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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
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Van de 
redactie

Colofon:
Redactieadres:
Scouting Oost 1
p/a VV Vilsteren
“Ons mik punt”
Siegersteeg 2F 
7734 PG Vilsteren

Eindredactie:
Rik de Baat

Fourage & facilitaire dienst:
Jaap Hagens

Verslaggevers:
Lucien Scheers 
Jaap Hagens 
Huub Somers 
Dave Goemans 
Alle leden en leiding

Website & Photo-editor:
Dave Goemans

Webmaster en 24/7 helpdesk:
Floris Jansen

Logistiek:
Lucien Scheers

Kopiëerwerk:
“Jouw Print Shop” Ommen en            
Luciën Scheers

Oplage:
160 stuks

De kampkrant is een éénmalige uitgave 
van het Coördinatie Team ©

Met gepaste trots presenteren wij u de Kampkrant 2020. In alle 
opzichten een bijzonder en uitzonderlijk kamp en een speciale uitgave. 
Een kamp dat geheel in het teken van Corona totaal anders dan 
gebruikelijk is. Geen groepsactiviteiten, geen disco, geen groepsspel, 
geen groepskampvuur, geen hike, geen spooktocht. Wat blijft er dan 
nog over vraagt u zich misschien af . Nou: laat dat maar aan de stafleden 
van onze club over. Die hebben ondanks alle beperkingen een geweldig 
kampprogramma voorbereid voor elke speltak. Er gebeurde deze week 
van alles. Er werd met kano’s gevaren, er waren spannende momenten, 
er waren leuke thema’s. Verspreid over 7 locaties , inclusief het CT,  was 
iedereen in z’n eigen bubbel druk bezig. Binnen de bubbel kon er veel, 
maar niemand mocht de bubbel in of uit. Wij van het CT mochten 
ondersteunen. Met boodschappen doen, een kampkrant en een aantal 
on-line activiteiten. Vanuit de sportkantine was het misschien minder 
hectisch, maar zeker niet minder gezellig. Een unieke uitgave en een 
uniek kamp dus. Korter dan anders, maar minstens zo intensief en 
minstens zo leuk. Wij hebben genoten van het enthousiasme van alle 
leden en de leiding. En we zijn er trots op daar verslag van te mogen 
doen aan u. We weten zeker dat u deze kampkrant-editie met veel 
plezier zult lezen. Als dat met net zo veel plezier is als wij hadden tijdens 
het maken, dan is onze opzet geslaagd! Wij willen iedereen bedanken 
die aan deze heerlijke week heeft bijgedragen. Wij wensen iedereen in 
elk geval een fijne en vooral gezonde vakantie !  Tot volgend jaar!

Zomerkamp 2020                           
Ommen - Vilsteren - Dalfsen
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Welpen zaterdag

Welpen dinsdag

Verkenners

Explorers

Coördinatie Team

Gidsen

Kabouters
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In de spotlight:
De dagelijkse column
Een schrijver van 
columns is eigenlijk 
een gemeen 
zolderkamertjesauteur. 
Hij kan zonder mankeren 
met modder gooien en 
de gemeenste verhalen 
over je neer laten dalen. 
Nou ben ik persoonlijk 
niet zo’n gifspuiter 
en zal ook deze week 
weer proberen een leuk 

verhaaltje in de kampkrant te laten afdalen. Vandaag de 
eerste. Je treft het aan op een van de volgende pagina’s. Veel 
leesplezier.

Corona-dashboard:

Het weerbericht:

Anders dan de afgelopen jaren hebben we dit jaar 
geen temperaturen die ver boven de 30 graden 
zitten.  Maar hebben we te maken met buien, de een 
zwaarder dan de ander. Onder het mom van: “slecht 
weer bestaat niet, maar slechte kleding wel”  hebben 
we het maar mooi getroffen met het weer. Door de 
regenval mochten de boeren weer het land sproeien 
met oppervlakte water en wij mochten kampvuur 
maken. Iedereen blij dachten we dan maar.
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Jan aangehouden...
Onze chauffeur Jan kwam vrijdagavond met 
de vrachtwagen de ring van Amsterdam af 
gereden op afslag Watergraafsmeer. Bij de 
stoplichten aangekomen zag hij de motoragent 
al in z’n ooghoek. Bij het volgende stoplicht op de 
Middenweg, zat de motoragent al voor ‘m, en voor 
ie het wist kreeg hij het sein “volgen!”…. Tja, wat doe 
je dan ? Er zit weinig anders op dan te volgen. De 
motoragent liet ‘m rechts af de Kruislaan op slaan , 
waar een grootscheepse controle gaande was. Jan 
moest de vrachtwagen stilzetten, en toen pas zag hij 
Rik, Dave en Lucien gierend van het lachen bij het 
hek…
Tja: Rik had even wat geregeld !

Kwartiermakers gaan 
vrijdag al:

Om de aankomst van alle leiding in goede banen te 
leiden zijn deze drie toppers op vrijdag al vertrokken. 
Huub, Jaap en Jorn begonnen vroeg met alle fourage 
om vervolgens met de volgepakte NEBIG bus naar 
Vilsteren te rijden. Alle handenwas stations stonden 
klaar voor gebruik, karren met materiaal bij de 
blokhutten en zelfs het onderkomen van het C.T. was 
helemaal ingericht en operationeel. Ondertussen 
werd de vrachtwagen in Amsterdam geladen. Alles 
paste maar weer net!  

Trekgewicht...
Toch maar eens uitgezocht welke aanhanger door 
welke bus of auto mag worden getrokken. De ene 
aanhanger weegt leeg al bijna 1100kg en de ander 
ruim 1600 kg. De bus mag maar 2000 kg trekken, 
dus we hebben langs de snelweg maar even snel 
getest of er niet teveel aan de trekhaak hing…. We 
mochten verder!

Studio Vilsteren...
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Zaterdag
Het is natuurlijk allemaal een beetje wennen en aanpassen… Vrijdag zijn Huub, Jaap en Jorn, na het doen van 
een berg boodschappen bij de Jumbo naar Vilsteren vertrokken. Dit jaar is de CT trailer helaas niet mee: daar 
kun je geen 1,5mtr afstand houden natuurlijk. Dus is het CT ingekwartierd in de sportkantine van  VV Vilsteren. 
Ruim, groot en prima geschikt natuurlijk. Huub heeft al wegwijsbordjes opgehangen (vanaf de afrit Dalfsen), 
er is een antenne geplaats voor de mobilofoons, alle laptops zijn geïnstalleerd, net als de kleurenprinter. We 
hebben maar twee busjes, want echt pendelen hoeven we dit jaar niet. De vrachtwagen werd vrijdagavond 
volgeladen (met maar 20 rolcontainers, want alle kinderen nemen hun eigen bagage mee!) , en 40 fietsen (dat 
ging nog maar net). Pionierbalken hebben we geleend bij de scouting Dalfsen, en zelf hoeven we er dus maar 
een paar mee te nemen. Daarvoor mochten we gelukkig de aanhanger van Bert weer lenen!

Om 08.00 hr vertrokken we vanaf de Kruislaan. Eerst natuurlijk even officieel openen met toespraakje van Ed, 
en omdat Lara jarig is mag zij de vlag hijsen ! Dan gaat de karavaan op pad:  een dikke vrachtwagen van Nebig, 
een dikke Range Rover met aanhanger en een Volkswagen Golf met een dikke chauffeur….. Als we om 10.00hr 
in Vilsteren aankomen beginnen we gelijk met uitladen en pendelen van spullen naar de kampterreinen. 
Om 14.00hr komen de eerste stafleden binnendruppelen, die vervolgens een voor een vertrekken naar hun 
kampterrein om daar in hun “kampbubbel” te duiken. Conform de regels van het RIVM komen ze daar de 
komende week niet meer uit. En wij komen er niet in Fourage zullen we moeten afzetten bij de ingang van hun 
terrein, en dan kunnen we misschien even zwaaien, maar meer contact zal er niet zijn.
Gelukkig kan men on-line z’n kampverslag en fouragelijst inleveren. Dus als CT gaan we ons wel vermaken. 
Boodschappen, water, kampkrant, dagelijks journaal. Genoeg te doen hoor.
Nu even informeel: kaasje (lekker: van de Alexanderhoeve Diemen, met dank aan Dave) en een wijntje of een 
pilsje (met dank aan Piet van Elsa’s) en straks naar de Chinees!

Coördinatie team duikt in zijn bubbel

Fiets Bikkels...
Jan en Anne-Linde zijn om 07.30 hr vanuit 
Amsterdam vertrokken op de racefiets. Regen 
of geen regen, gewoon knallen. Nu zijn ze wel 
flink geoefende wielrenners, maar toch. Vanuit 
Amsterdam naar Vilsteren is toch wel een eindje. 
Voor twaalven waren ze al in Vilsteren! Gewoon 
keihard doorgetrapt dus. Een gemiddelde (!) van 26,6 
km is best heel hard ! Top prestatie ! Verderop leest u 
een uitgebreid reisverslag.

Wist je dat? Verkenners

- Wij de mooiste kampBUBBEL hebben met mooie 
verlichting?
- We een eigen handenwas-station hebbben bij de 
ingang van onze BUBBEL?
- De eerste teek van de week al gespot is?
- We zin hebben in morgenochtend?
- Er helaas ook dit jaar weer rubber-etende mieren 
op het terrein lopen?
- BUBBELblaas heeeeeeel belangrijk is?
- De verkenners meermaals hebben gevraagd of er 
stopcontacten  aanwezig zijn in het bos?
- Er gevraagd is of er genoeg bomen zijn op de 
kamplocatie om een hangmat op te hangen?

Spreuk van de dag:
Sommige mensen verdwalen liever dan dat zede weg vragen
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Bloedstollend verslag 
Kabouters?

Hier het bloedstollende verslag van de 
Kabouterleiding. Na een lange, maar gezellige 
autorit vanaf Amsterdam (waar we op de N340 nog 
10 minuten stil stonden voor een colonne van de 
relboeren) kwamen we aan bij de VV Vilsteren om 
de sleutel van ons huisje in ontvangst te nemen. 
Dat liep toch weer iets anders; wij konden gezellig 
bij Brasserie Tante Pos in Ommen gaan lunchen en 
onze sleutel werd super de luxe bij ons afgeleverd. 

Na een heerlijke lunch kwamen we aan bij het huisje, 
waar we bijna het gevoel hadden in de weg te lopen 
omdat de Van Pallandtgroep hun kampspullen 
aan het klaarzetten waren... maar goed dat we hier 
niet nu al met 17 kinderen zijn! Net op tijd hebben 
we de partytent omhoog geknald, want nu zitten 
we gezellig onder het getik van de regen aan een 
welverdiend colaatje en de heerlijke muffins van Lara 
(gefeliciteerd!). Nu nog even het huisje wat verder 
inrichten voordat we aan de broodjes shoarma (bíjna 
zonder broodjes) gaan en vanavond zal het vást 
erg gezellig worden met ons viertjes. Uiteindelijk 
natuurlijk vroeg ons bed in, want we kunnen 
niet wachten op morgen, om ons Kabouterkamp 
(letterlijk?) te starten!
Liefs, Saar, Lonneke, Claudia en Marijn (en Claire in 
gedachten!)

Verkenner zomerkamp begon dit jaar op de 
pittoreske parkeerplaats Willemsbos aan de 
A28, waar we de verplichte gezondheidscheck 
telefonisch hebben uitgevoerd bij de Verkennertjes. 
Vervolgens is de leiding vertrokken richting het 
kampterrein waar zij de eerste stappen hebben 
ondernomen om wederom een fenomenaal kamp 
te verzorgen! Na een groet en verjaardagswens voor 
lieve Lara (op afstand) is de kampBUBBEL officieel 
opgeblazen en betreden. Voor het eerst sinds 
mensenheugenis hadden wij daadwerkelijk de tijd 
om het terrein mooi en netjes aan te kleden zonder 
de aanwezigheid van achtergrondgeluiden als “mijn 
luchtbed is lek…”, “hoe maak je een mastworp??” en 
“mama is vergeten mijn regenjas in te pakken!” wat 
erg onwennig voelt. Gelukkig sluiten de verkenners 
morgenochtend al aan, het is veel te rustig in 
het bos! Zoals verwacht houdt de hemel het niet 
helemaal droog vandaag, waardoor we in ieder geval 

gegarandeerd zijn van een veilig kampvuur de rest 
van de week! De verkennerstaf gaat zo lekker een 
hapje eten en zodra het donker wordt vroeg onder 
de wol! Het schijnt dat het nog een zware week gaat 
worden….. We zijn benieuwd!

Rustig begin voor de 
Verkennerstaf.

Lara is (alweer) 25 
geworden!

Ons aller Lara is jarig! Ze houdt niet echt van ouder worden, en dus wordt ze gewoon weer 25. Of was het nou 
31? Op kamp jarig zijn is natuurlijk speciaal. Zo mag je niet alleen de vlag hijsen in Amsterdam maar wordt er 
ook de hele dag voor je gezongen. Dit jaar even geen verjaardagsknuffels en kussen. Velen hadden een kaartje 
gemaakt en in het bos hingen zomaar opeens al vlaggetjes om deze dag toch nog een beetje aan te kleden. 
Lara had voor iedereen muffins gebakken deze kwamen met een flauwe maar toch zeer geestig mopje goed 
terrecht en ze waren nog lekker ook! Één ding is zeker volgend zomerkamp is ze niet jarig en kan ze ongemerkt 
32 worden. 
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Zaterdag

Wist je dat?Kabouters

- we heerlijke muffins hebben gekregen van Lara. 
Warm hè? Hahaha!
- de groep van Scouting Van Pallandt de hele 
zaterdag nog in het explogebouw is geweest?
- we de partytent in een recordtempo hebben 
opgezet.
- Lonneke en Claudia nu al de slappe lach hebben en 
overal over struikelen?

Elk nadeel heb z’n voordeel heb een wijs meneer 
ooit gezegd. Dat is iets wat we ons geënterde keer 
lieten zeggen. Door de speciale omstandigheden 
moest de leiding op eigen gelegenheid naar 
het kampterrein komen. Als je dan lid bent van 
een studentenwielrenvereniging, is er natuurlijk 
maar één optie mogelijk: op de fiets! Wat begon 
als een gedurfd plan (hoewel 120 kilometer niet 
echt een mega afstand is in wielerland), werd ook 
zeker zo ontvangen. De medeleiding reageerde 
lacherig en vroegen of we gek waren. Toen we de 
weersverwachting zagen vroegen we ons dat toch 
ook even af. Toch was de geest het sterkst en werd er 
om 07:32 weggefietst uit de Watergraafsmeer. Niet 

veel later gingen we 
via Muiden de brug 
richting Almere op. 
De wind was ons, 
hoewel zeer sterk, 
goed gezind. Vol in 
de rug toen we de 
dijk net na Almere 
opstuurden. Niet veel 
later werd de dijk 
verruilt voor een smal 
bospad die enkele 
tientallen kilometers 
lang gevolgd werd. 
Oppassen was het 
voor laaghangende 

takken en gaten in de weg. Uit het bos gereden 
kwam de brug bij Elburg langzaam in beeld. Voor 
wie nog nooit in Elburg is geweest (net zoals wij 
overigens) is het zeker het bezoeken waard, het 
ziet er prachtig uit. Hoewel het gevoel in de benen 
de prettige ervaring langzaam deed verminderen, 
werd er stevig gekoerst richting Zwolle. Net na 
Zwolle kregen we wel even volle poerie de wind 
in het gezicht. Het was voor de eerste keer tegen, 
dus we mochten niet klagen. Toen Zwolle uit het 
zicht verdwenen was kwam Dalfsen langzaamaan 
dichterbij. Wat betekende dat ook Vilsteren niet 
meer ver kon zijn. Hoewel ik (Jan) wel moet toegeven 
dat Vilsteren volgens m’n onderrug net een stukje te 
ver was. Vooral Anne-linde had er nog veel zin in op 
dat moment. Gelukkig duurde het niet lang voordat 
we De Klomp in beeld zagen komen. Eenmaal 
neergestreken ging de lunch er in rap tempo in! 
Helaas hadden we slechts onze wielerkleding bij de 
hand en was de wind er niet minder op geworden. 
120 kilometer in 4 uur tijd gaat je dus wel in de koude 
kleren zitten! Via een veldrit naar de blokhut en het 
kampterrein doken we vervolgens onze bubbel in. 
Vrijdag moeten we weer terug...

Fiets Bikkels deel II

In de 
spotlight...

Big City, You’re so Pretty
Ik weet niet of je wel eens in de CT-truck geweest 
bent, maar eigenlijk is het maar een zeer beperkte 
ruimte waar het CT een groot deel van haar tijd 
doorbrengt om eraan te werken dat alle scouts het 
tijdens zomerkamp naar hun zin te hebben. Hike’s 
worden er te uit en te na bekeken en gecheckt op 
eventuele fouten, foeragelijsten worden bekeken en 
de fameuze kampkrant wordt er gemaakt. Iedereen 
heeft zo zijn eigen plekkie en de afspraak is dat er 
niet gerookt mag worden. S ’Avonds wordt er nog wel 
eens een biertje gedronken met een bitterballetje 
uit de airfryer. Om voor wat afleiding te zorgen is 
er een TV en is er een geluidsinstallatie. Vooral die 
laatste is veel in gebruik en de meest ongebruikelijke 
muziek schalmt via de radio of via Spotify regelmatig 
uit de speakers. Het gaat van de meest verfomfaaide 
baggermuziek tot de oude hits uit de jaren 60 en 70. 
Maar eigenlijk hoort het CT de muziek amper en is 
er buiten zo af en toe een meezinger, geen enkele 
reactie op de muziek. Uitzondering is het lied van 
Tol Hanse,   “Big City”. Regelmatig komt dat nummer 
langs en als door een wesp gestoken komen alle CT-
ers tot leven en gaan spontaan de polonaise lopen. 

De CT-truck schudt op zijn grondvesten en verandert 
opslag in een kleine feestzaal. Het enige wat 
ontbreekt zijn de slingers. Big City, you’r so pretty. 
Onder invloed van het grote corona-probleem is dit 
jaar echter alles anders. We zitten met z’n vijven in 
de kantine van de plaatselijke voetbalclub en de CT-
truck staat in Opmeer te wachten op betere tijden. 
Onze nachtrust genieten we in de kleedkamers van 
de club. Zoals iedereen weet heeft ieder nadeel een 
voordeel. We slapen allemaal apart en diegene die 
snurkt heeft daar alleen zelf last van. Lekker rustig 
voor de niet-snurkers.
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De roedel  van 
Marianne

Hallo allemaal en welkom bij de avonturen van de 
Zaterdag Welpen(leiding)!
Wij begonnen onze week al vanmiddag, toen we 
alvast naar het terrein gingen. Terwijl Daan op eigen 
houtje richting Dalfsen reisde, reden Marianne, 
Martin en Sven gezellig naar onze blokhut. Het 
was wel een beetje proppen met zijn drieën; onze 

spullen pasten maar net in de achterbak en op de 
overige plekken van de achterbank. Zodra we in 
de buurt van onze eindbestemming kwam, had 
Martin een geweldig idee; zijn gitaar lag naast hem 
in zijn koffer, dus was dit een prachtig moment om 
een liedje te spelen. Enkele momenten later zagen 
we Scouting Dalfsen, waar we ook weer met Daan 
samenkwamen. Nu was het tijd om ons gebouwtje 
te verkennen en even kort te lunchen. Na de lunch 
maakten we een boodschappen uitje naar Zwolle, 
waar het helaas al gauw ging regenen. Desondanks 
was het een geslaagde middag. Om de dag goed 
voort te zetten besloten we om uit eten te gaan bij 
‘De Barones’. Met goed gevulde buik, gingen we 
terug naar onze blokhut, waar we nog de allerlaatste 
voorbereidingen hebben gedaan voordat de 
kinderen morgenochtend aankomen.

De Explo leiding kwam al vroeg aan op het 
kampterrein. Alles is natuurlijk anders dit jaar en 
we willen ons goed voorbereiden. Al het materiaal 

werd uitgepakt 
en klaar gezet. De 
slaaptenten opgezet, 
vlees koud gezet, 
alles coronaproof 
gemaakt. En toen 
begon het stoeien 
met de aggregaat. 
Hij doet het niet. 
Je doet het fout. 
Aan, uit, zit de knop 
goed? Benzine? 

Shit, we hebben het wel nodig voor ons thema. CT 
bellen dan maar. Hij doet het nog niet maar dat 
komt vast goed!  Op naar het volgende project. De 
Explo feesttent. De leiding heeft een heus festival 
terrein gebouwd, ieder met eigen tent uiteraard. 
De 5x5 overlapt de ruimte tussen de tenten en is 
een bufferzone waar we kunnen overleggen in de 
buitenlucht (en 1,5 meter afstand). En zo werd het 
‘Explodition Festival’ geboren. Met rot muziek uit 
de speakers, nootjes en een klein kaarsje werden de 
lampjes opgehangen. We dansen in de modder en 
probeerden ons bedje op te blazen (kut de aggregaat 
doet het nog steeds niet en we hebben alleen een 
elektrische pomp). Nico heen en weer naar de action 

en we kochten een handpomp. In de avond gingen 
we een hapje eten bij restaurant ‘De Klomp’. Er werd 
niet meer verwacht dan een kipsate of een burger. 
En opeens kregen we de vraag of we drie, vier of vijf 
gangen apprecieerden? Met een bubbel vooraf en of 
wij eendenlever willen? Oh...oh... we waren in een 
mega chique restaurant beland. Wij in onze scouting 
truien en modderige schoenen, excuus makend 
voor ons kloffie, kregen een amuse. Een mousse van, 
met een crumble van én afgetopt met een gelei van. 
We voelden ons de koning te rijk. Exploleiding on 
top. We doen alsof de rekening geen pijn doet, we 
gaan zo lekker op tijd slapen en hebben er zin in om 
kinderen morgen te zien!

Explodition Festival

Wist je dat? Welpen zaterdag

- Als je op de achterbank van de auto je gitaar uit de 
koffer haalt, je ineens twéé moker-grote dingen op 
de achterbank hebt?
- Je in Zwolle een heel grote boekwinkel hebt?
- Marianne daardoor afgeleid werd van het 
boodschappen doen?
- Lara’s verjaardag erg Puik was?
- Wij er helaas niet bij konden zijn?
- Het daardoor wel minder Puik was?
- Wij uiteraard wel een cadeautje verzorgd hadden?
- Wij de mop van de muffin kennen?
- Wij wel langs de Barones zijn geweest?
- Marianne tegen de auto (en de rest van de 
weggebruikers) praat?
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Zaterdag

Gidsen staf uit-eten
Wij zijn zo blij dat zomerkamp door gaat, maar 
wat een raar begin! Wij zijn nu met alle leiding 
al in Vilsteren, gezamenlijke tenten staan vast en 
nu wachten wij tot de gidsen morgen komen. Wij 
hebben er in ieder geval heel erg veel zin in! Ondanks 
dat we voorbereidingsweekeind hebben moeten 
missen, hebben wij een leuk programma klaar staan. 
Maar daarover morgen meer! Nu even genieten van 
de rust, vanavond gaan wij zelfs nog even uit eten! 

Dat doet het CT wel eens op kamp, maar wij hebben 
dat nog nooit gedaan! Nieuwe ervaring, maar een 
extra voordeeltje van zo’n bijzonder kamp ;-)  Verder 
vandaag ook nog Lara’s verjaardag gevierd met 
een heerlijke taart en leuke cadeautjes waaronder 
een “hoe-overleef-ik-mijn-eerste-gidsenkamp-als-
leiding” pakket. Met een boekje over knopen en hoe 
je goed kampvuur kan maken, maar natuurlijk ook 
chocola, toastjes, kaasjes en een emaille mok!

Wist je dat? Welpen dinsdag

- Wij echt heel goed zijn in spinnen verwijderen 
- Vivianne hier 100% niks mee te maken wil hebben
- Ons huisje zo op de UNESCO erfgoed lijst kan
- Alles lijkt alsof het uit de jaren 60 komt
- Wij helemaal geen auto geluiden horen
- Het sfeertje er goed in zit bij alle welpen-leiding
- Dit alles is, en is dit alles van doe maar luid op de 
box aanstaat

Terreinen Corona 
proof

Overeenkomstig 
de richtlijnen van 
de RIVM zijn alle 
kampterreinen 
coronaproof 
gemaakt. Bij 
de ingang van 
elk terrein staat 
desinfecterende 
gel en papieren 
handdoekjes, 
zodat bij binnen 
komst iedereen 
zijn of haar 
handen kan 
wassen. Wel 20 
seconden

Wist je dat? Gidsen

- Maud en Anna hun tent niet snapten?
- Maud haar fiets is vergeten?
- Dit haar wel een echte gids maakt?
- Lara vandaag 26 geworden is?
- Of toch niet..?
- Corine geen corona heeft?
- Anna nu al luizen heeft opgelopen uit het bos

De beste moppen zijn 
kort
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Prijsvraag..?
Hoe vaak past Lara haar tentje in de tent van Jan?

Stuur je antwoord op naar meedoeniswinnen@
scoutingoost1.nl en win een leuke prijs!

Welpen halen 
pakketje op?

JAJA daar zijn we dan. Na een heerlijk tochie in de 
auto, met knallende muziek aan, zijn we gearriveerd 
in de prachtige bossen van Vilsteren. Echter hebben 
wij ook bikkels die de hele afstand op de fiets 
hebben afgelegd! (Shout out naar Anne-Linde en 

Jan) Wij hebben 
alles  opgezet, 
klaar gezet 
en aan kant 
gemaakt, voordat 
de welpen het 
tegenovergestelde 
komen doen. 
Afbreken, 
weggooien en van 
kant maken. Wij 
zijn er klaar voor! 
Wij hebben een 
prachtig, haast 
antiek huisje, 

met een idyllisch stukje bos helemaal voor onze 
groep. Dit gaat top worden! Wij gaan zo even een 
prachtmaal kokkerellen om aan te sterken voor een 
week vol gezelligheid, gekkigheid en kampvurigheid. 
Zo dus richting de supermarkt is het plan. Alhoewel 
er wel net een belletje binnenkwamen dat wij, 
niks besteld hebbende, even een pakketje moeten 
oppikken. Ach ja zo gaan die dingen. Dus een kleine 
omweg langs het postkantoor en dan lekker kanen.

Aggregaat defect
De Explo’s namen het aggregaat mee. Op de 
kruislaan vroegen ze nog of ze moesten checken dat 
ie werkt, maar nee…. Dat was niet nodig. Doet het 
altijd !  Niet dus… Draaien wel, maar stroom leveren: 
ho maar. Gelukkig wist het CT bij Scouting Dalfsen 
nog een aggregaat te regelen!

Jumbo geplunderd
Vrijdagochtend om 08.00hr vertrokken Jaap, Marijn, Coen, Jorn, Stella, Ben Dijks en Huub naar de Jumbo op de 
Oostelijke Handelskade, alwaar ze hartelijk werden ontvangen door bedrijfsleider Jorg en z’n assistente Jennifer. 
Met fouragelijsten in de hand werd afdeling voor afdeling afgestruind en kar na kar volgeladen.  Nu zult u zich 
afvragen: waarom doen jullie de boodschappen voor de eerste dagen nog in Amsterdam ? Het antwoord is 
simpel: van deze bedrijfsleider krijgen wij zowaar een korting van 20% ! Als sponsoring! En het assortiment 
is natuurlijk ook nog eens flink groot, dus we kunnen er alles vinden. Hallo Jumbo!!! Nadat alle karren in een 
lange rij de kassa waren gepasseerd en afgerekend, vertelde de verbijsterde kassière dat ze nog nooit in haar 
leven zo’n lange kassarol had gezien !
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Zondag
Levend kamelen race

Vandaag was er een pakketje afgeleverd voor 
Vivianne. Echter bleek er iets heel raars in te zitten: 
Imoteb. Een heilig beeld uit de oude wereld van 
Egypte, deze was ooit van Ramses II. Eerst stond 
dit beeld in het Kunst Historisch Museum in New 
York. Vivianne bleek de erfgenaam van degene die 
dit beeld aan het museum had gegeven, maar wil 
er niks mee te maken hebben. Hoe zou dit komen? 
Zou ze meer weten dan wij? Bij dit beeld was een 
brief geleverd, waarin stond dat het heilig beeld 
incompleet is en wij de stukken moeten verzamelen, 
maar dit kon niet zonder het beeld. Wij hebben 

toen een altaar gebouwd voor Imoteb, waar we 
hem aanbidden en (mensen) offeren. Vervolgens 
gingen wij ons verdiepen in Egyptische cultuur en 
deden wij allemaal spelen zoals: levend kamelen-
race, mummificeren, kleurzand potjes maken en 
hiërogliefen memory. Het was leuk om per ongeluk 
Menno te offeren, maar toen kwam Anne-Linde 
hem redden, toen viel ons plan in de soep. Er werd 
ondertussen een giga domino-baan gebouwd, deze 
ging bijna helemaal in een keer om! Nu gaan we 
hout sprokkelen voor het kampvuur vanavond en dan 
genieten van heerlijke shoarma. Echt Egyptisch!

Rectificatie..?
Eerder kon u 
lezen dat Jan en 
Anne-Linde per 
race-fiets naar 
Vilsteren waren 
gekomen. Onze 
verslaggevers 
spraken over 
een gemiddelde 
snelheid van 
van 26.6 km/h 
maar volgens 
ingewijden 
moet dit naar 
boven worden 
bijgesteld, naar 

een gemiddelde van 29.8 km/h. Welke snelheid 
het nu echt was blijft in het ongewis. Het blijft een 
pokke-eind dat weten we wel zeker.

Wist je dat? Kabouters

- Saar vanmorgen écht in alle vroegte is gaan 
hardlopen?
- De oudste Kabouters hard oefenen met gids zijn 
(lees: lekker aan het puberen zijn)?
- Als je gummiberen in water doet en ze daar 
een tijdje laat zitten, je dan volgens Nina grotere 
gummiberen krijgt?
- Saar nu pas, na 12 jaar scouting, weet waar CT voor 
staat?
- Yasmijn vindt dat je in de zomervakantie niets 
hoeft te leren?
- Het twee-na-kleinste kind (Alisa) op het 
allergrootste en hoogste bed ligt?
- Lexi de kijkers van onze vlog misselijk maakt door 
de camera super wild overal heen te draaien? 
- De Kabouters een soort supergeheim toneelstuk 
aan het voorbereiden zijn waar de leiding niets van 
mag weten?
- Het de leiding zelfs niet lukt verschillende kinderen 
met verschillende middelen om te kopen voor een 
beetje informatie hierover?

Spreuk van de dag:

Hoop is optimisme 
met opgestroopte 

mouwen
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Wist je dat? Welpen dinsdag

- Er een Imoteb club is opgericht?
- Taro zijn maïskorrel opruim trauma terug zag keren 
toen het wc papier opgeruimd moest worden?
- Pașa heel hard met de nerf kan gooien?
- Taro een bloedlip kreeg?
- De welpen sinaasappels verslinden als leeuwen?
- Dani een ziek grote tak heeft weten te sprokkelen?
- Tim een nog grotere tak heeft weten te vinden?
- De leiding hier heel happy mee is?
- Vivianne Egyptisch is?
- Dit niet zo moeilijk is?
- Ons terrein heerlijk groot is?
- De welpen alleen maar binnen aan het bidden zijn?
- Jeppe heel goed kan mummificeren?
- Ata de mop van de mummi niet kende?
- Het ook best een ingewikkelde grap is?
- De oudste welpen het toch wel heel jammer vinden 
dat ze de kabouters niet zullen zien deze week?

Spelletjesavond bij de 
Kabouters

Hallo allemaal! 
Het is vandaag feest, want het kabouterkamp begint 
vandaag eindelijk! Na een gezellige spelletjesavond, 
koude nacht en een lekker gebakken eitje stond 
de kabouterleiding om 10.00 uur fris en fruitig alle 
meisjes en ouders te verwelkomen. Al snel waren 
we compleet en konden we dan echt aan het kamp 
beginnen. Na het uitleggen van een paar kampregels 
en een rondleiding door het gebouw konden de 

bedden worden opgemaakt en konden we na de 
lunch een leuk Zweeds Renspel doen op ons enorme 
terrein. Hoewel sommige groepjes een beetje extra 
motivatie nodig hadden, deed iedereen leuk mee. 
Daarna was het even chillen geblazen; rustig 
een boekje lezen op bed, tekenen of juist lekker 
buiten spelen... alles mocht!  Straks gaan we lekker 
pasta eten en nog een actief avondspel doen, 
pyjamaparade en redelijk op tijd naar bed... we 
denken dat de meeste meisjes heel lekker zullen 
slapen na deze eerste indrukken! Tot morgen!

Een jaarlijks terugkerende traditie: appeltaarten 
van mevrouw Somers, de moeder van Huub en de 
oma van Nina.  Elke speltak krijgt een overheerlijke 
appeltaart, waar we vanzelfsprekend smakelijk van 
hebben gegeten tijdens de koffie. En het CT had 
dubbel mazzel, want Maud ( de jongste dochter van 
Lucien) had heerlijke kaneelbroodjes gebakken! En 
ook die waren binnen no-time opgepeuzeld!
Mevrouw Somers en Maud: allebei heel erg bedankt!

Appeltaart van 
mevrouw Somers
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Weerwolven...
Heyhoi, het kamp van 2020 is begonnen! Toen 
we bij het kampeerterrein aankwamen zagen we 
eerst onze dixies en de stafftent. We moesten 
eerst in de partytent gaan zitten en toen werd het 

thema van dit jaar verteld en uitgelegd, namelijk: 
Weerwolven!!! Iedere dag is er een nieuw potje 
Weerwolven van Wakkerdam. 1 potje bestaat 
uit 4 “nachten” en 4 “ochtenden” in het spel. In 
de “nacht” stemmen weerwolven en wat andere 
rollen wie er dood gaan en wie blijven leven. In de 
“ochtend” wordt bekendgemaakt wie er die nacht is 
doodgegaan en daarna stemt iedereen in een kring 
wie misschien een weerwolf is, en die persoon gaat 
op de brandstapel en onthult haar rol. Nadat we 
de uitleg van het thema hadden gekregen, gingen 
we de tent opzetten waarbij we een hele leuke 
tutoriall kregen van Jan omdat we tenten hebben 
die sommige gidsen nog niet hebben gebruikt. 

Natuurlijk moesten we ook de keukens bouwen. 
Dat ging best wel goed! Nu gaan we koken en we 
eten spaghetti (yum). Het is best wel anders door de 
coronarichtlijnen want we moeten afstand houden 
van onze leiding wat we normaal niet doen want ze 
zitten normaal altijd tijdens het eten vlak naast ons. 
Wat ook anders is dan anders is dat we deze keer niet 
met de bussen gingen maar dat we gebracht werden 
met de auto’s van onze ouder(s).  

Nadat we gisteravond bij stormachtig regenweer 
onder een gammel partytentje buiten hadden 
gezeten met bittergarnituur, drank en sigaren, werd 
het een korte en onrustige nacht. Vanmorgen waren 
we vroeg uit de veren voor een heerlijke uitsmijter 
met spek, waarna we ons gereed maakten voor het 
ontvangen van alle kinderen en hun ouders. Per 
speltak was er een tijdslot, waartussen ouders hun 
kinderen volgens het kiss-and-ride principe konden 
afleveren. Het is een stuk minder gezellig als tijdens 
een normale opening, en het praatje van voorzitter 
Ed werd node gemist. Maar iedereen had er 
overduidelijk veel zin in, en vanaf het parkeerterrein 
bij het CT gingen de kamperende speltakken richting 
de Voor- Midden- en Achterstikke. Een prachtig 
natuurgebied waar ze hun tenten mogen opzetten. 
Ouders van Welpen en Kabouters brachten hun 
kinderen naar de locaties, respectievelijk op het 
kerkplein in Vilsteren, de Pallandtgroep in Ommen 
of de Scoutinggroep in Dalfsen. Het weer liet 
vandaag nog wel wat te wensen over. Wind en regen 
teisterden de kampterreinen, maar toch werden 
alle tenten opgezet, en was de sfeer uitgelaten. Wat 
deed het CT dan de rest van de dag ? Er moesten nog 
wat boodschappen worden gehaald ( want er wordt 
toch altijd iets vergeten), we moesten nog even 
langs de Action, er waren lekke luchtbedden, we zijn 
begonnen met de kampkrant, er is een heus journaal 
gemaakt vanuit Studio Vilsteren…ilsteren…ilsteren 
(echo) . Dus we vermaken ons uitstekend !

Studio Vilsteren

Het C.T. ziet ze vliegen?
Geloof het of niet: bij het CT vlogen vanavond maar 
liefst 4 (!) ooievaars over, waarvan er een lange tijd 
op een van de lichtmasten bleef zitten ! Een prachtig 
gezicht! Jaap beweerde gisteren al dat ie er een had 
gezien, maar de rest van het CT was ervan overtuigd 
dat het of van de drank of van de ouderdom kwam. 

Volgens Jaap noemen ze in Den Haag de ooievaar 
een “Teeeeringvogel”.
Maar we moeten toegeven: echte ooievaars, en 
zo dicht bij! Het mooiste uitzicht wat we kunnen 
bedenken!
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Wist je dat? Gidsen

- Isa en Jasmijn heel goed van tomaten tomatensaus 
kunnen maken?
- Mia liever in het bos pist in plaats van dixie?
- Bloem dit jaar gaat proberen om niet ziek te 
worden?
- Ze elke dag minimaal een stuk fruit gaat eten om 
gezond te blijven?
- Sarah (nog) niet kan koken?
- Jan de broer van Rie is?
- Maar Rie geen familie van Floor is?
- Ayla van alles iets extras heeft?
- De tent van Anna en Maud in een mierenhoop 
staat?
- Floris alles doet voor de GIF?
- Floris en Lara dezelfde tandenborstel hebben?
- De partytent zichzelf verhuisd?
- Anna en Maud voor paal stonden?
- Anna en Corine super mooie theedoeken hebben?
- Corine een kampeerwinkel gaat beginnen?
- Rie, Ayla, Britta en Sarah een bezem hebben 
gemaakt?
- Dit de nimbus 2000 is?
- Als je Jan mee hebt de tafels in hoogte verstelbaar 
zijn?
- Anna in een vliegende Dixie heeft gepoept?

Goed begin bij de 
Explorers..!

Dit kamp begon niet helemaal zoals we gewend 
zijn van andere jaren. Maar, wel zijn we super 
mega blij dat kamp ondanks alles door mag gaan. 
Vanochtend rond 09.30 vertrok iedereen richting 
Vilsteren.Iedereen in een eigen auto, sommige 
reden mee met iemand anders. Waar iedereen 
goed op tijd aankwam op bestemming, hadden 
Max en Tilly gelijk bij vertrek wat probleempjes met 

de auto. Gelukkig 
was dit snel weer 
opgelost en konden 
ook zij onderweg, 
op naar Vilsteren! 
Toen alle Explo’s 
op de aangegeven 
plek waren en 
hun fiets hadden 
gepakt, konden we 
eindelijk naar het 
terrein. Nou, dit 
was nog best wel 

even fietsen.( of nou ja, laten we zeggen 15 minuten, 
maar voelde 10 keer langer) Eenmaal op het terrein 
aangekomen stonden de tenten van de leiding 
natuurlijk al en moesten we nog even wachten op 
onze baggage. Gelukkig kwam de bagage redelijk 
snel, maar voordat we alles gingen opzetten gingen 
we lunchen. Na de lunch stonden al snel de eerste 
tenten, de één nog groter dan de ander. De tent 
van Annelieke, Marije en Carmen is groter dan de 
meeste kamers thuis en in Wouter zijn tent paste 
zijn bed niet. Na heel lang gechild te mogen hebben 
van de leiding, (thanks!!) zijn we druk bezig met het 
sprokkelen van hout en is de leiding bezig met het 
voorbereiden van ons eten. Straks hebben we een 
programma van het eerste groepje, waar we erg naar 
uit kijken! Tot morgen!

Speciaal voor kamp 
aangeschaft: een 
partytentje van 3x3m 
om lekker onder 
een afdakje buiten 
de sportkantine te 
zitten. Gisteravond 
hield de tent het nog 
net, maar vanmorgen 
konden we de schade 
opnemen: total-loss. 
Toch leuk een avondje 
van genoten…

Stormschade bij het 
C.T.

Wist je dat Welpen zaterdag

- Martin lekkere eitjes bakt?
- De rest van de leiding daar heel blij van wordt? 
- Ouders die hun kinderen af komen leveren heel 
nodig naar de wc moeten?
- De slaapzaal al vlak na het inrichten één grote zooi 
was?
- Vincent zijn slaapzak nu al kwijt was?
- Hij hem vervolgens bovenop de kast weer 
terugvond?
- De telefonische Scouting Oost 1 helpdesk super is?
- Max al na 5 minuten verzopen was tijdens het 
watergevecht?

Ingewikkeld hè?
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Wel vegatarisch hoor!

In de 
spotlight...

Minstens twee keer tijdens zomerkamp gaat het 
CT haar magen vullen bij de Chinees. Met het 
Coronavirus in het geheugen ontstond daar dit 
jaar echter enige twijfel over. Naar lang wikken en 
wegen werd het besluit genomen de gok maar te 
wagen en over te gaan tot een ferme Babi Pangang 
of een andere Aziatische lekkernij. In het Chinese 
optrekje zat zoals gewoonlijk slechts een enkele 
verdwaalde andere Chinese-lekkernij-gebruiker en 
we konden gaan zitten waar we wilden want aan 
ruimte was er geen gebrek. Onwillekeurig pakte ik 
de menukaart en begon een beetje te bladeren. Tot 
mijn grote verbazing kwam ik een pagina tegen met 
vegetarische gerechten. “Het is natuurlijk prima”, 
zo zei ik tegen mijn mede CT-ers, “als je voor een 
leven gaat zonder gebruik van dierlijke producten, 
geen leren schoenen wilt dragen en wil kiezen voor 
kikkererwten en met lauwe haverkorrels gevulde 
paprika’s. Als je dat wilt moet het lekker doen. 
Het wordt pas echt vervelend als veganisten hun 
dieet op willen leggen aan anderen en met een 
fundamentalistisch genoegen het veganisme als het 
nieuwe evangelie belijden en met kracht anderen 
proberen over te halen zich hier ook toe te bekeren. 
En dan bovendien met een messiaans paternalisme 
zeggen dat je je zou moeten schamen bij het eten 
van een gekookt eitje of een plakje kaas”. Mijn mede 

CT-ers keken mij met verbazing aan maar hielden 
zich verder stil. Ik bestelde mijn Babi Pangang met 
een pilsje maar nam er voor de zekerheid een portie 
Gado Gado bij. “Wel vegetarisch hoor”, zei ik tegen de 
vriendelijke Chinese mevrouw. Ze knikte en nam de 
rest van de bestelling op.

Wij zitten te eten, veel te duur en veel te luxe maar 
het was gebeurd. Dus wij zaten te genieten van 
ons sterrendiner toen de fietspomp meneer kwam 
aanlopen. ‘Ik hoor uit betrouwbare bronnen dat 
jullie een pomp hebben? Hoe zou dat zijn als ik die 

zou lenen voor mijn fiets?’ Wij stemmen in. Een uur 
later komt hij terug. ‘Slapen jullie hier? Dan kan ik de 
pomp morgen terugbrengen, mijn fiets moet nog 
van de auto af en dan doe ik dat op mn eigen tempo.’ 
Wij stemmen weer in. Weer een uur later komt hij 
terug. ‘Mag ik je nummer? Dan bel ik je en heb je ook 
mijn nummer. Want dan kan ik je morgen bellen als 
ik klaar ben en dan krijg je je pomp terug.’ Nico geeft 
zijn nummer en alles lijkt geregeld. Aan het einde 
van de avond zijn er drie drankjes van onze rekening 
af gehaald, door die meneer. Hij heette Marcel 
kwamen we achter. Als bedankje, erg lief. Eenmaal 
op het kampterrein krijgt Nico een appje met foto 
van een onbekend nummer, Marcel dacht aan hem 
in het midden van de nacht. Het was een foto van 
de fietspomp onder zijn kussen in bed, met een 
blozende smiley.

Fietspomp meneer?

Wist je dat? Verkenners
- Jay en Laurens in een hangmat slapen?
- We een bubbelblaasmachine en 
bubbelblaaspistolen hebben en dat in een bubbel?
- Alle preventieve corona testen “negatief” bleken te 
zijn?
- Er bijna 100 meter lichtsnoer in het bos hangt hier, 
zelfs in de Dixi?
- Lara een lekker kinderijsje met volwassen 
verrassing kreeg voor haar 21ste verjaardag?
- Wij lekkere muffins kregen van Lara, voor haar 16de 
verjaardag?
- Niemand eigenlijk nog weet hoe oud Lara nu 
precies is
We een dartbord hebben gespot in het bos, bij een 
van de kinderkeukens?

Oant moarn! tot morgen...
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Zondagochtend, 8 uur. De wekker gaat. Wie er ooit 
bedacht heeft dat dat een goed idee was? Geen idee. 
Na een ontbijtje van eieren met spek en (aso)kaas, 
Dankjewel Martin, konden we er weer tegenaan. 
Na het opzetten van de tarp, werden we overspoeld 
met onze welpen. Vol energie hebben we eerst 
het gebouw en het terrein verkend. Daarna zijn we 
begonnen met een paar renspellen, waaronder een 
nieuw door Jasper bedacht spel “Banaan-Appel”,  
waarbij de leiding een verhaaltje verteld en elke keer 
als er “banaan” of “appel” wordt genoemd de welpen 

van de ene kant naar de andere kant van het veld 
moesten rennen en als er banaan werd geroepen 
moesten de bananen de appels tikken en je moest 
iedereen in jouw team krijgen. Toen iedereen een 
beetje uitgeraasd was zijn we de slaapzaal gaan 
inrichten. Alle welpen hebben hun eigen plekje 
uitgezocht en hun bedjes ingericht. Na de lunch 
was er tijd om lekker te chillen. Een aantal welpen 
hebben toen hun waterpistolen gepakt en zijn een 
watergevecht gaan houden. Al snel volgden er meer 
en was iedereen buiten met hun waterpistolen. 
Behalve elkaar nat spuiten, werd er ook aan de 
plantjes water gegeven (Sven en Jesse waren hier 
erg goed in!) Ze hebben zelfs een hele boom water 
gegeven. We hebben ook nog Levend Stratego 
gedaan. Op het grote veld naast ons scoutinggebouw 
konden we goed rennen en hadden we een mooie 
plek gevonden om onze vlaggen te verstoppen.
Zometeen gaan we lekkere shoarma eten, gemaakt 
door onze topchef Marianne. Hopelijk ruikt ons 
huisje straks niet teveel naar knoflooksaus…..

Banaan - Appel
Wij hadden voor zaterdag het puike plan opgevat 
om te gaan eten in Ommen, daar bleek dat de 
gidsenleiding hetzelfde puike idee had. Lara was 
zaterdag jarig, gezien Lara al jaren steeds jonger 
wordt, hebben we haar een leuk kinderijsje met 
verrassing gegeven. De serveerster wist niet 
helemaal wat ze hier mee aan moest, ze hebben niet 
dagelijks meerdere luidruchtige groepen binnen, 
die elkaar kinderijsjes met volwassen verrassing 
geven natuurlijk. We hebben er voor gezorgd dat het 
hele restaurant mee zong, om de gemiste knuffel 
een beetje goed te maken.  Na het eten gingen we 
wederom retour kampterrein, alwaar we de regen 
getrotseerd hebben om nog even bij het vuur te 
zitten, die stookvergunning is aan ons welbesteed 
natuurlijk. Ook de opgehangen lampjes deden het 
heel leuk, we hebben er eentje genomen en zijn 
vervolgens richting onze tentjes vertrokken. De 
volgende ochtend er al vroeg weer uit, de kinderen 
kwamen immers al om 10 uur aan bij het CT. Dus 
snel nog een beetje opgeruimd (zodat de kids bij 

aankomst konden zien dat een verkenner terrein er 
ook uit kan zien of er niet net een driedaags festival 
heeft plaatsgevonden) en snel een uitsmijter naar 
binnen werken. Vervolgens ging een deel van de 
leiding de verkenners ophalen, terwijl het andere 
deel de poort afmaakte. Bij aankomst mochten 
de kinderen voor de poort even wachten op 1,5m 
waarna ze de hele COVID-19 instructie kregen. Toen 
die regels duidelijk waren, mochten ze de “Expeditie 
Bubbelson” bubbel betreden, waar de regels van 
het spel dat we de hele week gaan spelen uitgelegd 
werden. Als eerste mochten ze zich verdelen in twee 
groepen, waarmee ze de hele week samen gingen 
koken en eten, ze konden beginnen met het bouwen 
van hun keuken. De keukens waren semi af toen de 
eerste twee spellen konden beginnen, zoek je team 
vlag en bandana’s en daarna was het wie als eerste 
zijn kampement af had.Nu is het tijd voor eten, 
vanavond eten we Shoarma!

Verkenners vs. COVID
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Maandag

Casimir op zomerkamp

Kabouters bij de Kabouters
De avond liep nog een beetje anders: er lag een miniscuul klein briefje in het vla-bakje van Livia, waarop stond: 
“Hee hallo! Waarom verplaatsen jullie ons tijdelijke huis? Laat staan! Wie zijn jullie eigenlijk?”... en dan echt 
in mini-mini-lettertjes. We hadden die middag inderdaad een gek poppenhuis dat buiten stond naar binnen 
verplaatst omdat het anders misschien nat zou worden. Dat was dus niet de bedoeling blijkbaar? We schreven 
een minibriefje terug dat wij de Kabouters van Scouting Oost 1 zijn en dat we alleen maar wilden helpen. 
Na het avondeten was er geen puf meer (de Kabouters hebben echt een heel zwaar leven) voor een renspel, 
dus er werd een gezellig potje weerwolf gespeeld binnen in de slaapzaal. Tekencontrole en maar lekker naar 
bed daarna!  Maandagochtend hebben de Kabouters de leiding redelijk uit laten slapen en we zijn vandaag 
vooral maar binnen gebleven... Wat een water komt er uit de hemel vandaag! Tussen de buien door halen we 
natuurlijk wel een frisse neus. We kregen vanmorgen een briefje terug: “Ooh mede-kabouters, wat goed dat 
jullie hier zijn, welkom! Maar wat zijn jullie groooot! We kunnen jullie bijna niet zien.” Daar moesten we iets 
op verzinnen... We moesten ons dus KLEIner maken, wat voor materiaal konden we daar nou voor gebruiken? 
Marijn fietste tussen de buien door naar de Action voor pakken klei, waarmee we ons in het klein na konden 
maken. Een lui uurtje volgde: er werd getekend, heel hard met Kinderen voor Kinderen meegezongen en in de 
slaapkamer  werden allemaal liefdesverhalen verteld. Wat een verhalen! Onze oren klapperen nog steeds. 
Toen werd er nog een briefje gevonden; dit keer op een waterballonnetje, die we op konden blazen en hun 
minischrift dus wat groter konden lezen. Wat attent van ze! Ze vonden het leuk dat ze ons nu beter konden 
zien, maar vonden het gek dat we nog geen kleren aan hadden. Ze hadden gezien dat we het leuk vinden om 
te knutselen, en vroegen onze hulp: hun dorp (in de ruimte waar we eigenlijk niet in mochten) was verwoest 
door blauwe slijmmonsters en ze vroegen of wij een nieuw huis willen bouwen voor in hun dorp. Hun dorp is 
inderdaad helemaal besmeurd met slijm en alle huisjes zijn afgebroken, super zielig! Natuurlijk gaan we ze 
helpen, dus nu zijn we een mooi huisje en blauwe-slijmmonster-vallen aan het bouwen. Genoeg over onze 
avonturen vandaag. Doei!

- Blauwe melk best wel lekker is?
- De cornflakes volgens de verpakking “tot de  - -  - - 
Laatste hap knapperig” zijn?
- Dit echt totaal niet waar is?
- Alleen de eerste hap een beetje knapperig is?
- De wekker echt verschrikkelijk luid is?
- De wekker écht, écht heel luid is?
- De welpen nog niet zo goed zijn in stiptheid?

Wist je dat? Welpen zaterdag



18

M
aa

nd
ag

Ka
m

pk
ra

nt
 •

 Z
om

er
ka

m
p 

20
20

Wist je dat? Kabouters

- Isis het poppenhuis in het water wil gooien, “want 
dan hebben ze een woonboot”?
- Rosa vraagt of dit de korte pis-rij is?
- Wij ons nu afvragen of er ook een lange pis-rij is?
- De appeltaart van mevrouw Somers weer heerlijk 
was?!
- Alleen Fatima Anna en Frederique het jammer 
vinden dat we de Welpen niet zien deze week? 
- We dat wel snappen na alle liefdesverhalen?
- Yasmijn verkering neemt voor chocola?
- De Kabouters denken dat Lara steeds verdwijnt, 
maar Lara hier überhaupt niet is?
- Fatima Anna ook leiding is? Verleiding...
- Het verschil tussen Lara en Marijn dus nog steeds 
lastig is?
- In onze bubbel alleen maar de zon schijnt?
- Lonneke de nieuwe Kaboutermaatstaf is?

Hier zijn de Welpen! Vanochtend werden wij wakker 
in Japan omdat wij een brief hadden gekregen die 
ons vertelde dat wij een artefact moesten gaan 
zoeken voor het Nationaal Historisch Museum. Om 
in de Japan sfeer te komen hebben wij allemaal 
verschillende typische Japans spelletjes gedaan 
en echt Japans gegeten. Bij het ontbijt moesten de 
Welpen ineens met stokjes eten. Vooral de hagelslag 
eten met stokjes was erg moeilijk omdat die zo klein 
zijn. Gelukkig mochten we ook gewoon normaal 
ons brood opeten als het niet lukte met de stokjes. 
Ook hebben wij het nieuwste aller coolste Pokemon 
spel gedaan! Met wel 150 verschillende Pokemons, 
zoals Pikachu en Bulbasaur. Daarna kregen we een 
sporttraining, Anne-Linde heeft ons namelijk een 
Judo les gegeven. Voor het Japanse eten mochten 
wij vandaag onze eigen SUSHI maken! Sushi maken 
was helemaal niet zo moeilijk hoor. De leiding had 
speciaal voor ons bamboematjes en zeewier gehaald 
waardoor wij allemaal onze eigen sushi konden 
rollen! Helaas was de rijst bij de sushi niet zo lekker, 

de eieren en 
komkommer 
wel!. Het was 
wel super 
gaaf om onze 
eigen sushi 
te maken! 
Eigenlijk 
was het 
allerleukste, 
volgens 
Caspar, 

het stripboek maken. Uit Japan komen heel veel 
cartoons en strips. Daarom had Ria voor ons een leeg 
stripboek uit geprint die wij zelf mochten in kleuren. 
Nu gaan we met z’n allen om het kampvuur zitten en 
daarna lekker naar bed. We zijn allemaal supermoe 
door alle die Japanse dingetjes. Hopelijk zijn we 
morgen gewoon weer in Nederland! Groetjes, Caspar 
en Nicolaas, van de Dinsdag Welpen.

Konnichiwa

Master chefs
Vandaag hebben we lekker uitgeslapen, vanwege 
de spannende tocht met blinddoek van gisteravond 
daarna zijn we gaan ontbijten. Tijdens het ontbijt 
was er geen normale kaas dus werd er maar geraspte 
kaas gegeten.  Toen zijn we de fotolijstjes voor de 
groepsfoto gaan versieren, dit deden we met verf 
en glitters. Tijdens het versieren luisterden we naar 
muziek,dat was gezellig. We hebben ook de rondes 
van weerwolven gespeeld, dat was heel spannend 
er zijn weerwolven en burgers op de brandstapel 
gegaan. Vandaag waren alle tenten en zelfs de 
partytent helemaal nat geworden door de regen en 
de wind, dat was niet zo fijn. Daarna hebben we in 
de regen een super leuke tocht gelopen, helaas zijn 
we een beetje omgelopen We kregen een kaart die 
we nog nooit hadden gebruikt dus dat was lastig. 
Uiteindelijk kwamen we de leiding tegen en die 
stuurde ons de goede kant op. Maar uiteindelijk zijn 
we bij het eindpunt aan gekomen. Het eindpunt 
was een prachtig meer waar we ook een ronde van 
weerwolven hebben gespeeld. We konden daar 
ook zwemmen maar door het slechte weer ging dat 
niet door, wel hebben we een lekker ijsje gekregen. 
We hebben toen ook de groepsfoto genomen. Nu 
zijn we bezig met Masterchef, elk groepje kiest 
omstebeurt ingredienten van de tafel en daar 
moet je dan 3 gangen mee maken. Bij ons thema 
Weerwolven kan je ook speciale kaartjes verdienen, 
door ze bijvoorbeeld te vinden of iets te doen voor 
de leiding. Je kan daarmee bijvoorbeeld mensen 
doodmaken, of van een persoon de kaart bekijken. 
We denken dat we vanavond een kampvuur krijgen 
dus dat is leuk. 
Dit was onze dag! Groetjes Malin en Vere
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In de spotlight... De gravin
Toen ik aan kwam rijden stond ze er al. Ze stond een beetje hopeloos om zich heen te kijken in zo´n 
winkelwagenhok buiten bij de Lidl. “Tis de gravin,” hoorde ik links en rechts sissen, de gravin. De gravin was 
gravin Willemijn Gravin van Rechteren Limpurg, samen met haar man bewoner van het kasteel dat op de 
landgoed Vilsteren staat. “U heeft zeker ook niet even een winkelwagenmuntje voor me”, vroeg ze aan mij met 
een vriendelijke lach en een Beatrixaccent. “Nou u treft het, zei ik, Ik heb er meer dan genoeg en u mag er wel 

een van mij hebben”. “U bent toch de gravin” liet ik er 
direct op volgen en met een vriendelijke lach en opnieuw 
een Beatrixaccent zei ze “ja dat ben ik”. “Leuk u eens in 
het echt te ontmoeten” zei ik. “Wij zijn hier met een grote 
groep kinderen van scouting uit Amsterdam en genieten 
van de prachtige omgeving hier”. “O wat heerlijk”, zei de 
gravin en keek me opnieuw met een vriendelijke blik aan. 
“Ik ben zelf ook bij de scouting geweest en opgeklommen 
tot leiding bij de gidsen. Een heerlijke tijd was dat. 
Daarna vond mijn pa het niet wenselijk om verder te 
gaan met scouting en moest ik stoppen. U zou eens langs 

moeten komen bij ons op het kasteel om over scouting te praten. Mijn man en de kinderen zouden dat ook erg 
leuk vinden”. We wisselden telefoonnummers uit en spraken af dat dat bezoek ervan moest komen. Verderop 
in de winkel kreeg ik nog een vriendelijke blik en zo’n ‘koningin van Lombardije zwaai” en toen zag ik haar niet 
meer. Of het er ooit van komt weet ik niet maar de uitnodiging en het telefoonnummer zijn binnen.

Toeteren??
Tijdens het handboogschieten bij de explo’s  hadden 
we een super gezellig instructeur, namelijk Harm. 
Harm kwam uit de Achterhoek en had een aardig 
accent. Tijdens het spel zei Harm teggen Tilly( met 
z’n Achterhoeks accent): vergeet je er niet naar toe te 
rennen?? Wat klonk als ‘vergeet je niet te toeteren??’ 
En Tilly Harm heel verward aankeek en vroeg’ huhh 
moet ik toeteren?’ Tijdens de rest van het spel  riepen 
alle Explo’s alleen maar: TOETEREN!!!!! Harm reed 
onder luid GETOETER weg.  S.O naar Harm

Wist je dat? Explorers

- Luna Marije Luna Ben en Alitha een tiktok hebben 
gemaakt? 
- Deze echt vet leuk is geworden!! 
- Tilly 2 knikkers uit het “Wie is de Mol” programma 
vergelijkt met een frikandel van de Febo? 
- We een standaard Dixi schoonmaker hebben 
genaamd Kamil?
- Wouter kaartjes niet op goede volgorde kan leggen 
- Iedereen zijn bestek verliest 
- De pasta van zondag avond  KAPOT LEKKER was! 
- Wouter is afgewezen door Harm....(de handboog 
instructeur) 
- De stoeltjes nu gebruikt worden als droogrek voor 
de natte kleding? 
- Carmen en Marije het hele nummer : op op alles is 
op, van Samson en Gert kunnen meezingen? 
- Luna en Alitha kerstliedjes onder de douche zongen 
- Het weer bipolair is? 
- Nina geen koffie heeft gezet? 
- We nu allemaal teleurgesteld zijn..?

Wist je dat? Welpen dinsdag

- Taro per ongeluk op Caspar stond toen hij aan het 
slapen was?
- Sommige Welpen hun brood met eet stokjes 
kunnen eten?
- Vooral als de broodjes in kleine stukjes gesneden 
werden?
- De Welpen de Pokemon Jiggly Puff op een kabouter 
vinden lijken?
- Nicolaas de Pokemon met de hoogste HP (Health 
Points) had?
- En daardoor kon Nicolaas iedereen inmaken?
- Alle Welpen nu gewoon hun eigen stripboek 
hebben?
- De Welpen hun eigen klimpark hebben?
- Het linten parcour wel erg moeilijk is?
- Teun en Jasha een brug hebben gemaakt?
- Alle Welpen een Bapao willen eten?
- De welpen de appeltaart van mevrouw Somers heel 
lekker vonden?

Spreuk van de dag:

Als je tien problemen 
tegelijk wilt oplossen, 

heb je er elf
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Wist je dat? Gidsen

- De Gidsen bij de dropping de partytent hadden 
kunnen zien en dat zij alsnog de andere kant op zijn 
gelopen?
- Saskia vindt dat de stoeltjes passen bij oude 
mannetjes die vissen
- Alle Gidsen samen verdwaald waren bij de tocht?
- Ze vervolgens nogmaals verkeerd zijn gelopen?
- Timo de storm heeft overleefd?
- Anna heel kleine duimen heeft?
- En Maud juist heel grote?
- De leiding nu een lesje omgaan met 
teleurstellingen krijgt
- Maud de hele dag door eet
- Jan continu zijn zonnepaneel moet verplaatsen?
- Robin een cabaretier is?
- De Verkenners bang zijn voor de wolven in het bos 
(wat onze leiding is)?

Binnengekomen 
stuk...

Goedenavond,
Ik schrijf een stukje voor de kampkrant. Ja......kamp 
gaat door, gelukkig. Het eerste jaar dat Marije 
meeging op Scouting (2010)  naar Mook bij de 
Kabouters. Het was een bijzonder jaar. Marije had 
veel last van heimwee en haar zus Jolijn die toen bij 
de Explo’s zat kon Marije niet overtuigen dat het nog 
maar 3 dagen duurde voor ze weer naar Amsterdam 
gingen. Dus werd Marije donderdag in de middag 
gehaald door haar vader. Zaterdag zong ze mee 
met het lied van de kabouters. Het laatste jaar dat 
Marije meegaat op Scouting (2020) naar Vilsteren 
bij de Explo’s is weer een bijzonder jaar. Marije 
heeft geen heimwee. Er is geen uitzwaaien op de 
Kruislaan en er is geen uithuilavond. Het zijn maar 
5 dagen, rekening houden met de corona regels, de 
speltakken komen niet gewassen (zwembad) thuis
en er zijn geen speltak liedjes op zaterdag. Maar er 
is wel iedere avond een filmpje over de dag. Marije 
gaat scouting Oost 1 niet verlaten en gaat ervoor 
om leiding te worden bij de Welpen (dinsdag). Wij 
willen de leiding van de speltakken die Marije heeft 
gehad hartelijk bedanken. En alle mensen die van de 
kampweek, een kampweek maken die niemand snel 
vergeet. BEDANKT 
Frank en Petra Seel

Wist je dat Verkenners

-Jay en Nikolas tijdens het ontbijt en de bubbelraad 
lagen te slapen, en werden wakker gemaakt met 
5 bubbelguns in de tent, en de mededeling: Jay 
telefoon hier nu?
- Hoe de leiding weet dat Jay zijn telefoon mee heeft 
is uiteraard nog geheim?
-Jade helaas weg moest na de eerste dag en dat 
Jade nu door de Covid-19 maatregelen niet mag 
terugkomen?
-Bernard pluspunten heeft gekregen omdat hij wist 
wie Hans Gruber is?
-Bernard minpunten heeft gekregen voor het stellen 
van heel veel domme vragen (Ja ze bestaan!)?
-De verkenners na al die jaren eindelijk een corona-
proof dixie hebben?
- We al 1001 teken hebben gehad en 1 horzel beet?
- Een kookgroep hun ontbijt voor morgen in de 
regen en zon hebben laten staan. Er blijft brood met 
pindakaas over voor morgen, omdat de rest in de 
vuilniszak moest?

Het zijn rare tijden… Nooit eerder een kamp 
meegemaakt waarbij we op maandag  zo rustig 
konden ontbijten. Vervolgens gingen Jaap, Huub en 
Dave naar de Lidl om boodschappen te doen. Lucien 
en Rik bogen zich over de kampkrant, en vooral 
het oplossen van het printprobleem.  We hebben 
namelijk cartridges mee voor 3 x 3500 pagina’s. 
Nou dat leek toch echt genoeg. Maar dat aantal is 
gebaseerd op een dekkingspercentage van 5%. Dus 
als je full colour pagina’s hebt, dan heb je 20 keer 
zoveel cartridges nodig. Dat wordt wel een beetje 
een begrotingsdingetje, want van dat geld kun je ook 
veel andere leuke dingen doen. Dus na een en ander 
bij 123Inkt neergelegd te hebben, zijn  we richting 
een printshop in Ommen gegaan. Daar troffen we 
Olaf, die zeer bereid was mee te denken over ons 
probleem. Dus de oplossing is snel gevonden.
’s Middags hebben we gezamenlijk geluncht in 
Ommen. Er moesten nog wat jerrycans met water 
gevuld, er werd nog een journaal gemaakt, en 
voor je het weet zit je samen te eten bij Madrid. 
Eigenaar Gert heeft ons weer een heerlijk diner 
voorgeschoteld: eerlijk eten voor een eerlijke prijs. 
En genoten nog na met een ijsje. Time flies when 
you have  fun…. Dus de avond wordt weer lang en 
gezellig. We maken de kampkrant weer af, regelen 
nog het een en ander voor het kanovaren morgen, en 
gaan niet al te laat naar bed.

Print stress
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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!

Uw kapsalon zonder afspraak

Basic&Extreme
Middenweg 237

1098 AP Amsterdam
020 694 7217

www.basicandextreme.nl

Wij staan voor de juiste 
prijs-kwaliteit-verhouding. U betaalt dus niet 
voor dingen die u eigenlijk niet nodig heeft.

Of u nu bij ons binnenstapt voor alleen een 
nieuwe coupe of voor een volledig nieuwe 
look, bij Basic&Extreme staan wij altijd voor u 
klaar zonder dat u daarvoor een afspraak 
hoeft te maken. Wij hebben in onze salon 
heerlijke Shiatzu massagestoelen, zodat u als 
klant bij ons tijdens uw wasbehandeling 
optimaal kunt relaxen, met een gratis onderrug- 
en/of schoudermassage.

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

Scouting Oost 1 bedankt 
Elsa’s Cafe voor de sponsoring!

Middenweg 73
1098 AE Amsterdam

www.elsascafe.nl

Wij danken onze sponsoren!
Ook dit jaar stond onze club van sponsoren weer voor ons klaar om die wel bekende steun in de rug. Zonder 
deze mensen is het zomerkamp een onmogelijke opgave. We willen al deze mensen van harte danken voor 

hun bijdrage. We hopen natuurlijk stiekem dat we volgend jaar weer op hen mogen rekenen!

Wilt u ook Scouting Oost 1 een warm hart toedragen of toetreden tot de  club van Scouting sponsor? 
neemt u gerust contact op met bestuur@scoutingoost1.nl
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Gisteravond hebben we voor het slapen gaan nog 
een kampvuurtje gehad. Iedereen zat gezellig om 
het kampvuur en Martin speelde melodietjes op z’n 
gitaar. Na het kampvuur was het tijd voor bed, maar 
toen iedereen net in bed lag en het licht uit ging, 
ging er buiten voor de deur plots een wekker af… Bij 
die wekker vonden we een spoor van breaklights, dat 
we maar zijn gaan volgen. Aan het eind van dat spoor 
vonden we een foto van een “Ton” die op Scouting 
had gezeten. De leiding wist alleen niet wie dat was. 
Gelukkig konden we Huub bellen en wist hij het wel. 
Ton blijkt een best belangrijke man te zijn geweest 
en was altijd stipt op tijd. Nu is hij boos dat we dit 

kamp te laat zijn 
begonnen (op 
zondag in plaats 
van zaterdag) en 
moeten we het 
goed maken door 
vanaf nu alles 
op tijd te doen. 
Toen we vandaag 
begonnen aan 
het ontbijt 
stond ons een 
nare verrassing 
te wachten. 
Nietsvermoedend 
deed iedereen 
de cornflakes in 
zijn bakje, maar 
toen we de melk 
erbij wilden doen 

zagen we wat raars. De melk is blauw?!? Na een 
paar voorzichtige hapjes bleek de blauwe melk toch 
prima te eten en hebben sommige welpen meerdere 
bakjes leeggegeten.  Een paar uur later vonden 
we een brief bij de wekker waarin Ton vertelde dat 
hij met het eten heeft geknoeid, en dat we hem 
moesten zoeken en voor 15:30 vinden, anders zou er 
nog meer raars gebeuren. Na lang zoeken hebben 
we hem helaas nergens kunnen vinden, dus we 
hopen dat hij morgen niet iets ergs gaat doen. 
Verder hebben we vandaag nog een spel gedaan 
waarbij we zakdoekjes gevuld met een gekleurd 
poeder erin naar elkaar moesten gooien. Een soort 
trefbal, maar dan met “paintballs”. Als je werd 
geraakt bleef er een gekleurde vlek op je lichaam 
zitten. Na een tijdje begon het alleen te regenen en 
werd het heel snel heel erg koud. Gelukkig mochten 
we hierna meteen douchen, dus waren we al snel 
weer schoon en warm.Zometeen gaan we lekker 
eten. Sommige welpen hebben al een beetje zitten 
spieken en denken dat we pannenkoeken gaan eten, 
lekkerrr!!!

Twelpen vinden foto... Blind voetbal
Hai hai verk’s hier,
Na de shoarma kwamen we samen bijeen in de tarp 
en kregen we te horen dat we een nachtwandeling 
zouden maken. Na 30 minuten lopen stopten we 
en kregen we te horen dat het eigenlijk een mini-
dropping was. Door de Covid-19 maatregelen was 
het niet mogelijk 
om dit met de bus te 
doen. Nu moesten 
we teruglopen naar 
het kamp zonder de 
zelfde route te volgen. 
Dit verliep vlekkeloos 
en we kwamen 
allemaal heelhuids 
aan. Toen moesten 
de getalenteerde 
verkenners zo snel 
mogelijk in groepjes 
een kampvuur bouwen. 
Dit ging echter moeilijk 
en met hulp van het 
magisch Indianen vuurwater kregen wij een lekker 
warm kampvuurtje. En toen gingen de verkenners 
lekker in hun tent en hangmat tukken. En toen het 
moment waarop we allemaal hebben gewacht: 
De bubbelraad. Dit houdt in dat iemand van het 
verliezende team (TeamGroen) uit het team wordt 
gestemd. Deze persoon neemt dan twee mensen 
mee naar het nieuwe TeamGeel en is dan de 
volgende bubbelraad immuun. Uiteindelijk na grote 
spanning en lang wachten kwam de uitslag. Laurens 

was eruit 
gestemd en hij 
nam Daniël en 
Julien naar het 
pasgeboren 
TeamGeel. Zij 
moesten nu hun 
tent verplaatsen 
naar een nieuwe 
locatie.  Na de 
lunch moesten 

de verkenners het terrein opruimen dit lukte 
echter niet zo goed. Het zal je verrassen, maar de 
verkenners zijn uitzonderlijk lui. Na een paar strenge 
lesjes opruimen van Johnny was het terrein eindelijk 
schoon. Nu een nieuw spel voor nieuwe punten, 
namelijk blind-voetballen. Hier moeten de drie 
teams tegen elkaar voetballen met bril bekers op hun 
ogen (zie foto). Door de geweldige tactieken van de 
drie sterspelers Bernard, Jay en Tygo won team rood 
met gemak. Hierna hadden de verkenners wel wat 
rust verdient. Een uurtje rusten stond op de planning. 
We gaan nu snel eten, dus we moeten helaas gaan. 
Doei Doei
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Dinsdag
Jaap’s bonen shit!

Kampkrant: Goedemiddag vogeltjes. Hoe gaat het 
in Amsterdam, hier gaat alles helemaal prima. Het 
weer zit wel een beetje tegen. Vanmiddag zijn wij 
wezen kanoën, het was erg leuk. Vooraf kregen we 
heerlijke tosti’s. Het begon wel met wat stortbuien, 
maar eindigde in zonneschijn. Na het kanoën gingen 
een aantal naar de supermarkt en daarna ging 
iedereen lekker douchen. Na het douchen hebben 
we genoten van jaaps bonen shit. Ondertussen 
zaten Faysel Luna Ben en Simone te discussiëren 

over foodhacks 
(dingen die je 
eten lekkerder 
maken dan dat 
het eten al is 
bijv kroepoek 
verkruimelen 
bij de shit 
van Jaap in 

dit geval). any how uiteindelijk hebben we heerlijk 
gegeten en onze maagjes zijn weer gevuld door 
de leiding en een aantal explo’s en we kunnen 
weer verder. Door het weer kunnen we niet alle 
programma’s doen helaas, dat komt omdat de 
meeste mensen dachten dat t wat zonniger zou 
zijn maar helaas we moeten ermee dealen en ons 
aanpassen dus dat doen we. Morgen doen we 
de overige programma’s en we hopen dat t goed 
geïmproviseerd word, tot morgen vogeltjes dan 
lezen jullie hoe het verder ging en he niet vergeten 
toeteren.

Kano varen!
Vandaag zijn we vroeg opgestaan want we gingen 
fietsen. Het was nog een verrassing waar naar toe.
We moesten wel badkleding mee…. We stonden 
op (voor een paar gidsen was dat moeilijk) en 
gingen rustig ontbijten. Daarna stapten we 
direct op onze fietsen op naar de verrassing!!!!!! 
Eenmaal aangekomen bleek dat we gingen kanoën. 
Sommigen leek het heel leuk en anderen hadden 
daar minder zin in. Eerst moesten we de kano’s in het 

water leggen 
en daarna 
mochten we 
met groepjes 
van 2 in de 
kano’s en 
gaan varen. 
We gingen 
75 minuten 

tegen de stroming in en 45 minuten met de stroming 
mee. Daarna hebben we heerlijke tostie’s gegeten 
in de regen, en moesten we wachten op de explo’s 
vanwege de kampbubbel. Na een heel eind gefietst 
te hebben, mochten we eindelijk douchen.

Spreuk van de dag:
Kwaakt de kikker en 
springt de vis dan 
verandert het weer 

of het blijft zoals het 
is

Wist je dat? Gidsen

- Anna haar teenhaar er uittrok met de tekenpincet?
- Anna haar broer ervan verdenkt dat hij haar de 
kapotte slaapzak mee heeft gegeven?
- Dat de helft van de gidsen het kanoën had 
opgegeven?
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-Wist je dat de party tent er uitziet als een overhoop 
gehaalde primark...  
- Omdat alle kleding nat is geworden door de 
regen...

Na gisteravond nog een heftig potje weerwolven te hebben gespeeld en de vallen tegen de blauwe 
slijmmonsters neer gezet te hebben, zijn we in ons overheerlijke bedje gekropen. Vanochtend begonnen we 
dan ook fris en fruitig aan een routine van fit met Saar. Iedereen begon met tegenzin maar vroeg vanmiddag 
of we het morgen niet weer konden doen :) Maar de grote vraag waar iedereen mee op stond was; Hebben de 
vallen gewerkt?????? Helaas waren de vallen gewoon kapot gemaakt door de monsters. Gelukkig hadden de 
kabouters een brief achtergelaten. Hier stond in dat we op zoek moesten naar een handleiding waarin stond 

hoe we tegenslijm konden maken. Deze handleiding 
hadden zij verstopt in het bos zodat de handleiding in 
niemands anders handen terecht zou komen. Wij gingen 
dus opzoek naar de handleiding. Om een beetje in de 
rol te duiken van de kabouters hebben we knapzakken 
gemaakt met onze lunchpakketjes erin. De kabouters 
hadden een prachtige tocht voor ons opgeschreven, 
waarbij we zelfs langs een klauterbos kwamen. Eenmaal 
geklauterd begon het kei hard te regenen maar we 
bleven doorlopen. Wat een bikkels ook die kabbies hè! 
Terug bij ons huisje hebben we heerlijk gechilled en 
kwam Marijn terug met super veel action spullen om 
slijm te maken. Yasmijn als slijm Queen wist precies wat 

je moest doen en binnen no time had iedereen prachtig slijm in alle kleurtjes van de regenboog. Het recept: 
heel veel lijm, klein beetje scheerschuim en klein scheutje lenzenvloeistof MET borax erin. We hebben dus 
tegenslijm gemaakt en gaan vanavond proberen met dit slijm het dorp van de kabouters te redden. Eerst gaan 
we nu even genieten van de heerlijke pannenkoeken die Marijn en Lon hebben gebakken. Hmmmmmmm Tot 
morgen!

Brief van de Kabouters

Wist je dat? Verkenners

- Er echt al miljoen teken zijn gevonden bij de 
Verkenners?
- Tygo wilde zien wat er gebeurde als je DEET op een 
teek spuit en vervolgens heel hard naar de leiding 
kwam toe rennen in lichte paniek?
- De favoriete uitspraak van Esther op dit moment 
‘Zwanenmeer, toch bro?’ is?
- Er toch stiekem nog wel meer domme vragen 
worden gesteld dan bijgehouden worden?
- 5 keer fout kunnen lopen in een tocht?
- Gijs zijn fiets is aangevreten door mieren?
- Johnny de allerlekkerste eitjes kan bakken?
- Het best wel okee weer is? Soms?
- Bernard in slaap gevallen is bij het kampvuur en de 
leiding een mooie groepsfoto heeft gemaakt?
- Er vanavond weer lichtjes kunnen komen?
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Wist je dat? Kabouters

-Isis, Nina en Yasmijn geen knapzak hebben maar 
een Gucci knaptasje?
- de Kabouters Gandalf wel leuk voor Claudia vinden, 
maar zij dan toch liever Legolas ziet?
- de Kabouters binnen een half uur ruim 70 
pannenkoeken opkrijgen?
- Fatima Anna alleen maar over Marten praat?
- het in onze bubbel nooit regent?
- vandaag voor het eerst pas een paar waterflesjes 
stuk zijn gegaan?
- dat we dat al veel eerder hadden verwacht gezien 
de manier waarop ze ermee omgaan?
- de Kabouters nog steeds wachten op een 
ballenpomp van de Welpen?
- álle Kabouters vanmorgen fanatiek meededen aan 
de ochtendgymnastiek?
- we alle foto’s, filmpjes, kampkrantstukjes en 
wist-je-datjes iedere dag weer anders aan moeten 
leveren?
- de Kabouters ineens modequeens zijn?

Het was vandaag zowaar een dagje met flink wat 
activiteit voor het CT ! Er werd natuurlijk volop
boodschappen gedaan. Rik en Lucien gingen naar 
Bas van Outdoor Ommen, waar we kano’s hadden
gehuurd. Stipt om 10.00 uur arriveerden de Gidsen. 
Dolle pret ! Uiteindelijk zaten alle Gidsen in hun
kano’s en gingen ze stroomopwaarts. Een aantal 
meiden ging in rechte lijn, en een aantal gingen
ongeveer van oever naar oever. Ondertussen konden 
wij nog even een boodschap doen in Ommen
en de geprinte versie van de kampkrant van gisteren 
bij “Jouw Printshop” ophalen. Prachtig uitgeprint! En 
weer terug naar het Outdoor centrum, waar we tosti’s 
gingen maken. De hele ochtend was het droog, 
maar precies tijdens de lunch kwam er een flinke bui 
over. Ook de Explo’s arriveerden, en werden strikt 
gescheiden gehouden van de Gidsen ( bubbels, 
bubbels!) De Explo’s genoten van een heerlijke tosti 
in de regen, en gingen vervolgens te water met de 
kano’s voor een prachtige kanotocht. Terug op het 
CT werd een begin gemaakt met het CT Journaal, 
waarbij Sanne haar debuut als doventolk beleefde. 
Getuige de reacties op WhatsApp en Facebook was 
dat een enorm succes! De wijze waarop zij “het 
regent pijpen-stelen” uitbeeldde, en wat dacht u van
“tropische temperaturen” ? Geweldig! Nadat 

zowel Gidsen als later ook Explo’s bij het CT in de 
sportkantine hadden gedoucht, konden wij rustig 
beginnen aan onze eigen barbecue. Bij gebrek aan
de eigen CT-trailer hebben we een tafel in de 
aanhanger gezet ! Met hamburgers, speklapjes en
kipsate kwamen wij de avond wel door. Nu nog even 
de kampkrant en niet te laat naar bed!

Zowaar een druk 
dagje C.T.

Wist je dat? Welpen zaterdag

- We vuilnisbakken-welpen zijn?
- De tocht dus eigenlijk pijltje-bolletje is in plaats van 
bolletje-pijltje?
- Wij vandaag Azer, Nevs, Essej, Mieb, Repsaj, Xam, 
Ech, Tnecniv, Naad, Ennnairam, Nitram en Nevs 
heten?
- We een tocht gelopen hebben?
- Het best wel raar is om eten uit de vuilnisbak te 
eten?
Het niet minder lekker was?
- De wekker afging net voordat we eind van de tocht 
bereikten?
We voor al onze problemen nu N&N&N kunnen 
bellen?
Dit Naad, Nevs en Nitram zijn?

Een goed gebaar!
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In de spotlight:
Wat me gisteravond overkwam tart werkelijk alle 
ideeën over wat er met een mens kan gebeuren. Wij 
als CT komen tijdens zomerkamp een enkele keer bij 
de plaatselijke Chinees en doen ons daar tegoed aan 
een of andere Chinese versnapering. Gisteren was
dat ook het geval. We hadden lekker gegeten en 
ik moest na het afrekenen nog even een toiletstop 
maken. Toen ik na de plaspauze buiten kwam was 
het busje vertrokken, ze waren me gewoon vergeten. 
Nou zat ik daar niet echt mee want aan een fikse 
wandeling na zo´n Chinese snaaipartij heb ik 
bepaald geen hekel. Ik liep naar de weg en plotseling
zag ik een vos lopen. “Hé, meneer vos”, riep ik de 
rood/bruin gekleurde deugniet toe, “wil jij geen 
vrienden met mij worden”. Ik heb al heel lang de 
wens om vrienden te worden met een wild dier en 
dit leek me de aangewezen mogelijkheid. “Punt 1”, 
zei de vos, “ben ik geen meneer maar een mevrouw 
en punt 2 vraag ik me af wat je met een vos als vriend

wil”. “Nou”, zei ik, “je kunt me meenemen naar het 
bos en me laten zien hoe je je hol met al die gangen 
graaft en me meenemen als je op kippenjacht gaat. 
Ik kan dan de wacht houden als jij een kip te grazen
neemt”. De vos keek me aan en zei, “nee, daar heb ik 
geen zin in, je past niet in de gangen en je eet geen 
rauwe kip”. Ondertussen kroop hij onder een hek 
door en verdween uit mijn ogen. “Jammer”, riep ik 
hem nog achterna. Ondertussen was het busje de 
parkeerplaats weer opgereden. Ze waren me niet 
vergeten maar hadden een geintje uitgehaald maar 
wilden me toch die wandeltocht niet aandoen was 
het verhaal. Ik stapte in het busje en we reden terug 
naar het CT en dronken daar zoals gebruikelijk
een kopje koffie en gingen daarna over tot de orde 
van de dag. De ontmoeting met de vos heb ik maar 
niet verteld want niemand zou het toch geloven.

Blauwe pannenkoeken
Gisteravond waren de geruchten waar; we aten 
pannenkoeken! Deze waren knalblauw, net als 
de melk die ochtend. Toch, hebben we met zijn 
allen er erg van genoten. De ene at pannenkoek 
met stroop en de andere stroop met pannenkoek. 
Hierna ging de zoetigheid door. Als toetje kregen 
we SUIKERSPINNEN!!!! Natuurlijk waren deze 
ook blauw, maar helaas waren ze gemaakt in een 
machine met een roze bak :( Om de avond goed af 
te sluiten, had Marianne, met behulp van een mooi 
krijtbord, uitgelegd hoe deze suikerspinnen gemaakt 
werden. Toen we wakker werden, gebeurde er hele 
rare dingen. Marianne kwam binnen, zei: “Slaap 
lekker” en ging het boek achterwaarts voorlezen. 
Daarna moesten we onze tanden poetsen, waarna 
we naar de eetruimte gingen. De tafel was gedekt, 
maar op een rare manier. De borden lagen op zijn 
komt en het bestek lag helemaal verkeerd. We 
denken dat dit komt door Ton Schipper met zijn 
klok. De leiding deed iets heel raars, ze pakten 
een scheplepel en gebruikte deze om pasta uit de 
prullenbak op hun bord te doen. Daarna visten ze 

bakjes uit deze prullenbak 
en deelden ze aan ons uit. 
In deze bakjes zat pasta 
met rooie saus. Sommigen 
van aten met veel plezier, 
terwijl anderen het wat 
minder fijn vonden. Na deze 
maaltijd moesten we alles 
terug scheppen in een pan.  
Om de ochtend af te sluiten 
hebben we een paar potjes 
verstoppertje gespeeld. 
Tenminste, de leiding 
noemde het verstoppertje, 
maar het was omgekeerd 

verstoppertje. Toen ging de wekker. Dit was vals 
alarm, dus we gingen rustig verder spelen. Plots 
ging de wekker nog een keer. Dit keer was het geen 
loos alarm, want er lag een brief! Deze brief bevatte 
de opdracht om voor 13u het einde van een tocht 
te bereiken. De tocht lag onder de brief. Al gauw 
was duidelijk dat ook de tocht omgekeerd was. 
Wij zijn heel snel gaan lopen en het ging allemaal 
goed. Helaas ging de wekker toen we bijna bij het 
einde waren. Dus we hadden nog een opdracht niet 
gehaald. Bij de eindbestemming lag een slot wat 
eten beschermde. Wij kraakten het slot als snel. Toen 
hebben we genoten van een welverdiende lunch en 
hebben we lekker gespeeld in de speeltuin die er aan 
het einde was.  Na een korte wandeling terug, zijn we 
maar lekker snel gaan douchen en wachten we af wat 
de straf wordt van Ton Schipper.
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Gisteren hebben wij weer mogen genieten van 
het albekende kip-op-spit. Zoals normaal wordt 
dat iets later op de avond gegeten dan je normaal 
zou eten, maar lekker dat het is!!  Hierna hebben 
we lekker bij het kampvuur gezeten en ging het 
gesprek uiteindelijk over het Zwanenmeer en 
klassieke muziek (classy boys). Ook hingen er ineens 
duizend lichtjes rondom het kampterrein! Deze 
zijn te activeren door geluid (met z’n allen twee 
keer klappen) en geven het terrein net dat beetje 
extra. Na wat gerommel mochten de kids extra 
laat naar bed. Vanochtend mochten de Verkenners 
dus uitslapen. Gisteren waren Jay en Nikolas niet 
aanwezig bij de Bubbelraad en het ontbijt, omdat 
zij nog lagen te slapen. Nu mochten zij als eerste 
wakker worden. Er is niets beter dan wakker worden 
met muziek; dus werd er harde muziek op een boxje 
onder hun tent gelegd. Wat waren ze op tijd wakker 
deze keer! Vervolgens hebben ze, bijna uit eigen 
initiatief, de rest wakker gemaakt. Johnny heeft voor 
alle Verkenners een overheerlijk eitje staan bakken.
Hierna is er weer een Bubbelraad geweest, team 
Groen had verloren en Milan werd naar Team Geel 
gestemd. Dit vond hij helemaal niet erg, nu draagt 
hij de Bubbelprikker! De volgende ronde is hij dus 

immuun. Met een goed gevulde maag hebben 
de Verkenners de hele ochtend Weerwolven van 
Wakkerdam gespeeld. Na de lunch gingen de kids 
een tocht lopen. Via de uitkijkpost op de heide 
zouden zij terug keren naar het kampterrein. De 
leiding had ingeschat dat dit hooguit een tocht van 
een uur zou zijn, dit was een foutje. Na 2 uur werden 
ze gebeld dat 2 Teams bij het CT waren en gingen 
zij op zoek naar de 3e. Ook deze werd gelukkig 
terug gevonden. Nu zijn de Verkenners met hun 
keukengroepjes overheerlijke pasta aan het koken, 
wat er vanavond zal gebeuren komen wij morgen op 
terug.. ;)

Bubbelraad...

WAAAAAUUUWW!!!!! Wat een nacht. We lagen 
net op bed bijna te slapen totdat Yves zomaar gek 
begon te doen. Eerst gooide hij Menno op de grond 
en trapte de deur bijna stuk! Daarna rende hij ineens 
weg de donkere bossen in! Wij riepen met ze alle 
nog keihard YVESSS!!! Maar hij was verdwenen. 
Buiten stonden opeens lichtjes. We waren niet bang 
en gingen die als echte Japanese krijgers gewoon 
volgen. Die lichtjes waren als een pad helemaal tot 
aan een speciale plek in het bos uit gezet. Daar lag 
bij de boom een lotusbloem maar Yves was nog 
steeds nergens te bekennen. Zou die lotusbloem 
het volgende artefact zijn? Het werd steeds een 
donkerder en we besloten bijna terug te gaan totdat 
Yves ineens schreeuwende aan kwamen rennen. 
Zijn gezicht en handen waren helemaal bedekt 
met modder. Niemand kon hem stoppen totdat  wij 
de lotusbloem tegen hem aandeden. Ineens was 
alles over hij bleek vervloekt te zijn door de Imoteb. 
Gelukkig konden we nu terug! Helaas werden we 
de volgende dag niet wakker in Nederland maar 
tijdens het bedje opruimen vond Yeppe een nieuwe 
brief. En het bleek dat we in Peru bij de oude Maya’s 
moesten wezen. Maar de leiding had hier geen zin in 
omdat zij net een mooie GPS tocht voor ons hadden 
gemaakt. Tijdens de uitleg hoorde wij ineens weer 
hetzelfde geschreeuw maar dan van Anne-linde. Met 
een stok in de hand begon ze tegen alles te slaan. 
Ze pakte de GPS koffer met al spullen en rende weg. 
Wat gebeurt er allemaal!  Na wat paniek besloten 
we maar de tocht te lopen zonder GPS, misschien 
was Anne-linde ergens langs de tocht. Bij de tocht 
vonden we een aantal ingewikkelde rebussen en 
uiteindelijk liepen we langs een meertje. In het 
meertje zagen we ineens iets drijven. Snel sprongen 
we het water in om dit te pakken. Het was een nieuw 
artefact. Misschien moeten we dit ook aan Anne-
linde geven. Maar eerst even zwemmen hoor. Toen 
we terug kwamen bij het gebouw stonden er weer 
allemaal kaarsjes te branden. We gingen snel naar 
binnen waar Anne-linde ineens op de grond lag 
voor het altaar. Haar gezicht zat helemaal onder 
tekens en rare vormen en ze was weer aan het 
schreeuwen. We gaven het artefact snel aan Menno 
die deze eerst tegen Anne-linde aanduwde maar 
dat werkte niet. Toen deed hij die in de artefacten in 
het altaar en kwam ze weer tot leven. Ze wist net als 
Yves helemaal niks meer. Na alle gekte hebben we 
gelukkig nog wel inca-voetbal kunnen doen, lekker 
wraps gegeten en muziek gemaakt bij het kampvuur 
. Tot morgen!

Yves begon gek te 
doen?
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Scouting Oost 1
Kruislaan 224, Amsterdam
www.scoutingoost1.nl

maken, katapult pionieren, 
knutselen en meer!

Jong of oud, lid of geen lid, 
iedereen is van harte
welkom op Scouting Oost 1!

4–11 jaar
18:45–20:15
21 juli
en meer

11–18 jaar
19:00–20:30
23 juli
en meer

Speciale 
Zomeropkomsten
Speciale 
Zomeropkomsten

scoutingoost1.nl/zomervakantie
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Woensdag
Bonte avond bij de Gidsen
Gisteravond hadden de gidsen hun eigen soos en de bonte avond. Bij de bonte avond 
deden er mensen goocheltrucs, en de leiding deed een dating show: daarbij ging 
Floris vooraan op een stoel zitten en waren de andere leiding verschillende mensen 
die hem wilden daten en dan moest hij raden wie dat waren. Maud was de zon, 
Corine was Marco Borsato, Jan was Floris zelf, Lara was een hele sexy brandweerman 
en Anna was Huub van het C.T.. Uiteindelijk ging Floris toch het allerliefste verder 
met de sexy brandweerman (wie niet), maar met name omdat Huub al getrouwd 
was :( Daarna was de soos, we hadden koptelefoons dus het was een silent disco! 
Toen we vanochtend wakker werden, gingen we ontbijten en telde de leiding van 10 
tot 0 en wie te laat was had corvee. De meiden met corvee moesten alles afruimen, 
de afwas doen van de leiding en de dixies schoonmaken… Daarna gingen we 
tiedyeën want de oudste gidsen moeten altijd een programma bedenken, en met 
Corona kon dat niet tijdens de opkomst. Het tiedyeen was super leuk en een heleboel 
gidsen hebben nu geverfde shirts/truien/sokken/noem maar op! Daarna hadden wij 

even tijd voor onszelf en toen gingen we schilderijen maken, ze zijn heel leuk geworden. Straks komt nog het 
beste van de hele dag: pannenkoeken bakken! Hopelijk houdt de regen binnenkort op en dan heeft de leiding 
misschien nog een leuk avondprogramma voor ons…

Hallo allemaal!
Na de pannenkoeken nam iedereen een frisse douche, behalve de oudste Kabouters. Zij mochten lekker 
bij de leiding blijven stinken en met een koekje en thee spelletjes met de leiding blijven spelen. Normaal 
mogen de oudste Kabouters altijd één avond bij de Gidsen ‘wennen’, maar door de aparte kampen zat dat 
er dit jaar helaas niet in... dan moeten ze dit jaar maar op een andere manier in de watten gelegd worden! 
Daarna heeft iedereen als roosjes geslapen en heeft de leiding het hele slijm nog om het dorp heen gelegd. 
De volgende ochtend lieten de meisjes de leiding gewoon tot 9.00 uur uitslapen! Wat een luxe! Snel keken 
we of het dorp nu wel nog heel was gebleven. Het was gelukt! Er lag een brief van voetstapjes in inkt dat de 
blauwe slijmmonsters zó wegdropen na het zien van het gele tegenslijm. Hoera! Ook vroegen ze of we niet 
willen helpen met het herbouwen van het hele dorp... Wij zijn de beroerdste niet, dus aan de knutsel maar 
weer! De mooiste kabouterhuisjes werden gemaakt van wc-rollen en knutselpapier en met lichtjes in de 
huisjes is het een supergezellig dorpje geworden!  Het was een klein beetje droog, dus wij natuurlijk snel naar 
buiten... het kabouter-spekkie-diamante-puntmutsjes-smokkelspel mocht deze week niet ontbreken! Na al 
dat geren was het bijna een gelijke stand: het ene team heeft met één muntje meer gewonnen. Toen volgde 
een superdeluxe lunch: iedereen mocht langs een buffet lopen voor een customized broodje gezond! Wat 
een bofkonten, die Kabouters. Het begon weer te hozen, 
maar wij hadden nog kleertjes te knutselen voor onze 
kleipoppetjes, dus weer lekker naar binnen. Het was weer 
een heerlijke middag vol lijm, verf, gegiechel en muziek. 
Uiteindelijk kwam ook de nagellak en andere make-up 
tevoorschijn, zodat de ruimte naast slijm ook naar aceton 
kwam te ruiken: één groot feest! Dat was het eten ook 
als laatste avondmaal: een echte kaboutersmultafel!! 
Daarna kwamen de outfits uit de kast, gingen we met z’n 
allen snel de feesttent in en dansten we tot in de kleine 
uurtjes. Of nouja, tot we van de leiding toch echt naar bed 
moesten.

Oudste Kabouters worden in de watten gelegd
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Scouting Oost 1 bedankt 
Jumbo Oostelijke Handelskade 

voor de bijdrage aan ons zomerkamp!

Oostelijke Handelskade 1005 
1019 BW Amsterdam

020 5095000

Het openbaar vervoer hier in de regio is werkelijk 
om strontziek van te worden. De bus gaat om de drie 
kwartier. Als je, om die reden, besluit om te gaan 
fietsen of te gaan lopen heb je drie keer per
bestemming een natte rug. De ene dag van de 
hitte en de andere dag van de buien regen die 
we te verwerken hebben. Wat een toestand. Met 
al die ellende verlang je toch regelmatig naar je 
oude vertrouwde Amsterdamse GVB. Het GVB 
van Amsterdam heeft 200 trams die over 200 km 
rails langs 500 haltes rijden . Daarnaast beschikt 
het vervoersbedrijf over ruim 200 bussen, 90 
metrostellen en 19 veren voor de 9 veerverbindingen. 
De bussen rijden jaarlijks 16 miljoen km en 
gebruiken daarvoor 7,5 miljoen liter diesel. De 
trams leggen 12 miljoen kilometer af en rijden 
op donkergroene stroom. Het GVB vernieuwt de 
komende tijd het materiaal met 63 nieuwe trams en 
31 elektrische bussen. We hebben het dan niet eens 
over al die bussen 
die er rijden van 
Conexion. Ook 
dat moeten er wel 
meer dan 100 zijn 
want je ziet ze op 
bijna iedere halte. 
Wat doen wij hier 
eigenlijk in het 
Overijsselse land 
waar het eerste 
de beste dorp
minder inwoners 
heeft dan het 
GVB tramhaltes? 
Morgen kunnen 
we het weer 
bekijken. Terug 
naar de stad 
en genieten van uitlaatgassen en in het OV een 
mondkapje voor. Kortom terug naar Amsterdam. Het 
zit erop dit aangepaste zomerkamp. Ik heb ondanks 
alles behoorlijk genoten en hoop dat al mijn trouwe 
lezers dat ook hebben gedaan. Tot volgend jaar!

In de spotlight:
Het Amsterdamse 

GVB

Kampeertips van de 
Gidsen..?

- Bewaar je luciferdoosjes op een droge plek zodat ze 
het blijven doen
- Doe je tent dicht als het regent, dan blijft je bed 
droog
- Als je de pitjes van het gasfornuis dicht draait, hoef 
je niet je gasfles ook dicht te draaien
- Als je denkt dat je gasfles leeg is, check even of je 
hem niet toch hebt dicht gedraaid
- Zet je schoenen binnen of echt onder een afdakje, 
dan blijven ze droog
- Als je toch natte spullen hebt, heeft de leiding geen 
droger mee
- Als je scheerlijn niet strak zit, kan je de haring 
verder naar achteren zetten
- Als je een goede strakke tent wil, moet je je 
scheerlijnen met de naad mee spannen
- Als je je telefoon mee hebt, lees dan niet de 
berichtjes die de leiding stuurt
- Meerdere paren schoenen meenemen is handig
- Een regenjas meenemen is aan te raden
- Als je sokken in je slippers draagt en daarmee rond 
gaat lopen, kunnen ze nat worden
- Als je het warm wil hebben in je slaapzak dan moet 
je:
o Onder je thermokleding niks aan hebben
o Door kleding in je slaapzak te stoppen (dus niet 
perse aan, maar erin) maak je de
ruimte in je slaapzak die warm moet worden kleiner, 
en wordt het sneller warm
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Wist je dat? Kabouters

 Julia 24/7 met groene handen rondloopt door haar 
slijm?
- Hannah heel veel dieren-wist je datjes weet, maar 
dat we die helaas niet allemaal kunnen posten?
- we nu wel weten dat een ijsbeer eigenlijk zwart is?
- de kabouterleiding een superlief kaartje van Susan 
heeft gekregen?
- Eva suuuuuuper goed kan nagellakken?
- Alisa op de disco rondliep met een glitterbaard en 
een blauwe neus?
- Nina tot 3x toe slijm in haar haar smeerde?
- Isis nu onder het pseudoniem Coco Chanel 
voortleeft?
- Vera in de ochtend best wel chagrijnig kan zijn, 
vóóral als ze moet ochtendgymnastieken, maar toch 
supergoed meedeed en de rest van de dag een lach 
op d’r gezicht heeft?
- Frederique zich het best kan opmaken, maar 
dat alleen het nagellakken met links nog wat 
bijgeschaafd kan worden?
- De leiding een superlekker zwembadje voor niks 
heeft meegenomen?
- Yasmijn al de hele week dezelfde muts op heeft, 
zelfs toen ze ging slapen?
- ze dit van te voren al had gemeld en 
we echt bewondering hebben voor haar 
doorzettingsvermogen? 
- Milou het liefst een broodje met alleen sla eet?
- Fatima Anna het jammer vindt dat ze niet met de 
Welpen kan schuifelen?
- Dimphy de leiding eruit speelde met Traktorren?
- Salome er superduper chique uitziet voor onze 
soos?
- Rosa heel goed is in mensen opvrolijken?
- Livia haar knuffels uitleent aan Kabouters die ze 
harder nodig hebben dan zij?
- Lexi iedereen de hele dag scant met haar 
zelfgemaakte mobiel en dan zegt of we wel of niet in 
de mode zijn?
- we de Kabouters heel erg gaan missen?
- maar hun geslijm (haha) iets minder?

Spreuk van de dag:

Als je sterk bent,
lach je alleen
om jezelf en

niet om anderen

Bonte middag bij de 
Explorers

Hallo allemaal! Hier zijn de explo’s weer. Onze 
woensdag ochtend begon met een heerlijk ontbijtje 
van Wouter, namelijk: tosti’s! Misschien had je het 
al gemerkt maar we hebben inspiratie opgedaan 
van het C.T. We hadden verwacht dat het hem niet 
zou lukken maar Wouter stond tot onze verbazing 
vroeg in de keuken met Luna en Kamil ons ontbijt 
voor te bereiden.  Na het ontbijt was het tijd voor 
het waterprogramma. Het was daar natuurlijk veel 
te koud voor, dus werd er een noodprogramma 
bedacht. Dit bestond uit kaartspelletjes en 
weerwolven onder de partytent. Tijdens de 

kaartspellen 
kwam de 
leiding aan met 
overheerlijke 
broodjes 
omelet( dank je 
wel hiervoor:)) 
nadat we 
heerlijk gegeten 
hadden 
hebben we 
heerlijk 1 uurtje 
uitgebuikt. Toen 
we allemaal 

weer energie hadden begon de bonte avond(in 
de middag)!!!. Je hoort het goed... bonte middag. 
Tijdens deze bonte middag werd er van ons gevraagd 
of we een act wilde voorbereiden in een half uur, en 
deze te showen aan iedereen! Er kwamen dansjes 
langs, een muziekquiz en Tika ging zingen! Als 
klap op de vuurpeil deed de leiding een geweldige 
imitatie van alle explo’s. Na al deze activiteiten waren 
we allemaal een beetje uitgeput en namen we ons 
“rust momentje” ;).  Op het menu van woensdag staat 
een overdekte BBQ. We hebben allemaal heel veel 
honger dus a je to en tot morgen. 
Liefs de explo’s!
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Vandaag begon de dag met goede Hard-Core 
muziek wat verassend genoeg iedereen in een 
goede bui gebracht. Na het ontbijt en een best wel 
lange tijd was de derde en eennalaatste bubbelraad 
begonnen.Het was eerst heel spannend uit welk 
team er iemand uit gestemd mocht worden (team 
groen, team geel of team rood). Als eind resultaat 
was Jan helaas uit team rood gestemd. Daarna 
moesten er in tegenstelling tot gisteren wel punten 
verdiend worden dus gingen we vlagverstoppertje 
supreme spelen. Dat ging zo: omdat er 3 teams 
waren moest elk team een vlag verstoppen (bijv. 
Rood verstopt die van geel geel die van groen en 
groen die van rood)elk team moest vervolgens zijn 
eigen vlag zoeken. Wie hem als eerste had gevonden 
en aan de pomp vastbond kreeg 2 punten, wie hen 
als tweede had gevonden kreeg 1 punt  en wie hem 
als laatste had gevonden kreeg 0 punten. Geel 
verdiende in allebei de rondes 4 punten rood 2 en 
groen 0. Daarna had de leiding een half uurtje rust 
ingelast (waar niemand over klaagde), maar toen 

kregen we iets waar elke persoon op deze aarde 
naar verlangd: een enorm vel bubbelplastic. Van 
dat plastic moesten we een baan maken waar iets 
over heen moest glijden.We wisten nog niet wat het 
was maar we wisten wel dat het niet slim was om 
de bubbel te poppen.Het ging om helemaal tot het 
eind aankomen, en snelheid. Na 35 minuten waren 
de banen zo goed als af en werd Sjimmie de spin 
die met zijn voeten trappelt op geluid losgelaten op 
de baan. De baan van team geel was mooi versierd, 
maar helaas voor hen was het versierd met levende 
planten en zoals Jonny al zegt: “ een verkenner 
vernield NOOIT levende natuur”. Uiteindelijk haalde 
Sjimmie de finish niet doordat hij na 42 seconde 
in het midden vast bleef zitten. Bij team rood was 
Sjimmie ook in het midden vast blijven zitten, maar 
in tegenstelling tot team geel deed hij dit binnen 
één seconde. En dan het laatste team. Team groen zij 
hadden zich voorbereid op een bal maar Sjimmie die 
zagen ze niet aankomen. Conclusie is dat sjimmie 
niet verder dan 5 centimeter kwam. Als eindstand: 
rood 2 punten geel 1 en groen 0. Toen was de leiding 
echt moe van ons geworden, dus moesten we dit 
keer een uur lang in onze tent liggen. Hierna had 
iedereen honger dus was het etenstijd. Als eten aten 
we zelfgemaakte hamburgers, warme paprika met 
kruidenboter en worstjes.

Spinnen-race

Gisteren sloten wij onze avond af met een verhaal 
over 10 meter grote Alpaca’s en een stad vol met 
popcorn.  Een boerenjongen die koning werd en 
de mooiste vrouw van het land kreeg, maar te veel 
zelfvertrouwen had en uiteindelijk noodlottig aan 
zijn einde kwam. Vanochtend werden wij wakker 
en lag er een brief en een kroon bij het altaar en 
het bleek dat wij in het land van de ridders en 
koningen waren gekomen: Engeland. Wij hadden 
een verrukkelijk Engels ontbijt gekregen van culinair 
genie Yves. Na onze magen vol gegeten te hebben 
was er veel commotie om de kroon. Hij was van 
plastic en bleek niet te passen in het plakkaat. Echter: 
wilde alle leiding deze kroon hebben, iedereen wilde 
koning zijn. Terwijl wij lekker vrij hadden gespeeld 
en de oudste Welpen een kampvuurtje hadden 
gebouwd, was de kroon verdwenen! Toen wij na 
lang zoeken hem niet konden vinden, gingen wij 
weer heerlijk culinair doen en bouwden wij flinke 
sandwiches. Tot… Ria de kroon bleek te hebben, 
maar Viv wilde deze ook hebben. Ze wilden beide 
koningin worden! Ze begonnen te trekken en duwen 
en braken de kroon door de helft, hier viel een briefje 
uit. Ria en Viv waren beide niet tegen te houden en 
riepen al schreeuwend het bos in: “Ik wil de koningin 
zijn!”. Op het briefje stond een bolletje pijltje tocht 
die wij volgden en hier vonden wij een super zware 
metalen kroon. Wij brachten deze terug naar het 

terrein waar bleek dat deze in het plakkaat pastte. 
Viv en Ria waren nog steeds nergens te bekennen. 
Wij besloten een riddertest te doen. Dit is een test 
waarbij alle welpen op één knie moesten gaan zitten 
en compleet stil moesten zijn en enkel naar het 
kampvuur mochten kijken, wat er ook gebeurde! 
Vervolgens zette Menno hele grappige geiten 
geluiden aan. Na de test kwam, eerst Viv en toen 
Ria uit het bos gelopen en waren flink verward. Zij 
waren ergens midden in het bos wakker geworden 
en herinnerden zich niks. Hierna gingen wij een 
potje slagbal spelen en toen hebben wij lekker 
hamburgers gegeten. Smikkelen! Nu zijn we voldaan 
van meerdere geweldige optredens op onze bonte-
avond en nu lekker slapen. Tot morgen!

10 meter grote 
Alpaca’s...
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Bitterballetjes en een 
kaasplankje!

Gisterenavond hebben we het niet al te laat 
gemaakt, want daar waar mogelijk pakken we onze 
slaap
een beetje. Maar we lieten ons het kaasplankje en de 
bitterballen prima smaken. We hadden
vandaag eigenlijk maar één regenbuitje: welswaar 
duurde dat de hele dag, maar toch…. Jaap, Huub
en Dave hadden nog een fors lange fouragelijst, dus 
die waren de hele ochtend wel zoet. Rik en
Lucien hadden nog wat spulletjes op te halen en weg 
te brengen bij de kampterreinen, we gingen
richting Ommen om de kampkrant op te halen, we 
reden even langs Douwes Dump om te kijken of er
nog een leuk souvenir te scoren was, en we moesten 
alle koptelefoons van de Silent Disco nog even
opladen. Na de lunch was er nog tijd om te werken 
aan de kampkrant en de filmpjes. En natuurlijk
ook het CT Journaal dit jaar vroeg flink de tijd. Daar 
hebben we deze keer de bloopers ook maar even
bij gedaan! Daarmee werd de kijker een blik gegund 

achter de schermen en de enorme lol die we
hadden tijdens het maken van deze dagelijkse 
nieuwsuitzending. Vanavond lekker gegeten bij
Madrid, en nu nog de kampkrant af zien te krijgen. 
Terwijl Rik en Dave nog even uitsmijter moeten
spelen bij de Explo’s, gaan wij een afzakkertje en een 
bitterballetje doen!

Wist je dat? Verkenners

- Jan de beste tosti maker is? 
- Tygo raar is?
- Nicolaas tien teken op de eerste dag had? 
- Bernard veel te veel schrijft?
- Nicolas en Julien zich drie keer hebben gesneden in 
10 seconden?
- De verkenners los gaan op rare muziek?
- Tygo iemand van de gidsen leuk vind?

Wist je dat? Explorers

 Sarah in de poepsoep moest roeren 
- Ze hierbij bijna de dixi had gesloopt 
- Dit het eerste kamp is dat alle explo’s mee zijn 
- En niemand eerder naar huis gaat  
- Carmen is geappt door een slapende Marije 
- Wouter zijn bed niet in zijn tent past 
- Simone en Marije alle borden en bekers op kleur 
hebben gesorteerd 
- Marije en Carmen de hele tijd dansen 
- We na dit kamp afscheid moeten nemen van heel 
veel explo’s 
- We dit heel jammer vinden 
- Annelieke, Nina en Luna Ben vet goed zijn in 
sudoku’s 
- Faysel goed is in discussies winnen 
- Bijna alle explo’s voor een spel gestript hebben 
- Max en Stan hierbij in hun onderbroek stonden
- De leiding heel goed de explo’s na kan doen 
- Stan dit kamp heeft leren koken 
- De explo’s heel goed ramen kunnen lappen 
- Tika goed kan zingen 
- Alleen Simone en Luna Ben droge stoeltjes hebben 
- Ricky veel hout verzameld 
- De explo’s het daardoor lekker warm hebben 
- Wouter alle credits van Kamil zijn kampvuur pakt 
- Wouter dit ook doet voor de zelfgebakken tosti’s 
- Floor 4 truien tegelijkertijd aan heeft 
- Thijs nog niet naar huis kan omdat zijn kamer vol 
met vloerdelen ligt 
- Thijs heel graag klusjes doet 
- We aan iedereen hebben gedacht bij de wist je 
datjes



Ka
m

pk
ra

nt
 •

 Z
om

er
ka

m
p 

20
20

34

W
oe

ns
da

g

Wist je dat? Gidsen

- Bijna alle gidsen een tiktok dansje hebben 
geprobeerd en gshmmashlhuml (Isabel)
- De gidsenleiding een droger in de staftent heeft 
staan?
- Robin die alleen niet kon vinden?
- Malin haar bril kwijt was?
- Deze uiteindelijk naast haar luchtbed bleek te 
liggen?
- De leiding onderling een wedstrijdje houdt wie 
uiteindelijk de meest gemene leiding van het
kamp is?
- Floris en Maud achterlopen?
- Anna zich schuldig voelt als Jan of Lara de gidsen 
een preek geeft
- Zij dan ook haar luciferdoosje maar binnen had 
moeten leggen zodat hij niet nat is
- En zij dan ook gewoon op tijd moet komen voor het 
ontbijt
- De gidsenleiding een groepje gidsen heeft geleerd 
hoe je schuldbewust moet klinken, zodat
mensen geneigd zijn om meer voor je te doen.
- Ze dit echt heel snel oppikten en zelfs al aan een 
ander tentgroepje hebben geleerd.
- Malin groeipijn heeft.
- De gidsenleiding volgens Jasmijn niet echt 
‘trending’ is (de gidsenleiding weet niet helemaal
wat dat betekent, maar ze zijn er niet blij mee).
- Lara wel hip is want zij staat op een tiktok filmpje
- Dat bij Corine komt doordat ze wiskundedocent is, 
volgens Britta.
- Anna wel trending is want zij heeft hippe 
glittersokken?
- Ayla op 2 linkerschoenen loopt?
- Dit is omdat zij allebei haar rechterschoenen buiten 
heeft laten staan en deze nu nat zijn?
- Floris niet weet hoe hij zich moet opdrukken
- Hij wel op zijn handen kan staan
- Anna net even werd uitgekafferd
- Jan zijn pols trilt?
- De oudste gidsen nu leiding zijn?
- Zij dus altijd gelijk hebben en zo niet dan toch?
- We veel awkward heksenketel momentjes hebben?
- De leiding echt op dreef is met super goeie 
innovatieve ideeen?
- Ayla de octopuskledinghanger van de ikea mee 
heeft?
- Maud echt goed gaat op ongemakkelijke 
momentjes
- De gidsen dachten dat hun gasfles leeg was?
- Hij gewoon dicht bleek te zitten?
- De gidsen zo geconditioneerd zijn dat ze ook 
komen als de leiding aftelt voor Lara?

Vanochtend hebben we (voor ons doen) lekker 
uitgeslapen. We waren namelijk pas om 8:30 
wakker! Tijdens het ontbijt merkten we dat er iets 
vreemds aan de hand was. Martin en Marianne 
waren al de hele ochtend stil en Daan en Sven 

leken ons niet te horen. Kort na het ontbijt ging 
de wekker weer en bleken onze vermoedens te 
kloppen. Bij de wekker lag weer een brief van Ton 
Schipper, waarin stond dat hij de leiding had behekst 
en dat twee ons niet konden horen en de andere 
twee  niet meer konden praten. Ook stond er een 
nieuwe opdracht in die we voor het eind van de dag 
moesten voltooien, anders zou Ton ons morgen óók 
beheksen en zouden we behekst naar huis moeten. 
In de opdracht stond dat we het recept voor een 
magisch drankje naar de leiding moesten seinen. 
Met behulp van vlaggen en morsecode moesten 
we de verschillende ingrediënten en handelingen 
doorgeven aan de leiding. Er moesten bijvoorbeeld 
precies 7 vruchtenhagels in, 3 pure vlokken en 
het hele mengsel moest 5 keer met de klok mee 
geroerd worden. Het was nog best een gedoe om 
het hele recept letter voor letter door te geven, 
maar uiteindelijk is het ons toch gelukt! Toen ze 
wisten hoe ze het moesten maken, hebben we het 

natuurlijk meteen gemaakt en opgedronken. Helaas 
voor de leiding was het drankje niet heel erg lekker, 
maar gelukkig werkte het wel! Nu iedereen weer 
normaal is hebben we de opdracht van Ton eindelijk 
een keer binnen de tijd voltooid. Hopelijk is alles nu 
goed.

Zaterdag Welpen 
slapen uit...
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Donderdag
Gisteravond was natuurlijk voor iedereen de laatste 
avond, hoewel de leiding pas vrijdagochtend 
terugrijdt. Het werd woensdagavond bij de 
verschillende speltakken nog erg laat en het 
bleef nog lang onrustig. Ook bij het CT: daar 
werden gisteravond al de eerste voorbereidingen 
getroffen om alles in gereedheid te brengen voor 
de terugtocht. De kampkrant werd gemaakt en na 
nog een laatste afzakkertje doken we onze mandjes 
in. Het was vanmorgen vroeg dag, want al vanaf 
een uur of twaalf gingen we de pionierpalen bij de 
speltakken ophalen, omdat een deel daarvan terug 
moest naar Dalfsen waar we dat hadden gehuurd. 
Vervolgens gingen we links en rechts al spullen en 
spelmateriaal ophalen. Rond 15.00 uur kwam Jan 
al aan met de vrachtwagen, waardoor we stukje bij 
beetje deze vol konden laden. Vooral het ophalen 
van containers vanaf de kampterreinen op de Stikke 
was af en toe een uitdaging vanwege de regenval 
de afgelopen dagen. Dat maakt de zandpaden er 
niet beter begaanbaar op zullen we maar zeggen. 
Hebben we nou vastgezeten ? Nee joh, viel best mee. 
En voor we het wisten waren er al weer ouders op de 
afgesproken plaats om hun kind op te halen. Helaas 
geen kampliedjes-wedstrijd dit jaar, geen groot 
spektakel, geen speech, maar wel blije gezichten. 
Van ouders die blij waren hun kind weer te zien, 
en van kinderen die moe waren van een heerlijke 
maar veel te korte week. Iedereen heeft genoten, 
dat is duidelijk! Laten we het maar een kort en 
krachtig kamp noemen. Het CT heeft in elk geval 
ook genoten. Wij willen in elk geval alle stafleden 
en iedereen die verder heeft bijgedragen aan het 
succes van dit bijzondere kamp enorm bedanken ! 
Dankzij jullie inzet is deze week een geweldig succes 
geworden. Het is echt bewonderenswaardig hoe 
jullie in staat zijn geweest in heel korte tijd en met 
behoorlijke beperkingen toch een super geslaagd 
programma neer te zetten. Chapeau! Dank jullie wel, 
namens alle kinderen en ouders. En dank jullie wel 
dat wij jullie mochten ondersteunen deze week! Wat 
ons betreft: tot volgend jaar en dan weer gewoon 
zonder beperkingen ! We kijken er nu al naar uit! 
Fijne vakantie !

Het C.T. ruimt op...



35

D
on

de
rd

ag
Ka

m
pk

ra
nt

 •
 Z

om
er

ka
m

p 
20

20

Gisteravond hebben we, nadat het eindelijk droog 
was, nog kunnen lasergamen! Wij konden in het
donker met laserguns op elkaar schieten, en daarbij 
deden wij een super vet smokkelspel. Het was
heel spannend en een heleboel Gidsen werden er 
heel fanatiek van. Daarna zijn we niet al te laat
naar bed gegaan, want vandaag moesten we 
eigenlijk best wel vroeg op, wat niet alle Gidsen
evenveel waardeerden… We hebben snel ontbeten 
en daarna in de stromende regen de tent
afgebouwd, leuk is echt anders! Gelukkig hadden we 
daarna wel nog tijd voor een paar leuke spellen
voordat wij dan helaas weer werden opgehaald door 
onze ouders… Het was een kamp om nooit te
vergeten, net even anders dan normaal, maar toch 
niet minder leuk!

Gidsen zijn er klaar 
mee...

Kabouters worden 
gemist!

Hallo allemaal! Helaas is vandaag alweer de laatste 
dag van ons kamp aangebroken. Jammer! Gelukkig 
komen de ouders pas om 16.00 uur, dus hebben we 
nog even. Het kabouterdorp stond er gelukkig nog 
zoals we het hadden achtergelaten. Of nouja, er was 
wel iets anders: het hele dorp was  ineens versierd 
met vlaggetjes, ballonnetjes en een spandoek 
met “Dank jullie wel, Kabouters! We gaan jullie 
missen!”. Super schattig, toch! De oudste Kabouters 
hadden een programma voorbereid voor de andere 
Kabouters, top meiden! Als lunch hebben we al het 
oude brood van de hele week opgemaakt in de vorm 
van heerlijke wentelteefjes, daar lusten de Kabouters 
wel pap van! Nog wat losse spelletjes en toen was het 
helaas echt tijd... de ouders kwamen één voor één 
alweer aanrijden en stuk voor stuk gingen onze lieve 
Kaboutertjes op weg naar Amsterdam en omstreken. 
Wat een rust! En wat gaan we ze missen! Maar goed 
dat er nog wat extra ingelaste zomeropkomsten zijn.
Rust in het huis betekent muziek hard aan en alles 
snel aan kant maken, om daarna als de wiedeweer 
naar Vilsteren te rijden en daar gezellig met de 
andere leiding (op 1,5 meter) van Jaap’s Indische 
rijsttafel te genieten. Een gezellige afsluitingsavond 
zal volgen voordat we morgen zelf ook weer richting 
Amsterdam vertrekken. We willen alle Kabouters, 
kaboutertjes, CT (en overige leiding op de app) 
bedanken voor een geweldige kampweek!
Kusjes, de kabouterleidingVerkenners breken af

Vanochtend zijn we na het pannenkoeken ontbijt 
begonnen met de keukens afbreken. Dat ging 
ondanks het weer voorspoedig. Nadat de keukens 
afgebroken waren, was het tijd voor de lunch, 
broodjes hotdog stond op het menu. Heerlijk 
waren ze, vervolgens moesten we onze tentjes 
afbreken, dat was wel veel meer werk dan de leiding 
had ingeschat, iedereen had zijn volledige tas 
verspreid door zijn tent liggen namelijk, er lag een 
hoeveelheid spullen in elke tent, het was bijna niet
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Vandaag is het helaas alweer de laatste dag van dit 
kamp. We begonnen de dag met nog een aantal 
spelletjes. Daarna moesten we al onze spullen 
gaan opruimen. Kleren in de tas, slaapzak in het 
zakje, luchtbedje leeg en opgevouwen, etc. Toen 
we hier eindelijk klaar mee waren was het tijd voor 
een Zweeds renspel. Hierbij werden we verdeeld 
in groepjes van drie en moesten we allemaal 
vragen beantwoorden die over het terrein verspreid 
lagen. Als we een vraag goed hadden beantwoord, 
mochten we met een dobbelsteen gooien en onze 
pion evenveel stappen vooruit zetten. Het getal waar 
we dan op kwamen moesten we dan gaan zoeken 
en de vraag die daarbij hoorde beantwoorden. 
Sommige vragen waren best wel makkelijk, zoals de 
vraag hoeveel Zaterdag Welpen er mee waren. Even 
tellen en je had het antwoord. Andere vragen waren 
wel wat moeilijker. Wist je bijvoorbeeld dat er 3600 
seconden in een uur zitten? Rond 4 uur kwamen de 
eerste ouders aangereden en werden we opgehaald. 
De leiding blijft nu nog een dag achter om alles 
op te ruimen, en gaat daarna ook weer terug naar 
Amsterdam.

Twelpen ruimen op...

Diemerplein 108

Diemen

www.alexanderhoevekaas.nl

Winkelcentrum Diemerplein 

12:00–18:00 

09:00–18:00 

08:30–17:00

Maandag

Dinsdag t/m vrijdag

Zaterdag

Waar gaan we 2021 
eigenlijk heen?

De grote vraag is natuurlijk waar het zomerkamp van 
2021 heen gaat... We houden het nog even geheim! 
Heeft u een idee? Stuur uw gok naar:

windetip@scoutingoost1.nl

Na de zomervakantie
Na de zomervakantie beginnen we weer met onze 
reguliere draaiavonden in de week van 24 augustus.
Dinsdag 25 augustus Welpen dinsdag, Verkenners
Woensdag 26 augustus Gidsen
Donderdag 27 augustus Kabouters en Explorers
Zaterdag 29 augustus Bevers en Welpen zaterdag
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Het CT mocht gebruik maken van de kantine van VV 
Vilsteren, waarvoor wij hen uiteraard bijzonder
erkentelijk zijn . Graag willen we onze speciale dank 
richten aan Gerard Rietman, de voorzitter van de
vereniging , en natuurlijk ook aan Rinus die het 
kantinebeheer doet. Beide bijzonder bedankt dat we
van jullie prachtige kantine gebruik mochten maken 
! We hopen gauw weer in Vilsteren terug te
komen !

VV. Vilsteren 
BEDANKT!

Elk jaar kijkt hij er naar uit, en elk jaar doet hij de klus 
met veel plezier: Jan van Roode, de chauffeur
van de Nebig-vrachtwagen heeft inmiddels al een 
echt Scouting hart ! Ook dit jaar rijdt hij met
vakmanschap de vrachtwagen weer naar Vilsteren 

en retour naar 
Amsterdam. Hoewel 
het dit jaar
iets minder werk is 
doordat de CT trailer 
niet mee is, moet hij 
toch het hele eind 
maar weer sturen.
Dus ook dit jaar weer: 
Jan bedankt ! Hel 
erg bedankt ! En we 
hopen tot volgend 
jaar!

Jan Bedankt!

Het CT zag zich voor een uitdaging geplaatst: rond 
18.00 uur moesten zowel de zaterdagwelpen (in
Dalfsen) als de kabouters ( in Ommen) patat hebben 
voor hun smultafel. Maar ja, hoe doe je dat? En
bij de snackbar is het toch redelijk prijzig. Nu kent 
elk nadeel z’n voordeel: door Corona en het
verkorte kamp zit het CT dit jaar niet in haar eigen CT 
trailer, maar in de sportkantine van Voetbal
Vereniging Vilsteren. En die kantine beschikt over 
een uitgebreide keuken, met frituur ! Dus; jaap
pakte de handschoen op en startte Jaap’s Patatkraam 
! En zo konen we tegelijkertijd bij welpen als
kabouters de patat afleveren!

Met uw vrijwillige bijdrage 
wordt voor de leiding een 

cadeau gekocht 
 
 

 
 

BEDANKT 
SCOUTING OOST 1 

Jaap’s patatkraam
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