TERUG IN DE TIJD” en nu ben 
ik de verloren geraakte hopman. Ik 
slaap al twee dagen op straat want 
ze kunnen me niet vinden en het 
begint me aardig te vervelen”. Door 
die kleren denkt bovendien iedereen 
dat ik één of andere dorpsgek ben en 
word door iedereen met een scheef 
oog aangekeken. Nou wat betreft 
die kleren hoef je je geen zorgen te 
maken, was mijn reactie. Bij ons lopen 

er ook een paar rond in overgebleven 
politiejassen. Achterop hebben ze 
Coördinatieteam laten schilderen 
en als je ze ziet op een afstandje 
denk je echt dat er arrestatieteam 
staat. Ze zijn er zelf erg trots op en 
we laten ze maar in die waan. Tijdens 
ons gesprekje had ik een groepje 
kinderen aan zien komen lopen en 
voor ik er erg in had sprongen die de 
verloren gewaande hopman met z’n 

allen op zijn rug. De 
verloren gewaande 
hopman maakte een 
duikeling en viel met 
z’n gezicht op straat 
en terwijl de kinderen 
hem in elkaar beukten 
kwamen overal 
g e ü n i f o r m e e r d e 
scouts vandaan die 
onder het roepen 
van “we hebben 

hem, we hebben hem” de arme 
man probeerden te ontzetten. Toen 
dat eenmaal was gelukt gaf ik hem 
een hand en wenste hem sterkte 
voor de komende dagen. Met een 
witte handdoek voor z’n bloedneus 
schuifelde hij weg. Waarheen mag 
Joost weten. De kinderen kregen 
ijs en waren het thema allang weer 
vergeten.

today’s Column Wist je dat?
• De oudste kabouters geen 

kerstliedjes meer mogen zingen 
van de leiding?

• De kabouters ontzettend goed 
tochten lopen?

• Zij maar 1x verkeerd gelopen zijn? 
• De tocht zo ver was dat Taisia 

twijfelde of haar tenen er nog wel 
aanzaten? 

• En Milou en Lexi twijfelden of hun 
onderbenen het nog wel deden? 

• Lara nu al haar tas kwijt is? 
• Gelukkig het stichtingsbestuur 

vandaag komt en dus een extra 
luchtbed mee kan nemen? 

• De poes in het toneelstuk 
vlekje heet, en de poes in het 
voorleesboek ook? 

• Tarah een identititeitscrisis had?
• Zij even dacht dat zij Sarah was?
• Livia met haar slippers vol 

eendenpoep over Lara haar 
handdoek heen liep?

• We heel veel zin hebben in het 
groepsspel?

• Britta vannacht de opperkletser 
was?

• Maar zij al na 1 minuut in slaap 
viel? 

• Wij vannacht dus een andere 
opperkletser nodig hebben? 

• Lonneke een beetje gek is omdat 
ze nooit zwemt? 

• Marijn zich niet goed insmeert?
• Britta, samen met Lotta en Sarah 

de leukste oudste kabouters zijn? 
• Isis ontzettend van zwemmen 

houdt? 
• Yasmijn op een ander ding slaapt?
• Wij ook niet precies weten waar dit 

over gaat?

Kabouters
#wieishenkie

• Henkie is iemand die... 
• Op Luna’s plek in de bus gaat zitten
• Daarna bij aankomst in Annelieke’s 

regisseurs stoel gaat zitten
• Niet helpt met het opzetten van 

het terrein, zijn reden was dat zijn 
armpjes de palen niet konden 
houden

• Met de leiding mee gaat eten 
terwijl de rest van de Explo’s het 
met ka1lmpvuur knakworstjes 
moest doen 

•  Op Nico’s rug de dropping “loopt”
• De hele nacht in Alitha’s hangmat 

heeft gelegen
• Nog steeds klaagt omdat hij het 

koud had zonder tent
• Niet alleen naar de dixie durft 
• Toen maar wc papier stal van het 

enige groepje met tent
• In het bos ging plassen in 
• Waarbij een processierups op zijn 

hoofd viel
• Nu een fobie heeft voor deze enge 

rupsen
• Vanaf nu daardoor het hele 

kamp met aloë vera gel en een 
kledingroller in zijn hand rond zal 
lopen

• Carmen zijn krullen laat doen

Wauw, wat hebben we het getroffen met het weer. De druppels waren op één 
hand te vangen. Soepel werd het terrein door een 22 koppige Explogroep op 
gebouwd. Zonder enige vraag (was nodig om het programma te starten) waren 
er geen patrouille tenten aanwezig. De slaapplaatsen voor de kids moesten nog 
even wachten. Vriendelijk werd, na de laatste haring die met zijn voeten diep 
de grond vond, gevraagd of de Explo’s zich wilden melden in ‘’t Luukske. Een 
scherm en stoelen deden de harten sneller kloppen en zij die het al eens mee 
hebben mogen maken gilde al van extase. 
Daar gaan we hoor, klonk door de mini 
bios. De zomerkampleader werd gestart 
en het thema is los. Nu is zomerkamp 
echt begonnen. De Explo’s gaan op 
EXPLODITIE AMSTERDAM. Vier teams 
op een onbewoond eiland die allemaal 
strijden met het zelfde doel:overleven. 
Voor de eerste opdracht moesten we onze 
persoonlijke kokers gaan zoeken om onze 
teams te achterhalen. vervolgens zaten in 
enkele kokers onderdelen van een sudoku 
en op die manier konden we de coördinaten 
van onze volgende locatie weten. wie daar 
het eerste aankwam had een echte tent 
te pakken, wat veel waard is in deze overlevings kamp. De andere 3 teams 
vonden met een grimas slechts een drie bij drie zeil en moesten het hiermee 
DOEN. Innovatie ideeën zoals het gebruiken van de karren of overgebleven 
pionierpalen werd door de leiding in de kiem gesmoord. Naast zeil en tenten 
werd er wit brood en knakworstjes gevonden. maar zie dat maar eens op te 
warmen zonder kookfornuis, gelukkig voor team blauw en daarna stiekem 
voor andere teams was daar team blauw die het in no time omhoog had, een 
houtvuur om op te koken. Na het eten werd de thema tent geintroduceerd en 
ging het bordspel van start. De uitleg mag je mondeling aan ons vragen ;). toen 
moesten we een challenge doen namelijk onze grote angst: DE EETPROEF. 
Allemaal verschillende soorten insecten werden ons voorgeschoteld. Team 
blauw ging aan kop en won. Claire at voor 10 alsnof het chips was en toen bleek 

het  jammer genoeg voor Claire een niet- vegatsrische schotel te zijn. Vervolgens 
begonnen de groepjes zich klaar te maken voor de nacht. Hangmatten werden 

Exploditie in Wellerlooi

Wist je dat?
Verkenners

•  Jorn door een stoel is gezakt?
•  En Gijs ook?
•  En Gijs daarna nog een keer door 

dezelfde stoel?
•  de Verkenners dingen 4 x hebben 

moeten afwassen omdat het 
steeds weer vies werd?

•  Julien zijn fiets probeerde op te 
pompen en vervolgens, toen hij 
zijn ventieldopje los maakte, zijn 
hele band leeg liep?

•  Felix zijn ketting 4 x van zijn 
ketting is gevallen?

•  dat rampspoed niet in drievoud, 
maar in viervoud komt?

Eerste 
slachtoffer 

processierups
Slechts één dag was er nodig voor de 
gevreesde rupsen om een slachtoffer 
te vinden. Onze Jorn heeft door 
onduidelijke redenen de haartjes 
van deze rups op zijn arm genomen. 
Ondanks de flinke rode plekken 
zegt ie zelf dat het allemaal wel 
mee valt. De zalfjes tegen de jeuk 
doen goed hun werk! En deze bikkel 
gaat onverstoorbaar door met het 
keiharde leven van Verkennerleiding 
Er is nog slachtofferhulp 
aangeboden, maar een bak koffie 
had ie genoeg aan.
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steviger opgehangen en team groen besloot een echte bunker te bouwen. Het 
besef kwam dat we dus echt buiten moesten slapen behalve team rood die de 
tent had gewonnen. Tegelijkertijd kwamen opeens de C.T.busjes en de bellen 
gingen rinkelen, we hebben de dropping. Wat we alleen nog niet wisten is 

dat we allemaal opdrachten kregen 
voor tijdens de dropping voor punten. 
Daardoor was het chaos omdat mensen 
de opdracht hadden om steeds links of 
rechts te gaan. Uiteindelijk kwamen 
we na 2 uur lopen terug op het terrein 
en gingen we naar onze bedjes. De 
buitenslapende groepjes deden nog 
even hun spullen onder te tarp, want 

wat als het gaat regenen. Gelukkig gebeurde dat niet. Het was wel heeel erg 
koud. In de ochtend werd een deel van de groep wakker. De rest stapte ook uit 
de hangmat maar hadden niet geslapen door de kou. Na het ontbijt mochten 
we weer naar de thematent en hoorde we het exploditie Robinson muziekje. 
Voor de mensen die het niet kennen het gaat ongeveer zo: tu tu du du du du du 
tu du du du du du du enzovoort. (amazing song). De volgende challenge deed 
een beroep op ons geheugen. We moesten cijfers onthouden en opzoeken in 
het bos. Team blauw had alweer gewonnen!! Terug in de thema tent leerde 
we de prijzenlijst waar we bijv tenten en avondeten kunnen kopen voor 
gewonnen punten. Op dit moment zitten we aan de lunch waar team oranje 
een upgrade voor heeft gekocht. De rest zit weer aan het brood. Voor de rest 
van de week zijn dit de groepjes:Team blauw (de koplopers) : Claire, Alitha, 
Tika, Carmen, Annelieke, Marije Team groen(met bunker) : Daan, Kamil, Lars, 
TatiTeam rood(met tent) : Luna,Saar, Nina, Sarah, Simone Team oranje(met 
lunch upgrade) : Daniel,Max, Faysel, Wouter 
Lieve groetjes en kussies 
De Explo’s :))

Vreemde 
tent bij de 
Kabouters

Zojuist is er een tent in het bos 
gevonden door de Kabouters die er 
eerst niet stond. Dit is echt super 
gek want in het script van vandaag 
wordt ook door de kinderen een tent 
gevonden. We hebben direct in de 
tent gekeken (waar de leiding eerst 

niet blij mee was want je kijkt toch 
niet zomaar in een tent) maar het 
was maar goed dat we erin gekeken 
hebben want Lara’s tas met haar 
slaapspullen stond erin! Het is super 
freaky en een beetje eng! En het lijkt 
er nu op dat alles in het script uitkomt 
want de rol die Lara speelt is ook haar 
tas kwijt in het script. Alleen zit daar 
een poes in en in deze tas niet… 
Wij gaan dus nu ABSOLUUT NIET 
het script verder spelen. Ook wordt 
nu net goed opgemerkt dat er geen 
postzegel op de envelop zit! 

Dat velen onze leuke club een warm hart toedragen is bekend. En dat zulks ook 
tot uiting komt door daadwerkelijke steun is natuurlijk nog leuker. Zo mochten 
wij bij de Jumbo (oud-werkgever van Dave) zowaar boodschappen voor het 
eerste weekend doen met maar liefst 10% korting!  Dat zet behoorlijk zoden 
aan de dijk kunnen wij u verzekeren. Vervolgens kregen we ook nog eens al het 
brood gratis! Dat is nog eens een mooie meevaller!  Jaap & Huub, geholpen 
door Marianne en Stella waren dan ook een paar uurtjes druk in de weer 
om maar liefst acht karren vol te gooien met boodschappen voor het eerste 
weekend. Een hele klus, en de juffrouw achter de kassa keek toch even vreemd 
op. Gelukkig was de bedrijfsleider op de hoogte van de gemaakte afspraken 
en gingen we met een mooie korting tevreden de deur uit! Hallo Jumbo! En 
hartelijk dank!

Jumbo bedankt!!

Nadat gisteravond de Explo’s en de Verkenners waren gedropt, zat ons werk er even op en konden we genieten van de 
eerste avond “CT informeel”.  Gezellig voor de CT mobiel met een drankje en een snack uit de air-fryer. En natuurlijk 
kaasjes en nootjes van de Alexanderhoeve! Het werd heel gezellig en ook een beetje laat. Dat gaf niets, want we kunnen 
de zondag altijd heel rustig opstarten. Nadat we lekker gedouchet hadden (in de scheidsrechters-kleedkamer van de 
sporthal) kregen we van Jaap een heerlijke uitsmijter met spek. Waarna er ( op zondag!) toch nog wat gefourageerd moest 
worden. En we reden nog even naar het eindpunt van de hike voor dinsdag om wat zaken te bekijken. Kortom, we hielden 
onszelf wel aardig bezig.  Rond 1 uur kwam het Stichtingsbestuur langs 
voor het jaarlijks bezoek. Rik en Dave reden een rondje kampterreinen 
met ze, terwijl Lucien even z’n hangmat indook voor een extra 
hazenslaapje. De Kabouters moesten nog even weggebracht worden 
(naar tankstation “Benthe” waarvan slechts enkelen weten waarom dit 
tankstation door ons zo genoemd wordt) , en een paar uurtjes later 
mochten we ze weer ophalen bij het Leukermeer. Daarna mochten 
we de welpen ophalen zodat iedereen op tijd bij ‘t Luukske was voor 
het groepsspel. Opnieuw georganiseerd door de Explo’s en ook dit 
keer weer een groot succes! Gebaseerd op de Kolonisten van Catan: 
verzamel maar kampeerspullen etc etc. Er werd heel wat gerend en fanatiek geruild! Ondertussen werd er een aardige 
lekkage geconstateerd in de keuken van ‘t Luukske, dus er werd druk getelefoneerd met de beheerder om een en ander 
zo snel mogelijk op te lossen. Iets met een klepje van de verwarmings-ketel en het douchen of zo… Vervolgens kregen 
we van het Stichtingsbestuur lekkere kip-sate met komkommer, tomaat en brood. En zo zaten alle kinderen lekker te 
smikkelen op het grote veld. Vervolgens kwam er zowaar een heuze ijscoman langs met heerlijke ijsjes, waarna we 
begonnen aan het jaarlijkse groeps-kampvuur. Er werd weer hard en enthousiast meegezongen ! De avond eindigt 
vanzelfsprekend met een dropping (ditmaal de Gidsen), waarna we, hopen we, weer wat tijd voor “CT-informeel” krijgen.  
Nog wel even de kampkrant en de foto’s doen natuurlijk…

Rustig dagje C.T.

Eerste nacht 
overleeft

Na een spannende eerste kampdag, 
hebben we ook onze allereerste 
kampnacht overleefd. We begonnen 
de dag met kaarten schrijven, die 
we met allemaal mooie tekeningen 

hebben versierd. Binnenkort worden 
deze verstuurd, dus papa’s en mama’s 
houdt de brievenbus maar goed in 
de gaten! Toen we daarna het veld 
op liepen, stonden daar allemaal 
spellen klaar, waar ook alweer een 
geheimzinnige brief lag! In die 
brief stond dat we de negen spellen 
moesten doen, dan kregen we een 
stukje van Petres Ogel. Een paar 

Wist je dat?
• We bij het ontbijt stiller stil waren 

dan gister bij het avondeten
• Het bij de lunch nog sneller ging
• Onze welpen de kabouterleiding 

heeft wakker gemaakt
• •Dit morgen niet nog een keer gaat 

gebeuren
• We voor het eerst de WC’s hebben 

schoongemaakt
• Morgen de andere corvee groep 

dat voor het eerst mag doen

Welpen zaterdag

van de opdrachten die we moesten 
doen waren: Met een ballon op een 
tennisracket een estafette lopen, 
b l i k w e r p e n , 
l e v e n d e 
p i r a m i d e 
bouwen en 
in een groot 
team “blokjes 
takelen”. Nadat 
we al deze 
o p d r a c h t e n 
goed hebben 
gedaan vonden 
we een been 
van karton op 
de tafel. Nu moeten we de rest nog 
vinden! Na de lunch hebben we 
even uitgerust en boekjes gelezen 
en daarna begon het groepsspel. Wij 
hebben met de hele scoutinggroep 
op het grote veld bij ons huisje 

het spel Kolonisten van Scouting 
gedaan. Hierbij moesten we met 
elkaar grondstoffen ruilen om zo 
scoutingspullen te bouwen, maar 
we konden ook getikt worden en 
dan zouden we alles kwijtraken. 
We moesten dus erg hard rennen! 
Gelukkig stond er na het groepsspel 
een lekkere barbecue klaar waar 
we allemaal hele lekkere kipsaté 
(en vegetarische balletjes) hebben 
gegeten.

Ja, maar 
eerst een kop 
koffie….!.

Spreuk van de 
dag:
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Zaterdagavond gingen we na het 
avondeten verzamelen, ons thema 
werd namelijk onthuld. TV-kamp!! 
(Meest epic gidsenkamp ooit 
natuurlijk;) we kregen een heel 
leuk linnen tasje met het scouting 
logo erop, als kampcadeau. Daarna 
gingen we ons eerste tv-programma
verdienen: Ranking the Stars. We 
moesten inschatten hoe anderen 
over ons dachten doormiddel van 
kaartjes en vragen. We weten nu 
wie er de meeste jongere broertjes/
zussen heeft, wie er een handstand 
kan en wie er later het meeste geld 
gaat verdienen (Tilly, Luna en Nora).
Na het spel gingen we nog even 
om het kampvuur zitten en daarna 
natuurlijk heel braaf naar onze 
bedjes. Tot de verbazing van de 

leiding sliepen de meeste gidsen ook 
echt al om 12 uur. Zondag werden 
we wakker gemaakt door Corine 
en gingen ontbijten. Na het ontbijt 
gingen we een nieuw TV-programma 
verdienen: Expeditie Robinson. We 
moesten om te overleven zelf brood
maken. Het brood rees heel goed 
maar toen we het uiteindelijk hadden 
gebakken boven het kampvuur (dat 

we zelf hadden gemaakt!) vonden 
we het heel vies, dat kwam omdat 
er te weinig zout in zat. De worstjes 
en saus maakten het wel lekkerder. 
We moesten ook een katapult 

maken. Hiervoor moesten we eerst 
een goede stok zoeken om elastiek 
en een lapje stof tussen te spannen. 
Sommige stokken moesten ook nog 
even tot het goede formaat worden 
gehakt of gezaagd. Toen gingen we 
een wedstrijdje doen wie het verst 
kon schieten, hierbij kwam ook het
stichtingsbestuur even kijken. Toen 
we op Rik begonnen te mikken 
gingen zij opeens heel snel weg. 
Daarna moesten we door middel van 
smokkelen eten naar de overkant 
brengen. Je had lekker en vies eten, 

hoe viezer het eten, hoe meer punten 
je ervoor kreeg. Je had bijvoorbeeld
sprinkhanen voor 15 punten. 
Maar ook stukjes ui (6 punten), 
knoflookplakjes (7 punten) en
sinaasappelpartjes (1 punt). Als je 
werd getikt moest je het eten dat je 
bij je had opeten en kreeg je geen 
punten! Daarna kregen we een half 
uurtje rust en gingen we naar het 
groepsspel. Het groepsspel was 
een soort aangepaste versie van 
kolonisten van catan, je kreeg per 
groep een materiaal en dat kon je 
inwisselen voor anderen materialen. 
Na de tweede ronde kon je van de 
materialen voorwerpen maken en 
daarna kon je punten kopen. Het 
was een heel leuk spel. De BBQ was 
ook heel gezellig en grappig. Straks 
gezellig kampvuur en liedjes zingen!
Groetjes,
Isa en JasmijnW

Wist je dat?
Gidsen

• ● Dat sommigen gidsen zelf 
cornflakes mee hebben genomen?

• ● Isa een pionierpaal heeft 
gebroken?

• ● Bij Livia’s groepje er uiteindelijk 
maar een katapult werkte?

• ● Bijna iedereen zijn zelfgemaakte 
brood vies vond?

• ● Nicole voor de tweede keer 
op kamp geen dopje voor haar 
luchtbed mee heeft?

• ● Een stift kan schimmelen?
• ● Gidsen gaan kletsen en zitten 

onder het mom van “hout zoeken”?
• ● Pola maarliefst NEGEN kaarten 

schrijft?
• ● Vere heel veel moeite heeft 

gedaan om thuis postadressen uit 
te schrijven en die

• vervolgens is vergeten?
• ● Eten zonder saus “saus“ is?
• ● Susan nu heel goed begrijpt wat 

het woord ‘saus’ betekent.
• ● De gidsen heel hoge limo-

standaarden hebben?
• ● Anna daardoor limo maken 

het allerlastigste vindt van haar 
leidingtaken?

• ● De gidsen een kampvuur kunnen 
maken met één lucifer? Credits 
naar Kaya, Luna, Tilly,

TV-Gids Woord van de 
dag?

Wat betekent “saus”?
A. Gewoon, wat je op je eten doet.
B. Een ander woord voor grondverf.
C. Iets zinloos of nutteloos.

Welpen dinsdag vinden 
Griekse brief...

Wat een mooie nieuwe dag op 
kamp! De Welpioi hebben heerlijk 
uitgeslapen tot een uurtje of half 

8, waar de leiding oprecht erg 
positief over verrast was! Bij het 
ontbijt hebben we geleerd dat 
Jeppeskantinos er een vreemd 
smaakpallet op nahoudt, gezien 
hij meerdere broodjes pindakaas-
vruchtenhagel heeft lopen 
wegwerken. Nu was het hek van de 
dam en zijn vervolgens de combinatie 
kipfilet-vruchtenhagel, salami-

Wist je dat?
Welpen dinsdag

• Abelemos en Timdosios kei goed 
zijn in hout sprokkelen voor het 
kampvuur?

• De dinsdag welpoioi als eerste 
mochten eten?

• Menno een zelfgeschreven liedje 
heeft gezongen aan het kampvuur 
voor de heeeele scouting groep?

• Wij dit een heel mooi liedje 
vonden?

• Tarofilos kei goed kan voetballen?
• Christoforos oude mythische 

boeken heeft doorgespit op zoek 
naar informatie over de Cycloop?

• We als we PANIEKOS horen, heel 
snel op de grond moeten gaan 
liggen?

• De welpen helemaal losgaan op 
Fireball en GangnamStyle?

• Daamosos zijn schoenen op het 
voetbalveld vergeten was?

• Jade de pet van Yarrachenos in 
brand gaat steken als ze hem nog 
een keer ziet rondslingeren?

• Davitrios vaak konijn-wortel-
pistool wint vanTarofilos? 

vruchtenhagel en boterhamworst-
vruchtenhagel uitgeprobeerd.  
Na het ontbijt mochten de Welpioi 
die geen corvee hadden lekker 
spelen en vonden ze weer een 
Griekse brief! Wat bleek nu: Hermes 
had een boodschap langs gebracht 
en na wat ontcijferen stond er: “‘Pas 
op! Het verleden herhaalt zich en 
jullie zijn, net als Odysseus gestrand 
op het eiland van de Cycloop. Bereid 
jullie voor op een ontmoeting met 
deze eenogige en laat het verleden 
jullie leiden”. We wisten niet zo 
goed wat dit te betekenen had, dus 
besloten we ons voor te bereiden op 
een potentieel gevecht: de speren 
werden geslepen en de beste strijders 
werden geselecteerd; Filippos heeft 
de beste conditie, met Timdosios 
als krappe tweede! Deze inspanning 
deed onze maagjes rommelen, 
maar gelukkig stond Hanneke 
klaar met heeeeerlijke tosti’s! Vol 
nieuwe energie, met de kennis dat 
ketchup en chocoladehagelslag 
samen niet lekker zijn, konden we 

onze krijgerstraining voortzetten. 
De kickboxers en judoka’s onder ons 
hebben laten zien hoe we het beste 
een grote tegenstander kunnen 
uitschakelen. Nu is het nog wachten 
op de Cycloop…. een expeditie rond 
het kampterrein leverde niets op; 
de Cycloop is nergens te bekennen. 
Zou het dan een leugen zijn? Lang 
konden we er niet over nadenken, 
want daar waren de busjes al om ons 
naar het groepsspel te vervoeren. De 

Explo’s hadden een tof renspel voor 
ons gemaakt en na het jaarlijkse 
groepsfotomoment werden we door 
het stichtingbestuur getrakteerd op 
kipsate! Hmmmm dankjulliewel! 

Iedereen doet mee met het 
groepsspel!

De Explo’s hadden een machtig mooi spel uitgedacht op basis van “de 
Kolonisten van Catan”.  Nina gaf een goede uitleg, en alle Explo’s zaten aan 
de bosrand, waar de kinderen zich moesten melden voor kaartjes. Waarna 
ze op het terrein getikt konden worden door hardrennende stafleden. Maar 
als ze erin slaagden, konden ze steeds nieuwe materialen verdienen. Een 
heel geslaagd spel, als we de reacties zo horen! Complimenten voor de top-
organisatie!
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Kampvuur debuut
Een bijzonder gebeuren: het kampvuur-
debuut van Menno. Hij schrijft zelf liedjes en 
begeleid zichzelf op gitaar, en had Een zich 
al lang geleden voorgenomen ooit eens bij 
het kampvuur een nummertje ten gehore te 

brengen. En deze keer was het zover! Hij was 
best een beetje zenuwachtig, maar eerlijk is 
eerlijk: het ging geweldig! Het was een mooi, 
gevoelig Engelstalig nummer, en geloof het 
of niet: ruim 120 kinderen en stafleden zaten 
ademloos te luisteren! Een knappe prestatie, 
en dat beloofd nog heel wat voor de toekomst! 
Volgens jaar meer ?

De letterzetter
Nooit gehoord van de 
letterzetter ? Wij niet in elk 
geval. Totdat Erik Kleve, de 
boswachter, ons over dit 
beestje vertelde. Wij dachten 
: het gaat over de kampkrant. 
Maar nee: het gaat over een 
kevertje dat onder de schors 
van dennenbomen allemaal 
gangetjes knaagt, waarna de boom langzaam dood gaat. Dus toen 
hebben ze moeten besluiten om een hoop dennenbomen te kappen . 
Vandaar dat het gidsen terrein nu veel minder bomen telt dan vroeger…

Mevrouw Somers, BEDANKT!
Het is echt al heel lang traditie, 
dat mevrouw Somers, de moeder 
van Huub ( de oma van Nina!) 
een appeltaart ( vroeger ook 
vaak een cake) bakt voor elke 
speltak. Ook dit jaar weer. Het 
Stichtingsbestuur nam de taarten 
mee, en we hebben daar tijdens 
de koffie heerlijk van genoten! 
Mevrouw Somers: hartelijk dank 
en dat u nog maar vele jaren in 
goede gezondheid deze mooie 
traditie voort mag zetten !
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Maandag
Kabouters shoppen in 

Venray
Gisteravond hadden we natuurlijk eerst de opwinding 
van de tent! Wat een spanning en sensatie in het bos. 
Lang konden we niet bij die vreemde tent stilstaan want 
de Explo’s hadden een leuk levend Catan/Kolonisten van 
Scouting in elkaar gedraaid. In verschillende groepjes 
konden we punten verdienen waarmee we typisch 
scouting-attributen konden verzamelen. Je kon ook 
getikt worden en dan was je je punten weer kwijt... Na 
ruim een uur lekker rennen had het stichtingsbestuur in 
hun groene outfits kipsaté gemaakt, met stokbroodjes, 
tomaatjes en komkommertjes. Heerlijk! En ook het 
kampvuur met de liedjes van Luus was weer erg leuk. 
Als topverrassing had Menno ook nog een prachtig 
liedje op de gitaar. Halverwege het kampvuur kregen we 
een heerlijk ijsje van Bert en Wendy (ouders van Tyra), 
waarvoor onze dank 😊 Bij het kampvuur begonnen steeds
meer Kabouters te gapen, dus was het tijd om even lekker 
te douchen en na weer een paar spannende hoofdstukken 
uit het boek was het alweer later dan de bedoeling was 
en (daardoor?) ook snel rustig. Vanochtend vonden we 
een nieuwe acte op onze tafel. In de acte stond dat de 
tas van de juf in de geheimzinnige tent gevonden werd, 
dus misschien in plaats van dat wij een acte spelen en 

het daarna uitkomt, weten wij nu wat er gaat gebeuren 
doordat wij het al hebben meegemaakt. Ook stond 
vandaag voor ons één van de leukste activiteiten van 
de hele week op het programma: shoppen! In Venray 
mochten wij met ons zakgeld in groepjes op pad om 
leuke meuk te kopen. Ook hadden alle kinderen per 
groepje wat geld mee gekregen om een leuk attribuut 

bij hun rol te kopen. Dolle pret dus! Na 1,5 uur Venray 
onveilig te hebben gemaakt kwamen alle Kabouters bij 
de Patatterie aan met rugzakjes vol knuffels, lipgloss, 
kauwgom die je tong helemaal verkleurt en nog veel meer 
spullen. Na deze lekkere lunch had de leiding een spel in 
het winkelcentrum voorbereid: de kinderen moesten in 

groepjes letters zoeken die in de winkelstraten hingen, 
en met zo’n letter steeds iets uitbeelden bij de leiding. Als 
de leiding kon raden wat je uitbeeldde, dan kreeg je een 
klein kaartje met ook die letter erop. Op het eind moest 
er met die letters gepuzzeld worden. ‘BELONING: IJS!’ 
was de uitkomst. Alsof er nog niet genoeg gesnoept was, 
heeft iedereen gesmuld van zijn ijsje. Toen we weer terug 
kwamen op ons terrein werd er een chill-uurtje ingesteld: 
even rustig spelen, op je bedje wat lezen of een dutje 
doen… alles mocht, als iedereen die dat wilde maar even 
kon uitrusten, óók (of vooral) de leiding. Daarna moest 
het groepje van Lara nog even hun toneelakte oefenen. 
Straks gaan we lekker wraps eten, jammie! 

Spreuk van de dag:

Als het eb is in je 
leven, kun je goed 

strandjutten.
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www.alexanderhoevekaas.nl

Winkelcentrum Diemerplein 

12:00–18:00

09:00–18:00
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Maandag

Dinsdag t/m vrijdag

Zaterdag

today’s Column
Rook uit- en vlam in de pan

In mijn leven als serieuze eter ben ik vaak tot tranen toe geroerd geweest over 
wat er op mijn bord lag. Het pure eetgenot, heldere smaak, kwetsbare en 
monumentale harmonie tussen de verschillende smaken en temperaturen kon 
mij overal overkomen. Daarom acht ik het belangrijk een open eetgedachte te 
houden, ongeacht de chique- of snackbaruitstraling van de omgeving. Dat kan 
ook mijn eigen keuken zijn waar ik regelmatig een driesterren niveau probeer 
te halen en wat gezien de reacties ook daadwerkelijk soms lukt. Ik besprak dat 
laatst met de filiaalbaas van de plaatselijke Lidltoko in Bergen (L). De man 
was Duits en sprak met een duidelijk prins Bernhard-accent. “Ik weet alles van 
eten en drinken en in mijn functie heb ik dat natuurlijk ook wel nodig. Mensen 
adviseren over onze artikelen is een van de belangrijkste opdrachten en we 
worden daar ook regelmatig over overhoord. Vier keer per jaar worden wij in 
Duitsland verwacht om een examen af te leggen en oh wee als dat niet goed 
uitpakt. Van eten bereiden weet ik echter niks. Ik kan er helemaal niets van 
en iedere poging tot nu toe liep uit op rook uit- en vlam in de pan”. “Och je 
kunt niet overal goed in zijn” vergoelijkte ik de man zijn sombere woorden. Hij 
liep de winkel in en ik zag dat hij bij de groent- afdeling een dame iets ging 
vertellen over wortels. Op het moment dat ik langs liep zei de dame, “ja dat 
weet ik ook nog wel, dat hoef je mij niet te vertellen”. Geschrokken en met 
een blik van overbodigheid liep hij verder de winkel in en ik dacht, als dat de 
volgende keer in Duitsland maar goed gaat. Toen ik de winkel verliet kreeg ik 
een vriendelijk “sjus” mee.

Wist je dat? Kabouters
• Als Livia gaapt haar mond verder open staat dan dat 

haar hoofd groot is?
• De meisjes weer lekker ruiken? 
• Dit komt omdat ze gedoucht hebben? 
• Het boek superspannend is? 
• Het groepsspel hartstikke leuk was?
• De wc’s nu weer hartstikke vies zijn?
• Dit niet komt omdat ze niet netjes kunnen zijn?
• De kamperende speltakken zelf wel weten wat ze 

hebben gedaan?
• De pleecorveegroep vandaag echt wel een pech had?
• Wij het zwembadje langzaam aan het vullen zijn? 
• Dit letterlijk emmertje voor emmertje gedaan wordt 

door Frederique die zich verveelde?
• Fatima-Anna en Pien van iedereen een ‘foto’ willen 

maken, en deze persoon dan natspuiten met hun fop-
fototoestel?

• Taisia haar stem gevonden heeft en wij daar heel blij 
mee zijn?

• Zij nu de hele dag vrolijk door kwebbelt?
• De winkels van Venray een goede omzet gedraaid 

hebben vandaag?
• Wij de Explo’s stiekem gevoerd hebben met 

overgebleven patat?
• Britta, Sarah, Dimphy en Ksenia van hun eigen zakgeld 

chocoladeklompjes voor Lucien hebben gekocht om 
dit aan hem cadeau te geven (omdat hij altijd klompen 
draagt en zij dit echt bij hem vonden passen)?

• Wij echt de liefste Kabouters van de wereld hebben?

Wist je dat?
Verkenners

• We in totaal 16 keer zijn gevallen 
uit de hangmat?

• Ricky 6 teken had in 1 dag?
• Bernard’s zijn horloge is afgepakt?
• We 90% van de tijd dat we op het 

kampterrein zijn in onze hangmat 
liggen?

• Het pompwater stinkt?
• Tygo 10 keer Isa op zijn arm heeft 

geschreven?
• Wij denken dat dit is om zijn 

gevoelens te uiten?
• Julien fluffy bunny won met 26 

marshmellows in zijn mond?
• Menno heel goed Engelstalig kan 

zingen?
• De inwoners hier zó aardig zijn, dat 

zij ons hielpen met een mechanisch 
fietsprobleem.

• Felix’ fietsketting er super vaak af is 
gegaan?

• Als er 100 kinderen in hesjes door 
Venray lopen, dat er best gek uit 
ziet?

• De Verkenners boven verwachting 
goed gefietst hebben?

Brief van de stroper?
Het groepspel van de Explo’s was heel leuk. We hebben 
een soort van Kolonisten van Catan gespeeld. Het was 
vermoeiend, maar gelukkig kregen we lekkere kipsaté 
met komkommer, brood en tomaat. We gingen na het 
eten gezellig zingen bij het kampvuur met Lucien op de 
gitaar en Menno met zijn zelfgeschreven liedje (super 
mooi!). Na het kampvuur gingen we terugfietsen naar 
het kampterrein, waar wij  een brief vonden die met een 
mes in de boom zat. In de brief van de stroper stond: 
“Jullie zitten nog steeds op mijn plek. Het is tijd om te 
gaan en RAP!!!!” met een onleesbare handtekening onder 

(het handschrift 
was heel lelijk). 
We gingen bij 
het kampvuur 
zitten en fluffy 
bunny spelen,dit 
is een spel waar 
je zoveel mogelijk 

marshmellows in je mond doet terwijl je moet zeggen 
hoeveel het zijn. Toen gingen we slapen. Na het 
slapngingen we naar Venray met de fiets en haalden 
we eten voor de hike. Nu zijn we terug en gaan we zo 
eten. De leiding is erg druk met het voorbereiden van 
het jaarlijkse Kip-op-spit smulspektakel. Groetjes, De 
Verkenners

#wieishenkie
Het groepsspel is weer een feit! En natuurlijk was ook 
Henkie weer van de partij. Hij heeft met de Explo’s gechilld 
en genoten van de kipsate’s van de BBQ. ‘s Avonds werd er 
weer hout voor het kampvuur ‘voorbereid’ en aan Kamil 
de taak dit keer. Dat ging voor even goed, totdat hij even 
naar Sanne keek en daarna weer met de bijl sloeg zonder 
door te hebben waar hij op sloeg.  En toen... toen was 
het gebeurt. 
H e n k i e . 
Arme, arme 
H e n k i e . 
O m d a t 
hij toch al 
dood was, 
hebben we 
‘m maar aan 
het spit boven het kampvuur gehangen. Lieve mensen, 
niet getreurd. Want daar was ineens Karel. De evil oom/
tweelingbroer van Henkie. Maar Karel valt nog niet zo in 
de smaak als Henkie deed. Hij heeft bijvoorbeeld het bed 
van Coen lek gestoken. En het spel van een paar Explo’s 
onder gepist. To be continued.... 

Wist je dat?
• De Welpioi poep gebruiken om de windrichting te 

bepalen?
• Explo Nina heel veel liefdesbrieven van de Welpioi 

heeft gekregen?
• Annelinde tranen in haar mond krijgt van ananas?
• Marco Polo een lekker ding is?
• Davitrios het fijn vindt als iets geen pijn doet?
• Viviane opeens in Venray stond?
• Wij kei-blij waren om haar te zien?
• We nog geen enkele teek hebben gehad?
• Yves kei-goed vliegen dood kan slaan met zijn blote 

handen? BAM!
• De leiding ontzettend blij is met de theemok die ze van 

de Welpen hebben gekregen?

Welpen dinsdag

IJsco-kar bij ‘t Luukske
Terwijl de hele groep bij het kampvuur zat, kwam er 
plots een ijscokar aanrijden!  Het was een verassing 
aangeboden door Bert & Wendy Hogenberg, de ouders 
van Gids Tyra. Zomaar! Superleuk natuurlijk, dus voor 
we het wisten stonden er lange rijen voor de ijscokar en 
genoten alle kinderen van een heerlijk ijsje! Super-leuk!  
Hartstikke bedankt namens alle kinderen!
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Weer een stuk 
gevonden

Hallo, daar zijn we weer met de 
avonturen van de Zaterdag Welpen! 
Gisteravond was het al een beetje 
laat dus zijn we vanochtend om half 
8 de dag begonnen met douchen. 
We hadden gisteravond, na het 
groepsspel namelijk nog heerlijke 
kipsaté, dankjewel stichtingsbestuur, 
ook nog een kampvuur. Midden 
in het zingen van Lucien, kwam er 
opeens een ijscokar het terrein op. 
We mochten allemaal een ijsje! 
Terwijl alle welpen onder de douche 
stonden, werden er door de leiding 
heel erg lekkere wentelteefjes 

gebakken. Toen iedereen klaar was 
met douchen stond het ontbijt dus 
al klaar en kon er meteen gegeten 
worden. Behalve ontbijten moest 
er ook een lunchpakketje gesmeerd 
worden om mee te nemen naar 
Venray. Nadat het CT ons daar om 
half 11 had gedropt vertelden ze 
ons dat ze ook nog een rare brief 
hadden gekregen die voor ons 
was bestemd. Dit was weer zo’n 
mysterieuze brief die we gister ook 
al hadden gevonden! In de brief 
stond: “Ruil dit voorwerp voor een 
ander voorwerp”. Helaas voor ons 
hadden we nog niks om te ruilen en 
waren bovendien alle winkels ook 
nog dicht. Gelukkig had de leiding 
nog een ander spel op de markt dat 
we konden doen. In dit spel moesten 
we foto’s maken van allerlei dingen 
die je op een markt tegen kan komen 
zoals een notenkraam, kaasboer en 
bakker. Maar ook minder makkelijke 
dingen als iemand met een hoed 
of gele jas aan. Dat was best lastig 
hoor. Maar we hebben iedere keer 
netjes gevraagd of we met mensen 
op de foto mochten en ons spelletje 

uitgelegd.Daarna gingen we naar de 
kerk, maar helaas konden we alleen 
in een kleine ruimte naar binnen.
Toen we weer naar buiten gingen, 
vond Elsa 2 Legopoppetjes op een 
tafeltje bij de kerk.

Op de brief stond natuurlijk dat we 
dingen moesten ruilen, dus hebben 
we het hiermee gedaan.
We hebben eerst 2 pennen gekregen 
bij de Bruna, toen gingen we naar de 
Kruidvat, maar daar mocht het niet 
van de mevrouw achter de kassa. 
Na nog wat geruild te hebben, zijn 
we geëindigd bij de Etos, waar we 
een boek van Woezel & Pip kregen. 
Toen waren we klaar met ruilen, 
en gingen we in groepjes van 4 in 
het winkelcentrum voor 10 euro 
spulletjes kopen. Toen gingen we 
een ijsje eten bij de ijssalon, en daar 
stond pardoes een been van Petres 
Ogel op ons te wachten! Toen we 
ons ijsje op hadden, gingen we met 
de bus terug naar het kampterrein. 
Daar gingen we in een kring zitten, 
en toen lieten we de dingen die we 
gekocht hadden zien. Daarna gingen 
we met onze spulletjes spelen/
eten, en toen brak de Hel los in de 
slaapkamer, want iedereen ging 
plotseling “Beddengevecht” doen. 
Nu is het weer lekker rustig en zitten 
we te wachten tot we lekkere wraps 
gaan eten. Tot morgen!

Masterchefs
Tijdens het kampvuur kregen we opeens ijs van de ouders 
van Tyra! (bedankt trouwens!) Na het kampvuur gingen 
we terug naar de tenten. We dachten dat we gewoon even 
mochten chillen voordat we naar bed gingen maar er 
kwamen opeens busjes! Rarara wat denk je? We werden 
gedropt! Iedereen was heel erg bang. We gingen in het 

begin de goede kant op maar toen we een verkeerde 
afslag namen lachte de leiding ons uit. Toen we weer bij 
de tenten aankwamen waren we kapot. We sliepen bijna 
meteen. Toen we in de ochtend werden wakker gemaakt 
voor het ontbijt was iedereen heel erg moe. Nog steeds 
trouwens. Na het ontbijt moesten we ons klaarmaken 
voor een fietstocht naar Venray. Het was best moeilijk. 
Heel veel mensen fietsten fout maar we kwamen 
uiteindelijk gelukkig levend aan. 
De leiding wilde daar nog een 
spel doen maar ze merkten dat 
we daar echt geen zin in hadden. 
Dus we mochten gewoon lekker 
shoppen shoppen shoppen! Er is 
vooral eten gekocht. Om het over 
eten te hebben, we zijn nu bezig 
met een nieuw programma... 
MASTERCHEF! We moeten een 
drie gangen menu maken: voorafje, hoofdgerecht en 
toetje.

Wist je dat?
Gidsen

• De Gidsen bijna alleen maar eten 
hebben gekocht voor de hike? 

• Malin de rits van de tent niet kan 
vinden? 

• Bloem elk kamp wel een dag ziek 
is?

• Bij het tentgroepje van Jasmijn 
alles misgaat? 

• Het tentgroepje van Floor Corine 
omkoopt met vissticks? 

• Het tentgroepje van Saskia een 
hele hoge keuken heeft? 

• Er vannacht everzwijnen gehoord 
zijn? (Het hadden ook Verkenners 
kunnen zijn?)

• Pola zich op Kabouterkamp vet 
“bad ass” voelde toen ze voor €2,30 
een zak snoep had gekocht? 

• Tyra’s nagellak matcht met de gele 
veiligheidshesjes? 

• Maud alleen in het Limburgs tegen 
Pola mag praten? 

• Pola helemaal geen Limburgs kan? 
• De andere leiding Maud nog steeds 

niet helemaal goed verstaat (ook 
al werken ze al een jaar samen en 
doet iedereen zijn best) 

• Maud vandaag een dagje langs is 
en Joey vanmiddag is gearriveerd 
om ons voor de rest van de week te 
versterken en vergezellen? :D

Voor het groepsspel hebben we Kolonisten van Catan met een scouting twist 
gespeeld. Er werden groepjes gemaakt die verdeeld werden over verschillende 
plaatsen in het bos. Elk groepje had 
zijn eigen grondstof. Die grondstoffen 
kon je ruilen op het speelveld en 
daarmee kon je verschillende scouting 
attributen kopen. Om het spel wat 
moeilijker te maken waren er ook 
tikkers. Als je getikt werd moest je alle 
grondstoffen die op dat moment bij je 
had inleveren. In de avond gingen alle speltakken samen eten. Het avondeten 

werd georganiseerd door het stichtingbestuur. Nadat 
al het eten op was ging iedereen verzamelen bij de 
kampvuurkuil. We gingen met zijn allen een aantal 
liedjes zingen. Op een gegeven moment kregen we 
allemaal een bakje ijs. Daarna bleven we nog even 
bij het kampvuur zitten. Er werd extreem enthousiast 
meegezongen door onder anderen Marije en Wouter. 
Na de kampvuurkuil bij het groepsspel hebben we ons 
eigen kampvuur gemaakt. Tijdens het kampvuur hebben 

we een aantal raadsels verteld en opgelost. Alle meiden 
hebben nu een tent waar ze redelijk warm in geslapen 
hebben. De jongens daarentegen slapen nog steeds 
buiten in hun hangmatten. De volgende ochtend zaten 
we al vroeg aan het ontbijt. Al snel gingen we weer van 
start met een nieuwe opdracht. Dit keer moesten we zo 
snel mogelijk een kokosnoot openkrijgen en 50 gram 
kokos afwegen. Vervolgens kregen we enveloppen en 
moesten we naar de kerk in Venray fietsen. Tijdens de 

fietstocht moesten we een aantal opdrachten uitvoeren, 
bijvoorbeeld een cadeautje voor de leiding kopen of een 
foto met stromend water op de achtergrond. Eenmaal 
aangekomen in de stad bleek dat sommige groepjes 
zo snel gefietst hadden dat ze nog een tijdje moesten 
wachten op de leiding. Daarna hadden we tot half 4 
om te gaan lunchen en inkopen te doen voor de hike. 
Luna, Nina, Wouter en Tika hadden programma in de 
stad. We moesten een slebba bordspel doen met leuke 
opdrachten zoals reclame maken voor slebbasuiker of je 
eigen slebba T-shirt maken.

Explo’s ook naar Venray
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Cycloop bezoekt de 
Welpen

Gisterenavond hebben we lekker liedjes gezongen rond 
het kampvuur onder muzikale begeleiding van Lucien. 
Het vuur was hoger dan de hoogste leiding (zoals een 
echt scoutingvuur betaamd) en de sfeer zat er goed in 
toen “He Boerenknul” uit volle borst werd meegezongen. 
Na afloop liepen we terug naar de busjes, toen we aan 
de overkant van het veld opeens iets zagen lopen….. 
HET WAS DE CYCLOOP!!! Wow super spannend! 
Gelukkig hadden we de hele dag getraind en waren 
we goed voorbereid; we splitsten op in twee groepen; 
de eerste groep ging de cycloop afleiden en de tweede 
zou achterom via de bosrand kruipen om het touw te 
stelen. We hadden namelijk in het herinneringenboek 
van Odysseus gelezen dat we het touw nodig hadden om 
ons schip van het eiland te takelen. Het enge eenogige 
monster had ons bijna te pakken, maar we wisten met 
touw en al te ontsnappen! Met piepende banden reed 
het CT ons snel terug naar ons eigen terrein. Toen alle 
Welpioi in bed lagen, las Menno het nieuw verschenen 
verhaal voor waarin werd verteld over de avonturen 
van Odysseus in het paleis van Aeolus, de god van de 
wind. Zijn mannen kregen een koninklijke maaltijd 
voorgeschoteld en Odysseus kreeg een gouden pot met 

hierin de winden die hem terug zouden voeren naar 
zijn Ithaka. Helaas liet iemand de winden ontsnappen 
waardoor het hele paleis overhoop werd geblazen! 
Aeolus beval hen woedend alles op te ruimen en zou er 
hoogstpersoonlijk voor zorgen dat ze nooit meer thuis 
konden komen. Toen wij vanmorgen wakker werden, 
was het hele huis versierd met gouden ornamenten en 
witte vlaggetjes! Ons schip had ons naar Aeolus gebracht 
dus hebben we ontbeten als koningen met croissantjes 
en wentelteefjes. Wooowww zo luxe hebben we het nog 
nooit gehad op kamp! Na het ontbijt hebben we kaartjes 
geschreven voor onze trouwe fans aan het thuisfront 
en stoere Spongebob tatoeages opgeplakt. In het huis 
vonden we ook een gouden pot, waar plots allemaal 
witte rook uit kwam. We besloten de witte rook te volgen 

en ons te laten leiden door de wind. Na een half uur 
lopen kwam er opeens allemaal RODE rook uit de pot 
en dat was best een beetje eng. Het CT heeft ons toen 
opgehaald om maar een leuke middag te gaan hebben 
in het immer pittoreske Venray. Hier hebben we een 

Grieks rebusspel gedaan en mochten we vervolgens ons 
zakgeld uitgeven aan snoep en speelgoed! Een aantal 
Welpen hebben ons als leiding verrast met een prachtig 
cadeautje; een poop-emoji-theemok! WIJ HEBBEN 
ECHT DE BESTE GROEP OOIT! Omdat Danie binnenkort 
jarig is, heeft hij ons getrakteerd op een heerlijk ijsje, 
lekkerrrr! Een beetje vermoeid kwamen we terug bij het 
huisje, waar ons een onaangename verrassing stond 
te wachten; ons hele huisje was overhoop gehaald, net 
zoals in het verhaal! Yves aso-
kingsize-bed lag door de 
zaal, de stoelen hingen over 
de deuren en de vlaggetjes 
in de gang waren kapot 
geblazen. Onze Welpioi 
superioi hebben gelukkig 
razendsnel alles weer netjes 
gekregen zodat we snel aan 
tafel konden; griekse salade 
met aardappeltjes en fishsticks. Hopelijk kunnen we 
vannacht rustig slapen…..

Een weekje kamp met welp Sanders, Hendrik en Franz-Jozef 

C.T. draait continu pendeldienst naar Venray 
Gisteravond was het nog lang onrustig, en we bleven toch wakker tot we zeker wisten dat de Gidsen thuis waren 
gekomen na hun dropping. Het was toch wel fris buiten, dus lekker binnen in de CT-mobiel met een kaasplankje en 
een klein drankje. Het was erg gezellig. Maandagmorgen waren we bijtijds op, en na een overheerlijke uitsmijter van 
Jaap en een kopje koffie gingen we aan de slag: Huub en Jaap gingen in volle vaart naar de Lidl in Bergen, alwaar ze tot 
ruim na 2 uur bezig waren met de fouragelijst. Score : 7 overvolle karren. Rik, Dave en Lucien reden met 3 busjes de hele 
ochtend op en neer naar Venray, waar alle speltakken vandaag naar toe gingen. Gidsen en verkenners gingen elk apart 
op de fiets, maar Welpen-Zaterdag, Kabouters en Dinsdag-Welpen moesten natuurlijk met de busjes gebracht worden. 
Maar dan moeten ze s’middags ook weer terug.  Dat zijn dus  3 keer heen, en weer terug om de volgende groep te halen. 
En dan datzelfde trucje voor het terugbrengen…. Twaalf keer over de brug over de Maas dus. Nou: die kennen we nu 
wel. Een gidsengroepje was flink verkeerd gefietst, maar werd gelukkig weer op het juiste spoor gebracht.  In Venray 
zag je overal gekleurde hesjes opduiken: in de snackbar, in de ijswinkel, in de snoepwinkel, in de speelgoedwinkel: echt 
overal !  Lucien kreeg van een aantal Kabouters heel lief een doosje met zalige chocolade-klompjes. Ze zijn heerlijk! Toen 
uiteindelijk iedereen rond half vijf weer uit Venray was opgehaald, haalde de plaatselijke bevolking opgelucht adem. 
De middenstand echter had een top-dag achter de rug! Aangekomen bij onze CT-mobiel is Jaap een heerlijke nasi-
maaltijd gaan maken. Heerlijk! Momentje van even lekker bijkomen! Nu aan de kampkrant, de foto’s voor de website, de 
droppingplaats uitzoeken voor de Welpen vanavond, de start voor de hike voorbereiden voor morgen, de posten klaar 
zetten etc etc.  Stella is even op het CT om te werken aan de film voor woensdagavond. Iedereen is lekker druk. En straks 
weer het kaasplankje en bitterballetje. Lekkerrrrr !!!!

• De Welpen erg goed een fontein na kunnen doen
• We bij het ruilen meer hebben gekregen dan waar we 

mee begonnen
• De Welpen heel druk zijn
• Ze in plaats van een kussengevecht een beddengevecht 

hielden
• Er heeeeeel veel snoep is gekocht
• Joshua wel 3 zakken vol heeft
• De leiding hier ook van mee mag eten
• Daan hele lekkere wentelteefjes kan bakken
• Je bij de Bruna een legopoppetje kan ruilen voor 2 

pennen
• Er soms opeens legopoppetjes opduiken in Venray
• Wij een boek lezen dat over een zwevende oma gaat

Wist je dat?
Welpen zaterdag
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Wist je dat?
Explorers

•  we ‘ikmisje’ van R.Kelly luisteren
•  je in de spotlight een liedje moet zingen
• de jongens ervoor hebben gekozen om geen tent te 

kopen
• ze dus nu een tweede nacht onder een zeil hebben 

geslapen
• Tofu Tati niet genoeg quinoa heeft gegeten en daardoor 

uit zijn broek is gescheurd
•  we Alitha voor Stan hebben ingeruild
•  team blauw alle challenges wint
• Tati ook zijn fiets kapot heeft getrapt met zijn gespierde 

kuiten
•  Luna even een uurtje gaat slapen voordat ze naar bed 

gaat
•  de henkie plaatjes steeds gruwelijker worden
•  team oranje en rood in 45 min naar Venray zijn gefietst
•  Tati en Daniel moesten afwassen en een uur lang op 

dezelfde plek moesten zitten omdat ze door het ontbijt 
waren geslapen

•  Daniel dit morgen waarschijnlijk weer doet
•  we van de leiding  stipt om half 4 moesten verzamelen 

maar ze zelf rustig 10 minuten te laat aan kwamen 
waggelen

•  er een poepstok is 
•  Lars 32 euro uitgegeven heeft aan eten voor de hike
•  Faysel een oud opaatje is en continu klaagt over zn rug
•  Claire daarom z’n rugzakje heeft gedragen en nu wel 

een heeeeellll bakje noodles krijgt
•  Nina zelfs d’r slebba Make-up kan doen op kamp en het 

er heeellllll goed uitziet
• deze Make-up look Nina al menig Welp heeft doen 

zwijmelen
•  Daans blackstory onmogelijk is
•  Wouter de blackstory van Coen als enige niet begrijpt
• hangmatten volgens veel Explo’s beter liggen dan in 

een tent liggen op een luchtbed
•  we super veel zin hebben in de hike

Telefoonverwarring
We zijn niet technisch, maar hoe dit werkt is ons 
een raadsel: in het busje van Dave gaat z’n telefoon 
over: volgens het 
scherm belt Stella.  
Aangezien Dave rijdt, 
neemt Lucien de 
telefoon op. Hij krijgt 
Susan aan de lijn : 
“Hee zegt ze: da’s niet 
eerlijk, ik bel toch 
met Dave ?”  

Wanneer was de 
deadline ook alweer?
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Dinsdag
L-spel bij de Verkenners
Na de lekkere kip op spit van gisteren, met gepofte 
aardappels en puntpaprika’s met roomkaas moesten we 
vroeg naar bed om ook vroeg op te staan voor de hike! 
Het thema was Leiding tegen de scouts, wat inhield dat 

zowel de scouts als de leiding hun best deden punten te 
scoren. Die punten kon je winnen in spelletjes als een 
quiz en ´Het L Spel´. De spellen waren echt leuk, maar ze 
duurden lang, waardoor we altijd moesten wachten voor 
de post. Het wachten was vaak ook met andere groepjes, 
wat best gezellig was 
;) Aan het einde van 
de hike moesten we 
zoals altijd bij mensen 
thuis slapen. Gelukkig 
zijn de mensen hier 
in Arcen erg aardig 
en heeft iedereen 
een slaapplaats gevonden. Het groepje Ricky, Thijs, 
Milan,Pieter en Bernard slaapt bij verkenners die zelf 
óók een hike hebben gelopen en bij vreemden moesten 
slapen. Nu gaan we hamburgers eten, dus tot morgen!

Burgerbar bij de Explo’s
Heyoo het zijn je exploditie-Amsterdammers vanuit hun 
zeilhutjes, en we hebben weer veel te vertellen. Gisteren, 
na het slebbaspel in Venray door Wouter, Luna en Nina zijn 
we weer op de fiets gestapt en na een lange vermoeiende 
tocht terug langs psychiatrische ziekenhuizen hebben 
we het toch levend en wel gered. Iedereen nam even 
een momentje rust bij het 
kampvuur en vervolgens 
zijn we aan de slag gegaan 
met hout sprokkelen, 
opruimen en koken (voor 
visjes natuurlijk ;) ). Op 
het menu: overheerlijke 
hamburgers (dank 
explokoks). Was echt 
heeerlijk. Maar helaas 
was ook hier een addertje 
onder het gras. Iedere van 
de overheerlijke toppings 
kostte een visje per team...En we konden hem ook niet 
helemaal opeten. We moesten precies 100gram aan 
burger proberen over te houden, hier waren visjes mee 
te verdienen. Dit bleek best wel lastig te zijn, maar 
een paar mensen hadden het goed. Na even gechilld 
te hebben ging de exploditie-tune en kwam er een 
challenge naar boven. Dit hield in: zo snel mogelijk 
een dobbelstenenstapel maken. Team blauw heeft 
deze challenge voor de zoveelste keer weer gewonnen 

en won dan ook de meeste 
visjes. Hierna hebben wij 
aan het kampvuur gezeten 
en zijn (nu al!!!!!!) begonnen 
aan ons prachtige kamplied. 
Voorbereiding is alles. Om 
00:00 uur mochten wij Sarah 
feliciteren, ze is 17 geworden! 
Het enthousiasme spatte er 
vanaf bij de jarige ;) Na een 
lange nacht relatieve rust zijn 

we wakker geworden en hebben onze hike spulletjes 
gepakt om vervolgens bij het ct fris en fruitig aan de 
start te verschijnen. De hike was leuk, lang en de posten 
levendig. Met een beetje zoeken vonden we een mooie 
loods waar we gezellig met zn allen de nacht gaan 
doorbrengen...tot de volgende x

Opzoek naar een originele manier om uw geliefde te 
verassen? Om die ene bink van 
kantoor mee uit te vragen? Óf wilt 
u zich ziekmelden maar bent u 
bang om uw geloofwaardigheid 
te verliezen? Bel 0900-SANNE en 
laat uw zwoele en vooral schorre 
boodschap inspreken.

0900-SANNE
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Kabouters krijgen 
acteerles

Na het eten van de heerlijke wraps trokken we onze 
pyjama’s aan en gingen we naar de slaapzaal voor een 
potje weerwolven. Dat was erg leuk! Taisia was drie 
rondes achter elkaar een burger en Yasmijn had als 
cupido Frederique en Fatima-Anna verliefd gemaakt. 
Na deze rondes zocht iedereen zijn eigen bedje op. ’s 
Ochtends mocht er een beetje uitgeslapen worden en 

ging Lara al heel vroeg douchen. Toen ging iedereen 
opstaan en aankleden. We mochten toen buiten in het 
bos naast die vreemde tent spelen. Vervolgens werden 
we teruggeroepen voor het ontbijt. En werden er heeeel 
veel broodjes hagelslag gegeten. Toen was het tijd om 
kaarten te gaan schrijven. Er werd heel creatief van alles 
op de kaarten gezet. Na de kaarten was het tijd om een 
snelle tosti te eten. Want Kiara was er al om ons te leren 
acteren, dansen en zingen. We deden eerst een spel 
waarbij ze ons ging leren hoe we bang, bedroefd, boos 
en blij moesten doen. Daarna nog enkele spelletjes 
met toneel spelen en vervolgens buiten een warming-
up voor het dansen. Zelfs Jan ging mee dansen en dat 
vond iedereen heel erg grappig. Daarna gingen we naar 
binnen om op een liedje van Annie de musical een dansje 
te leren en vervolgens gingen we dansen op een liedje 

van de Lion King. Nadat we Kiara hadden uitgezwaaid, 
gingen na een vrieslolly naar binnen om de vlogs van 
de afgelopen dagen te bekijken. Dat begon heel erg 
leuk! Het was supergrappig om alles terug te zien. Maar, 
bij het derde filmpje, die van maandag zat er een gek 

Wist je dat? Explorers
• Daniëls en iedereens voeten pijn doen?
• De hike best lang was?
• Johnny Tati aangerand heeft?
• We maandag (!) al aan het kamplied zijn begonnen?
• We 17 km hebben gelopen?
• Lars groepje een hele hoop groepjes heeft ingehaald?
• Driehoek van het kampvuur naar de zak chips naar Lars 

van Saar is?
• Dat de driehoek van Claire naar Faysel naar Coen geen 

driehoek is?
• Max de maan kan zien?

Nou van die rustige nacht is niets gekomen… Het begon allemaal goed, we mochten nog eventjes vrij spelen voordat we 
ons moesten klaarmaken om naar bed te gaan. Gelukkig was het nog vroeg en hadden we tijd voor een potje Spartaanse 

Kerberoi (voor de kenners onder ons is dit de Griekse variant van Weerwolven 
van Wakkerdam). Het eindigde ongelofelijk spannend met nog 1 Kerberos, 
een Spartaan (burger) en Artemis (de jager). Uiteindelijk werd de Spartaan 
overdag op de brandstapel gestemd waardoor Artemis net voor haar bloederige 
dood ‘s nachts nog de Kerberos dood moest schieten en het dus eindigde in 
een gelijkspel zonder overlevenden. Lang konden we niet van onze nachtrust 
genieten, omdat het CT voor de deur stond voor een heuse dropping! Hoe 
dapper en stoer de welpioi dan ook mogen zijn, gevoel voor richting… dat zit er 
nog niet helemaal in. Wat een niet al te lang tochtje had kunnen zien, mondde 
uit in een lange boswandeling tot in de vroege uurtjes. Eenmaal terug stond er 

gelukkig warme chocolademelk klaar bij een warm kampvuur. Vanmorgen 
hebben we lekker uitgeslapen tot we een gekke ontdekking deden 
bij het opstaan; onze koffers waren gejat!! Wat nu? Gelukkig waren de 
kleren die we vannacht aan gehad hadden achtergelaten. Later vonden 
we een brief waarin stond dat we bij de Reuzen aangekomen waren en 
dat zij graag dingen jatten. Gelukkig schoot Odysseus ons te hulp door ons 
kleding van de Reuzen te geven, die ons prachtig stonden. We hebben een 
reuze katapult gebouwd en meerdere speren, pijl en bogen en nunchucks 
gemaakt om ons te weren tegen deze wezens. Op dit eiland is alles groots 
dus hebben we geluncht met grootse stokbroden en grootse uitsmijters. We  
waren toch nog een beetje moe van onze nachtelijke avonturen, dus hebben we een uurtje rustig aan gedaan. Lekker in 
stilte Donald Duckjes lezen op bed, was aan ons wel besteed. Menno en Yves waren ondertussen even boodschappen 
doen maar toen kwam Yves alleen terug en zei dat hij Menno ineens verdwenen was en vroeg ons of hij niet al in zijn 
eentje terug was gelopen. Wij hebben het terrein en het voetbalveld afgezocht 
maar daar was hij nergens te bekennen. Jeppeskantinos vond Menno’s pet in 
de bosjes dus besloten we het pad te volgen. Onderweg kwamen we meerdere 
aardappelen, schuursponsjes en andere boodschappen tegen, die Menno zou 
gaan halen. Op het open veld zagen we hem. Hij was vastgebonden, met fiets 
en al, hoog tussen de bomen! We waren bang dat de reus ons zou horen, maar 
konden Menno natuurlijk niet achterlaten, dus bedachten we een plan om hem 
te bevrijden. Naast hem stond een groot zwaard in de grond geboord. Toen 
we bij hem waren, hoorden we iets in de bosjes dus zijn we zo snel als onze 
kleine beentjes toe lieten terug gerend naar huis, met Menno, de fiets en het 
reuzenzwaard. Thuis zijn we hout gaan sprokkelen voor onze kampvuurmaaltijd en toen stonden onze koffers ineens bij 
de kampvuurkuil! Heel fijn dat we morgen niet weer in deze vieze kleren hoeven te lopen. We hebben stokken geslepen 
om broodjes, curryworstjes en marshmallows te roosteren, dus zijn nu wel lekker moe en voldaan naar bed gegaan. 

Welpen dinsdag gedropt

Wist je dat?
Welpen dinsdag

• Yves snurkt als een bootwerker?
• Davitrios in twee dagen 12 borden 

groenen heeft gegeten?
• Timdosios geen watje is en wel wil 

vechten met de reus voor Menno’s 
leven?

• Casparachmos heel trots was op 
zijn kampvuurstok?

• Daniesthenes, Tarofilos & 
Jeppeskantinos het verschil tussen 
mais en stenen niet weten?

• Margaritis dit verschil wel zag en 
dit vervolgens ging uitleggen?

• Tobiadoros Jade een hele goede 
leiding vindt?

• Lauserus heel creatief is met 
fietsbanden?

• Abelemos maar liefst 2 worstjes 
van het kampvuur op kan?

stukje in. Want opeens kwam er een beeld met tekst 
dat ene Martinus Hendricus Nijhof in onze vlog had 
gezet. Na dit beeld ging de vlog gewoon weer verder. 
Toen we dit opnieuw wilden bekijken kwam het beeld 
niet meer tevoorschijn en konden we alleen nog onze 
eigen beelden zien. Heel erg raar allemaal… We gingen 
op zoek naar deze naam en vonden op Wikipedia een 
pagina over hem en dat hij vroeger toneelschrijver was. 
Er zou nu een vloek rusten op het toneelstuk dat hij ooit 
geschreven had over een Limburgse kostschool. Laat dat 
nu net het toneelstuk zijn dat wij steeds op een vreemde 
manier in onze handen krijgen. Ook stond er geschreven 
dat het einde van het betreffende toneelstuk nog nooit 
gevonden is… Nu denken we dat we zijn script maar 
goed moeten gaan naspelen, zodat we kunnen zorgen 
dat het einde wél goed komt. Want het einde is nu nog 
nooit gevonden en gespeeld. Hopen dat het goed komt… 
Vanavond maar lekker eten en vroeg naar bed! Groetjes, 
De Kabouters

Tipgever
Rik heeft weliswaar vaak een grote mond, maar oh zo’n 
klein hartje! Hij gunt iedereen altijd het beste, en is 
vaak gul. Zo ook in het pannenkoekenhuis, waar we 3 
pannenkoeken afrekenden en hij maar liefst € 15 fooi 
gaf ! Meer dan de prijs van de pannenkoek ! Het was 
inderdaad wel een leuk meisje die de pannenkoek bracht, 
maar Rik kwam er toch echt achter dat ie zich een beetje 
met de komma had vergist !  Maar onder het motto “eens 
gegeven, blijft gegeven’ was ie sportief genoeg om het 
niet terug te vragen. Dat meisje had een top dag!
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Wist je dat? Kabouters
• Frederique elke avond uit haar 

luchtbed rolt tijdens het slapen?
• Lonneke hele mooie hoge staarten 

kan maken?
• De Kabouters Rik hadden 

opgesloten?

Welpen zaterdag houden mini 
hike

Hallo, daar zijn we weer met de avonturen van 
de Zaterdag Welpen! Gisteravond, toen we al in 
bed lagen, werden we wakker gemaakt voor een 
opdracht. De envelop was namelijk verkeerd bezorgd 
bij de kabouters. In die envelop zat een opdracht, we 
moesten een half uur meten zonder klok! Op het veld 
twee bakken met water en drie flessen met gaatjes. 
Maar zo koppig als we waren zijn we dertig rondjes 
om het veld gaan rennen. Dit bleek niet voldoende 
te zijn, we kwamen tien minuten te vroeg weer 
naar binnen. Opdracht gefaald… Hopelijk betekent 
dit niet dat we nu een van Petrus zijn ledematen 
niet kunnen vinden! Na al deze inspanning waren 
we weer ons bedje in gegaan en hebben we heerlijk geslapen. De volgende 
ochtend hebben we heerlijk uitgeslapen, waar ook de leiding erg blij mee was. 
We hebben ontbeten en we kregen de opdracht om weer een lunchpakketje te 
maken. Tijdens de afwas vonden 
we tussen de droogdoeken een 
brief, daarin zat het eerste deel van 
een tocht. De leiding was dat deel 
al kwijtgeraakt, en was bang dat we 
vandaag dan de tocht niet zouden 
kunnen lopen. Wat een opluchting! 
Nu was het tijd om te beginnen met onze eigen minihike, een welpenhike. Het 
was erg vermoeiend en heel lang, maar wel heel mooi en erg gezellig. Eindelijk 
aangekomen bij de lunchpost, was er nog een opdracht voor ons. We moesten 

namelijk een route maken voor alle vijf leiding, van de ene 
naar de andere plek en ze mochten elkaar niet kruisen. 
Na meerdere keren proberen was het gelukt en gingen 
we verder met het tweede en laatste deel van de tocht. 
In dit deel moesten we een woest water overbruggen 
door middel van een veerpont, die we met onze eigen 
welpenkracht naar de overkant getrokken hebben. De 
onwijs lange tocht eindigde in de Boskoel, een groot klim 
en speelparadijs. Hier hebben we een hele tijd mogen 
spelen tot we weer werden opgehaald door de busjes 
van het CT. Eenmaal thuis had Ria een grote bak met 
LEGO gevonden, waar we heerlijk mee gespeeld hebben. 

Tijdens dit spelen is er op de welpen-wc de arm van Petrus Ogel gevonden. Zijn 
arm leek wel verdacht veel op de arm van een LEGO-poppetje. Daarnaast zijn 
we erachter gekomen dat als je Ogel omdraait, je LEGO krijgt!!! Is dit toeval? 
Of is dit een teken? Na het spelen hebben we overheerlijke pannenkoeken 
gegeten, met ijs en aardbeien toe. 

• Maar hij op wonderlijke wijze is 
ontsnapt?

• We vandaag extra lang mochten 
uitslapen?

• Lonneke er heel raar uitziet zonder 
bril?

Voor Sarah en 
Abel

Lieve Sarah en Abel,
Nadat vorige week de wespen 
verjaagd werden en jullie zaterdag 
op kamp gegaan zijn, is het saai 
geworden thuis. Dacht ik. Er is 
een nieuwe huisgenoot (muis, 
steenmarter, eekhoorn, iets anders 
spannends?) ingetrokken. Die 
heeft een kamertje tussen t plafond 
van mijn slaapkamer en het dak 
gevonden. Heel gezellig, maar z/hij 
maakt te veel herrie. Hopelijk blijft 
ie maar even logeren. En kan ie snel 
weer terug naar haar/zijn eigen huis 
nabij Wellerlooi als daar de rust is 
weergekeerd. 
Veel plezier nog op kamp. 
Liefs, papa.

Voor Kaja en 
Reza

De eerste vakantieweek in 
Amsterdam is eigenlijk te rustig 
zonder jullie.
Hadden wij ook maar zo’n leuke 
week als jullie allemaal! 
Heel veel plezier! Lfs Viv (moeder 
Kaja & Reza)

• Yasmijn en Fatima-Anna de 
opperpoepers zijn

• De tekst uit de vlog toch best wel 
spannend is?

• volgens Marijn pleecorvee leuk is?
• - Lara heel flauw doet?
• - heel veel Kabouters lijm op hun 

kaartjes gedaan hebben?

Druk dagje C.T.
Dinsdag is altijd de dag van de hike. Dat betekent dat we op maandagavond 
druk zijn met het klaarzetten van allerlei spulletjes die op de verschillende 
posten nodig zijn. En dan is het vroeg dag dinsdag. We nemen nog wel de tijd 
voor een uitsmijtertje, maar voor we er erg in hebben staan de eerste groepjes 
voor onze neus. Er was een prachtige weg-start post ingericht, waar elk groepje 
zich bij Suzan en Anna moesten melden. Daar ontvingen ze het route-boek 
een kompas, de noodenvelop en nog wat spulletjes. Per busje werden ze 
vervolgens de eerste km weg gereden, waar ze vervolgens letterlijk het bos in 
werden gestuurd. Men liep over het algemeen foutloos, en omdat het koel maar 
lekker droog en windstil weer was, werd er in flink tempo doorgestapt. Het CT 

had inmiddels achter een pannenkoekhuis (ja echt!)  een lunchpost ingericht 
waar Sanne en Nico pannenkoeken hadden! En voort gingen de lopers! We 
hadden nog een dingetje: Pieter brak zijn tand af op een stuk chocola. Rik 
kon dus met een van de busjes het strijdtoneel verlaten en met Pieter richting 
Venlo naar een tandarts. Ook weer opgelost en goed afgelopen. Inmiddels 
werd ook de eindpost ingericht, waarbij we gebruik mochten maken van het 
clubgebouwtje van de handboogschiet vereniging in Arcen. Daar kon men 
in elk geval even naar het toilet! Dave en Nico bakten natuurlijk hamburgers 
en iedereen ging op zoek naar een slaapplaats. En ook dit jaar lukte dat weer 
wonderwel. Een aantal groepjes slaapt bij mensen met een eigen zwembad ! 
De Explo’s hebben een loods gevonden die (gevaarlijk!) vlak naast Brouwerij 
Hertog Jan in Arcen staat. Als dat maar goed gaat!  Ondertussen reden Rik en 
Lucien nog een ritje met zaterdag Welpen: die hadden een tocht gelopen naar 
het bezoekerscentrum bij Bergen en moesten van daaruit weer terug naar 
het Luukske.  Huub & Jaap waren flink druk met fourageren bij de Lidl, dus 
uiteindelijk kwamen we elkaar pas weer rond 20.30  tegen bij de CT mobiel! En 
dan wordt het weer erg gezellig!

Wist je dat?
Gidsen

• De hike 17 km was
• 60% van de leiding meer bezig is 

met een puzzel dan met de Gidsen
• Pola 4 hamburgers op heeft
• Dat dat meer dan 2 keer zo veel is 

als Joey had gegeten
• De Gidsen in hun huis (bij de hike) 

een zwembad hebben 
• Iedereen een slaapplek heeft 
• Livia langer is dan alle gidsen en 

leiding (bij elkaar) (nee grapje)
• Joey zich kleed als een Welp 
• Er illegale bananen gebruikt zijn bij 

Masterchef? 
• Jael briljant het gerecht “Honing 

pokpok” kan uitbeelden? (vraag 
haar maar om het voor te doen)

•  Je erudiet bent als je weet wat het 
betekent? 

• Tilly niet rent maar vliegt? 
• Ketchup en mayo smaakt naar 

kaas? Voor uitleg moet je bij Corine 
zijn. 

• Jael een droge wenkbrauwhuid 
heeft? 

• Holy gadverdamme - je 
vermoedelijk bouillon kan trekken 
van Anna’s trui? 

Wist je dat?
Verkenners

• de tocht 19 Km lang was?
• er een verkeerde foto in de 

routemap stond?
• dat zelfs de Explo’s hierdoor zijn 

verward?
• en dat twee Verkenner+Gids 

groepjes hierdoor helemaal waren 
verdwaald?

• dat iedereen alsnog is aangekomen 
dankzij het fantastische 
Cöordinatieteam

• dat de hamburgers lekker ruiken?
• dat de Gidsen eerst mogen eten? :(

Eiken processie rups
Steeds meer inderen hebben links of rechts een paar 
bultjes van de eiken processie rups, die bij de gidsen al de 
anti-conceptie-rups wordt genoemd…. Waar dat nu weer 
vandaan komt ?
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Maandagavond gingen we voor ons vierde tv-programma: Masterchef! We 
maakten een keuze uit flink wat ingrediënten en moesten daarmee een voor-, 
hoofd- en nagerecht maken voor onszelf en de jury. De tofste gerechten zijn 
langsgekomen: Mexicaanse quesadilla’s, verse friet (compleet in puntzak en 
sausbakjes), zeer pittige salade caprese met sambal, gekarameliseerde banaan 
en zoete yoghurt met fruit. Het eten was heerlijk en de presentatie was keurig. 
De jury was enthousiast. Helaas werden er wel nog wat strafpunten uitgedeeld 
bij het schoonmaken en opruimen van de keuken. Blijkbaar ziet de leiding het 
wél als je vieze pannen in de keukenkist verstopt. Het jongste gidsengroepje 
hadden als enige geen minpunten gekregen en als prijs kregen ze een workshop 
vuur maken van Corine. De belangrijkste les was misschien wel dat je geduld 
moet hebben... des te trotser ben je als het uiteindelijk brandt! We speelden 
met z’n allen nog een potje Weerwolven onder de bezielende begeleiding van 

Livia. Daarna kregen we te horen 
in welke groepjes we de hike 
gingen lopen en gingen slapen. 
Hier was nogal wat ophef over 
dus voor we in bed lagen... Afijn.
Vandaag zijn we om 7:00 op 
gestaan om de hike te lopen. 
Al onze spullen hebben we in 

onze slaapzak gepropt, snel ontbeten en daarna kwamen we keurig op tijd bij 
het CT aan. Ieder groepje werd eerst een klein stukje met het busje gebracht, 
daarna moesten we lopen. Aan het begin was iedereen nog hieper, maar 
later had niemand er echt nog zin in. We liepen in gemengde groepjes (dus 
Gidsen en Verkenners samen). Al gauw werden we verrast door de eerste post: 
die was al heel snel! Daarna waren er nog heel veel meer posten, 10 namelijk 
met daar bovenop ook nog de lunchpost en de eindpost. Op een gegeven 
moment liepen er 3 groepjes gidsen/verkenners samen. Op de lunchpost was 
het niet hetzelfde als vorige jaren: Sanneke (Hanneke + Sanne) was nu alleen 
maar Sanne :(. Er was dus ook geen lunchpostlied. Na de lunch post hadden 
we meer niet zo veel zin in, want iedereen was moe en wou gewoon slapen/
eten. Maar de lunchpost was nog 
maar op een derde van de hike! We 
waren ons er niet van bewust dat 
we nog niet eens op de helft waren. 
We kwamen langs veel zandpaden. 
Dat was heel uitputtend. Toen we 
er eindelijk waren moesten wij 
een slaapplek zoeken. Gelukkig 
hebben alle gidsen een goede 
slaap plek waar ze heel blij mee 
zijn (en ze er dus ook wel veel over opscheppen). Bij het avondeten vonden we 
dat er te weinig eten was, maar vorig jaar was er veel te veel. Dus ja, het blijkt 
ook wel lastig... Nu zijn alle gidsen lekker naar hun huisje toe en dan is morgen 
het tweede deel van de hike (dat als het goed is wat minder zwaar zal zijn)...

Gidsen stappen lekker door

• Als een Welp de bank omgooit, hij de 
rest van het eten moet blijven staan?

• Als je stroop morst, je het zelf van de 
tafel moet af likken.

• Klimmen leuk is
• De Welpen heel graag een spel spelen 

wat altijd op “je gaat dood” eindigt.
• De Welpen aan het einde van de tocht 

heel vermoeid waren, maar toen de 
speeltuin in zicht kwam ze opeens weer 
onwijs veel energie kregen.

• Dat de tafel spierwit zag na het 
pannenkoekendiner.

• Er HEEEEEEEL erg veel pannenkoeken 
gebakken zijn, die volgens de welpen 
HEEEEEL erg lekker waren.

Wist je dat?
Welpen zaterdag

Reep chocola
Corine heeft een terechte klacht: Jaap en Huub vergeten stelselmatig (expres??) 
de chocoladereep die zij al drie dagen op de fouragelijst zet, te leveren. 
Schande ! Er wordt hier intern een hartige chocoladeletter over gesproken…  
Jaap beloofde beterschap!

today’s Column
De afdelingen brood, groente en zuivel had ik gehad. Ik stond plotseling voor de afdeling soepen, zuren en meer van 
dat soort zaken. M´n oog viel op een grote pot olijven. Niet zomaar een pot maar een echt grote pot. Nou ben ik een 
enorme liefhebber van olijven en eet zo een bordje met dat lekkers leeg. Mijn probleem was altijd dat je er zo weinig 
andere dingen meer kunt doen. Ik stond een beetje te mijmeren met een pot olijven in mijn hand toen een lieftalige 
dame mij aansprak en tegen mij zei “Dag meneer, ik ben 
Linda van de Lidl en ik geef klanten advies bij de aankoop van 
onze artikelen. Ik zie u zo twijfelen met die pot olijven in uw 
handen dat ik dacht, ik zal die meneer maar eens aanspreken 
en kijken of ik hem ergens mee kan helpen”. Ik legde mijn 
probleem uit en ze kwam direct met een aantal voorbeelden 
van lekkers met olijven. Eén ervan is blijven hangen en wil ik 
jullie niet onthouden. Dit recept is voor 8 personen.
Ingrediënten:
- 4 sjalotjes 
- 2 teentjes knoflook 
- 1 pot groene olijven zonder pit (240 gr) 
- 3 kippenbouillontabletten 
- 1 bakje mascarpone (250 gr) 
- 100 gr groene tapenade

Bereiden:
Sjalotjes en knoflook pellen en fijn snipperen. Olijven 
afgieten. Bouillontabletten oplossen in 1,5 liter kokend water. 
In soeppan 1 eetlepel olie verhitten, sjalotten en knoflook ca. 
1 minuut fruiten. Olijven, tapenade en bouillon toevoegen en 
soep aan de kook brengen. Pan van vuur nemen, mascarpone 
toevoegen. De soep pureren.

Ik bedankte Linda en zei dat als ik weer in Amsterdam zou zijn, ik dit recept zeker een keer zou proberen. Toen ging de 
telefoon en kreeg ik de vraag om een kilo gehakt extra mee te nemen. “We gaan Italiaanse gehaktballen met macaroni 
maken. Die vindt iedereen zo lekker dat we maar wat extra maken”. Ik ging naar de afdeling gehakt en dacht, wie ben 
ik om culinaire hoogstandjes aan te bieden als er al lekkere Italiaanse gehaktballen met macaroni zijn. Eet smakelijk!
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Speelfeest in Irrland

Hallo, daar zijn we weer met de avonturen van de 
Zaterdag Welpen! Vandaag zijn wij naar het tofste 
speelparadijs ter wereld geweest. Met de busjes werden 
we ’s ochtends helemaal naar Duitsland gebracht, waar 

we werden afgezet bij “de 
b o e r d e r i j - b e l e ve n i s o a s e 
Irrland”. Dit is een ontzettend 
grote speeltuin met 
glijbanen, hooibergen, 
zwembaden, waterglijbanen, 
skelters, dieren, vliegtuigen, 
en klimtoestellen. Je kan het 
zo gek niet bedenken of ze 
hadden het! Natuurlijk zijn 
alle attracties uitgebreid 
getest door de Welpen.
Behalve speelattracties 
vonden we in Irrland ook weer 
een brief! Deze keer zat er een 

schatkaart in wat een getekende plattegrond van het park 
bleek te zijn met een grote X op de plek waar de schat 
zou liggen. Natuurlijk zijn we zo snel mogelijk naar deze 
plaats gegaan en na een beetje zoeken vonden we daar 
zomaar het hoofd van Petrus Ogel! Nu hebben we al twee 
benen, een arm en het hoofd. Alleen nog zijn lichaam 
en andere arm. Dan is hij compleet. Hopelijk vinden 
we die nog voor 
zaterdag. ’s 
Middags was het 
pas echt een feest 
toen de barbecue 
aan ging en 
we midden in 
het speelpark konden gaan lunchen met overheerlijke 
hamburgers en worstjes. Na de lunch waren de Welpen 
meteen weer verdwenen en verder aan het spelen. 
Helaas komt aan al het leuks een eind en moesten we 
om kwart over drie toch écht wel weer terug naar de 
ingang, waar we weer werden opgehaald door het CT. 
Eenmaal terug aangekomen bij ons huisje konden we 
allemaal lekker uitrusten van deze drukke dag, hoewel 
sommigen meteen wilden gaan voetballen (het lijkt wel 
alsof de energie niet op kan raken). Nu zitten we lekker 
in de schaduw uit te rusten en kunnen we bijna aan tafel 
voor het avondeten.

De dinsdagavond is natuurlijk voor veel stafleden een 
heel speciale avond: de Verkenners, de Gidsen en de 
Explo’s slapen tenslotte niet op hun eigen terrein maar op 
verschillende adressen in de omgeving van het eindpunt 
van de hike. In dit geval dus in en om Arcen. Zoals Huub 
mooi verwoorde tijdens z’n livegesprek tijdens de 
ouderavond: Arcen is bekend van de kasteeltuinen, en 
voor sommige misschien ook van brouwerij Hertog Jan…
Dus alle stafleden zochten elkaar op bij de Kabouters en 
het bleef daar nog lang gezellig. Vanochtend mocht men 
weer vroeg uit de veren, want we moesten natuurlijk 
wel even eitjes met spek bakken voor de hike-gangers. 
Het CT-schema was druk, want we moesten ook nog 
vroeg in de ochtend de Dinsdag Welpen, de Kabouters 
en de Zaterdag Welpen naar Irrland brengen . Dat is 
een geweldig pretpark net over de grens in Duitsland. 
De Verkenners gingen daar ook nog heen, maar die 
gingen zelf op de fiets. Afijn, dat schema haalden we 
maar net: krappe sokken! Nadat ook alle boodschappen 
weer waren gedaan en er het een en ander aan materiaal 
dat was gebruikt tijdens de hike was opgeruimd en 
uitgezocht, konden we even een pannenkoekje scoren als 
lunch. Nadat we Stella nog even naar Walbeck hadden 
gebracht, alwaar de Gidsen in het openluchtzwembad 
de middag doorbrachten, konden we de eerste kinderen 
alweer in Irrland ophalen.
Er waren nog 3 Kabouters die naar de gidsen mochten om 
een avondje op proef mee te draaien, omdat ze volgend 
jaar naar de Gidsen gaan. Vanavond is er dan nog een 
spooktocht die door de Explo’s wordt georganiseerd, en 
waar ook de Verkenners en de Gidsen aan deelnemen. 
Dat wordt weer griezelen. En zo is er alweer een dag 
voorbij gevlogen. We genieten volop en hebben vooral 
veel gein.

Krappe sokken...

spreuk van de dag:

Je zal maar een eendagsvlieg zijn 

en je dag niet hebben.
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Scouting Oost 1 bedankt 
Elsa’s Cafe voor de sponsoring!

Middenweg 73
1098 AE Amsterdam

www.elsascafe.nl

Wist je dat?
Welpen zaterdag

• Jasper twee verschillende schoenen aan had?
• Een wielrenner ook wel een hardfietser heet?
• De Welpen een piraat bij zich hebben, er namelijk een 

iemand maar één slipper nodig heeft?
• Karel erg goed is in het helpen van de jongere Welpen?
• Sven (niet de leiding) heel stoer is en van de vrijeval 

glijbaan is gegaan?
• De kabouterleiding erg lekker burgers voor ons 

gebakken heeft?
• Wij daar erg blij mee zijn?
• Reza erg goed is in het kwijtraken van dingen, maar 

deze vaak precies op de plek liggen waar je ze zou 
verwachten?

• Jesse zandworsten maakt met zijn sokken
• Else twee verschillende sokken aan heeft? 
• Één er van Yme is?

today’s Column
Waar zit je nou man?

Gestresst en badend in het zweet kwam ik als een gek aanrijden 
bij het plaatselijke Lidl filiaal te Bergen. Ik was met een kapotte 
airco terecht gekomen in een file die niet misstaan zou hebben 
op het knooppunt Oude Rijn toen daar nog sprake was van 
tweebaanswegen.         ‘s Morgens had ik mijn mede foerage-officier 
bij de winkel afgezet. Hij 
zou vast beginnen aan de 
zeven grote lijsten die er 
vandaag geshopt moesten 
worden en ik zou eerst, effe 
snel, een groepje naar een 
net over de grens liggende 
speeltuin brengen 
om daarna terug te 
racen en te helpen met 
het vullen van de supermarktkarren. Toen ik, zeker twee uur te laat, 
aankwam in Bergen zag ik direct dat het anders was gelopen. Voor 
de ingang stonden zeven volle karren en op het stoepje naast de 
ingang zat mijn mede-officier, net zo badend in het zweet als ik en 
zo te zien tamelijk onrustig, een sigaartje te roken. Toen ik dichterbij 
kwam zag ik dat hij mij vuil aankeek. “Waar zit je nou man” was zijn 

eerste vraag “ik zit hier al een half uur te zielstogen en bovendien 
is er binnen geen koffie”. In de wetenschap dat de koffie het ergst 
was, deed ik het voorkomen dat ook ik nog geen koffie had gehad. 
Ik vertelde mijn verhaal en ondertussen werden de boodschappen 
ingepakt en in de auto geladen. Toen dat klaar was, was ook de 
meeste spanning eraf en besloten we eerst maar eens even ergens 
een kop koffie te scoren. Het werd een dubbele koffie met appeltaart 
en slagroom. Toen die op waren was ook het donkere wolkendek 
verdwenen en besloten we met de bezorging van alle boodschappen 
te beginnen. Eenmaal buiten begon het te gieten. Donkere wolken 
hoopten zich op en toen we klaar waren met de verdeling van alle 
boodschappenshit waren we nat tot op ons hemd. Wat een dag. 
Eenmaal weer bij onze CT-mobiel begon de zon weer te schijnen. 
Binnen, droog in de mobiel, zaten drie mannen ingewikkeld te 
doen achter computers en vroegen zich hardop af of dat winkelen 
iedere dag zoveel tijd in beslag nam. Officier 1 keek officier 2 aan en 
stilzwijgend werd het besluit genomen om een kop koffie te nemen.

Explo’s op de 
mountainbike

Hallo lieve lezers, 
Wat hebben wij weer veel beleefd! Het begon gisteren 
vlak na de hike. We moesten een woning gaan zoeken 
waar we zouden overnachten en dat bleek lastiger dan 
gedacht. We stuurden de liefste meisjes op pad en belden 
met een glimlach aan. Uiteindelijk was er een wat ouder 
stel bereid om ons in huis te nemen. Al schrokken ze toch 
een beetje in de avond toen bleek dat er ook jongens 
bij waren, dat was blijkbaar niet duidelijk geworden. 
Na een korte nacht op een betonnen vloer gingen we 
richting de gebakken eitjes. Coen en Joey voorzagen 

ons van een heerlijk 
rommelig ei (het ziet 
er niet uit maar de 
smaak is fenomenaal) 
waarna we ons weer 
als herboren voelden.  

Fons de fietsenman kwam precies op tijd aan op onze 
ontbijtplek om ons de beste mountainbikes te leveren uit 
Wellerlooi en omstreken. Iedereen kreeg naast een helm 
ook een instructie van Nico over het remmen, reilen en 
zeilen van de fiets en de route. 
We scheurden ervandoor. De een nog harder dan de 
ander. Er werd door iedereen in ieder geval 8km gefietst 
door de bossen, heide en heuvels. Daarna werd er door 
een fanatieke groep nóg eens 16km gefietst. 
Eenmaal terug mochten we even kort lunchen, maar we 
hadden daar meteen spijt van. Want de tune ging in de 
tent en eenmaal daar aangekomen bleek het tijd te zijn 
voor de samensmelting. Alle teams werden opgeheven en 
iedereen moet vanaf nu individueel verder spelen. En ter 
ere van de samensmelting bleek daar een heuze smultafel 
te staan. In de vorm van het Exploditie Amsterdam logo. 

Vol met snoep, koek en ander lekkers. Wat een feest! 
We aten onze buikjes rond en waren misselijk van al 
dat lekkers. Toen werd het tijd voor serieuze zaken. De 
leiding vertelde ons dat, nu het ieder voor zich is, we 
moeten gaan stemmen. Aan het einde van de week 

kunnen de stemmen 
bepalen wie de winnaar 
gaat worden van Exploditie 
Amsterdam. Meteen hierop 
volgde de eerste individuele 
proef: vuur maken. Wie 
het eerste vuur had en het 
touwtje doorbrandde had 
gewonnen. Luna bleek 
de vuurmaster en had als 
eerste een zodanig goed 
vuur dat het touwtje brak 
en zij juichend de proef 

kon eindigen. Zij koos ervoor om het rode poppetje weg 
te spelen. Nu zijn we druk bezig met de spooktocht en 
we zijn benieuwd naar welke Verkenners en Gidsen er 
durven te lopen!  Tot morgen!

C.T. versprekingen
Het C.T. staat er om bekend altijd klaar te staan 
voor iedereen die het maar wil en natuurlijk 
staan ze altijd paraat om elkaar een handje 
te helpen bij het een of ander. Dat helpende 
handje komt pas voordat de ander eerst even op 
z’n nummer wordt gezet....

“Nee, laat maar. Je hoeft niet 
te helpen. Het moet effe goed 

gebeuren…. “

Wist je dat? Explorers
• Saar op Nico lijkt?
• Sanne op Marije lijkt?
• Luna een échte master of fire is?
• Faysel tijdens het fietsen in de bosjes kwam?
• Daniël een omgebouwde mountainbike had?
• Wij ervan overtuigd zijn dat hij er een motor in had?
• Coen in 2 minuten en 12 seconden naar het CT kan 

rennen?
•  Wij blij zijn dat Stan er nu ook is?
•  Coen ook in zijn slaap door blijft rennen?
• Hij ook riep dat we de bdanaaaas moesten pakken?
• De accu de meest gehate plek van het terrein is?

Stella regisseert film
Elk jaar maakt Huub een film welke op de ouderavond in Amsterdam wordt getoond. Vorig jaar ging 
dat verkeerd doordat de internet verbinding zo traag was dat we de film niet geupload kregen. Dit 
jaar had Stella aangeboden te helpen: ze heeft tenslotte ruime ervaring met het maken van vlogs. 
U kunt haar volgen op Instagram:‘het molenmeisje’: geweldige vlogs over het wel en wee van de 
molenaar en oude windmolens om bijv. graan te malen. Echt leuk! Afijn: ze monteert, plakt en knipt 
dat het een lieve lust is, en de CT mobiel is omgetoverd tot regisseurs-trailer. Het resultaat mocht er 
zijn! Muziekje eronder gemonteerd, een paar leuke tekstjes erbij en hop: klaar is Stella. Vervolgens 
was ze tot 2 uur ’s nachts bezig om het te uploaden en wat denkt u? Het lukte niet! Afijn: vandaag 
overdag ging ze nogmaals aan de slag, riep ze de hulp in van Jan van de Kabouters. Die heeft een 
mooie Apple en dan schijnt het allemaal toch sneller te werken. Zegt’ ie. Die bewering levert wel wat 
discussie op, maar toegegeven: het werkte nu wel. Dus: zowel Stella als Jan heel erg bedankt! Volgend jaar weer ?

Goed verhaal, lekker 
kort...

WHEHEHEHEH!!!!! Ricky en Thijs van de Verkenners hier 
:) De hamburgers van gisteren waren erg lekker en het is 
dus allemaal opgegaan. Na de hamburgers waren alle 
groepjes naar de huizen toe gegaan, waar we hebben 
gekletst en geslapen. Dat slapen was hard nodig, want 

we moesten de volgende 
ochtend (vandaag dus) al om 
9:00 weer bij de tennisbaan 
zijn. Daar hebben we lekker 
ontbeten (dank leiding+CT) 
en kwam Thijs er achter dat 
zijn ketting is doorgeknipt. 

(lang verhaal, zie ¨de geknipte ketting van Thijs¨) Daarna 
vertrokken we naar Irrland (pretpark in Duitsland), wat 
allemaal is betaald van de pannenkoekenavond die we 
hebben georganiseerd. 
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Wist je dat?
Gidsen

• Joey dus blijkbaar vet goed Duits 
kan

• En Susan dus echt niet
• En dat dat in het zwembad echt 

best wel van pas kwam
• Anna drie keer een foutje maakte 

bij de navigatie op weg naar het 
zwembad (maar dat de laatste keer 
écht niet haar schuld was)

• Dat we door Google Maps bijna 
in onze zwemkleding in iemands 
achtertuin stonden

• Livia op een hele hippe nieuwe 
school zit met allerlei gekke 
gewoontes

• Tyra van haar fiets is gevallen 
vandaag en nu dus heel zielig is :(

• Stella haar filmpje voor de 
ouderavond wel vier keer heeft 
moeten converteren.

• De Gidsen eindelijk geleerd hebben 
hoe ze moeten communiceren over 
tegenliggers op de fiets (namelijk 
schreeuwen en doorgeven)

• Een groepje Gidsen op hun hike 
adres tot 2.00 ´s nachts kampvuur 
hadden en hebben geweerwolfd

• Alle Gidsen groepjes een zwembad 
hadden in hun hike huis!

• Dat er drie Gidsen (en Joey) waren 
die van de hoogste duikplank 
durfden.

• Susan gister net te laat was om op 
tijd te zijn

• Robin echt ziek snel kan 
veterstrikken

Nadat alle gidsen geslapen hadden 
bij hun ´hike huizen´ kwamen ze ´s 
ochtends samen om te ontbijten, 
zoals de traditie is bij de hike. Alle 
gidsen hadden dus zelf een slaapplek 
moeten regelen, maar het leek erop 
dat iedereen geluk had gehad. Een 
groepje gidsen had een zwembad en 
een ander groepje had een enorme 
kast vol met allerlei leuke spelletjes. 
Toch hoorde we van iedereen dat 

Gidsen naar 
Walbeck (D)

ze best wel vroeg naar bed waren 
gegaan, ook al zagen ze er nogal 
moe uit… Ach, kamp heeft ook wel 
zijn invloed op de slaappatronen van 
deze jonge meiden. Voor iedereen 
stond er ´s ochtends een gebakken 
eitje (of twee) klaar en meteen 
daarna vertrokken we naar onze 
activiteit van vandaag. We gingen 
zwemmen! We waren bang dat het 

misschien net iets te koud zou zijn 
om te zwemmen, want het was wel 
een buitenbad en de rest van de week 
was het nog niet zo zonnig geweest. 
Aan het begin van de middag was 
het inderdaad nog een beetje fris, 
maar als je druk bezig was met 
zwemmen hield je het best warm. 
Later brak zelfs de zon nog door 
dus was het lekker warm. Er moest 
zelfs met zonnebrand gesmeerd 
worden! Nadat we allemaal lekker 
gezwommen en gezond hadden, 
stapten we weer terug op de fiets 
naar huis. Alle Gidsen zagen heel erg 

op tegen de lange fietstocht terug, 
maar het viel uiteindelijk heel erg 
mee. Nu zijn alle Gidsen lekker in 
hun eigen tent aan het werk voor 
de bonte avond van vanavond! En 
de oudste Kabouters hebben geluk, 
want die mogen ook komen kijken 
naar de geweldige toneelstukken die 
vanavond (ongetwijfeld) opgevoerd 
zullen worden.

Gisteravond hebben we genoten van heerlijke 
pannenkoeken, die Jan, Lonneke en Sven met heel veel 
liefde en geduld hadden gebakken; dat was smullen! Als 
toetje hadden we aardbeien met vanille-ijs… blijer kan je 
ons niet maken. Omdat de dinsdag-/woensdagdip al een 
beetje insloeg en we merkten dat er om het minste of 

geringste gejammerd werd door de vermoeidheid, gingen 
we snel na het eten tanden poetsen en in onze pyjama’s 
Giga Pictionary spelen. Marijn las nog een spannend 
hoofdstuk uit het boek voor en toen gingen we slapen. 
Tenminste, dat was de bedoeling… veel meisjes waren 
toch een beetje bang geworden door het spannende 
intermezzo in onze vlog die middag en durfden niet zo 
goed te gaan slapen, maar na bemoedigende woorden 
van de leiding was het toch vrij snel stil. Gezien het hike-
dinsdag voor de kamperende speltakken was en zij dus 
een kinderloos avondje hadden, kwamen deze groepen 
gezellig bij ons en de Welpen Zaterdag in het Luukske 
langs. Het was nog lang onrustig in Wellerlooi…

Vanmorgen was het weer vroeg morgen en gingen we na 
het ontbijt snel de busjes in: we gingen naar Irrland! Dit 
gezellige pretpark net over de grens van Duitsland was 
weer een feest voor de meisjes… veel water, hooibalen, 
skelters, (water)glijbanen, springkussens en nog veel 
meer: daar kunnen de Kabouters zich prima een dag 

Kabouters vinden akte 
nummer 5

vermaken! Samen met de Welpengroepen hebben 
we tussen de middag gebarbecued en dus we hebben 
lekkere broodjes (vega)hamburger en een (vega)worst 
achter de kiezen. 

Bij terugkomst is het zwembadje gevuld, de slaapkamer 
opnieuw ingericht (wat een troep komt daar uit na een 
halve week!) en vonden we akte nummer 5. Commotie 
alom, want daarin staat dat er eerst een gezellige scene 
met een kookles is voor het groepje van Jan en Lonneke, 
maar daarna is er een scene waarbij de hele groep na het 
eten een avondwandeling gaat maken en lezen we dat 
juf Geesje plotseling verdwijnt… Gezien er veel dingen 
van het script ook daadwerkelijk uitkomen, lijkt het ons 
niet verstandig dat we dit spelen. Dat zou dan namelijk 
betekenen dat Lara ineens weg zou zijn, dat willen we 
natuurlijk niet! Dus vanavond gaat dit groepje alleen het 
eerste deel oefenen, en het andere deel laten we voor 
wat het is.

Nu zijn de oudste Kabouters naar de Gidsen om een 
avondje daar mee te eten en te ‘wennen’ en gaan wij 
smullen van verse broodjes gezond, om nog wat extra 
vitamientjes naar binnen te werken. 
Tot morgen!
Groetjes, de Kabouters

Wist je dat?
Kabouters

• Fatima-Anna haar petje scheef zit, maar niet echt 
scheef genoeg om echt scheef te zitten, maar ook niet 
recht genoeg om recht te zitten?

• Er eindelijk water in het zwembad zit?
• Livia en Ksenia emmers water over de kop konden 

draaien zonder dat het water eruit valt?
• Wij Lara nu niet meer uit het oog verliezen, gewoon 

voor de zekerheid?
• Taisia allemaal gekke staartjes in de haren van de 

andere meiden maakt?
• Lotta, Britta en Sarah niet konden wachten tot ze 

eindelijk naar de Gidsen mochten vanavond?
• Zij de hele week al zo’n 200x hebben gevraagd wanneer, 

hoe laat en hoe zij naar de Gidsen zouden  gaan?
• We Isis op de foto hebben laten lachen in ruil voor een 

BBQ worst?
• Dit nog best lastig was?
• Lara en Marijn het zo warm in de zon hadden dat de 

meisjes die net van de waterglijbanen terug kwamen 
op hun benen gingen liggen?

• Lonneke aanbidders heeft?
• Deze echter wel een beetje jong zijn? 
• Jan echt blij wordt als hij Frans hoort of leest?
• Wij heel blij worden van alle gekke memes (foto’s met 

teksten) die Jan maakt?

De geknipte 
ketting van 

Thijs
Het begon allemaal op maandag. 
We gingen shoppen voor de hike, 
en leiding had besloten dat we zelf 
terug moesten fietsen. Dit ging 
prima, tot dat Ricky van zijn fiets was 
gevallen (eigenlijk Johnny’s 
fiets, maar 
dat is een 
nog langer 
verhaal). 
Een paar 
behulp-
zame 
inwoners 
van 
Blitters-
wijck 
hebben ons moeten 
helpen, omdat de ketting in een 
kettingkast was verstopt. Toen de 
ketting er eindelijk weer op was, ging 
hij er weer meteen af, en nog een 
keer, en nog een keer! Conclusie: de 
ketting was gewoon stuk, en moest 
worden achtergelaten. Eenmaal 
aangekomen op een plek waar we de 
fiets konden achterlaten, besloten 
we dat de fiets op slot moest met 
de fietsketting van Thijs. Hij gaf de 
sleutel aan leiding, en die regelden 
dat de fiets weer werd losgemaakt 
en meegenomen naar Arcen. En toen 
gebeurde het: Johnny zet de fiets in 
Arcen weer op slot (logisch), geeft de 
sleuteln terug aan Thijs (ehm...), en 
vraagt zich de volgende ochtend af 
waar de sleutel is (leiding heeft een 
oeps gedaan). Johnny was net klaar 
met het doorknippen van de ketting 
toen Thijs van het huis aankwam, 
met de sleutel. Nu heeft Thijs wel 
alvast een souvenir van dit kamp.
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Omdat we lekker uitgeslapen hebben, hadden we geen tijd voor een uitgebreid ontbijt. Het CT stond om kwart over 9 
op de stoep, dus hebben we snel de door de leiding gesmeerde broodjes opgesmikkeld. We wisten niet waar we heen 

gebracht zouden worden, maar wel dat we een trui, onze zwemspullen en een flesje 
water mee moesten nemen. Korte tijd later werden we afgezet in…. Irrland! Vlak 
over de Duitse grens ligt het Immer Schöne Irrland, een heeeele grote speeltuin 
met o.a. skelters, waterglijbanen en een kinderboerderij! Hier hebben we de hele 
dag gespeeld met de Zaterdag Welpen en de Kabouters. Toen we een beetje honger 
begonnen te krijgen, stond ons een grote verrassing te wachten; we hadden een BBQ 
lunch met heerlijke broodjes hamburger en worstjes op een stokje. Daarna mochten 
we nog een hele poos spelen in een metershoog 
hooibalenkasteel, gigantische springkussens 

en heel veel meer. Daarna hebben we dit avontuur afgesloten met een lekker ijsje, 
mede mogelijk gemaakt door enkele hele lieve welpenouders, dankjulliewel!! Thuis 
bleken we toch aardig smerig te zijn, dus zijn we even lekker gaan shampoonellen. 
Zoals echte Welpioi betaamd, was deze frisheid niet van lange duur. De houd-je-bord-
schoon-tijdens-het-wraps-eten-challenge leverde, WRAPpant genoeg, heel veel vieze 
snoetjes op. Ook de maak-de-mooiste-vla-snor-of-baard-challenge die volgde, kwam de hygiëne niet ten goede. Tijdens 
de corveetaken hebben we een brief gekregen waarin stond dat we niets kunnen vertrouwen op dit eiland… verdacht! 
We gaan zo nog even een tof spel doen met Hanneke in het bos, voor we voldaan onze bedjes weer opzoeken. Hopelijk 
heeft Hermes het mis en kunnen we vannacht zonder zorgen verder varen naar het volgende eiland op weg naar Ithaka. 

Vla snorren bij de Welpen...

Wist je dat?
Welpen Zaterdag

• Casperachomos heel goed kan tekenen?
• We Irrland super tof vonden?
• Yarrachenos, Christoforos, Danisthenes, Timdosios, 

Tarofilos, Lauserus heel goed kunnen helpen met 
koken?

• Yves van de glijbaan is geweest?
• Met een veel te kleine zwembroek?
• SLA-flip kei lekker is?
• Wij de eet-een-grote-augurk-zonder-een-zuur-

gezicht-te-trekken-challenge hebben gedaan?
• Het vanavond Vivs laatste avond is?
• Wij dit echt heel jammer vinden?
• Er super veel Welpioi en leiding in Ajax merchandise 

rondlopen?
• Hanneke en Jade dezelfde 100 jaar oude Jip en Janneke 

handdoek mee hebben?

Uithuilavond op de 
Kruislaan

Goedenavond,
Voor het 14e jaar naar de uithuilavond van Scouting Oost 
1. Eerst voor Daan en Jolijn en de laatste 10 jaar voor 
Marije. Woensdagavond 19.00 uur, het begint aardig vol 
te stromen op de Kruislaan. Ik zit aan tafel met ouders van 
een Kabouter die voor het eerst mee is. Stil in huis hoor. Ed 
begint zijn praatje en vertelt over het bezoek van zondag 
en alle speltakken. We beginnen met “live” contact met 
Wellerlooi maar......dat gaat niet helemaal goed dus...
Dan beginnen we met de film. De film begint en alle 
ouders/opa’s oma’s broers en zussen kijken gespannen of 
ze hun kind zien langs komen op het filmpje. Dan ineens 
stopt de film achhhhh O, het was deel 1, nu komt deel 2.
Die begint met Explo’s. Een zusje van waarschijnlijk 
een Kabouter roep door het gebouw “dat zijn grote 
Kabouters” en later zegt ze “en het zijn oude Kabouters.” 
Hilarisch, geweldig. :) Na het 2e deel van de film hebben 
we “live contact” met Wellerlooi. Alle ouders worden 
vriendelijk bedankt en met nog wat huishoudelijke 
mededelingen gaat iedereen tevreden weer naar huis. 
Nog lekker even wat rust in huis (nee hoor Marije) en 
iedereen tot zaterdag op de Kruislaan. Bedankt voor de 
goede verzorging op de Kruislaan. Petra Seel
(moeder van Marije een Explo) 

Wist je dat?
Verkenners

• Corine vroeg of we niet gewoon de sleutel konden 
gebruiken voor het kettingslot?

• Je vuur niet uit kan maken door het aan te wapperen 
(Jay)?

• We naar Irrland zijn gegaan?
• De leiding erg goed is in zitplekken uitkiezen onder 

eikenprocessierupsbomen?
• Thijs en Julien in elkaars slaapzakken hebben geslapen?
• In twee verschillende huizen?
• De hond Spike hitsig was en op meerdere Verkenners 

ging springen?
• Dat Tygo inmiddels 3 kralen om zijn fiets heeft?
• Dat Felix zijn fietsketting gefixt is (dankjewel)?

• Dat de hangmatten werden opgehangen in een boom?
• Maar dan niet op de goede manier?
• De leiding, volgens Wheh, soms oelewappers zijn 

(kuchkuch sleutel)?
• Milan bijna moest janken voor de spooktocht omdat 

hij het zo ontzettend eng vindt?
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Donderdag
Kabouters op zoek naar de kluizenaarshut

Dag allemaal! Wat hebben we weer een spannende avond achter de rug! Na het eten van heerlijke broodjes gezond en 
een fruitsalade als toetje zijn de jongste kabouters lekker gaan douchen en naar bed gegaan. De oudste kabouters waren 
de hele avond oefenen bij de gidsen en hebben (alweer) pannenkoeken gegeten, geleerd dat je vóór het eten water op 
moet zetten voor de afwas en hebben de bonte avond van de gidsen meegemaakt. Toen zij terug kwamen hebben ze 
nog even een kopje thee bij de leiding gedronken en vertelt wat ze allemaal bij de gidsen hadden meegemaakt. Toen 
kwam plots een schreeuw en daarna een hoop kabaal uit de richting van de tent! Hier schrokken wij hartstikke van! 

Met Britta en Jan voorop en Lotta, Sarah, Marijn, Claudia, 
Lonneke en Lara er wat banger achteraan zijn wij op 
onderzoek uit gegaan. Het leek vanuit de verte erop dat 
er iemand in de tent met een zaklamp aan het schijnen 
was, maar eenmaal bij de tent was deze leeg… Heel 
erg spannend allemaal. Vanochtend zat er bij de post 
voor iedereen een brief. Hierin zat het 2e deel van acte 
5, het deel waarin in juf Geesje, a.k.a. Lara, verdwijnt! 
Dus de toneelschrijver was toch niet tevreden met het 
plan wat wij gisteren hadden bedacht (maar een deel 
van de acte spelen en optreden). Gelukkig had Yasmijn 
een goed idee: op de wikipedia pagina van Martinus 
Nijhof stonden foto’s van de opties waar mogelijk zijn 
kluizenaarshut heeft gestaan, daar zou het einde van 

het script liggen. Als wij het einde zouden vinden dan kunnen wij kijken hoe hij eindigt. Het plan was als, juf Geesje 
weg zou blijven, dan gaan wij het echt niet spelen, maar als juf Geesje terug komt dan kunnen wij het wel spelen! 
Gelukkig had de lokale scoutingvereniging een tocht naar 
de foto’s gemaakt waardoor wij daar snel naartoe konden 
lopen. Er waren 3 mogelijke opties waar de kluizenaarshut 
zou hebben gestaan. Heel democratisch gingen we stemmen 
en we zouden eerst naar optie 3 gaan. Eenmaal daar hebben 
we goed gezocht maar konden wij het script niet vinden. Dus 
terug naar het startpunt en door naar optie 2, maar ook daar 
lag het script niet. Dus dan moest het wel optie 1 zijn. Bij optie 

1 was een uitgeholde 
oude boom, en 
daar vond Pien 
inderdaad het script! 
Wij zijn snel gaan 
lezen: juf Geesje zou gewoon gevonden worden in die enge tent. Dus gelukkig 
komt alles goed! Nu durfden wij het script wel te spelen. Eenmaal terug op 
het terrein hebben we het 2e deel van acte 5 geoefend en acte 6 geoefend en 
beide actes opgevoerd voor Huub, Ria en Dave. Nu zitten Yasmijn, Livia, Britta, 
Lotta en Dimphy zich op te maken voor de soos. Britta kan zelfs oogschaduw 
met 3 kleuren opdoen, want dat heeft ze geleerd van haar buurmeisje. Rosa, 
Pien, Fatima-Anna, Tarah, Lexi, Salome, Milou, Taisia, Ksenia, Isis en Frederique 
zaten ondertussen lekker in het zwembadje af te koelen. Sarah is lekker aan het 
vloggen, die zullen jullie snel zien! 
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Wij danken onze 
sponsoren!

Het zomerkamp organiseren is simpelweg niet 
mogelijk zonder onze sponsoren. In de loop der 
jaren zijn het er aardig wat geworden en het 
aantal blijft gelukkig groeien. Fantastisch dat 
deze mensen onze club een flinke duw in de 
rug geven. Heel stiekem spreken we de hoop 
uit dat we volgend jaar ook weer op hen mogen 
rekenen.

NEBIG verpakkingen, Garage H. van Vliet, Elsa’s, 
Bert, Cafe Kuijper, De Biertuin, Basic & Extreme, 
P.H. Kuijper en ZN., AXON, René Konijn en alle 
ouders die een extra bijdrage hebben gedaan: 
namens alle kinderen en leiding, heel erg 
bedankt!

Wilt u ook Scouting Oost 1 sponsoren? Neem 
dan contact op met bestuur@scoutingoost1.nl

P.H. Kuijper en Zonen
Makelaardij B.V.
Aannemerij B.V.
Installatietechniek B.V.

Verbouw - Renovatie
Totaalonderhoud en Vastgoedbeheer

www.phk.nl   020 - 66 31 651
H.J.E. Wenckebachweg 75 Amsterdam

van Vliet

AUTO BEDRIJF VAN VLIET
Bredeweg 42
1098 BS Amsterdam
tel 020 6946291
gijs@garagehvanvliet.nl

De mannen van garage Van Vliet staan al 
lange tijd voor ons klaar. Ze repareren al 
onze auto’s en sponsoren het zomerkamp 
ook nog!

Mannen, bedankt!

Wij wensen Scouting Oost 1
een heel �jne zomer!

15% korting op de 
totale behandeling

Basic&Extreme
Middenweg 237

1098 AP Amsterdam
020 694 7217

www.basicandextreme.nl

OP VERTOON VAN 
DE KAMPKRANT 
DE HELE MAAND 
AUGUSTUS 
15% KORTING

Verkenners vinden 
coördinaten

We hebben vandaag heerlijk genoten in Irrland van 
glijbanen, geitjes en Maki’s te veel om op te noemen. 
Het werd ook nog is heel erg zonnig. Vervolgens zijn 
we onder leiding van Wheh terug naar het kampterrein 
gefietst. Bij aankomst op het kampterrein bleek dat de 
stroper onze tenten over hoop had gehaald. Onder een 
van onze tenten bleek een kist begraven te liggen. Na 
deze vondst, hadden we even een momentje om bij 
te komen. ‘S avonds gingen we hamburgers eten, die 
we zelf mochten maken. Als drinken hadden we boos-
water met limonade. De leiding had de ingrediënten 
klaar gezet terwijl wij aan het uitrusten waren. We 

konden nu beginnen met zelf onze hamburger maken en 
bakken. We hebben heerlijk gegeten met een gezonde 
salade ernaast. Pieter heeft omdat hij met zijn kant 
en klare vega burgers eerder klaar was het kampvuur 
opgebouwd. Waarna Jay en Julien het gingen aansteken. 
Het eten duurde uiteraard langer dan verwacht, dus vlak 
er na konden we naar de spooktocht. Het vuur dat net 
aan, uit een paar vlammetjes bestond, mocht dus weer 
uit, Jay dacht dat dat wel zou lukken door te wapperen, 
waardoor het eindelijk echt aanging. Hierdoor kon er 
toch nog water overheen gegooid worden. De spooktocht 
werd wederom door de explo’s georganiseerd. Ze 
hadden er een hele show van gemaakt. Het verhaal 
zullen we maar niet in de kampkrant zetten. Het was 
een hele spannende tocht geworden. Met na afloop een 
kopje thee bij het kampvuur. Daarna hebben we op ons 
kampterrein nog even bij het kampvuur gezeten, met een 
chipje. Donderdag hebben we na het ontbijt de kist open 
gemaakt. Hier zaten ook botten in. Op de buiten kant 
stonden ook meerdere gps coördinaten, deze misten 
allemaal een paar cijfers, het bleek dat deze samen een 
setje coördinaten vormden. We zijn hier op de fiets naar 
toe gegaan, het bleek echter al snel dat het echt heel ver 
was en iedereen nog moe was van de hike, dus hebben 
we pauze gehouden bij Jachthut “op de Hamert”, waar we 
heerlijke pannenkoeken hebben gegeten. Daarna bleek 
er eigenlijk geen tijd te zijn om nog langs de coördinaten 
te gaan als we ook nog het spel van Thijs wilden doen en 

douchen voor de soos. Hierdoor hebben we besloten dit 
te laten voor wat het is en de inhoud van de kist nogmaals 
te inspecteren op gemiste hints. 
Eerder hebben wij een telefoon gevonden; een oude 
koelkast (wat een koelkast was moest nog even uitgelegd 
worden aan de 
V e r k e n n e r s ) . 
Hierin zat 
geen simkaart, 
maar wel een 
telefoonnummer. 
Dit wilden we al 
eerder bellen, 
maar door de 
planning hebben 
wij dit pas vandaag 
gedaan (terwijl 
we aan het begin 
van de week al 
de tas hadden 
gevonden).Het nummer was helaas niet in gebruik. 
Dus wisten we alsnog niks. Er was één sticker op de 
telefoon die we nog niet bekeken hadden en dat 
bleken ook coördinaten te zijn! Dat is in de buurt, dus 
daar gaan we morgen weer heen, tenzij we weer een 
pannenkoekenrestaurant tegenkomen..
Vanavond gaan we naar de soos, na een week lang niet 
gedoucht te hebben rijden wij nu ook naar de douche 
toe. Genieten. Zin in. We zijn wel een beetje moe.
We hopen dat het vroeg slapen wordt, maar de avond is 
nog jong..

Wist je dat?
Kabouters

• Yasmijn vanaf vandaag make-up haat?
• Lotta alle meiden hun haar verzorgd?
• Pien eerst als clown naar de soos wilde?
• Zij dit toch maar niet doet?
• Sarah er prachtig uitziet voor de soos?
• Iedereen super opgelucht is dat het script zo goed 

afloopt?
•  Jan een super goede Jannes neerzet
• Het net is alsof hij echt verliefd is op juf Lideweij a.k.a. 

Lonneke?
• Lonneke helaas vanavond alweer weg moet?
• Dit niks met het script te maken heeft?
• Livia altijd lekker meedanst op de muziek?
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Weergaloos Welpen 
waterfestijn

Hallo, daar zijn we weer, met de avonturen van de zaterdag 
welpen. Gisteren hebben we heerlijk gedineerd met broodjes 
(on)gezond en fruitsalade. Ondanks een paar draadjes in de 
sinaasappel was het errug lekker. Na een lange dag in Irrland zijn 
we gisteren op tijd naar bed gegaan en hebben heerlijk geslapen. 
Marianne leest iedere avond een hoofdstuk voor uit ‘de redding 
van de zwevende oma’, een erg grappig boek. We hopen dat we 
het uit krijgen voor de week om is. Vandaag (donderdag) toen we 
wakker werden, hadden we gelukkig een dagje geen brief. Daarom 
konden we rustig een dagje chillen. We zijn begonnen met 
uitslapen, lekker douchen en een ontbijtje. Toen het corvee weer 

keurig netjes gedaan was, zijn we gaan tekenen en kleuren in onze 
regenboekjes. Daarna hebben we allemaal onze zwembroeken 
aangetrokken voor het weergaloze welpen waterfestijn. Iedereen 
ging, gewapend met waterpistolen, elkaar te lijf. Ook waren er een 
paar hele grote waterballonnen. Wij hebben nog even in de zon 
gelegen, hebben een lekker eitje gegeten voor onze lunch en zijn 
nu levend Stratego aan het spelen in het bos. Vanavond eten we 
pasta en is het Soos. Morgen zullen we vertellen hoe het was. Maar 
voordat we naar de soos gaan, moeten we toch even iets kwijt. 
Als iemand een onderdeel van Petrus Ogel gezien heeft, houden 
wij ons aanbevolen. Wij missen namelijk nog steeds een arm en 
een torso. We willen er natuurlijk wel voor zorgen dat we Petrus 
redden voor we terug gaan naar Amsterdam. We zijn ons allemaal 
mooi aan het maken en aankleden voor de soos, de gel-pot wordt 
goed gebruikt. Of er veel gedanst gaat worden met de meiden, 
zijn we het nog niet helemaal over eens. We gaan nu toch maar 
stoppen met schrijven, want het eten is klaar. Tot morgen! 

Nou nog eentje dan...
Gisteravond werd door de explo’s een geweldige 
spooktocht georganiseerd, waar Verkenners en Gidsen 
van hebben genoten. Het gegil vanuit het bos was tot aan 
de CT mobiel te horen! Wij maakten het gisteravond niet 
al te laat want zo midden in de week kwam de man met 
de hamer ’s avonds genadeloos langs.  Ja ja, nou, nee, ja, 
ja hoor, nee echt niet, neeeheee, nou, nog eentje dan… Zo 
ging dat ongeveer, dus het werd toch wat later. Afijn, na 
een welverdiende maar niet te lange nachtrust, gevolgd 
door de legendarische uitsmijters-met-spek van Jaap(ze 
zien er niet uit, maar de smaak is fenomenaal te noemen) 
melden zich om 09.15hr de gidsen die we naar Sevenum 
moesten brengen, waar ze een klimparcour zouden gaan 
afleggen. Aangezien dat toch wel een half uur rijden is, 
had het weinig zin om weer terug te rijden, dus zijn we 
met z’n allen de Lidl in Panningen onveilig gaan maken. 
Tja: die is net weer anders ingericht dan onze “eigen” 
Lidl in Bergen, dus zelfs Jaap moest weer zoeken. Afijn: 
alle boodschappen weer gedaan, en blijkbaar alleen 
de wraps voor de Gidsen vergeten. Maar ja: dat stond 
ook wel heeeel onduidelijk omschreven constateerden 
we achteraf. Na een korte lunch met z’n vijven haalden 
we de Gidsen weer op bij het klimparadijs, waarna we 
terugreden naar Wellerlooi. Geen tijd te verliezen: direct 
door naar de Explo’s om deze naar Heijen te brengen. 
We mochten ze afzetten bij een manege, waar ze een 
spoedcursus paardrijden kregen! Een mooi gezicht: al 
die Explo’s op een paard! Er zitten duidelijk een paar 
talenten tussen. Terug in Wellerlooi als een speer aan de 
kampkrant, terwijl Dave met Jan de Soos voor vanavond 
aan het opbouwen is. Na een snelle vette hap halen we 
de Welpen op in Bergen, zodat iedereen op tijd is voor 
de Soos. En ja hoor: het hele spul staat te swingen terwijl 
discjockey Jan de muziek regelt. Na afloop hebben de 
Welpen nog een dropping, en ontdekken de Kabouters 
dat Lara verdwenen is. Gelukkig heeft ze een laatste 
locatie signaal verzonden, dus vragen de kabouters 
het CT of ze nog even naar die locatie gebracht kunnen 
worden. Nou, dat doen we dan nog even. En zo huppelen 
we de nacht weer in….

Explo’s organiseren 
spooktocht

Het was woensdag avond, de avond van de spooktocht!! 
Iedereen had zijn postitie ingenomen en klaar om de 
verkenners en gidsen de stuipen op het lijf te jagen. 

Het verhaal van de 
spooktocht ging 
over de oorlog 
in het bos van 
wellerlooi in 1942.  
Er liepen mensen in 
het bos met fakkels, 

er zijn ziekenhuizen gemaakt van zeilen,gevangenissen 
van karren etc. Iedereen ( maar dan ook echt iedereen) 
heeft uiteindelijk de spooktocht gelopen, super goed!!
Na deze spannende avond sloten we af met een kampvuur 
‘a la nico’. De ochtend na de spooktocht(donderdag 
ochtend) was er een kleeeiinnn misverstandje bij 
iedereen( behalve Kamil). Het plan was om om kwart 
voor 9 te ontbijten maar iedereen was door Zijn wekker 
geslapen.... OEPSS!  
We zouden een 
challenge krijgen voor 
de eleminatie van nog 
een poppetje, de meest 
voordehand ligende 
winnaar was kamil. Gefeliciteerd kamil! Hij mocht 
bepalen welk poppetje er uit mocht worden gestemd.  
Na dat we een uur laten begonnen met ontbijten deden 
we een leuk programma van Carmen, Stan, Daniel en 
Daan. De bedoeling van het spel was levend memory 
en bingo. In de middag kwamen de CT busjes ons terein 
op rijden en namen ons mee naar voor ons ‘besteming 
onbekend’.  We kwamen terecht bij een manege... WE 
GINGEN PAARD RIJDEN!! Iedereen vond het super 

leuk, een paar vonden het 
spannend maar erg leuk.  
Na dat we terug gingen 
met de busjes mochten we 
heerlijk douchen en nog 
een challenge uit voeren. 
De wel bekende balanceer 
opdracht waarbij je zolang 
mogelijk op een paar stenen 
moet blijven staan. De 
uiteindelijke winnaar was 
Nina! Eenmaal terug op het 

kampterein zaten daar Tilly,Floor en Luna, de oudste 
gidsen die een avondje bij de explo’s komen kijken. Nu 
we dit typen word er heerlijke pasta gemaakt en wachten 
we nog op de oudste verkenners die ook langs komen. 
Iedereen is  zijn mooiste kleding aan het aandoen 
voor DE soos die we vanavond hebben.  We hebben er 
suuppppper veel zin in!!

Wist je dat?
Verkenners

• Er al heel veel fietskraaltjes aan fietsspaken vastzitten?
• Pieter deze probeert te verzamelen?
• De Welpen die kwamen overvliegen (Yarran, Finn, 

Daan, Laurens, Christian) de opdracht kregen om gelijk 
af te wassen?

• Ze eigenlijk de opdracht kregen om maar 3 dingen af 
te wassen?

• Zij gelijk ALLE afwas hebben gedaan?!
• De Verkenners meer van hen kunnen leren dan 

andersom (in ieder geval als het om afwassen gaat)?
• Julien dit jaar niet heeeele belangrijke spullen is kwijt 

geraakt (trots!)?
• De Verkenners ontzettend goed zich kunnen gedragen 

als zij moe zijn en bij een pannenkoekenrestaurant aan 
het eten zijn?

• Ze zich niet heel goed meer kunnen gedragen nadat zij 
pannenkoeken en fanta op hebben met extra suiker?

• Ze daarna zo diep hebben geslapen op het kampterrein 
dat zij bijna onmogelijk nog wakker te maken werden?

•  Jade nu al op ons kampterrein heeft geslapen?
• Ze wel vaak kwijt is geraakt?
• Ze ook een keer bij het CT in slaap is gevallen met haar 

gezicht in het gras?
• De leiding best wel trots is op hoeveel de Verkenners 

kunnen (terwijl ze vaak het omgekeerde zeggen)?
• Wij het állerbeste kamplied ooit hebben bedacht?
• De leiding meer zakken chips op hebben dan de 

kinderen?
• Er blauw vuur is geweest op ons kampterrein?
• Eric de boswachter een hele lieve hond heeft; Cain?
• Cain Esther heeft gebeten?
• Maar dat ze dat helemaal niet erg vond?

Wist je dat?
Welpen Zaterdag

• Julius zijn sinaasappel echt niet lekker vond, maar hem 
toch opgegeten heeft. 

• Hetzelfde geldt voor Elsa, maar dan met banaan
• De welpen écht ontzettend netjes en snel kunnen 

corveeen? 
• Iedereen coole waterpistolen heeft.
• Levend stratego erg vermoeiend is als je iedere keer de 

heuvel op en af moet
• De leiding wel naar goede muziek luistert tijdens het 

spel

Voorraad opnemen...
Slechts voor de insiders is het bekend wat er gaande is 
als iemand van het CT aangeeft even de voorraad te gaan 
controleren. Voor velen is het echter een raadsel. Welke 
voorraad ? Wat wordt er dan gecontroleerd? En waarom 
gaat er dan na deze mededeling altijd iemand naar het 
toilet ????
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Wist je dat?Explorers
• De oudste gidsen bij ons op bezoek 
• Nico heel goed kan koken
• Tati en Magan( het paard) een stelletje zijn
• De Explo’s het C.T. hebben gevraagd om te helpen met teken 

verwijderen
• Alvast:
• Wouter Bij het kampvuur in slaap viel
• De rest van de groep hem liet denken dat hij snel op moest 

staan voor een nachtspel 
• Er iets bestaat als een ‘Bedjoonséee’
• Kamil een s10 fetisj heeft
• Faysel zich zelf een paard noemt
• Max en Daniel paardrij ervaring had
• Marije en Saar kapot hard gingen mee zingen onderweg naar 

de manege
• Nina 22 minuten lang kan balanceren op stenen
• Annelieke 1 seconde daarvoor afviel
• We echt geen Zin meer hebben om vroeg op te staan
• Ons kamplied echt geweldig word!

Gidsen geen last van 
hoogtevrees

Na het avondeten gister gingen we naar de spooktocht… 
Dat vinden de gidsen eigenlijk altijd een beetje eng, en 
dat was ook dit jaar het geval. De explo´s hadden het wel 

super goed gedaan: 
de spooktocht was 
echt heel vet. Het 
thema was 1942 
en alle explo´s 
waren echt heel 
realistisch gekleed 
en opgemaakt. 
Sommige gidsen 
vonden het zo eng 
dat ze met de leiding 
moesten lopen en 
menig kind is in 
huilen uitgebarsten. 
Achteraf zeiden wel 
bijna alle kinderen 

dat ze het helemaal niet eng hadden gevonden hoor!! 
De spooktocht eindigde bij een kampvuur en uiteindelijk 
gingen wij pas om 01.00 richting het kampterrein en 
lagen de gidsen dus pas om 01.45 in bed. Vanochtend was 
dat toch best wel aan hun hoofdjes te zien… Ze werden 
namelijk ook weer vroeg gewekt omdat de leiding weer 
een toffe activiteit had gepland: we gingen klimmen! 
Een heleboel gidsen vonden het eigenlijk best wel eng, 
maar uiteindelijk hebben ze allemaal hun angsten 
overwonnen. De meeste gidsen hebben uiteindelijk 
ook het lastigste niveau, niveau 4, gedaan en dat deden 

ze heel goed! Toen kregen ze ook nog een ijsje, terwijl 
eigenlijk het CT al stond te wachten. Maar ach, plannen 
is ook moeilijk. In de busjes terug werd volop muziek 
geluisterd en eenmaal bij de kabouters aangekomen 
konden de gidsen douchen. Voor de eerste keer deze 
week. Het was zeker nodig. Wonder boven wonder 
douchten de gidsen best vlug, tot grote verbazing van 
de leiding. Na het plakken van nog één band konden 
we weer naar het kampterrein, waar iedereen natuurlijk 
meteen weer vies werd van het stof. Daarna hebben de 
gidsen zelf sieraden gemaakt: armbandjes, oorbellen 
en kettingen kwamen allemaal langs. Vanavond lekker 
wraps eten en dan daarna de soos!

Wist je dat? Gidsen
• Pola vier keer om een pleister vraagt op één dag
• Kirsten veel slaapt
• Het groepje van Saskia een mierennest bij de tent heeft
• Heel veel kinderen met hoogtevrees de hoogste route 

hebben geklommen
• De leiding alle zelfgemaakte armbandjes kunst vond
• Tilly heel goed een wesp kan vangen met een pincet
• Het groepje van Jasmijn steeds aangevallen wordt door 

wespen
• Waarschijnlijk wel meer gidsen het gevoel hebben dat 

ze worden aangevallen door wespen
• Een paar gidsen heel erg van Harry Potter houden
• Bloem en Malin eeen gevulde wrap in drie happen 

kunnen eten
• Het dan wel vijf minuten kost om die éne hap weg te 

werken
• Malins zelfgemaakte oorbellen heel cool zijn
• Iedereen zich nu optut voor de soos
• Isabel snurkt
• Dat heel hard is
• Men het gelukkige leven kan vinden in de koelkast van 

de gidsenleiding
• Dit volgens Corine komt door de chocola die daar 

inmiddels in ligt (inmiddels al weer lag)

De grote babi pangang test...
Het CT heeft dit jaar gedurende de kampweek de belangrijkste Chinese restaurants gefrequenteerd teneinde de kwaliteit 
van de Babi Pangang (zowel met als zonder spek) vast te stellen.  We willen u de uitslag niet onthouden:

Chin. Rest.  China  bediening: vlot
    Smaak:  redelijk, maar te koud

Chin. Rest. Mei Wah  bediening: grappig
    Smaak:  goed

Chin. Rest. Lotus  bediening: lekker
    Smaak:  minder, kleine portie

Chin. Rest. De Muur  bediening: traag, chagrijnig
    Smaak:  flauw
Waarmee de trofee voor “Beste Chinees Zomerkamp 2019” naar Mei Wah in Bergen gaat. Van harte!

Lichtjestocht bij de Welpen
Weer geen rustige nacht bij de dinsdag welpen… We werden gewekt door een luide sirene en besloten de leiding wakker 
te maken. Een dappere welpios wierp een blik naar buiten en zag een lichtjesspoor het bos in lopen. We besloten 
gezamenlijk het pad te volgen, maar wat bleek? Het was een afleidingsmanoeuvre om ons bij het huisje weg te krijgen! 
Het spoor eindigde weer bij de kampvuurkuil, waar nu de waarschuwingsbrief van Odysseus deels verbrand was door 
heks Kirke! Er stond alleen maar “...dat we dat dus echt niet moeten doen.” Geen idee wat hij nu van ons wil. Plots zagen we 
nog een brief, van heks Kirke zelf! Ze heeft onze vrouwelijke leiding behekst, net zoals ze dit bij de mannen van Odysseus 
deed al die jaren geleden.  Ze zullen in lammeren veranderen als we niet om 12 uur vanmiddag een offeringsritueel 

zouden uitvoeren! Oh jee, snel naar bed en morgenvroeg een 
plan bedenken. ‘s Ochtends wisten we nog steeds niet goed 
wat we hiermee aan moesten, maar mèèèèrkten wel al dat 
Hanneke en Jade raar begonnen te blaten bij het ontbijt… Met 
klassiekers als bobo’s “Pannenkoekenrock” en “We maken 
Pannenkoek” van Èèèèrnst en Bobbie door het keukenraam, 
hebben we een groot Zwèèèèds renspel gespeeld rond het 
gebouw, met lastige vragen over de Griekse mythologische 
wèèèèèèèzens als Medusa en de Kerberos. Iets voor twaalf 
vonden we achter op het terrein het wèèèèèèggebrande 
stuk brief; Odysseus waarschuwde ons dat we niet al om 
12, maar pas om 15 uur de de kelk moesten vullen met een 
mengsel van melk, water en honing, een stuk lam en dit 

moesten besprekelen met meel. Maar ja hoe zouden wèèèèèè aan een lam moeten komen? Zorgen voor later, èèèèrst 
pannenkoeken!!!! Tijdens het eten wèèèèrd het wel heel bont; de leiding kreeg knallende koppijn en begon met 
fruitschillen en lege eierdozen te gooien naar de wèèèèèlpioi en mèèèèèr schaapgedrag te vertonen. Na het corvee 
hebben we voor het eerst het kamplied geoefend en we kunnen alvast verklappen dat het ongelofelijk tof gaat worden! 
Even hierna hoorden we Yves schreeuwen vanuit de keuken: “VIV WORD WAKKER! ANNE-LINDE KAN JE ME HOREN? 
HANNEKE? HANNEKE??? JADE LEEF JE NOG???” De leiding lag allemaal roerloos met het hoofd op tafel. Snel werd het 
offerritueel in gang gezet, maar lam(svlees) hadden we nog niet. We riepen het CT om hulp en gelukkig kwamen ze op 
dat moment met onze fourage aangereden! We zouden shoarma eten, wat een mazzel! Toen we terug renden naar de 
keuken om te kijken of het gewerkt had, werd de leiding heel boos dat we in de keuken stonden zonder toestemming. Ze 
hadden niet door dat het een UUR later was en we hun levens gered hebben!!! Jaap nam de oudste welpen gelijk hierna 
mee om een middagje bij de verkenners te buurten. Wij hebben in de tussentijd een coole dominobaan gebouwd en 
lekkere broodjes (met iets minder) shoarma gegeten. Nu was het tijd voor een van Hannekes kamp-hoogtepunten; 
klaarmaken voor de SOOS. De mooiste outfits werd na diep graven en lang twijfelen uit de koffers getoverd en alle 
haartjes werden strak naar achteren gekamd en van toffe kleuren voorzien door glow in the dark sprays. Stipt op tijd 
stonden we klaar om door de busjes naar ‘t Luukske gebracht te worden, waar we herenigd werden met de oudste 
welpen en Jade. We zijn keeeeeihard losgegaan op oa ‘Herres’ en ‘Arcade’ en hebben ‘stiekem gedanst’ met de kabouters. 
Wat een feest! Nu snel naar bed, bijkomen van deze vermoeiende dag.
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Wist je dat?
Welpen Dinsdag

• Yves honger krijgt van die shoarma?
• De verkenners de oudste welpen “de besten” vinden?
• Viv helaas naar huis is gegaan vanavond?
• Jeppeskantinos niet wakker te krijgen is ‘s nachts?
• Tobias bang is dat we niet vroeg op kunnen staan 

morgen omdat Viv dan al naar huis is?
• Vuur op Ithaka blauw-groen is?
• Menno echt een heuze welpen barbershop heeft 

geopend?

Straatgevecht in 
Panningen

Tijdens het halen van de fourage in Panningen was het 
CT getuige van een ordinaire straatruzie: een dikke, 

bebaarde oude man 
werd door een mager 
scharminkel op 
klompen uitgemaakt 
voor “Obelix” waarna 
de dikkerd het 
scharminkel met 
kracht op de grond 
wist te smijten om er 
daarna met z’n volle 
120 kg bovenop te 
gaan zitten. Hij trapte 
vervolgens de hoed 
van het scharminkel 
weg, maar het 
scharminkel wist 
zich desondanks los 
te wurmen, waarna 
ze samen in de Lidl 

verdwenen….  Het was ons een raadsel wat hier nu 
gebeurde, maar gelukkig hebben we de foto’s nog.

Een weekje kamp met welp Sanders, Hendrik en Franz-Jozef 

spreuk van de dag:
Als je het orkest wilt 

dirigeren, zul je met je rug 

nAAr het publiek moeten 

gAAn stAAn.
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Vrijdag
Uit de vloek van 

Poseidon
Goeeede morgen! Wat een verrassing zo op de een-na-
laatste ochtend; Menno kwam als eerste leiding ons 
begroeten, dat is nog niet eerder gebeurd deze week, 
maar vonden we echt kei leuk. Zou hij het morgen 
weer doen?  Na het ontbijt zijn we aan de grootse tocht 
naar Ithaka begonnen. Hermes heeft ons de instructies 
gegeven om thuis te komen, dus hopelijk kunnen wij ook 
via dezelfde weg ontsnappen uit de vloek van Poseidon. 
Door middel van een oleaat tocht, een bolletje-pijltje-
route, een woordzoeker en ons inwendig scoutkompas, 
hebben we onze eindbestemming weten te vinden, 

waar we de vlag 
van ons schip 
terug hebben 
g e v o n d e n ! ! 
Eenmaal terug 
op het terrein 
hebben we deze 
vastgemaakt aan 
ons schip, om 

terug te kunnen zeilen naar huis. Vervolgens hebben 
we super snel onze tassen ingepakt zodat die vast in 
de vrachtwagen konden en we morgenochtend alleen 
nog maar onze bedjes en knuffels hoeven in te laden. 
Ook hebben we het kamplied heel vaak geoefend om 
prolongatie van de wisselbeker veilig te stellen. Hierna 
hebben we genoten van een heeeerlijke smultafel wat, 
t rad i t i eg e t ro uw, 
u i t m o n d d e 
in een smerig 
voedselgevecht! Go 
welpioi! Vervolgens 
hebben wij hout 
gesprokkeld om 
heerlijk onze reis 
af te sluiten met 
een prachtig kampvuur. Menno speelt nog een heerlijk 
liedje waarvan de welpen helemaal stil werden. Zoals u 
weet, is het vuur op Ithaka blauw-groen, dit was nog niet 
het geval en wij waren teleurgesteld. Tot, plots het vuur 
blauw-groen werd. Tot onze opluchting was onze reis tot 
een einde gekomen en waren we op ons vaderland Ithaka 
aanbeland

Verkenners 
douwtrappen met de 

boswachter
Aan het begin van de week is onze boswachter, Eric, 
langs geweest omdat er allerlei botten op ons terrein 
lagen. Helaas was hij de rest van de week weg en kon 
ons dus geen antwoord geven op al onze andere vragen, 
we wilden hem wel bellen, maar bedachten dit steeds 
pas laat in de avond.. Vandaag zijn wij ongezellig vroeg 

wakker (nou ja, wakker..) geworden om met Eric een 
boswandeling te doen. Ongezellig vroeg was in dit geval 
4:30 (!). Het was ontzettend leuk en we hebben onze 
kennis over het bos weer bijgespijkerd. Het was wel 
vroeg. Echt heel vroeg (is dat al gezegd?). Hierna zijn we 
nog even ons bed in gekropen en hebben we daarna, als 
Hobbits, een tweede keer ontbeten. Vervolgens hebben 
we besloten om de coördinaten van de telefoon te volgen. 
Dit keer lukte het wel (bijna) in één keer, we kwamen in 
ieder geval geen pannenkoekenrestaurant tegen. Op 
de plek zagen wij een beetje een raar figuur in het gras. 
Dit kon alleen maar dé jager zijn, hij had pijlen en een 
konijnenvel. We hadden eerder met de politie besproken 

dat zij niks konden 
doen, behalve 
als wij bewijs 
konden leveren. 
Dus hebben wij 
hem gelijk gebeld. 
Binnen een kwartier 
stond hij op de plek 
en sloeg hij de jager 
in de boeien! Kamp 
kamp kaaaaaamp.
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Zondag 8 september

13:00 – 16:00

Open dag
een middag v� 
�atis activiteiten

Jong of oud, iedereen is van harte 
uitgenodigd op Scouting Oost 1 voor de 
open dag met allerlei gratis activiteiten!

Scouting

Scouting
Oost 1

Kruislaan 224, Amsterdam
www.scoutingoost1.nl

De activiteiten zijn geschikt 
voor kinderen van 4 tot 14 jaar.
Kinderen moeten onder begleiding 
van een volwassene zijn.

Kabouters breien er een 
eind aan...

Gisteravond na het avondeten kwam iedereen naar ’t 
Luukske toe voor de soos. De hele avond hebben we 
lekker gedanst en gesjanst met iedereen. Helaas konden 
Jannes/Jan en juf Lideweij/Lonneke niet samen dansen, 
want Lonneke was al weg… Maar gelukkig is Jan hartstikke 
verliefd op Annelinde en die was er wel dus kon hij toch 
schuifelen! Toen de jongere kabouters naar bed moesten 
en de oudste kabouters nog even mochten blijven dansen 
op de soos was er ineens een miscommunicatie met de 
leiding. Claudia dacht namelijk dat Lara bij Marijn en 
de oudere kinderen op de soos was, maar Marijn dacht 
dat Lara bij Claudia de jongere kabouters in bed aan het 

stoppen was. 
Maar ze was 
verdwenen! 
Shit, het 
script komt 
toch uit! We 
m o e s t e n 
haar wel gaan 
zoeken, want 
dat doen ze 

in het script ook, stel wij zouden het niet doen weten 
we niet wat er dan gaat gebeuren! Als eerste hebben we 
natuurlijk in de tent gekeken, want daar zou ze volgens 
het script moeten zitten, maar daar was ze niet. Super 
vreemd. Gelukkig had de leiding afgesproken dat Lara 
voor de zekerheid haar live locatie zou delen (continu) 
dus konden we zien waar ze was. En dat leek wel op de 
plek van de kluizenaarshut te zijn! Omdat het al best wel 
donker was hebben de busjes ons daar naartoe gebracht. 
Zij moesten snel weer terug naar de soos, en wij hebben 
daar gezocht naar Lara. Maar ze was daar ook niet! Op 
de live locatie zagen we niet meer waar ze was, dat moet 
haast wel betekenen dat ze midden in het bos ergens 
ronddwaalt. Dus wij met z’n allen door het donkere bos 
maar achter haar aan, richting het huisje, wat misschien 
zit ze straks wel in die enge tent. Hadden we toch een 
soort van dropping! Terug bij het huisje bleek Lara  in de 
tent te slapen. Ze wist alleen helemaal niet meer hoe ze 
daar gekomen was en wat ze daar aan het doen was. Ze 
bleef maar praten over haar poes, terwijl wij allemaal 
weten dat Lara in het echt helemaal geen kat heeft! 
Heel erg raar. Maar toen we haar allemaal een knuffel 
gegeven hadden kwam ze soort van bij en werd ze weer 
gewoon Lara. Gelukkig maar. Daarna zijn we snel naar 
bed gegaan. Vandaag een rustige dag, veel opruimen 
en gezellige spelletjes. Helaas zit het kamp er alweer op. 
Wat was het weer een ontzettend leuk zomerkamp! Heel 
gezellig, een beetje spannend, maar we hebben weer 
gezien dat alle kabouters altijd heel erg lief zijn voor 
elkaar! En daar zijn wij als leiding maar wat trots op! 

De laatste etappe
Na een geweldig geslaagde Soos gisteravond, waarin 
vanzelfsprekend flink geschuifeld werd, en waarna de 
welpen en kabouters nog flinke nachtelijke avonturen 
beleefden, was het voor het CT weer een kort nachtje. 
Gelukkig maakten vele handen licht  werk  bij het opruimen 
van de Soos. Er was nog wat werk om de kampkrant af te 
ronden, en na het onvermijdelijke kaasplankje en een 
paar bitterballetjes uit de air-fryer ( jaja: we kamperen 
primitief …!) ging het dan toch richting de slaapzak.  
Vandaag was een rustig schema wat betreft de ritten. 
Maar des te meer was er te doen. Natuurlijk moest er 
nog gefourageerd worden. De eerste voorbereidingen 
voor ons vertrek uit Wellerlooi moesten alweer worden 
getroffen. We zijn de CT-mobiel langzaam weer mobiel 
aan het maken: inruimen, tafels inklappen, koelkast leeg, 
kast inruimen, stoelen vastsnoeren, beschermingsplaten 
erin, en in de loop van de dag haalden we links en rechts 
de meeste pionierbalken op die we in de CT trailer kwijt 
kunnen.  In de loop van de middag arriveerde Jan van 
Roode , onze onvolprezen vrachtwagenchauffeur. Met 
technisch vernuft en kennis wist hij de CT mobiel weer van 
z’n plek te krijgen, wat nog wel een lastig klusje was. Voor 
je het weet graaft zo’n vrachtwagen zich vast in het zand, 
en dan hebben we wel een probleempje. Maar zo’n klus 
kun je aan Jan wel overlaten: dat kwam allemaal goed. 
We hebben onze tentjes vast afgebroken en slapen een 
nachtje in de sporthal, dat scheelt weer tentjes afbreken 
morgen. Er moest nog wat patat gehaald worden voor 
de Kabouters en de Welpen. En er werden nog wat 
smultafels gebouwd waar ook nog wat patat voor nodig 
is, dus de snackbar doet uitstekende zaken. Vervolgens 
hebben alle speltakken natuurlijk hun eigen afsluiting: 
bonte avond, kampvuur. Een en al gezelligheid. En er 
zijn erbij die het laatste nachtje een heeel kort nachtje 
maken. Wij in elk geval wel, want morgenochtend is het 
weer heel vroeg dag. We maken alvast een begin met het 
inladen van de trailer met de eerste rekken en tenten, 
want de meeste speltakken breken al een aantal tenten 
af, om gezamenlijk in een grote tent te slapen. 
Kortom: de laatste etappe !
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Wist je dat?Kabouters
• Frederique altijd in is voor een knuffel
• Dimphy is heel goed in troosten?
• Tarah altijd heel enthousiast is?
• Milou heel vrijgevig is en je altijd dingen mag lenen?
• Yasmijn heel beschermend is naar de andere kinderen?
• Lotta altijd paraat staat?
• Britta er altijd is voor iedereen?
• Pien een goede avonturier is?
• Isis heel mooi haar kan maken bij anderen?
• Ksenia heel erg lief is, ook tegen mensen die ze niet 

kent?
• Taisia ontzettend kan kletsen?
• Sarah heel leuk kan vloggen (en het ook graag doet)?
• Rosa met iedereen bevriend is?
• Salome een ontzettend leuke lach heeft?
• Fatima-Anna over iedereen heel complimenteus is?
• Lexi veel dapperder is dan ze denkt dat ze is?
• Livia altijd heel erg vrolijk is?
• Claudia altijd klaar staat voor iedereen, kinderen en 

leiding?
• Marijn heel erg goed kinderen kan helpen met het 

leren van hun tekst?
• Jan zich goed staande heeft gehouden in dit meidenhol?
• Lonneke zo goed binnen het leidingteam past dat het 

net is alsof ze al jaren kabouterleiding is?
• Lara alle kabouters en het leidingteam heel erg gaat 

missen?

Wie is de slimste Gids?
Vanochtend zijn we eindelijk een keertje niet zo vroeg 
opgestaan: pas om 9.00 werden we gewekt. Dat was wel 
lekker, omdat het natuurlijk door de soos wel een beetje 
laat was geworden. We zijn na het ontbijt meteen verder 
gegaan met de thema afsluiting: een Slimste mens quiz 
met allemaal (best lastige) vragen over wat er deze week 
is gebeurd. Daarna moesten we helaas het kampterrein 
gaan afbouwen, de week is echt snel voorbij gegaan. 
De tenten moesten opgedoekt worden, de keukens 

afgebroken en 
alle prulletjes 
opgeruimd. Twee 
tenten blijven 
staan: één voor 
de gidsen om in 
te slapen en één 
voor de leiding. 
Dat kunnen wij 

dan nog zaterdagochtend opruimen en dan zijn we 
al weer helemaal klaar. Maar eerst vanavond nog een 
smultafel met de verkenners! Daarop waren allemaal 
mooie tekeningen gemaakt door de leiding. Dan 
morgenochend heel vroeg op voor de vrachtwagen en 
de bus en dan daarna lekker zwemmen zodat we schoon 
aankomen op scouting.

Petrus leeft!
Hallo, daar zijn we weer met de avonturen van de zaterdagwelpen. 
Gisteravond was het erg gezellig op de soos. Alle welpen waren mooi gekleed en hadden de stoerste kapsels. Ook was het 
heel leuk om iedereen weer te zien. Toen we na de soos naar bed wilden,stond daar opeens het CT klaar met de busjes 
om ons op nachttocht te brengen. Alleen bleek het geen gewone nachttocht te zijn, maar werden we geblinddoekt. We 
werden weggebracht naar een plek en moesten vanaf daar de weg 
terug vinden zonder kaart of telefoon! Natuurlijk duurde dit wel 
even, maar gelukkig stond er een lekkere kop warme chocomel voor 
ons klaar toen we thuis kwamen. Ook vonden we nog de tweede 
arm van Petrus Ogel! Nu hebben we alleen nog zijn lichaam nodig 
en dan is hij compleet. Vanochtend hebben we lekker uitgeslapen 
nadat we gister dus pas zo laat in bed lagen. Na het ontbijt zijn we al 
onze spullen gaan opruimen zodat we vanmiddag bij het inladen al 
het grootste deel klaar hebben en we morgen sneller weg kunnen. 
Bij de lunch lag er ineens een brief op ons te wachten waarin stond 
dat we een Zweeds renspel moesten doen. Bij dit Zweeds renspel 
lagen er allemaal vragen op briefjes over het veld met nummers 
erop. Wij moesten steeds het goede nummer zoeken en dan bij de leiding tafel het antwoord komen geven. Als het 
antwoord goed was mochten we naar de volgende vraag en anders moesten we nog een keertje terug. Toen we klaar 
waren vonden we het lichaam en nu is Petrus Ogel compleet! Ook lag er een brief bij met een spreuk erop zodat we Petrus 
hopelijk weer tot leven konden wekken. Deze spreuk was wel gevaarlijk stond er, dus moesten we na het uitspreken op 
veilige afstand gaan staan, zodat we zelf niet vervloekt zouden raken. Nadat we Petrus in elkaar hadden gezet, de spreuk 
hadden uitgesproken en op een veilige afstand waren gaan staan. Kregen we opeens een telefoontje van een onbekend 
nummer; het was Petrus!!! Hij was ontzettend in de war en was wakker geworden in Irrland (waar we z’n hoofd hebben 
gevonden). Hij was ons heel erg dankbaar dat wij hem hebben geholpen en weer tot leven hebben gewekt. Dit betekent 
dus ook voor ons dat we niet vervloekt zijn!

Susan neemt afscheid...
Als kind uit een scoutinghuwelijk kon ik natuurlijk niet 
anders dan op zevenjarige leeftijd op Scouting gaan. Ik 
hield niet van balspellen, niet van snelheidsspellen en ik 
werd altijd zenuwachtig van Blikkietrap, maar toch vond 
ik het leuk en bleef ik lid tot ik pivo was. Daarna werd het 
pas echt leuk want ik werd leiding! Een jaar of vijf (?) als 
beverleiding, een halfjaartje Welpenleiding en daarna 
9 jaar gidsenleiding. Afgelopen jaar voelde ik dat het 
mooi geweest was. Je wilt wel eens wat anders doen op je 
woensdagavond en in al dat regelen gaat toch ook wel veel 
tijd zitten... Na 20 kampen waarvan 10 als leiding besloot 
ik dat ik ging stoppen als leiding. En dan. Ben je op kamp 
en voel je de kampsfeer: die gekke en lieve kinderen met 
allemaal hun eigen karakter, het geregel, het buiten 
zijn, de spellen, maar bovenal zo veel fijne mensen om 
je heen. Want dat is uiteindelijk waarom ik al die tijd 
op scouting heb gezeten: die kinderen, de medeleiding 
en mijn vrienden. Op de een of andere manier trekt 
scouting mensen aan die ontzettend gezellig, handig, 
behulpzaam, actief, grappig en mooi zijn. Het is een 
perfecte mix van een stelletje mafkezen die elkaar (bijna 
;)) altijd mooi aanvullen. Wat je met al die kwaliteiten bij 
elkaar kunt klaarspelen en organiseren, het is prachtig. 
Ik ben dankbaar voor de kampen die ik als kind heb 
meegemaakt, de gezellige draaiavonden als leiding, de 
eerlijkheid van menigeen, de grappige anekdotes, de 
hechte vriendschappen, mijn eigen ontwikkeling. Ik heb 
met volle teugen genoten dit kamp en ik ga jullie missen! 
Bedankt voor alles :)

Liefs, Susan 

Britta’s kapperscorner
Britta van de Kabouters is een fantastische kapster. 
Vlechten, staartjes of krullen: ze draait er haar hand niet 
voor om. Meld je bij de kabouterleiding voor een mooie 
nieuwe coupe!

today’s Column
Zo tegen het eind van zo´n kampweek begint alles een 
beetje te jeuken. Je nagels zijn vies en moeten nodig 
in de soda, je vocabulaire is er bepaald niet op vooruit 
gegaan en het gras tussen je tenen is toe aan een 
maaibeurt. Douchen is geen dagelijkse bezigheid meer 
en je begint toch aardig uit te zien naar het zwembad in 
Duitsland. Lekker even poedelen en stinkend naar gloor 
het zwembad verlaten. Verder gaat alles goed hoor. De 
stemming is eigenlijk nog onverwacht goed en buiten 
een enkele explosie gaat iedereen nog voor elkaar door 
het vuur. Het enige probleem is dat (bijna) iedereen 
een beetje begint te “veraardappelen”. Je kent dat wel, 
de kamperende onderdelen beginnen een beetje naar 
een natte tent te stinken en de geluksvogels die in 
een huis mogen logeren kunnen in de ongelooflijke 
bende die in alle kamers heerst, niets meer vinden. De 
overgebleven onderbroeken blijken toch al gebruikt te 
zijn en door verkeerde inkoop van brood eten ze iedere 

dag wentelteefjes. Gelukkig is het vrijdag! Bij het CT 
gaat het niet veel anders. Het eten van een uitsmijter 
iedere ochtend begint alle mannen behoorlijk de keel 
uit te hangen maar niemand wil dat zeggen. Er worden 
nog eens extra eieren ingekocht want morgenochtend 
hebben we Jan, de chauffeur van de Nebig trailer, er ook 
bij en het is de eer te na om ook dan een goede uitsmijter 
aan te bieden. Drie plakken ontbijtspek en twee eieren. 
Nog twee dagen en dan gewoon weer een boterham met 
jam of pindakaas. Op naar het kamp van 2020.

spreuk van de dag:

Pas wanneer het schip vergaat 

kun je zien wie kan zwemmen.
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Het bleef nog lang onrustig tijdens de disco!
De soos is altijd al een hoogte punt van het zomerkamp geweest, zo ook dit jaar. Een avond waar op iedereen zijn beste 
lakense pak aan heeft getrokken en voorzichtig (of iets minder voorzichtig) een dansje waagt op de dansvloer. Ook was 
het een avond waar Cupido weer zijn pijlen afschoot op de prille liefdes die er zijn. Een betere afsluiting kunnen we haast 
niet wensen!

De tijd vliegt voorbij...
Elk jaar verbazen wij ons weer over hoe snel zo een week 
kamp gaan. 2x knipperen in je ogen en je bent alweer op 
de vrijdag. Vandaag moeten we dus ook weer afbouwen. 
Gezien de vermoeidheid gaat dat niet erg snel, maar dan 
geeft niet. Gestaag worden tent voor tent, en paal voor 
paal naar beneden gehaald. Alles op karren zetten, maar 
de benodigde spulletjes voor de bonte avond wel laten 
staan. Gister avond en vanochtend hebben wij de laatste 
2 challenges gedaan. Alle poppetjes zijn geëlimineerd, 
maar we weten nog niet wie de grote winnaar zal zijn 
van exploditie amsterdam 2019. De stemmen moeten 
immers nog geteld worden. Wel weten we dat het een 
ontzettend tof spel was, dat veel in zich had. Spannende 
momenten, cliffhangers, de samensmelting, teamwork 
en challenges. Toch kan er maar 1 de winnaar zijn... Dit 
horen jullie zaterdag op scouting

Vanavond gaan we nog een laatste avond samen 
barbecueën, en kijken we terug op een zeer geslaagd 
kamp. Laat zal het niet gaan worden, eerder vroeg!!!! 
Morgen ochtend(heel vroeg) de laatste spullen pakken 
en snel traditioneel naar het zwembad toe. @ explos.... 
Wat zijn jullie een toffe en hechte groep. Amper gedoe, 
en veel respect naar elkaar. Wij hebben genoten van jullie 
inzet, samenwerking, domme grappen, samenhorigheid 
en inzet. Bedankt hiervoor!!!! Wij pinken morgen met 
heimwee en traantje weg, en kijken uit naar volgend jaar

Bedankt voor 
dit fantastische 

zomerkamp! Wij 
wensen iedereen 

een fijne vakantie!
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Een weekje kamp met welp Sanders, Hendrik en Franz-Jozef 

Waar gaan we eigenlijk 
heen?

Het zomerkamp is voorbij en dit betekent dat we 
direct beginnen met het volgende zomerkamp. 
De terreinen en blokhutten zijn reeds geboekt en 
ondanks dat de omgeving voor vele niet helemaal 
onbekend is, zijn we al weer een keertje in de auto 
gesprongen om te kijken of het bos aldaar nog steeds 
bos is. Raad jij waar we heen gaan? Mail je inzending 
naar windetip@scoutingoost1.nl

Chauffeur Jan 
BEDANKT!

Jan, onze chauffeur van NEBIG, rijdt inmiddels al enkele jaren 
met veel enthousiasme de hele Scouting karavaan met de trailer 
op zomerkamp. Onverstoorbaar manouvreert hij zijn wagen over 
bospaden en kleine dorpjes. Maar bovenal is Jan ook nog eens 
een hele geschikte kerel. Mocht u hem eerdaags tegen komen op 
een van Neerlands rijkwegen? 3 maal toeteren aub!
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Het was weer een feest
Zo dat was het. Lege flessen terug naar Lidl en andere 
supertoko’s, afscheid genomen van Leentje (van de Lidl) 
alle vrachtwagens vol en de bussen bijna. Nog even 
naar Goch (D) om af te spoelen 
in het plaatselijke zwembad 
een patatje met mayo en dan 
de bus in om via Nijmegen 
richting Amsterdam te rijden. 
Eenmaal daar aangekomen 
kampsluiting, iedereen een 
kampkrant, de leiding een 
cadeautje, een smulprakkie van 
het stichtingsbestuur en dan naar huis. Thuis onder het 
vertellen van de avonturen van pure uitputting in slaap 
vallen en dan lekker toe gedekt worden. Het was weer 
een feest dat zomerkamp. Bij leven en welzijn volgend 
jaar weer……!

Agenda:
•  3 september start Welpen dinsd en Verkenners
•  4 september start draaiavond Gidsen
•  5 september start  draaiavond Kabouters en Explorers
•  7 september start draaiavond Welpen zaterdag
•  8 september Open dag

today’s Column

De laatste loodjes...
Zaterdagochtend: na een zeer korte nachtrust worden we vroeg wakker en proberen we gezamenlijk nog even de laatste 
uitsmijter van deze week te nuttigen. Dank, Jaap, voor jouw ongeëvenaarde kookkunsten. Waarna het harde werken echt 
begint: de laatste tenten van de kampterreinen wegrijden, de laatste bagage en de laatste rekken met spelmateriaal: 
allemaal pendelen van de kampterreinen naar ’t Luukske. En daar de vrachtwagen in. We hebben nog maar één bus, 
want de huurbusjes moesten we gisterenmiddag al inleveren. Dus die ene bus heeft het druk. Aangezien we niemand 
hebben gevonden die de bus met aanhanger terug kon rijden, gaan Huub en Dave ’t samen zelf doen. Komt goed: ze 
hebben goed geslapen en die zijn wel wat gewend. Uiteindelijk rijdt Jan met de vrachtwagen keurig op tijd het terrein 
af, en vertrekt de karavaan naar Amsterdam. De bussen arriveren op tijd en iedereen stapt in, waarna we vertrekken naar 
Goch. Hier gaan we nog even heerlijk zwemmen, eten we nog even een patatje, om daarna schoon, fris en zeer vermoeid 
naar de Kruislaan te rijden. Het was een geweldige week. Het C.T. heeft genoten van jullie allemaal: de kinderen en de 
leiding. Het was een plezier om jullie te mogen ondersteunen. Jullie wisten de week weer tot een groot succes te maken. 
Iedereen heel erg bedankt en wat ons betreft : tot volgend jaar!

Liefs,
Jullie C.T.

spreuk van de dag:

Iemand die met beide 
benen op de grond staat, 
komt geen stap verder.
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Altijd op de hoogte van het laatste nieuws?
Volg ons op www.scoutingoost1.nl en Facebook

We gaan verbouwen!!

LET OP! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. 

P.H. Kuijper en Zonen
Makelaardij B.V.
Aannemerij B.V.
Installatietechniek B.V.

Verbouw - Renovatie
Totaalonderhoud en Vastgoedbeheer

www.phk.nl   020 - 66 31 651
H.J.E. Wenckebachweg 75 Amsterdam

Het is zover! Binnenkort wordt ons tweede gebouw 
onder handen genomen en gerenoveerd. U weet wel, dat 
gebouw dat af en toe al riep om een likje verf hier of daar. 
Direct na de vakantie gaat de aannemer aan de slag. Dit 
betekent ook dat we de eerste 4 maanden van het nieuwe 
seizoen creatief met de overige ruimte om moeten gaan. 
Maar aan het einde van de tunnel is er licht: het wordt 
daarna natuurlijk genieten van een prachtig gebouw! 
Naast wat hoognodige bouwkundige ingrepen krijgen we 
ook meer ramen, zodat we de buitenwereld beter kunnen 
bekijken. Een nieuwe keuken, een nieuwe vloer en nieuwe 
toiletten behoren ook tot het afgesproken feestpakket.  

Nadeel van een dergelijke ingreep is dat het natuurlijk 
ook geld kost. Een redelijk deel hebben wij natuurlijk 
bij elkaar gespaard, helaas is dit alleen niet genoeg. 

Omdat we niet wederom bij onze bekende suikeroom 
aan willen kloppen hierbij ook een verzoek aan u.  

De Stichting Scouting Oost 1 gaat namelijk een 
obligatielening uitschrijven. Over de precieze bedragen 
en overige informatie kunt u later elders meer lezen. Het 
zaadje is in ieder geval gepland en denk er alstublieft 
even over na. Mocht dit niet geheel voor u weggelegd 
zijn, dan zijn wij uiteraard meer dan gelukkig met een 
voor u passende bijdrage op de rekening van Scouting 
Oost 1: NL49INGB0004003201.
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