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Nebig, your flexible partner in packaging

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

Contact

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.

De Veken 229
1716 KJ Opmeer

Wij beschikken over een interne bedrukkingsfaciliteit. 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.

Stuur ons een email:
info@nebig.com

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

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

Neemt u gerust contact op met onze productspecialisten. Onze vertegenwoordigers staan u
graag te woord.

Of kijk op onze site:
www.nebig.com

Postbus:
Postbus 39
1715 ZG Spanbroek

Bel ons:
+31-(0)226 - 33 29 29
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Met gepaste trots presenteren wij u de Kampkrant. Dit waren steevast de
woorden waarmee Lucien het laatste artikel begon voor de kampkrant.
Invaller redacteur kon het niet laten om ook zo te beginnen maar niet
zonder de mededeling dat Lucien naar huis moest om een tandarts
behandeling te ondergaan. Die liep een beetje anders dan verwacht
en maakte dat Lucien niet terug kwam naar ons kampterrein. Het
gaat overigens weer goed met hem. Goed ging het ook de afgelopen
week met alle onderdelen. Helaas hadden we wel een aantal afhakers
doordat er sprake was van corona besmettingen. De thuisgang was de
enige mogelijkheid om de rest zoveel mogelijk gezond te houden. Het
weer was slechts een dag een spelbreker en liet ons de rest van de week
bepaald niet in de steek. Vaak een lekker zonnetje maar in ieder geval
was het meestal droog. Wij als CT hebben weer bijzonder genoten van
het boodschappen doen, vervoeren van kinderen en niet te vergeten het
iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken. De indruk bestaat dat dit
aardig is gelukt. Ten slotte de krant die u nu in uw handen heeft. Ook dat
was een plezier om te maken en we weten zeker dat het voor iedereen
het nodige leesplezier zal geven en het voor iedereen een blijvende
herinnering zal zijn aan het zomerkamp 2021. Wij wensen iedereen een
hele fijne vakantie. Tot volgend jaar, wij zijn er graag weer bij....!
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Zaterdag
De kop is er af!

Wist je dat?

- Luna en Nina vanuit Amsterdam naar het
kampterrein zijn gefietst?
- dit 120 km was?
- ze last minute tóch racefietsen hebben geregeld?
- ze onder een zeil geslapen hebben in de buurt van
het kampterrein

Zaterdag

Op zaterdagmorgen om 07.00 uur vertrok de volgeladen vrachtwagen vanaf de Kruislaan naar Vilsteren. Zonder
vertraging kwam deze om 09.00 uur in Vilsteren en met vereende krachten en na een verse kop koffie begonnen
we deze uit te laden en met de busjes en de aanhangers alles naar de kampterreinen te brengen. Dat is dan
toch een grotere klus dan we telkens weer verwachten. Lijsten met het aantal bankjes, tafelbladen en gasflessen
per speltak, enne: welke tent was voor wie? Om 11.00hr
vertrokken alle stafleden met een bus vanuit Amsterdam
na een korte toespraak van Ed en natuurlijk na controle op
een negatieve PCR test. De heenreis verliep voorspoedig
en de hele leiding werd hartelijk ontvangen bij het CT,
naast de voetbal kantine. Er waren gesmeerde broodjes en
koffie van Jaap, dus de stemming kwam er direct in. Met
alle spullen op het kampterrein kon men beginnen aan
het opbouwen van de terreinen. Hoewel het natuurlijk de
bedoeling is dat de kinderen hun eigen tent opzetten in
het bos, is het wel handig als de leiding-tent dan al staat,
nietwaar? Het CT had daardoor rond een uur of vier zomaar
tijd voor een momentje “informeel”, met een kaasplankje. Lekker! Tegen 6 uur brachten we de verkennersstaf
even naar Ommen, want die gingen daar een hapje eten. De explo-begeleiding signaleerden we bij “De Klomp”.
De gidsenleiding hadden voor zichzelf al een heerlijk salade georganiseerd, en het CT zelf vertrok naar “Madrid”
waar Rik een fikse blunder beging door de leeftijd van Linda, de dochter van de eigenaar, fiks verkeerd in te
schatten… Dat moet ie deze week nog wel even goedmaken ! Na afloop hadden de diverse stafteams het ieder op
hun eigen terrein bijzonder gezellig, en ook het CT vermaakte zich prima. Het bleef nog lang onrustig zullen we
maar zeggen. Morgen komen de kinderen en dan gaat het echt van start !

Spreuk van de dag...

Piekeren is de
verkeerde kant
op fantaseren..
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Echte kanjers!
Nina en Luna gingen van Amsterdam naar Vilsteren
fietsen. Met kant en klare pannenkoeken en flesjes
water kom je 100 km verder de bordjes Vilsteren
tegen. Met gekke mensen onderweg, alle bankjes
die je tegenkomt even pauze nemen en kletsen
onderweg. De Explo leiding is trots op onze meiden!!

De Explo leiding heeft het ervan genomen. Het is nou
eenmaal traditie om in de klomp te eten. Met onze
friend Nick en Laura, hebben wij een top avond gehad!
Heerlijk eten, lekkere koffie en chocolaatjes.
Om het laatste kamp van Nico goed in te luiden, de feestweek
in Vilsteren, hebben we maar liefst 4 gangen gegeten!

Zaterdag

C.T. gaat vast voor uit...
Ook deze kampweek in onze onvolprezen kampkrant
weer de dagelijkse column die er voor gaat zorgen
dat je alle ellende waar je deze week tegenaan loopt
met een glimlach en een wegwerpgebaar aan kunt.
Het zullen de dagelijkse beslommeringen zijn die
de revue passeren en niet te vergeten de misstanden
die zich in zo’n
kampweek
afspelen. Geen
enkel blad zal
voor de mond
genomen
worden en de
fantasie van de columnist zal te keer gaan als een
beest. Verheug je op de teksten die de eerstkomende
dagen leesbaar zullen zijn en commentaar graag in
de retour envelop.
Have fun………!

Een nieuwe baan!!!

Sanne is aangenomen voor de opleidingsplek tot
Psychotherapeut. Nóg meer studeren, vanaf 1 januari.
Het CT het een flesje bubbels voor het kampterrein
gekocht, wat een verrassing! Bedankt CT! Speciaal
Dave en Rik!
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Nadat er natuurlijk al weken aan de voorbereiding
van het zomerkamp is gewerkt door zowel alle
stafleden als het CT, begint de temperatuur
donderdagavond toch echt wel op te lopen. De CT trailer
staat al enige weken op de Kruislaan, nadat deze
vorig jaar werkeloos in de stalling moest blijven
staan. Binnen in de CT trailer is alles opgeruimd,
er staat een supergrote koelkast in voor alle
verswaren, en de kast en alle kratten, kisten en
koffertjes zijn opgeruimd. En donderdagavond
komen dan eindelijk de eerste fietsen naar de
Kruislaan, die in de aanhanger worden geladen. De
Nebig bus wordt afgeleverd, de pionierbalken
gaan
op
de
aanhanger
van
Bert.
We
voelen
de
spanning
toenemen!
De volgende ochtend, om 07.00hr vertrekt een
team vol goede moed naar de Jumbo, alwaar de
eerste landing boodschappen gedaan worden. Daar
krijgen we, dankzij de eigenaar Jorg, een enorme
korting en dat is natuurlijk mooi meegenomen .
Zeker bij de eerste grote klap aan boodschappen!
Dank je wel Jumbo! “Iedere dag de leukste
boodschappen!” Inmiddels was ook Jan met de Nebig
vrachtwagen op de Kruislaan gearriveerd, en hij
koppelde zonder problemen de CT trailer achter z’n
trekker. Om stipt 10.30hr uur vertrok de karavaan
naar Vilsteren, waar de CT trailer zonder moeite
naast de kantine werd geplaats. De busjes werden
opgehaald bij de firma Dunnewind BV, en nadat
de mobilofoons in de busjes waren gemonteerd
vertrok men na de plaatselijke chinees…
Ondertussen werd in Amsterdam de vrachtwagen
met alle rolcontainers met tenten en spelmateriaal
ingeladen, ditmaal onder leiding van Nico. Binnen
anderhalf uur was dat gepiept en zat alles er weer
in. Het kan beginnen !
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Zondag

Video boodschap bij
de Welpen?

Welpen

- Ria de wc’s schoonmaakt?
-De Welpen daar heel dankbaar voor zijn?
- Kinderen (NIET ONZE WELPEN) in de stad Ommen
hun leven riskeren om foto’s te maken van dure
auto’s ?
- Er vet veel muggen hier zitten?
- Yves muggen arrogant vindt?
- De bedjes van de Welpen perfect recht liggen?
- Marije op het laatste moment met ons mee ging!?
- Wij Caspar de nieuwe John Lennon vinden!
- Omdat hij zo goed gitaar kunt spelen?

Zondag

Hallo hier de Welpen!
Wij zijn super blij dat we dit jaar op zomerkamp
kunnen, en hebben er het hele jaar al naar uit gekeken!
Voor de leiding begon het kamp zaterdag al om alles
voor te bereiden en zo met een goede start het kamp
te beginnen. Zondagochtend kwamen de Welpen
aan op het kampterrein. We zijn gebracht door onze
ouders, wat super gezellig was! Het kamp begon met
een Zweeds renspel. Tijdens dit spel vonden de we een
laptop en allemaal gouden speelkaarten aan bomen
geprikt. Dit vonden we maar raar… maar speelden het
spel door. Later zijn we toch maar even gaan kijken op
de laptop, want er was een wachtwoord bij geschreven
om zo de laptop te activeren. Dit is ons gelukt, en
ineens zaten we in de laptop van ‘Joker Pokersma’ en
sprong een videoboodschap in het scherm. Daarin
hij legde hij uit dat wij het spel mee moeten spelen
genaamd portex, anders we verslonden worden..:(
Het masker van de joker was erg eng maar ook wel
grappig( ook omdat hij doeken op zijn hoofd had
hahaha) Even later kreeg Menno een mailtje van Joker
Pokersma met de opdracht om een spel te spelen,
namelijk levend kwartet! Na dit spel kregen we nog
een mail
met
de
boodschap
dat
de
kaart die
we konden
verdienen
door het
spel
te
spelen
verstopt zat tussen de kleren, maar die uiteindelijk in
de capuchon van Teun zat! In de middag hebben we
onze bedjes gereed gemaakt en ondertussen levend
kamelenrace gespeeld. Nu wij dit aan het schrijven
zijn (Jasha samen met Marije) zijn we benieuwd
wat er straks gaat gebeuren. Wij hebben namelijk
een voorgevoel dat de joker ons nog iets gaat sturen
(SPANNEND!!) Wij houden jullie uiteraard op de
hoogte van deze vreemde gebeurtenissen :)
Liefs, de Welpen

Wist je dat?

Wist je dat?

Gidsen

- er maar drie Gidsen hun brief waren vergeten?
- die handige Marinus voor de zekerheid coördinaten
dubbel had verdeeld?
- Ravenklauws altijd heel slim zijn en Isabel Martin
daarom geen echte ravenklauw vindt
- dat dat best wel een opmerking voor een Zwadderich
is om te maken?
- dat sommige Gidsen vandaag zelfs al rondliepen in
een Griffoendor trui, om de sfeer er vast in te krijgen?
- de Gidsen wel iets langer over het opbouwen hebben
gedaan dan de leiding had verwacht?
- Coos en Robin hun horloge vergeten zijn of hem niet
echt kunnen aflezen?
- ze deze echt wel nodig gaan hebben?
- Floris buitengewoon kritisch is als het om knopen
gaat?
- de Gidsen de kritische houding nu vervelend vinden,
maar het eigenlijk alleen maar goed is?
11
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C.T. is er helemaal klaar voor...
Na een geweldige nachtrust zijn we bijtijds uit de veren voor een overheerlijke uitsmijter met spek en/of kaas.
Jaap toont zich een ware chef de cuisine: z’n uitsmijters zien er niet uit, maar smaken fenomenaal…. Rond
10.00uur kwamen de eerste ouders hun kinderen brengen. Hoewel we natuurlijk een leuke gezamenlijke
opening met een toespraak van Ed missen, en we het moment van in de bus stappen en dat gevoel van “we gaan!”
moeten ontberen, net als het zingen in de bus en de snoepjes enz enz, is
het nu toch echt een startpunt ! Op de fiets vertrekken achtereenvolgens
Verkenners, Gidsen (na het plakken van een lekke band) en Explo’s naar
de kampterreinen. Ondertussen zijn ook de Welpen door hun ouders
in Ommen afgeleverd, terwijl de Kabouterouders hun kind bij de kerk in
Vilsteren mochten afleven. Nadat iedereen op de plek is gearriveerd begint
voor het CT de gebruikelijke chaos: de pomp bij de gidsen is stuk, extra water
jerrycans erheen, brood voor de lunch rondbrengen, er is een lek luchtbed
dus regel een luchtbed bij de Action. En oh ja; Ed en Wilhelmina van het
stichtingsbestuur kwamen nog langs met appeltaart. Lekker! Ondertussen werd er bij de voetbalvereniging waar
we staan gewoon een zondag training afgewikkeld en schoof de trainer even aan voor een uitsmijter en kwam de
voorzitter langs voor een kopje koffie. Inmiddels hebben we de kippenpoten afgeleverd bij de Verkenners voor
de befaamde kip-aan-het-spit, zijn er filmpjes gemonteerd en geüpload op You-Tube, zijn er foto’s op de website
geplaats, is de kampkrant zo goed als klaar voor vandaag en zijn de opnames voor Studio Vilsteren afgerond.
Vanavond nog een paar speltakken die een dropping hebben, dus voordat wij klaar zijn is de klok al ver voorbij
de twaalf denk ik…. Een ding kunnen we toch wel weer concluderen: we zijn inmiddels wel een lekker goed op
elkaar ingespeeld team ! Gaan met die banaan, en straks nog even langs de Chinees en hopelijk pikken we nog
een stukje van de EK finale mee...

Zondag

Casimir op zomerkamp

Gidsen zeggen geen nee!?!
Goedemiddag trouwe tovenaars en huppelende heksen!
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We kijken terug op een prachtige dag. Om half 11 kwam iedereen aan in Vilsteren per privé taxi. De spullen in
het busje en vervolgens met de fiets over de bospaden naar
het kampterrein. Tenten opzetten en keukens bouwen! Zoals
in het filmpje te zien is, ging dat in meerdere en mindere
mate. Na een paar uren ploeteren en een goede lunch was
het gedaan en konden we weer door! Nu toch maar eens
kijken wat er in de brieven stond die we van Marinus L.V.
Minerius hebben ontvangen. Er blijkt een duistere tovenaar
rond te zwerven in de regio. Sterker nog, hij is gestorven maar
hangt nog steeds rond. Uiteraard was de vraag of de Gidsen
konden helpen en daar zeggen ze natuurlijk geen nee tegen!
Even puzzelen was het, maar iedere Gids had een geheime
boodschap in de brief verstopt zitten. De slimme koppen hadden snel door dat het ging om coördinaten. Maar
coördinaten van wat? Op het moment van schrijven zijn we net onderweg naar de locatie, heel spannend wat
we daar zullen vinden! Gelukkig weten we wel al dat we vanavond in een huis worden ingedeeld, waarin we
vervolgens alle tovertrucs gaan leren, volgens Marinus is er zelfs een lokale sorteerhoed aanwezig, net zoals in de
film! Morgen meer nieuws!
Groetjes, de Gidsen!

Hallo hallo, hier een verslagje van de Kabouters! Na
een fijn dagje voorbereiden gisteren (we hebben
maar twee keer de partytent opgezet, dus dat viel best

dingen hebben we ook veel normale dingen gedaan,
zoals bedjes neerleggen, het gebouwtje verkennen,
het bos verkennen met een cool handelspel en een
potje bosgolf. We gaan straks lekker avondeten, of
slapen, of ontbijten... ach we zien het wel, het is in
ieder geval gezellig bij de Kabouters!

Dit jaar vereerde het bestuur van de stichting ons
met een bezoek aan de kampterreinen. Een oude
traditie die alleen vorig jaar even overgeslagen was.
Niet alleen brachten ze het verse brood mee voor de
speltakken, maar ook de Somersappeltaart. Na het
rondje langs de velden en een uitsmijter van Jaap
keerden Ed en Wilhelmina weer huiswaarts!

Wist je dat?

Kabouters

- de leiding van Hannah een fooitje krijgt?
- de boer naast de Kabouters maar blijft stofzuigen?
- alle Kabouters met vals geld opgelicht zijn?
- iedereen helemaal gek wordt van alle verschillende
klokken?
- de Kabouters zelf weten (of denken te weten) hoe
laat het is door het maken van een zonnewijzer?
- de Kabouters genoeg zout hebben voor de
komende vijf kampen?
- de Kabouterleiding multi-functionele slippers
heeft?
- die namelijk zowel met als zonder sokken gedragen
kunnen worden?
- Claudia hier liever niet mee geassocieerd wil
worden?
- er Kabouters zijn die voorstellen om na het eten
metéén naar bed te gaan?
- Fee haar witte broek nog steeds wit is?
- Sterre heel veel close-up foto’s maakt?

Zondag

mee) en veel gezelligheid, begon onze dag vandaag
een beetje chaotisch... Claudia stond blijkbaar al twee
uur te vroeg bij de kerk op de kinderen te wachten,
Corine kwam blijkbaar wel op tijd aangelopen,
Lonneke dacht dat het pas zaterdag was, Marianne
stond al te koken voor het avond eten en Marijn kwam
met krulspelden in haar haar uit haar bed en dacht
dat het nog heel vroeg in de ochtend was... wat een
gek gedoe! Ook hangen er in ons gebouw wel heeeel
erg veel klokken, die ook nog eens allemaal op een
andere tijd staan... verwarrend! Naast die gekke

St. bestuur op bezoek!
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Chaos bij de Kabouters

Spreuk van de dag!

Met beide
voetenopde
grond kom
je geen stap
verder...
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Explo’s smincken net als vroeger...
Hallo allemaal, daar zijn we weer!
Vandaag is het kamp weer begonnen en natuurlijk zijn we hartstikke enthousiast! Zoals jullie nu waarschijnlijk al
vier keer gelezen hebben begon ons kamp bij het CT. Om 11 uur kwamen alle explo’s bij het CT aan om vervolgens
met zijn allen naar het kampterrein toe te fietsen! Bij
iedereen was (gelukkig nu nog wel) het goede humeur
aanwezig. Explo’s voorop en de leiding er achteraan, want
wij wisten van vorig jaar nog precies waar het terrein was.
Eenmaal op het terrein aangekomen stond er een heel
grote ster op het terrein, wat afgezet was met rood wit lint.
Super irritant dat de vorige scoutinggroep die nog niet weg
heeft gehaald. We hopen dat de andere scouting groep
die snel komt weghalen, want het blokkeert een beetje
ons uitzicht. Op het terrein werd als eerste een broodje
gegeten maar als snel ontstonden er plannen over hoe het
terrein er uit zou gaan zien. Iedereens buikje was gevuld, dus we konden beginnen. Na lang gezocht te hebben
naar de perfecte plek, konden de tenten worden opgezet. We hebben uiteindelijk twee verkenner tenten gebruikt,
eentje voor de meiden en de ander voor de jongens. De deuren zijn bij elkaar gezet. Hierboven hangt een zijl zodat
er bij de ingangen nog een droog stukje is, er is namelijk regen voorspeld. Ook zijn de hangmatten opgehangen.
Het zoeken voor de perfecte plek voor alle hangmatten was nog lastiger dan gedacht. Je denkt misschien: “ Hoe
kan dat nou?”. Er zijn toch overal bomen? Dat klopt, maar
we moeten zes hangmatten kwijt. Hier hebben we goede
bomen voor nodig die de perfecte afstand van elkaar
hebben, niet te ver en ook niet te dichtbij. Daarnaast
moeten deze bomen ook nog eens dik genoeg zijn voor
de hangmatten. Uiteindelijk is het natuurlijk helemaal
goed gekomen. Het terrein ziet er nu al prachtig uit! Nog
steeds is iedereen lief en leuk. We zijn ook nog niet moe, het is dan ook heel moeilijk om ons kapot te krijgen!
Strakjes gaan wij ons eerste avondmaaltje maken. Met Nico in ons midden wordt dat gegarandeerd een km’tje (
koningsmaaltje ). Ook hebben Thijs en Nina al een programma klaar staan voor vanavond. Zal de leiding ook nog
een progamma hebben? Misschien het weghalen van die grote ster? De andere scoutinggroep is de ster namelijk
nog niet komen ophalen. Dat was het weer voor vandaag. Tot morgen allemaal!
⁃ Nina

Appeltaart van
mevrouw Somers!

De appeltaart van mevrouw Somers is een van de tradities die
we maar wat graag in ere houden. Al tientallen jaren verzorgd
de moeder van Huub voor alle speltakken een appeltaart.
Vroeger stond mevrouw Somers enkele dagen in de keuken
de taarten zelf te bakken, tegenwoordig worden de taarten
ingekocht en geleverd met een bus slagroom! Ze smaken er
niet minder om! Mevrouw Somers wederom weer heel erg
bedankt voor deze versnapering! We konden de kampweek
niet beter beginnen.
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gesprek op hoog
niveau...

Verk 1: ‘’Ik weet dat jij adhd hebt en dat je dit soort
dingen..’’
Verk 2: ‘’Kijk een spinnetje!’’
Verk 1: ‘’..soms lastig vindt..
Verk 2: ‘’Ja maar kijk een spin!’’
Verk 1: ‘’…’’
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Zondag

Het was gisteren weer tijd voor het jaarlijkse bezoek van het CT aan de Chinees. Lucien een rijsttafel voor
één persoon en voor de rest een -mager of spek- babi pangang. De een met rijst de ander met bami en weer
een ander met mihoen. In ieder geval voor iedereen een jaarlijks terugkomend feestje. Ik heb altijd prettige
herinneringen aan een chinees restaurant. Toen ik student was, heb ik een tijdje in een chinees restaurant in de
Binnen Bantammerstraat in Amsterdam gewerkt. Een nasi goreng kocht je daar voor fl. 1,50 en dat was zoveel
dat je daar met z’n tweeën van kon eten. De kerstdagen waren de drukste dagen en hoewel de babi pangang
ook toen al het populairste gerecht op de kaart dat was, werd er tijdens kerst meestal voor het luxere kerstmenu
gekozen. We verzorgden voor veel buurtbewoners het kerstmaal. De populariteit van Chinees eten is vooral te
danken aan het succes van de babi pangang. Het gerecht is zo toegankelijk dat zelfs de boer die het niet kent
het graag eet. Het is net zo ingenieus als cola of de hamburger. De Chinezen die hier restaurants begonnen
hadden geluk met Nederland. Vanwege het Nederlands-Indië verleden hadden ze bedacht dat ze hun keuken
konden introduceren in combinatie met Indische gerechten. Echter, de Chinezen wisten niets over Indonesië.
Ze huurden Indische mensen in om Indische boemboes en sauzen te bereiden. En zo was het concept van een
Chinees-Indisch restaurant geboren. De eerste babi pangang was geroosterd spek met een zwarte bonen saus.
Een slimme Chinees wist dat het beter moest om het op de
smaak van de Nederlanders af te stemmen. Er moest meer
suiker en meer saus bij. Hij gaarde varkensprocureur in
de oven en frituurde het daarna -frituren was de beste
bereidingswijze voor Nederlanders-. Over het vlees goot hij
zoetzure tomatensaus drapeerde het vlees over een pluk
atjar tjampoer en had een schot in de roos. Er stond al snel
een rij gasten te wachten voor de deur van zijn toko. Andere
Chinezen werden nieuwsgierig en kwamen ook eten. Het
gerecht werd snel gekopieerd, iedereen begon het op de
kaart te zetten en overal doken er nieuwe Chinees-Indische
restaurants op. De Chinees ging van stadje tot dorpje om
te zien of er hier of daar nog wat uit te baten viel. De babi pangang was zijn paard van Troje, hiermee hadden
ze toegang tot elke uithoek van het land. Bij pogingen om uit te breiden in Duitsland of België lag het anders.
De Chinezen hadden daar minder succes, ze misten het Nederlands-Indische aanknopingspunt. Of lag het
misschien aan de saaie Nederlandse keuken en stonden mensen hier meer te popelen om iets anders te eten?
Hoe dan ook, de babi pangang is uiteindelijk een puur Hollands gerecht. Het heeft zijn oorsprong in Nederland
en het beantwoordde precies aan de behoefte van hier -het Hollandse idee van Aziatisch eten-. En ga maar niet
verder zoeken want babi pangang vind je nergens. Ook niet in Indonesië of China. Het is evengoed verreweg mijn
favoriet als ik met het CT bij de Chinees ga eten. Gisteren was het weer zover……………..HEERLIJK!
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Dagje te vroeg...
Haaaai haaaaaaaaaaaii
De Verkenners zijn teruggekeerd naar Vilsteren. Eén
iemand had zoveel zin in kamp dat hij de zaterdag
al bijna in Zwolle was toen hij te horen kreeg dat hij
pas zondag verwacht zou worden. Hierbij noemen wij
uiteraard geen namen, want dat zou niet aardig zijn
naar Bernard. De leiding was er overigens wel al op
de zaterdag om het kampterrein op te bouwen en van

lichtjes te voorzien. Na een korte lange nacht slapen
stonden zij weer klaar om de kinderen op te vangen.
Om 10:18 was het zo ver; álle Verkenners weer bij
elkaar! De moed zit erin en naast wat nervositeit
vindt iedereen het reuzegezellig om elkaar langer
te zien dan 1,5 uur op een draaiavond. De tenten

staan inmiddels, aan de keukens wordt nog flink
gebouwd. Vanavond wordt er kip-op-spit gegeten en
ook hier voor worden de voorbereidingen inmiddels
getroffen. Mocht je, als lezer, je nou afvragen wat voor
thema er dit kamp speelt, daar kunnen we je helaas
nog geen duidelijk antwoord opgeven. Wel heeft
iedereen opgemerkt dat er een groot bord hangt op
het kampterrein wat door sommigen herkend wordt
als Avatarsymbolen. Wat er vannacht gaat gebeuren
is ook nog de vraag.. Hierover morgen meer.

Kijk voor alle foto’s op
www.scoutingoost1.nl
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Wist je dat?

Explorers

⁃ - Julien nog steeds zijn fiets op zijn kop zet, omdat
hij bang is dat zijn banden worden opgegeten door
mieren?
⁃ - Hij komt met een smoes dat dat niet zo is, maar
dat zijn standaard kapot is?
⁃ - Niemand Julien geloofd?
⁃ - Thijs en Julien nu nog maar met zijn tweeën in een
tent slapen?
⁃ - Luna en Nina in totaal 120 km gefietst hebben?
⁃ - Ze dit eerst op stadsfietsen deden?
⁃ - Ze heel blij zijn dat ze dit niet gedaan hebben? (
dankjewel Martin, Anna en vooral Jan ) ( dit is nog
geen 24 uur van tevoren geregeld is)
⁃ - We heel goed zijn in bomen vouwen?
⁃ - We heel benieuwd zijn of we nog wel een thema
hebben?
⁃ - Coen voor de veiligheid een helm draagt?
⁃ - Hij dit doet, ondanks hij tegen vertruttingen in de
maatschappij is?
⁃ - Nu zijn bijnaam helmpie is?
⁃ - Coen loopt te zeiken tegen de chemoboxen?
⁃ - Jasmijn de bomen vouwt voordat ze haar vouwen?
⁃ - Simone heel goed knopen kan leggen?
⁃ - Er al twee vliegen in de oren van Julien gevlogen
zijn?
⁃ - Luna de eerste teek heeft?
⁃ - En dat nog voordat het kamp begonnen was?
⁃ - Kaya uit haar hangmat is gevallen?
⁃ - En dat dat best veel pijn deed?
⁃ - Julien de hangmatten niet kon vinden?
⁃ - En dat hij ook nog eens verdwaald was terwijl hij
nog gewoon op het terrein was?
⁃- De leiding voor 100 euro p.p. uit eten is gegaan?
⁃ - Nina wederom dit jaar gaat proberen elke dag
koffie te zetten?
⁃ - Iedereen weet dat dit niet gaat gebeuren?
⁃ - Sanne een dikke kont heeft?
⁃ - Maar echt een enorme asser
⁃ - Dat Nico een nieuwe beste vriend heeft gemaakt
in de Klomp genaamd Nick?
⁃ - Het nieuwe olijk duo op avontuur gaat?
⁃ - Simone de kip-eter is die alleen maar aan
kipnuggets doet?
⁃ - Simone het er niet mee eens is omdat ze nu alleen
maar vega-nuggets eet?
⁃- En dat hier nu al 10 minuten een discussie over is?
⁃ - Dat de fiets van Nico motorproblemen heeft?
⁃ - Dat Nina f*ck*ng veel lult?
⁃ - Dat Luna ook f*ck*ng veel lult?
⁃ - Dat de leiding een anti lul-stoel wil neerzetten?
⁃ - Luna en Nina bedacht hebben om maar met elkaar
te praten?
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Maandag

Zowaar een druk dagje op het C.T.

Tijdmachine bij de Kabouters...

Maandag

Nadat we gisteravond zowel de welpen, als de verkenners en de Explo’s hadden gedropt, konden Rik en Dave
aan de slag met foto’s, filmpjes en de kampkrant. Voor hen werd het dus een latertje gisteravond. Vanmorgen
echter zaten we om 08.00hr aan de uitsmijters, want Huub en Dave hadden om 09.00 uur een afspraak met de
burgemeester van Ommen. Zijn mooie speech kunt u vinden op Youtube, Facebook en Instagram. Ondertussen
was de rest van het CT al te vinden bij de Lidl om opnieuw een stuk of 6 karren vol boodschappen in te slaan. En geloof
ons: elk jaar wordt het een grotere puzzel. We zochten vandaag rijstwafels,
maiswafels, suikerwafels maar ook stroopwafels…. Vooral belangrijk was
de Azaron tegen de muggenbeten, want iedereen die we spreken wordt
lek geprikt. Uiteindelijk bleek een deel van de fouragelijst niet goed te zijn
doorgekomen, dus mochten we nog even in de herhaling…De ijsjes voor de
Welpen moesten wel snel de koeling in, en ondertussen moest een van de
busjes nog even naar de firma Dunnewind omdat een van de voorlampen
het had begeven. Na een korte lunch brachten we de Kabouters naar het
zwembad, wat met een eenrichtingsstraat toch nog een uitdaging werd. De Explo’s hebben gebruikt gemaakt
van onze douches, en Jaap is inmiddels bij ons aan het avondeten begonnen. Vanavond nog een dropping van de
Kabouters, en natuurlijk de voorbereidingen voor de hike morgen. Binnen de beperkingen weten we daar toch
weer een leuk spektakel van te maken, let maar op!

Hoi! Hier zijn de Kabouters weer,
Gisteravond hadden we aardappelschijfjes met vissticks
als avondeten en toen kregen we tijdens het toetje een
zoomcall van Vadertje Tijd. Alle klokken zijn in de war,
want DE TIJD is blijkbaar stukgevallen. Alle stukjes zijn in
verschillende tijden beland en nu moeten wij hem gaan
helpen om die weer te vinden, omdat wij in ons huisje een
tijdmachine hebben. Hij vertelde dat we moeten gaan
tijdreizen. Spannend! Maar we geloofden hem nog niet
helemaal, want hoe moeten wij nou tijdreizen. We hebben
na het eten even in de tijdmachine gekeken maar die deed
niets. Tekencontrole en voorlezen en toen lekker slapen.
Vanmorgen viel het mee hoe vroeg het dag was dankzij de luiken in het gebouwtje. Na het ontbijt en corvee
vonden we een brief met uitleg van de tijdmachine. Als de klok zou slaan mochten we tijdreizen. Toen de klok
dan EINDELIJK sloeg renden we naar de tijdmachine, voerden we het jaartal in, zeiden we “Hela heizen, tijd om
te reizen” en toen ging de tijdmachine flitsen en roken en toen dat afgelopen was stapten we uit in de Prehistorie.
Er leek niet heel veel veranderd, maar toch moesten we hier het stuk van de klok vinden. We kregen een training
om te overleven in deze tijd, dus we leerden jagen: we moesten voetstappen van dieren herkennen met een
memoryspel, moesten waxinelichtjes uitschieten met waterpistooltjes, moesten oefenen op een mammoet en
een prehistorische ezel (?) die ineens rondrenden en jagen op blikken knakworsten. Die konden we in het vuur
en met een broodje op een stokje roosteren. Yum! Daarna was het tijd voor een verrassing: in de Prehistorie was
er natuurlijk nog geen douche en dus moesten we ons schoon baden... we gingen zwemmen! Een middag vol
zwemplezier en toen we terugkwamen vonden we het bot dat in de klok past! Nu zijn een paar kinderen nog
op mammoeten aan het jagen, lezen anderen de prehistorische Donald Duck en zijn wij de kampkrant aan het
schrijven. Groetjes, Felicia, Vera en Nina van de Kabouters.
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Welpen op dropping!
hallo hier de Welpen weer!
Nadat we gisteren heerlijke shoarma hebben
gegeten, hebben we voor een gouden joker levend
super stratego gespeeld, in 4 teams! dit vonden wij
superrr leuk! Toen we klaar waren met levend super
stratego was het tijd om naar bed te gaan, en gingen
wij onze tandenpoetsen en de pyjama’s aandoen.
toen we eenmaal in bed lagen met ze alle kwam
menno gestrest de kamer in. Het CT stond ineens
voor de deur met busjes…. Wij dachten gelijk aan
een dropping en deden gauw onze kleren weer aan
om weg te gaan. Wij stapten de busjes in en reden
naar de locatie waar we gedropt werden, het begon al
aardig donker te worden dus hoe langer wij liepen hoe
spannender het werd. Eenmaal uit de busjes werden
wij de verkeerde kant opgewezen en liepen wij een
erf op met paarden en honden, die het niet zo leuk
vonden dat wij daar kwamen. Na 2 x de verkeerde kant
op te hebben gelopen, liepen we eindelijk de goede
richting op. Tijdens het rijden in de busjes merkte wij
dat we over een spoorwegovergang reden, en wisten
dat we sowieso een spoorwegovergang over moesten,
en die kwamen we tegen in het bos dus wisten we dat
we goed gingen! Na een halve kilometer kwamen we
dan eindelijk aan bij onze blokhut en was echt tijd om
te gaan slapen! De volgende ochtend werden wij fijn
wakker gemaakt door vivianne en gingen wij lekker
ontbijten. na het ontbijt hebben wij samen met ria
bizar mooie placemats gemaakt waar op wij kunnen
eten, in het thema van de speelkaarten. Voor dat we
gingen lunchen hebben wij levend zeeslag gespeeld
met waterballonnen, het was een spetterend spel!
In de middag stond er weer een videoboodschap van
de joker in de laptop! Het is een beetje een raar bericht
met niet echt een duidelijke betekenis. Volgens de
joker gaat het prima hoe wij het spel spelen maar we
moeten op blijven letten, zowel dag als nacht. We zijn
nog steeds een beetje in de war. Hierna gingen wij
met ze alle het lokettenspel spelen, dit houdt in dat
je opdrachten moet uitvoeren om spullen te krijgen
om in het vliegtuig te komen. De grap van dit spel
was dat niemand wist waar je die opdrachten moest
uitvoeren dus werd je van het kastje naar de muur
werdt gestuurd. Uiteindelijk zijn het 5 welpen gelukt
om in het vliegtuig te belanden. Vanavond staat er
iets heel op het programma waar wij nog niets van
weten, maar wij hier zeker morgen meer over gaan
vertellen. groetjes van de welpen!

Wist je dat?

Kabouters

- we Welpen minder stom kunnen maken door ze
een jurkje aan te doen?
- Dave Corine een holbewoner noemt?
- die holbewoner wel een perfect kampvuur zonder
olie kan maken?
- een hele groep Kabouters sjans had met 1 jongen in
het zwembad?
- de moeder van Julia en Hannah volgens de meiden
in de Prehistorie geboren werd?
- we een groep hele hongerige Kabouters hebben na
het zwemmen?
- Mare, Sterre en Anne nu een showtje voor ons
opvoeren?
- we een nieuwe girlband hebben?
- deze 7 meiden er nog niet (unaniem) over uit zijn
over of ze nou hoge of lage staarten op hun hoofden
willen?
- de Donald Duck weer maar eens tijdloos blijkt te
zijn?
- Mare bij het liedje Blinding Lights zo enthousiast
door het bos gaat rennen dat ze haar slippers
verliest, maar gewoon door blijft rennen?
- Leah het jammer vindt dat ze vrijdag al naar huis
moet?
- de Kabouters meer liedjes kennen dan de leiding?
Maar de leiding dan weer meer Kinderen voor
Kinderen liedjes?

Avatarspel

de Verkenners kwamen op zondag aan op het
kampterijn. Ze hebben de tenten en keukes opgezet.
na het opzetten van de keukes en tenten hebben de
verkenners het avatar spel gespeelt hierbij kregen
ze 3 opdrachten die ze omstebeurt zo snel mogelijk
moesten uitvoeren. Na het spel aten we kip op spit.
na het eten werde we blind gedropt. Bij de dropping
wisten de verkenners super snel de weg terug. na
de dropping gingen
de verkenners slapen.
Tijdens het slapen en
voor sommigen gezelig
kletsen werd er enge
kerkmuziek
achtig
koor dings muziek
afgespeelt en werden er
met takken op tenten
gegooid er liepen ook mensen rond. Na het slapen
werden ze wakker. toen ze wakker werden gingen
ze ontbijten en vlak na het ontbijt gingen ze de stad
in. Daar konden ze wat kopen voor zichzelf. na het
uurtje rondwandelen gingen we allemaal ergens
verzamelen. Ook heeft daar de moeder van Laurens
een patatje of frietje voor ons gekocht. dank hiervoor!
na het dagje stad gingen de verkenners terug naar
huis fietsen en konden op het kampterijn uitrustten

De waterpomp op de Achterstikke waar de gidsen
staan had het zondag al begeven, en de beheerster
van het landgoed had toegezegd maandagochtend
direct iemand langs te sturen. Dat gebeurde ook, en
vanmoregn was een monteur druk doende de pomp
te repareren. Helaas; een paar uur na z’n vertrek
begaf de pomp
het
opnieuw.
Maar geen nood:
het
landgoed
neemt geen halve
maatregelen.
Er zijn nieuwe
pompen besteld en die worden, as-we-speak, nog
deze middag geïnstalleerd! Kijk: da’s nou nog eens
ouderwetse service!

Welpen

- Ria haar eigen galeria heeft
- Jeppe de vlag had verstopt op bijna 7,5 meter hoog
- deze vlag niet gevonden is :)
- een aantal welpen tijdens de dropping dachten dat
ze gekidnapt werden
de Welpen ook een super vette dominobaan hebben
gemaakt
- deze baan wel 4x opnieuw gemaakt moest worden
omdat hij omviel
Casper 20 seconden te laat was voor het vliegtuig,
tijdens het lokettenspel
- Vivianne heerlijke tosti’s maakt
- dat de Welpen heel goed hout kunnen sprokkelen
er heel veel muggen zijn

Maandag

Een van de hoofdtaken van het CT is het voorzien van
alle speltakken van de dagelijkse boodschappen.
Groente, fruit, koffie, thee, suiker en de nodige andere
levensbehoeften. Brood is daar ook een onderdeel
van. Dagelijks worden er zo´n 30 broden gehaald en
dat in de kleuren wit en bruin. Je zou willen dat die
ook allemaal opgaan. Het grootste gedeelte met
jam en pindakaas maar vooral ook het overblijvende
deel per dag en dan aan tosti´s en/of wentelteefjes.
Niets is echter minder waar. Aan het eind van de week
blijkt dat er een behoorlijke hoeveelheid aan brood
overblijft dat regelrecht de vuilnisbak ingaat. Zonde
natuurlijk. Een iets betere inkoop zou geen kwaad
kunnen en een flink bedrag schelen in de scoutingportemonnee. We zijn trouwens niet de enige
verspiller op dat gebied. Er blijven dagelijks in
Nederland 130.000 broden (= ruim 5 miljoen
sneetjes = ruim 2,5 miljoen tosti’s) onverkocht en
ook die belanden in de vuilnisbak of, in het beste
geval, wordt het afgegeven bij Artis of een andere
dierenverblijfplaats om te dienen als eten voor de
daarvoor in aanmerking komende dieren. Veel dieren
krijgen een dagelijkse portie en smullen daarvan.
Wat een verspilling, zul je denken. Maar och, na de
aapjes van scouting hebben zo de Artis aapjes ook
een lekker extra hapje.

Wist je dat?
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Waterpomp defect!

“verrek, hier moet
iemand gelopen
hebben met een
vergunning...!”
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Brandalarm!?!
Zondagavond zat het CT bij de plaatselijk Chinees
van het avondeten te genieten, toen de melding
van een brandalarm bij de welpen binnenkwam.
Afijn, even bellen en het was de leiding inmiddels
gelukt het alarm uit te schakelen. Maar toch werd
Huub even later gebeld: de brandweer was uitgerukt
en onderweg ! Nou dachten wij: dat wordt nog
wat: zitten wij bij de Chinees en zien we straks de
brandweerwagens met gillende sirenes voorbij
rijden naar onze welpen !
Gelukkig kon Huub de dame van de alarmcentrale
overtuigen dat echt niet te doen: het alarm was
weliswaar uitgezet, maar niet ge-reset. En zonder
reset: rukt de brandweer uit… Terwijl wij nog een
portie nasi opschepten, gaf Huub allerlei codes door
van de beheerster van de blokhut om het alarm op
de juiste wijze te resetten. Smakelijk eten !

Wist je dat?

Verkenners

- Tygo op de 1e dag zijn stem al kwijt was
- er midden in de nacht kerkmuziek werd afgespeeld
en er mensen wakker van werden
- de dixie johny’s beste vriend is
- er een wesp op Felix zijn arm kwam en een dood
lichaam achter liet
- Jasper zijn fiets nu al een lekke band heeft
- Tygo goed is in een tipi maken in de kampvuurkuil
- Tygo 4 bakken koffie dronk op 1 dag in 1 uur
- er een brief is gevonden met een tocht erbij
-bovenstaande tekst is geschreven door Tygo en Felix?
-zij hebben geschreven dat ze de weg snel terug
hebben gevonden?
-wij het hier niet mee eens zijn?
-de kinderen 3 uur hebben gedaan over een stuk van
hooguit 3 kwartier?
-zij drie keer een rondje hebben gelopen
-een kruispunt zelfs in twee richtingen is
overgestoken?
-de kinderen bij elk twijfelmoment op de grond
ploften omdat ze zo moe waren?
-deze tekst uiteraard door de leiding is geschreven?
-we deze keer ontzettend trots zijn op onze kinders?
-zij op elkaar letten, voor elkaar zorgen en met elkaar
spelen?
-we nog geen enkele donderpreek hebben hoeven
houden?

Gidsen op de bezemsteel...
Gisteravond zijn wij inderdaad ingedeeld in de vier Harry Potter huizen: Griffoendor voor de dapperen, Zwadderich
voor de ambitieuzen, Huffelpuf voor de goedmoedigen en Ravenklauw voor de wijzen. Elk huis heeft hun eigen
zakje met magische munten: elke keer dat de Gidsen iets goeds doen kunnen ze munten verdienen, en elke keer
dat het iets minder goed gaat kunnen ze die punten ook verliezen. Maar voordat die magische sorteerceremonie
plaatsvond zijn we nog naar de hut van een slechte tovenaar geweest! Daar vonden wij zijn notitieboekje, dat
vol staat met manieren om bezemstelen te verschaffen, toverstaffen te maken, kaartjes van belangrijke plekken
in de toverwereld en cryptische tekeningen waarvan wij nog niet zo goed weten wat ze betekenen, maar wij
hopen dat wij daar snel achter gaan komen! Maar wij zijn niet alléén aan het toveren op kamp, zo hebben wij op
maandag ook programma van de oudste gidsen gehad:
die hadden een stapel CD’s uit de oude doos gehaald
(ja ouders, CD’s horen tegenwoordig gewoon in de oude
doos) om ze te beschilderen! Met wat ducttape haal je
de glanslaag van het muziekschijfje af, om vervolgens
met de meest interessante kleuren verf er de mooiste
schilderingen van te maken. Alle gidsen zaten zo al gauw
heel rustig te schilderen, stiekem zijn het ook wel een
stelletje lieverds.De dag hebben we afgesloten met een
culinair programma: een alternatief op Masterchef! Met
ogenschijnlijk onmogelijke combinaties als aardbeiden
en aardappelen, slagroom en mayonaise, of ijsbergsla en
bastognekoeken hebben de tentgroepjes er toch nog iets moois van weten te toveren. De leiding heeft het er
volledig zonder voedselvergiftigingen van af weten te brengen, dus die gidsen zijn zo slecht nog niet! Onderhand
zijn er bij de gidsen al wel 40 teken gespot EN verwijderd, hier is de leiding zowel heel verdrietig over (dat het er
zo veel zijn) en heel trots op (dat ze wel allemaal succesvol zijn verwijderd). De gidsen zijn er in ieder geval nog
niet door uit het veld geslagen, dus wij hebben gewoon weer zin in morgen!
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AUTO BEDRIJF VAN VLIET

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!

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

Wij danken onze sponsoren!
Maandag

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 hen 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

Scouting Oost 1 bedankt
Elsa’s Cafe voor de sponsoring!
Uw kapsalon zonder afspraak
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 onderrugen/of schoudermassage.

Middenweg 73
1098 AE Amsterdam
www.elsascafe.nl

Basic&Extreme
Middenweg 237
1098 AP Amsterdam
020 694 7217
www.basicandextreme.nl
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Explorers oefenen smokkeltechniek!
Nadat wij heerlijk hebben gegeten,(Thanks Sanne en Nico!) zijn we door Nina en Thijs met een tijdmachine terug in
de tijd gebracht. We begonnen met de bevers, er zijn prachtige beren geknutseld. Hierbij waren beren als Winnie
de Pooh, maar ook stripper beren (met paal!) en #Freethestripper beren. Waarvan misschien toch wel afgevraagd
kan worden of de bevers dit er van zouden hebben gemaakt. Ondertussen mochten alle bevertjes bij leiding
Nina komen om gesminkt te allemaal overvliegen naar de kabouters en welpen, daar is fanatiek berenstratego
gespeeld. Met echte beren die verstopt moesten worden als vlag. Ook is er gespeeld met heuse zwarte honingberen.
Doordat de tijdmachine even kapot was zijn we gelijk overgevlogen naar de explo’s. Maar er gaan geruchten
dat we alsnog terug gaan naar de tijd van de gidsen en verkenners. Bij de explo’s zijn we aan de slag
gegaan met de beste technieken om drugs te verstoppen. Er moesten beertjes opengeknipt worden om
vervolgens drugs in te verstoppen. Nadat deze zoete drugs erin is gestopt hebben we de beertjes weer dicht
genaaid en zijn ze door leiding Thijs geïnspecteerd. Die heeft geen gesmokkelde drugs ontdekt dit kamp.
Iets later op de avond zijn wij opgehaald door het ct om gedropt te worden in het bos. Dit brengde wat herinneringen
op van toen sommigen, op dezelfde plek, als gidsjes door de stortregen totaal de verkeerde kant op zijn gelopen.
Gelukkig ging het nu stukken beter en zijn we in 3 uur naar
het terrein gelopen. Wat toch als stukken minder voelde
omdat het allemaal vet gezellig was. Zodra wij in de
buurt van het terrein kwamen zagen we wat oranje licht.
Zou Nico met chocomel bij het kampvuur klaarzitten?
Maar nee, het licht kwam toch niet van een kampvuur.
Het stond rond de ster die door de andere scouting
opgehaald had moeten worden. Maar al snel kwamen
wij erachter dat deze niet opgehaald had moeten
worden. De brandende ster hoort namelijk bij de duivel
David. Wat? DAVID? Daar waren we toch van af? David
is in en in slecht, hij heeft ook al toegeslagen. Er liggen
9 lijken in het bos. Allemaal van oud explo’s. David
heeft ook al Sanne, Nico en Coen naar de kwade kant
kunnen krijgen als handlangers. Wij zijn tot saboteurs gemaakt. Ons doel is om de lijken te vinden. Dit doen
we door nummers te winnen, die voor een plek staan. Zodra je een nummer hebt weet je dat op deze plek
op de kaart geen lijk ligt. Zo kunnen plekken geëlimineerd worden en ontdekt worden waar de lijken liggen.
Degene die aan het eind het lijk met het hoogste nummer heeft gewonnen. Wie wordt de beste saboteur?
Tring tring tring.... Er gaan vijf wekkers in de meidentent af omdat we bang waren dat we er anders door heen
zouden slapen. Gelukkig is dit niet gebeurd en zijn we met ze alle gaan ontbijten. Bij het ontbijt krijgen wij
allemaal een eitje, maar helaas niet gekookt. We moesten namelijk allemaal een ei vasthouden die we niet
meer los mochten laten. A la thema mocht hier zeker bij gesaboteerd worden. Om als hoogste te eindigen
moet je zorgen dat alle andere geen ei meer vasthebben. Dus even een tikje tegen de hand als iemand niet aan
het opletten was gebeurde veel. Na een paar minuten sloeg Julien al toe en is Thijs zijn ei op de grond beland.
Gedurende de dag geschieden er veel meer sabotage en ongelukken. Kaya kon zelfs heel lang onder de radar
blijven door te doen alsof haar ei al kapot was en zij af was, terwijl ze het ei in haar hand onder haar mouw verstopte.
Ondertussen kwam de nieuwe opdracht van onze kwelgeest al om de hoek kijken. We moesten
pionierbalken boompje verwisselen spelen, nou dat is moeilijk met een ei in je hand kan ik
je zeggen. Simone kwam daar als eerste achter toen haar ei kapot sloeg en in haar sok liep.
Toen speelden we een selfie challenge waarbij we (stiekem) foto’s moesten maken van voorwerpen.
Daarmee verdiende vooral Simone heeel veel nummers die ze op haar schatkaart kan afkruizen.
Nu gaan we lekker eten en zijn we benieuwd naar wat de avond ons gaat brengen.

Spreuk van de dag...
Scouting is één groot gekkenhuis.
En het CT is het hoofdkwartier?
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Dinsdag

Welpen naar de herdershonden..

Wist je dat?

Dinsdag

Gisteravond hadden wij overheerlijke pasta gegeten gemaakt door Viviane en Yves! Na het avond eten gingen wij met ze allen
bij de kampvuurkuil zitten, en kregen we te horen dat wij naar de herdershonden training gingen kijken. Dit is 100 meter van
ons kampterrein vandaan dus we waren er in 5 minuten lopen. Wat
was dit een avontuur! Eerst kregen we een training te zien van een
herdershond die vlak naast de baas moest lopen en op commando’s
reageerde. Dit was al heel wat om te zien, later begon het echte werk.
De honden kregen de commando’s om over schotten te springen en
frisbees te vangen. Even later werdt het spannender… De begeleider
van de honden deed een pak aan waar de honden in kunnen bijten.
Op een gegeven moment kwam de hond uit het niets naar de man
gerent en beet zo in de arm van de man ( natuurlijk had hij het pak aan hahahaha) dit was super indrukwekkend!! We hebben
1,5 uur (!) gekeken naar de training en zijn daarna weer terug gelopen naar het kampterrein. Na het ontbijt de volgende ochtend
hebben we kaartjes geschreven voor het thuisfront. heeft u al post binnen gekregen van u welp?! ;) Iedereen heeft super goed zijn
best gedaan, en op de kaartjes staan super lieve teksten kunnen we alvast verklappen. Even later kregen wij weer een mailtje van de
joker. Hij had een tocht voor ons in petto wat zou leiden tot een puzzel, dus wij in groepjes de tocht gelopen en inderdaad kwamen
we uit bij een soort ondergrondse tunnel. Beetje creepy eigenlijk wel. In die tunnel lagen 2 zakken met inderdaad puzzelstukken.
Nu wij weer terug zijn bij de blokhut hebben wij de puzzel gemaakt, in de puzzel kunnen Wij de verdiende gouden kaarten stoppen,
super gaaf! Op dit moment zijn wij in groepjes hout aan het sprokkelen voor het kampvuur en kaartenhuizen aan het bouwen. Ook
gaan we straks lekker tapas eten, waar wij super veel zin in hebben! We spreken jullie snel weer!
liefs de welpen
Gidsen

- Bezems voor
sommige gidsen
echt zwaar zijn?
- Ze die toch mee
moesten nemen
de hele dag op de
hike?
- En weer een
kleiner groepje
heeft laten zien wel
goed te kunnen
onderhandelen om
dat probleem op te
lossen?
- Restaurant SaNi echt meerdere Michelin-sterren
verdient?
- Ook achter dit wolkendek de zon nog schijnt?
- Anna’s kerstliedjes gidsen energie geven?
- Jan na de Hike meteen ligt te slapen?
- Robin denkt dat ze in huis Zwavelberg zit?
- dat eigenlijk huis Zwadderich is?
- Jaël in haar eigen coronabubbel zit? (Zie foto)
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Exclusief bezoek aan
de nachtwacht...
Het CT mocht vandaag exclusief een bezoek brengen
aan de Nachtwacht, zoals bijgaande foto toont.
Dankzij onze goede contacten lukte het ons om als
enige bij de streng bewaakte Nachtwacht te komen.
Hoe kregen we dat voor elkaar ? Het is een lang
verhaal, met intriges en bedrog, en het is al eeuwen
onduidelijk ( en onbekend voor het grote publiek)
of de Nachtwacht in het Rijksmuseum wel de echte
Nachtwacht is… De controverse begint als een
amateur schilder in Hessum, nadat hij een aantal
schilderijen heeft gemaakt, tegen zijn vrouw zegt dat
ie zich al echt een Rembrandt voelt. Zijn vrouw, die de
hele schilderhobby toch al niet zag zitten, antwoorde
dat een echte Rembrandt ook een echte Nachtwacht
schildert. Dat laat de man zich geen twee keer zeggen
en vol goede moed begint hij aan het grootste project
van zijn leven: een echte Nachtwacht op ware grootte.
Geloof het of niet: het lukt hem, maar het schilderij
is te groot voor zijn huis en hij zoekt onderdak. Hier
begint de controverse: schimmige constructies en
ruilhandel, een uiterst aantrekkelijke blondine en een
onbetrouwbare Russische kunstexpert die echtheidsverklaringen verstrekt, vormen een mix waar een
bemiddelde spionage roman niet aan kan tippen.
Het zorgt ervoor dat het tot de dag van vandaag
niet duidelijk is hoe dit exemplaar op een geheime

locatie bij restaurant Madrid terecht komt. Onder
strikte geheimhouding werd het CT toegestaan de
echte Nachtwacht te bekijken, maar we moesten
geblinddoekt in een busje plaatsnemen. Het leek
wel een dropping! Nadat was gecontroleerd dat we
niet werden gevolgd, konden we uiteindelijk de echte
Nachtwacht aanschouwen. We waren met stomheid
geslagen, en hoewel we geen kunstexperts zijn,
weten we zeker dat wij de echte Nachtwacht hebben
bekeken, waar het publiek in het Rijksmuseum van
afstand en achter glas de replica aanschouwt….
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Spreuk van de dag...

De grootste fout
die je in je leven
kunt maken
is voortdurend
bang zijn dat je
een fout maakt.

Wist je dat?

Explorers

- Luna gedurende de afgelopen 24 uur van alles wist
je datjes heeft genoteerd?
-Wij als doel hebben om een hele bladzijde te vullen
met wist je datjes?
-Julien een lui lang lomp mens is?
-Julien om 10 uur bij het CT vet vroeg vindt?
-Sanne zichzelf veel zieliger vindt omdat zij er al om
kwart voor 9 moet zijn?
- Alle fikkies die Nina maakt fikkie heten?
- Fikkie de tweede echt on fire was?
- Je het vuur moet branden voordat het vuur jou
brandt?
- Luna echt smooth flesjes kan vangen?
- Nina in een bak met water is gestapt?
- Ze wel vet veel geluk had dat er broek opgestroopt
was?
- Julien, Thijs en Nina de sleutel van Kaya’s fiets
hadden gestolen?
-Vervolgens Simone, Kaya, Jasmijn en Luna als echte
saboteurs de fietsbanden van de anderen leeg
hebben laten lopen?
-Julien er het beste uit gaat zien op de soos?
-Wij heel blij zijn met Nico’s kook skills?
-Simone heel veel muggenfeitjes weet?
-Julia een heus top model is?
-En de drip oneindig is?
-Maar dat we alleen groene wenkbrauwen missen?
-Teken eerder op mensen met bloedtype A afkomen?
-Luna dan wel bloedtype A moet hebben?
-Water met mot 50 cent extra is?

Wist je dat?

Welpen

- Menno en Yves spelen met de nerf pistolen alsof
hun leven er vanaf hangt
- het kampvuur om 16:00 uur nog brandde, sinds de
nacht ervoor 05:00 uur
- de Welpen de ondergrondse tunnel bizar vonden
er nog maar 2 teken zijn ontdekt
- 2 van de 3 groepjes tijdens de tocht verkeerd zijn
gelopen
- wij elkaar uiteindelijk tegen kwamen en de tocht
met de hele groep hebben gelopen
-wat ook wel super gezellig was
-de Welpen super goed hout kunnen sprokkelen
- wij met open monden hebben zitten kijken naar de
herdershonden training
-er tijdens de hondentraining ook een puppy was
- de Welpen haar ook mochten aaien, en zij dit super
gezellig vondt
- Jeppe zijn tand eruit is gegaan, tijdens het lopen in
de ondergrondse tunnel
- hij de tand net op tijd heeft kunnen redden en hem
alsnog heeft

Wist je dat?

Dinsdag

De daverende kookwedstrijd was niet voor niks: na een rondje douchen en
teken verwijderen (bedankt CT!) was er een prijzenswaardige prijsuitreiking
waar de UEFA nog een puntje aan kan zuigen. Huffelpuf wist de trofee in de
wacht te slepen. Een enkele oplettende gids merkte wel meteen iets op: die
beker leek wel héél erg op die van de tekening in het boekje dat we zondag
hadden gevonden...Het was nacht en pikkedonker toen de gidsen uit hun
spelletje Weerwolven van Wakkerdam werden gehaald door luide kreten
vanuit het bos. Elkaar vastklampend gingen de gidsen opzoek naar de bron
van dit geluid. Daar in het bos troffen ze ene Gerard aan, die vertelde hoe hij
was vermoord door een ‘Dooddoenner’. Niets dan het vernietigen van zijn ‘gruzielement’ zou hem rust kunnen
geven. De oplettende gids wist de touwen aan elkaar te knopen en op de weg terug deelde ze mee dat de trofee
het gruzielement moest zijn. De trofee ging het kampvuur op en jawel: de gidsen hoorden de hele nacht geen
geschreeuw van Gerard meer. De gidsen begonnen vanochtend vroeg al aan de ‘Hike’. Een lange wandeltocht
door zand, modder en hoog gras, gevolgd door een lange, barre, zware fietstocht. Niet alleen moesten ze deze
zware tocht volgen, ook kregen ze de taak mee om een bezemsteel mee te nemen en weer heel terug mee te
nemen. Toen de gidsen doodvermoeid op het kamp terugkwamen met
of helemaal geen bezemsteel of stukken hout die ooit een bezemsteel
waren geweest, bleek het dat dit nog een behoorlijke opgave was voor
de gidsen. Slechts één team had geen enkele moeite met de bezems;
team Griffoendor had eerst besloten slim te onderhandelen en kreeg de
leiding zo ver om de bezems het eerste stuk voor hun mee te nemen.
Hiervoor was wel een tegenprestatie nodig: Rie van Griffoendor moest
met eieren jongleren en eindigde met handen vol met rauw ei. Team
Zwadderich kwam ook voor een unieke uitdaging te staan. Eén van de
gidsen was namelijk gaan blaffen tegen een hond, maar die bleek iets te realistisch te kunnen blaffen toen een
hele kudde nieuwe honden het team vervolgens achterna ging. Volgens Team Zwadderich was het de honden
bijna gelukt, maar lukte het de gidsen toch om op het nippertje te ontsnappen. Zo zijn alle gidsen lekker moe op
het kampterrein teruggekeerd, om nu te gaan genieten van een heerlijke maaltijd broodje hamburger. Wat ons
vanavond allemaal nog overkomt, horen jullie hopelijk morgen weer...
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Geestige verhalen?

Kabouters

de Kabouters vandaag vet lang hebben uitgeslapen?
- er een lange of stijle of blonde haren club is en je er
alleen bij mag als je hieraan voldoet?
- en dat je daar ook nog eens een wachtwoord voor
nodig hebt die ongeveer 3 keer per dag verandert?
- Aaliyah met het touwtrekken in haar eentje 2
kabouters heeft verslagen?
- een banaan volgens Eva gemarsmellowiseerd wordt
als je hem in het tosti-ijzer doet?
- er een puzzelstuk in de afwasmachine lag dus de
Kabouters hun corvee niet hoefde af te maken?
- de schoenen vanmorgen nog netjes bij de deur
stonden en het nu (‘s avonds) echt een berg aan
laarzen, slippers en sneakers is geworden?
- de Kabouters de leiding jonger inschatten dan we
daadwerkelijk zijn, en wij ons daar erg gevleid door
voelen?
- maar het wel gek is dat Lonneke (de jongste) nog
geen kinderen heeft?
- 1 dag op Mercurius 730 dagen duurt?
- dit ons probleem met tijd niet makkelijker maakt?
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Kabouters hebben de
tijd...
Hai! Hier zijn de Kabouters weer!
Gisteravond hebben we in de Prehistorie lekkere
wraps met onze handen gegeten en gingen we nog
een leuk potje Weerwolven... gelukkig wisten ze
in Wakkerdam wel hoe laat het was :) Tijdens het
spelletje ging de klok ineens af en sloeg hij 12 keer... we
hadden gelukkig het stuk van DE TIJD dat we vonden
na het zwemmen al in terug in DE TIJD gedaan dus
we waren op tijd en konden terug naar 2021 reizen.
Snel het potje Weerwolven afmaken en naar bed.
Toch was dat slapen van korte duur, want na even
slapen maakten we de meiden alweer wakker voor
een
heuse...
dropping! Vet
spannend!
Helaas
werd
niet iedereen
wakker
en
wilden
een
paar niet mee,
maar met de
andere meisjes
hebben we een
lekker
stukje
in de nacht de weg terug naar het huisje gezocht...
én gevonden. Wat een bikkels. Vanmorgen hebben
we ze maar even lekker uit laten slapen. Na een
relaxt ontbijt en corvee ging de klok weer en gingen
we weer tijdreizen... dit keer naar de Oudheid! We
hebben in de tijd van de oude Grieken en Romeinen
een speciale Olympische spelen gespeeld, toga’s
gemaakt, kaartjes naar huis geschreven en lekkere
Italiaanse pasta gegeten. Het stuk van DE TIJD lag in
de vaatwasser! Zojuist ging tijdens het corvee weer
de klok en konden we weer terug naar het heden...
We hebben de corvee zelf maar even afgemaakt
terwijl de kinderen nog even buiten gingen spelen
en we hebben de helft van de groep onder de douche
gegooid. Nu doen ze een coole quiz over tijd en straks
gaan ze maar op tijd naar bed.... ze zijn er aan toe.
Tot morgen!
Kusjes en toedels van de Kabouterleiding

Wist je dat?

Verkenners

- Merijn 50 muggenbulten heeft op een arm?
- de Dixie van de verkenners HEEL ERG goor is?
- de Dixie vandaag is schoon gemaakt?
- Jaspers band lek is maar er geen een gaatje in zit?
- twee groepjes verkeerd waren gefietst?
- een groepje heel erg saai is omdat er niks grappigs
gebeurd?
- we maandagavond een tocht hebben gelopen
omdat we een brief hebben gekregen en daardoor
nog meer brieven hebben gekregen?
- er tijdens de tocht een volledig rondje is gelopen
rondom een raar hutje?
- hier ook een soort tasje in lag?
- we dit hebben meegenomen naar het kampterrein?
- we dit vervolgens in de regen hebben laten liggen?
- de fietsen opstekop zetten zodat de mieren onze
band niet opeten?
- Jade heel erg missen?
- de leiding heel goed medleys kunnen zingen als zij
achteraan lopen?
- en heel hard?
- en dat ze ook veel verzoekjes krijgen?
- de leiding de kampkrant echt door de kids laat
schrijven?
- het hierdoor authentieker voelt?
- en er normaal gesproken geen worden als authentiek
tussen zouden zitten?
- maar nu wel omdat de leiding het wel altijd even
naleest?
- zodat er bijvoorbeeld niet genoemd wordt dat
tijdens het schaduwspel vooral de nadruk lag op het
mannelijke geslacht?

Dinsdag

In de loop van de kampweek -zo tegen woensdag- is
het duidelijk merkbaar dat de heren van het CT al bijna
een week met elkaar op stap zijn. Het vocabulaire dat
af en toe gebruikt wordt zakt naar een bedenkelijk
niveau en om nog echt plat Amsterdams te horen
hoef je niet naar
Almere,
Lelystad
of
Purmerend.
Gelukkig is het niet zo
erg als ten tijde van
amateurtaalkundige
Johan Winkler die in
1874 in Amsterdam
m e e r d e r e
buurtgebonden
dialecten
had
ontdekt. Hij sprak in
zijn boek ´Algemeen
Nederduitsch
en Friesch Dialecticon´ over Kattenburgs,
Rapenburgs, Jodenhoeks, Nieuwmarkts, Zeedijks,
Komkommerbuurts, Leidschebuurts, Jordanees,
Fransepads,
Haarlemmerdijks,
Nieuwendijks,
Gebed-zonder-ends, Botermarkts en nog een paar
andere dialecten. Bij de CT-heren blijft het bij een
zelf bedacht taalgebruik waarvan bij anderen de
betekenis vaak niet eens duidelijk is. Eigenlijk een
soort geheimtaal om elkaar af en toe eens flink de
waarheid te zeggen. En dat is lekker hoor. Even je hart
luchten en elkaar effe flink afzeiken om daarna weer
als goede vrienden verder te gaan. Eenmaal weer in
Amsterdam wordt het taaltje verstopt op de harde
schijf en komt volgend jaar tijdens zomerkamp zo
tegen woensdag vast wel weer tevoorschijn. Tot die
tijd ABN-en ze er lustig op los. Wat een stel hè…?

Maandag avond hebben wraps met kip van zondag
avond, ui, tomaat, en sla. Toen hebben we een tocht
gelopen daarna hebben we nog kort bij het kampvuur
want het ging snel regenen We gingen schuilen in
de partytent en we hebben een leuk schaduwspel
g e s p e e l d .
Vanmorgen
werd
er een kwartier aan
de sirene gedraaid
maar we sliepn maar
door toen kwam de
leiding ons wakker
maken. We hebben
toen gefietst naar de
verzamelplek voor de
hike. Daarna kregen
we een flesje water
en een Nood poncho
na een kilometer of
2 lopen kwamen we
aan bij de eerste post
daar moest je gaan
jeux de boulen, bij
de 2de post moesten
we met een touwtjes
blokken pakken, bij
de 3de post moesten we een quiz invullen, bij de 4de
post moesten we een kompas gebruiken om verder te
komen, bij de 5de post moesten gingen we memory
spelen, bij de 6de post kregen we hulp om een drukke
weg over te steken, bij de 7de post kregen we eten je
kon kiesen tussen: uitsmeiter, roerei, dubbel geklapt
ei en je kon nog extras kiezen: tomaat, kaas en spek en
toen moesten we verder fietsen daarna gingen we tot
het eten lekker chillen. Dinsdag avond hebben we pita
broodje met shoarma, sla, tomaat en komkommer
gegeten. Daarna hebben we afgewassen
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Verkenners op hike!

Wateroverlast veroorzaakt stroomstoring bij het CT.

Het is maandagavond richting middernacht als het opeens toch begint te regenen. Plots valt binnen de CT trailer
alle stroom uit en is het pikkedonker. Direct treden alle nood-protocollen in werking. Jaap rent in de regen naar
het verzamelpunt, Rik werpt zich op als BHV’er en geeft aanwijzingen. Huub gaat,zoals altijd, op onderzoek uit.
Al gauw wordt de oorzaak duidelijk: de hydraulische klep van de CT trailer, die dit jaar al eerder voor problemen
zorgde, zit scheef waardoor er regenwater binnengutst en het daar liggende stekkerblok onder water ligt. Tja: wat
doe je dan? Huub vindt al gauw de meterkast aan de achterzijde van de kantine. Maar de deur zit op slot. Dus op
jacht naar het sleutelkastje in de keuken van de kantine. Honderd sleuteltjes…. Afijn, na vele pogingen eindelijk
de juiste gevonden en de meterkast opent zich. Nu nog op zoek naar de juiste stop.. Uiteindelijk gevonden en ja
wel hoor: we hadden licht ! Zo zie je maar: ook ’s nachts lost het CT de problemen op….
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CT regelt lunchpost tussen 18.000 kippen?
Maandagavond bleef het nog best lang onrustig bij het CT. Gewoon omdat het gezellig was. We mochten
dinsdagochtend flink vroeg op, dus de uitsmijters werden nog in de ochtendmist genuttigd. De spullen voor de
Hike werden klaargezet: een prachtige startpost met een kraampje waar elke hikegroepje door Sanne en Nico
werden weggestart. In een miezerig regentje vertrokken de groepjes vol goede moed voor een mooie Hike dag.
Normaal gesproken zou een Hike twee dagen duren en zou er overnacht worden bij boeren in de omgeving,
maar gezien alle Corona-problemen lijkt dat op dit moment nog geen goed idee. Dus is de Hike ingekort naar
een enkele dag. Na een paar uur was de regen eigenlijk wel weggetrokken en ondanks het feit dat verschillende
groepjes af en toe fout liepen, kwam iedereen toch langs alle verschillende posten. Daar zaten dan stafleden die
een leuk spel of opdracht voor je hadden. Zo was daar een levend memory-spel met foto’s van alle stafleden. Er was
een hengelspel en er was ringgooien met jeu-de-boulesballen. Rond lunchtijd kwamen de groepjes bij de Vlastuin,
een biologische boerderij met 18.000 vrije uitloopkippen
en 60 melkkoeien. Wat een machtig mooi bedrijf! Uiterst
gastvrij werden we daar ontvangen en mochten we in een
open schuur een eier-assortiment aanbieden. Verser dan
verse eieren werden daar naar keuze bereid; scrambled
eggs, sunny side up en omelet: alles was mogelijk. Na de
magen gevuld te hebben vertrokken de groepjes een voor
een om na een halfuurtje bij de schaapskooi hun fietsen
aan te treffen (die het CT daar gedurende de ochtend
hadden gebracht). Per fiets werd het laatste deel van de
tocht afgelegd, waarna men moe maar voldaan op het
kampterrein aankwam. We mogen van een zeer geslaagde Hike spreken ! De avond wordt door het CT benut
om alle gebruikte spullen weer op te ruimen, er wordt nog een laatste extra boodschappensessie bij de Jumbo
gedaan omdat er bij de ene speltak melk en kaas zijn vergeten, en bij een andere speltak wraps en tomaten…
Waterjerrycans werden gevuld en omgeruild, en we vonden nog tijd om bij Madrid een hapje te eten. Jaap z’n
sliptongetje smaakte naar meer! Natuurlijk nog de vertrouwde werkzaamheden: stukjes kampkrant, filmpjes en
natuurlijk ook de opnames om 6 uur van Studio Vilsteren, waar Jaap door Huub flink in de maling werd genomen.
Later voor u te zien in de laatste aflevering waar we ook de bloopers zullen tonen ! Straks een afzakkertje en op
naar morgen!
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Woensdag

C.T. is er maar weer druk mee?!?

Woensdag

Vanochtend begonnen we zoals gebruikelijk met de uitsmijters van Jaap, waarna we vol energie richting de Lidl
gingen om weer 5 karren met boodschappen in te slaan. Rik bleef op het CT om aan de kampkrant te werken. En
natuurlijk om Lara op te wachten die vandaag even langs zou komen. In de Lidl ging alles uiterst voorspoedig
en aangezien het personeel ons inmiddels kent, en we zelf ook aardig de weg al weten, loopt het al gauw op
rolletjes. De speltakken die vandaag Cola hebben besteld hebben mazzel: het huismerk cola van de Lidl was op
en zou pas ’s middags weer worden aangevuld. Dus we hadden de keus: wachten of dan toch maar echte Coca
Cola inladen. We kozen voor het laatste. Na een jacht op glutenvrije bolletjes bij de AH, werden we opgeroepen
door de Welpen, waar een klein medisch probleempje was. Een Welp had
een wel erg dikke opgezwollen hand, dus daar mochten we mee langs
de huisartsenpost. Het werd uiteindelijk een kuurtje antibiotica wat we
bij de apotheek mochten halen. Maar mijn hemel, wat duurde dat lang.
Echt niet meer van deze tijd: ruim 3 kwartier wachten verder konden we
vertrekken. Welp gelukkig, Annelinde blij, en wij op weg naar Madrid voor
de lunch. Gezellig met Lara en haar vader. De middag werd gevuld met
een bezoekje aan Douwes Dump in Ommen, een ritje Kabouters die naar
de Welpen gingen. En er daar achter kwamen dat een gas-barbecue wel
handig zou zijn. Dus nog even heen en terug voor Dave. Jaap ging voor
een middag dutje, Huub ging nog even douchen. Vervolgens konden we de Gidsen ophalen bij het zwemven,
waren er nog een paar zelftestjes nodig links en rechts en gingen we nadenken over het avondeten. Vanavond
nog eens de Kabouters terughalen van de Welpen, en de Gidsen nog een dropping. Een lekker actie dagje zo, en
na afloop een bitterbal en een drankje voor de gezelligheid. Tot morgen !

Gidsen spelen Zwerkbal!

Nou, er is behoorlijk veel gebeurd in een dag hoor.
Gisteren hebben we eieren ontvangen bij een post waarvan wij ons afvroegen waarom wij die kregen. Toen we
hier aankwamen hebben we het tegen de leiding gezegd en hebben we het even gelaten voor wat het is. Daarna
zijn we even met elkaar gaan babbelen en uitgerust van de hike. Later die avond verzamelden we bij het kampvuur
en hebben we marsmellows geroosterd en gepraat. Na een tijdje begon een gids over de eieren en hebben we
die erbij gepakt. Iedereen was erg verbaasd en vond het een beetje raar. We hebben ze even bekeken en gevoeld.
Maar we kwamen erachter dat er een ei super licht was dus hebben we die even apart gehouden. Na een discussie
over wat het zou kunnen zijn heeft Tyra het lichte ei in het brandend vuur gegooid. Tyra zei “Er gebeurt niets”,
maar toen ontplofte het ei in het vuur en schrok iedereen zich een tover hoedje. Nadat we er over hadden gepraat
wat het zou kunnen zijn, zijn we gaan slapen De volgende
ochtend werden we wakker en gingen we ontbijten. Sommige
gidsen hadden al cornflakes opgeschept en die moesten eerder
eten en de rest moest even wachten (curse you, Jan). Na het eten
hadden we corvee en kwam Lara even langs. We zeiden allemaal
gedag en voelden even aan de buik. Daarna riep de leiding ons
erbij want we gingen zwerkbal spelen. Alle teams waren klaar en
we begonnen. Iedereen was de eerste ronde super verbaast en
ging het een beetje moeizaam. Na de eerste ronde ging het wel
al beter. Na zwerkbal gingen we (suprise suprise) ZWEMMEN!! Eerst was er een hele tocht en daardoor kwamen
we later pas aan. Daar gingen er een paar mensen zwemmen en gingen de gidsen de leiding een beetje pesten.
Fatima Anna zwom een beetje verder en vond een zwaard in de modder. Die pakte ze op een legde ze aan de
kant. Daarna kwam het CT ons ophalen (whoop whooooooop!) en kwamen we veilig aan. Wat er met het zwaard
is gebeurd? Dat is voor morgen  DOEGGGG!
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Het zit onze Luciën niet mee. Vrijdag voor het
zomerkamp moest ie zich in alle vroegte melden
bij de tandarts voor een wortelkanaal behandeling.
Uiterst pijnlijk vond ie zelf. Op zaterdag kon die
bikkel toch mee met de vrachtwagen en had hij weer
praatjes voor tien,
met de pijn viel het
dan wel mee zou je
zeggen... Helaas voor
ons aller Luus beet
ie z’n kakelnieuwe
vulling stuk tijdens
de Italiaanse maaltijd
van Jaap. Luciën kon zich donderdagochtend weer
melden bij z’n tandarts om de kies te trekken. Direct
na de behandeling scheen de zon weer en is Luciën
direct weer teruggekeerd bij het C.T. in Vilsteren, Het
arme schaap heeft nu wel echt last van z’n bekkie en
slikt aan de lopende band paracetemol. Beterschap!

Wist je dat?

Welpen

- Yves een zalige Full English breakfast kan maken?
- Sommige welpen hierna nog steeds honger hadden?
- Menno in gevecht is geraakt met de Gouden Joker?
- Marije mee was genomen en vastgebonden in het
bos was achtergelaten?
- Menno een naaktslak in zijn zak vond?
- De welpen bang waren toen de Kabouters
aankwamen?
- Ze daarna heel stoer gingen doen, maar alsnog
verloren met het spel?
- Je in de casino AL je geld kan verliezen?
- Teun een blackjack koning is?
- Yves gokte dat er dubbel 00 zou vallen bij het
roulette en dit uitkwam?
- Alle welpen ziek goed kunnen boogschieten?
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Hoog (zwanger) bezoek?
Lara kon natuurlijk niet helemaal zonder kampgevoel.
Ze mist het ontzettend, maar om hoogzwanger op
kamp te gaan is niet verstandig. Dus ze kwam even
langs om de geur en de sfeer op te snuiven. Wat een
hobbelig zandpad naar de Gidsen. Als dat maar goed

gaat, want voor je het weet schud je die baby eruit!
Staat natuurlijk wel leuk op het geboortekaartje:
geboren te Vilsteren ! Vervolgens kwam ze even langs
bij het CT, want dan wilde ze Rik natuurlijk ook wel
even zien. Gezellig even samen met het CT lunchen,
en haar zomerkamp zat er al weer op!

Scouting Oost 1 bedankt
Jumbo Oostelijke Handelskade
voor de bijdrage aan ons zomerkamp!

Woensdag
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Luciën uit het veld
geslagen...

Oostelijke Handelskade 1005
1019 BW Amsterdam
020 5095000

Dinsdag hebben we de hike gelopen, elke Verkenner
had veel te veel snoep ingeslagen. De route was
makkelijk maar toch zijn het een paar groepjes
gelukt om mis te lopen. En toen moesten we naar
de luchepost en daar kon iedeeen eieren halen daar
had Tygo 20 eieren gehaald en alle 20 eieren waren
in 1x op. We waren eindelijk klaar met de hikeveel
mensen waren moe en gingen gelijk naar bed, Toen
werd iedereen weer wakker en moetsen we gaan
avondeten. En na het eten ging nog even idereen bij het
kampvuur zitten en hebben we de gevonden briefjes
gelezen, eindelijk kon iedereen slapen en zat er een
zware dag achter de rug. Om 02:30 was et eindelijk
stil in de tent van Pieter, Tygo, Felix en Bernard en

We kunnen niet
van alle kinderen
dezelfde sterren
maken.
Maar we kunnen
ze wel allemaal
laten schitteren.

Donderdag is tijdens zomerkamp de algemene
wasdag. Iedereen doucht de zwarte vegen van
z’n lijf en bekijkt zichzelf nog even goed op zoek
naar achtergebleven teken. Het lijkt op het CT wel
een badhuis. Alle kamperende groepen komen
zichzelf afspoelen en komen fris en fruitig weer
tevoorschijn om ‘s avonds naar de disco te gaan. Enige
doorgewinterde leden van de leiding maken gelijk
van de gelegenheid gebruik om een keer niet op een
gat in de grond maar op een gewone WC te kunnen
kakken. Een actie die niet altijd door iedereen in dank
wordt afgenomen. Wist je trouwens dat sinds 1911
in Amsterdam de overheid zich ging bemoeien met
de “waterbeschaving” van haar inwoners. In iedere
toenmalige nieuwbouwwijk verschenen badhuizen
en wie z’n reinheid hoog had zitten ging minstens
eens keer per week naar het badhuis. Tegen betaling
van 15 cent kon je een stortbad nemen en kreeg je
nog een handdoek ook. Lagere scholen gingen met
de kinderen naar het badhuis om er zeker van te zijn
dat er gedoucht werd. Inmiddels zijn alle badhuizen
gesloten, iedereen heeft z’n eigen badkamer, en de
badhuizen zijn verbouwd tot theater, hindoetempel

Woensdag

hoorden we kerkmzuziek en dachten we shit alweer,
hij deed onze rits open van onze tent maar gelukkig
is die kapot op de helft waardoor die niet verder open
kon. Felix had het goede idee om de andere rits open
te doen en met een zaklamp op hem te schijnen we
zagen hem, Tygo liep in zijn onderbroek naar buiten
op zn slippers. En draaide die man zich om en keek
me aan Tygo liet de zaklamp vallen en riep wollah
wollah wollah hij is eng. Jonnhie liep naar onze tent
want er lag een zaklamp buiten aan, Tygo rent naar
buiten in zijn onderbroek en zegt Jonnhie kom kom.
Tygo rent naar die man(non) en stond 10 meter oog
in oog van hem af en rent vervolgens die non achter
me aan ik meen het oprecht Tygo was 100x sneller
dan de snelste auto ter wereld. Tygo stond eindelijk
bij de tent en stond te trille op zijn benen opeens
schreeuwd de non MIJ NIET VOLGEN. Eindelijk kon
iedereen rustig slapen zonder geluiden. Vanochtend
hebben we lekker uitgeslapen na de lange avonden
hiervoor. We sliepen zelfs door het Verkenneralarm
heen, zodat de leiding ons moest komen wakker
maken. In het kader van ons Avatar thema hebben
we vandaag allemaal gekleurde glitter op ons gezicht
gekregen, daarna zijn we naar de put gaan fietsen om
water te halen, zodat we heilig water konden maken
zoals in de briefjes stond. Bij de put vonden we een
tas en een jas van de monnik. In de middag hebben
we lucht spellen gedaan, ballon voetbal en colafles
ver-schieten. Nu gaan we lekker hamburgers eten.

Spreuk van de dag...
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Verkenners slapen
lekker uit...

of horeca-instelling. Een mooi voorbeeld staat op
het Javaplein. In plaats van een vochtige, door de
gemeente beheerde, badinstelling is daar nu een
heerlijke bar/restaurant-instelling waar je, zeker op
een zonnige dag, een heerlijk uurtje relaxen kunt
kopen. Een pilsje en een portie bitterballen heb je
al voor €.7,50. Overigens ruim 10 x de prijs van een
stortbad.
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Yves maakt een Engels ontbijt!
We begonnen de dag met een echt engels ontbijt, met veel dank aan Yves. We kregen roerei, witte bonen in
tomatensaus, worst en bacon. Ondanks het feit dat dit een gigantisch ontbijt is, was dit voor velen niet genoeg en
werd er al gauw gemikt op hagelslag, chocopasta en dergelijken. De ochtend vervolgden we door lekker te chillen
en vrij te spelen omdat we er al een aantal zware dagen op hebben zitten. Uit het niks kregen we weer een mail
van de joker. Hierin stond dat we een hele hoop spelen moesten doen, maar de leiding vond dit veel te veel om in
zo’n korte tijd te doen. Ze besloten het leukste spel eruit te pikken: De Welpenland Casino. Gekleed in de mooiste
kledij gingen zij gokken en sommige wonnen, maar vooral de dealers. Vervolgens hadden wij een masterclass
sandwich maken van Chef Yves Ramsey en hebben wij gesmuld. De chef was zeer tevreden over de resultaten.
Nadat wij even waren uitgebuikt en het corvee gedaan was kregen wij weer een mail. De Gouden Joker was niet
tevreden dat wij een aantal spellen hadden overgeslagen en gaf ons een kans om dit goed te maken, althans dat
dachten wij… De harten koningin kwam in het mailtje tevoorschijn, categorie: intelligentie, moeilijkheidsgraad:
moeilijk. Wij gingen pijlen en bogen maken. Galeria had weer een top
staaltje knutselen voor ons in petto en daarna hebben wij ook nog met
echte zuignap-pijl en boog geschoten. Uit het niets schoot daar Menno
schreeuwend onder het hek door dat Marije mee was genomen door
De Gouden Joker. Zijn shirt was aan flarden gescheurd en hij zag er flink
aangeslagen uit. Gelukkig kwam Marije niet al te lang daarna met haar
handen vastgebonden en joker schmink op het terrein aan. Ze had een
vreemd bord om haar nek heen waar vreemde tekens op stonden, met
een deel van de translatie. De welpen schoten meteen naar het spelbord
met de verzamelde kaarten, want zij hadden deze tekens ook al onderop
de kaarten gezien. Vertalen konden ze het nog niet, maar een aantal
letter konden worden herkend. Nu zijn wij met de kabouters gezellig een
burger aan het eten nadat wij twee super leuke kabbie-welppie spellen
hebben gedaan. Eet smakelijk en tot morgen!

Wist je dat?

Explorers

- Sanne kaas scheert?
-De explo’s echt niet hygiënisch zijn met hun gebit?
-Buienradar ook een muggen radar heeft?
-Sanne nu ook een tekenradar wilt?
-Wij net hebben ontdekt dat dit echt bestaat?
-Wij ook nog gewoon in rood gebied zitten?
-Dit wel veel verklaard?
-De tekenradar ook wist je datjes heeft?
-Julien moeder is?
-En dat Hij denkt dat hij god is?
-Wij besloten hebben de kampkrant op te doeken en
alleen maar wist je datjes te schrijven?
-100 euro voor een fiets blijkbaar vet veel is?
-Luna aan een man moest ruiken die naar een
nudistencamping ging?

Wist je dat?

Gidsen

- Fatima Anna een zwaard heeft gevonden in een
meer?
- Er een Floris move is?
- Als je zegt dat er niks gebeurt er een bom afgaat?
- Er maar zes Gidsen gingen zwemmen?
- Martin door de regen zelfs een zwembroek
aanheeft?
- Sommige Gidsen vinden dat Jan lijkt op een
verouderde Draco Malfidus?
- Tyra helemaal losging op een horzel?

Woensdag

Hoiiii! Hier weer een verslag van de Kabouters.
Gisteravond eindigden we natuurlijk met de quiz; de teams waren ongelooflijk aan elkaar gewaagd, want alle
teams waren gelijk geëindigd, behalve het team van Maud, Mare, Anne en Vera, die de quiz wonnen. Daarna
hebben de meiden lekker geslapen op een klein beetje gekeet na. Vanmorgen was het wel weer vroeg dag. Bij het
ontbijt ging de klok weer af, en gingen we weer tijdreizen. Dit keer naar de tijd van de ontdekkingsreizigers! Net
als Marco Polo en Vasco da Gama moesten wij op ontdekkingstocht. We pakten dus ook een lunchpakketje en
onze rugzakken en met regenjassen bewapend gingen we op pad. Gelukkig bleef de regen uit! Wel probeerden
we nog even Vadertje Tijd te facetimen, omdat we steeds niet zoveel merken van het tijdreizen... alles blijft steeds
hetzelfde, op een brief, wat opdrachten en de stukken van DE TIJD na! Tijdens de tocht hadden we ineens een
spraakbericht van Vadertje Tijd. Hij gaf toe dat wij niet echt tijdreizen, omdat dat veel te gevaarlijk zou zijn met
oorlogen, Romeinse speren en mammoeten enzo... wat hij steeds doet is deeltjes van de tijd waar het stuk van DE
TIJD ligt naar ons toe brengen via de tijdmachine. Het is wel nodig dat we nog doorgaan met het verzamelen van
de tijdstukken, omdat de tijd overal ter wereld stuk gaat als we DE TIJD niet voor vrijdagmiddag hebben gemaakt.
De tocht voltooiden we met gemak door de super-tochtskills van Salomé en Reva en we kwamen uit bij een meertje
waar we gingen lunchen. Na de lunch gingen we terug naar het huisje waar we een flessenpostspel speelden. Daar
kwam een coördinaat uit,
waar we iets moesten
gaan zoeken. Eerst even
de slaapzaal op orde
brengen, want wat een
bom was daar ontploft...
We
hebben
alles
opgeruimd en nieuwe
slaapplaatsen gekozen.
Daarna wilden we net
op pad gaan naar het
coördinaat, toen het CT
aan kwam rijden. Die
kwamen ons ophalen...
huh?! Nou, ze konden ons
eerst mooi even naar het
coördinaat brengen (daar
lag weer een stuk van DE
TIJD!) en toen gingen we
verder... maar waarheen?
Het bleek dat we naar de
Welpen gingen en dat had de leiding helemaal niet verteld... surprise! Daar gingen we een cool smokkelspel
doen, lekker samen hamburgers eten en zingen bij het kampvuur. Dat was supergezellig! Alleen ging daar al de
klok slaan, terwijl we dus niet in de buurt van de tijdmachine waren... oeps! Hoe komen we nu terug naar het
heden? Terug in ons huisje werden we gefacetimed door Vadertje Tijd, en die was not amused... nu we niet op tijd
waren hebben we zijn hele planning door de war gegooid! Hij ging wel (mopperend) iets bedenken om ons weer
terug te krijgen. Tijdens het voorlezen hoorden we ineens kookwekkertjes afgaan, die naar zolder leidden! Daar
vonden we een rebus, waar opstond: voer deze code in: twee vijf acht nul negen, en zeg allen tegelijk “hela ho hu,
terug naar het nu”. Dat gingen we dus maar meteen doen! En het is gelukt: ik typ dit nu weer helemaal vanuit het
heden. Wat zou ons morgen weer staan te wachten?
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Facetimen met vadertje tijd?
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Explorers zijn een lekker hecht groepje?
De explos zijn lekker bezig. We hebben een kleine groep, maar juist daarom zijn we heel
hecht. Elke nacht kletsen we tot laat, maar overdag zijn we niet chagrijnig (tot nu toe).
David, onze kwelgeest, laat ons steeds opdrachten doen om achter de locatie van de 9 lijken te komen (die op het terrein
begraven zijn). We moesten vuur maken, klimparcouren afgaan, jachtseizoen spelen en allemaal andere challenges.
Vandaag gingen we klimmen en had de leiding op alle parcouren nummers verstopt die we moesten vinden.
Deze konden overal zijn, op de helm van je buurman, op een zipline, op de onderkant van je patatbakje.
Ook duidelijk is dat er genoeg bondjes gesloten zijn. Bij het krijgen van

nummers rent iedereen weg, smoest, en komt dan met stalen gezicht terug.
In de avond hebben we een programma van Julien, Luna en Kaya gedaan. Er was
een veiling van etenswaren waarna je moest koken voor de jury van masterchef.
Coen en Simone spanden de kroon, zij hebben een koffie en cake dessert gemaakt met een show eromheen.
Het was een begrafenis voor onze kikkervriend Pedro. Inclusief koffie en cake, speech, en ceremonie.

Woensdag

Wist je dat?
Hieperdepiep...
Linda, de dochter van de eigenaar van Madrid was
vandaag jarig. Hoe wij dat weten ? da’s een lang
verhaal.. Het begint bij Rik, die brutaal genoeg is om te
vragen hoe oud ze was… Niet erg netjes, want dat vraag
je een dame
niet. Wat dacht
hij hoe oud ze
was? Gevaarlijke
vraag! En je
doet het zelden
goed: te jong
schatten is niet
handig, maar
meestal schat
je toch wel aan de lage kant. Te oud schatten is een
regelrechte belediging. Rik had dus wat goed te
maken, want hij zat er faliekant naast, en niet zo’n
beetje te hoog ook. Dat moest ie dus goed komen
maken. Maar daardoor wisten we wel dat ze vandaag
jarig was! Bloemetje mee dus ! En ja hoor: ze kon het
zeer waarderen en we kregen een heerlijk gebakje
ook nog ! Top tent, dat Madrid. Van harte gefeliciteerd
Linda!
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Kabouters

-Aaliyah niet zonder slipper naar de wc kan?
- zij namelijk tijdens het plassen eigenhandig
probeert ons beestjesprobleem op te lossen?
- dat wel verklaart waarom we steeds
schoenafdrukken op de wc-muur vinden?
- we wel 100 miljoen muggenbulden hebben?
- het inderdaad -bulden en niet -bulten is, want het
is ook honden en niet honten?
- Chloë, Nina en Aaliyah het slim vonden om dwars
de modderpoel te lopen?
- er ook gewoon een droog stuk pad naast liep?
- zij nu allebei héle vieze schoenen hebben?
- Sterre even dacht dat we nog een keer gingen
zwemmen omdat we dezelfde kant op reden?
- wij toch echt niet voor alle Kabouters hun
zwemspullen gepakt hadden, wat Anne wel dacht?
- de Kabouters heel hard roepen dat ze de Welpen
heel stom vinden, maar het eigenlijk wel heel
gezellig was met ze?
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Donderdag

Explo’s maken het
weer laat...

Y
o
Y
o
y
o
Explos hier en dit keer weer eens een leuke beschrijving
van onze dag. Na het klimmen,fietsen en chillen
hebben we echt een -Hij-programma gehad van
Kaya,Luna en Julien. Hier moesten we na een quiz over
kook en eetvragen, waarbij we geld konden verdienen,
bieden op ingrediënten waarmee we avondeten voor

Wist je dat?

Explorers...

De Explorers leven al enkele dagen Wist je dat-jes in
van ongeveer een hele pagina en soms twee.. Helaas
is er weinig plek voor al deze wetenswaardigheden
maar kunt u al deze weetjes opvragen bij de redactie
als u echt niks wilt missen...

Jekuntalleen
tijdverspillen
Alsjevergeeter
vantegenieten
Donderdag

onszelf en de jury maakten. Groepje Sanne en Nico
wonnen met heerlijke pasta en chocolademousse.
Nina en Jasmijn werden tweede met courgette pasta
en een yinyang toetje. Simone en Coen werden derde
met de paprika waar gehakt miste en de emotionele
uitvaart van onze kameraad Pedro. Thijs en Ricky
werden laatste met een warm broodje gezond en
een hartige hand met tomaat en lange vingers.
Na een lange nacht met veel regen hebben we allemaal
kleine spelletjes gespeeld voor nummers, omdat we
helaas niet konden mountainbiken door de regen,
zoals bottleflip challenge, Sanne says en beerolympics.
Nu gaan we douchen en hopelijk zo naar de soos…
Latersss

Wist je dat?

Welpen

Jeppe denkt dat Lonneke en Marije zusjes zijn
De welpen verloren hebben tijdens het smokkelspel
tegen de kabouters
Teun de ezels op de kinderboerderij geweldig vond!
de welpen echte bikkels zijn
omdat ze super stoer door de sloot hebben
gebaggerd
veel welpen uren lang Donald ducks kunnen lezen
ditzelfde geld ook voor weerwolven
de leiding dit ook erg leuk vind
tijdens het smokkelspel de kabouters de
smokkelobjecten verstopten in hun haar
de welpen dit maar dit eerlijk vonden
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Wist je dat?

Kabouters

- Corine eigenlijk niet echt uit de keuken is gekomen
vandaag?
- Milou en Salomé echt de grootste derriedouche
hadden?
- Fee niet vies wil worden maar uiteindelijk óók in de
modder en derrie stond?
- Alisa super goed eieren stuk kan gooien?
- er wel 6 tennisballen in Nina haar zakken en tshirt
passen?
- Frederique, Chloë en Leah genoten van een lekker
moddermasker?
- Anne volgens Sterre helemaal niet zo stil en
verlegen is als ze lijkt?
- zij samen behoorlijk ondeugend kunnen zijn?
- we genoeg pannenkoekenbeslag hebben om alle
scoutinggroepen eten te kunnen geven?
- we de bestelling van Marianne al een stuk lager
hadden opgeschreven?
- het niet zoveel uitmaakt want de Kabouters zijn
eetmachines die maar kunnen blijven eten?
- we Aaliyah en Maud nu al missen?
- we morgen Chloë en Leah ook nog moeten missen?
- het een heel karwij was om Felicia haar vlechtjes
onder de ei en vlaflip eruitgepulkt te krijgen?
- we het van haar ook wel eruit mochten knippen,
maar dar we dat natuurlijk niet gedaan hebben?
- Mare en Hannah een spannende goocheltruc
voorbereiden?
- Vera verbaasd was dat groene zeep glad is?
- Eva en Rosa supergoed (eieren) kunnen vangen?
- Reva, Lexi en Julia (nou eigenlijk alle Kabouters) er
prachtig uitzien voor de soos?
- Claudia net zelf een Kabouter is?
- zij namelijk al een hele dag haar schoenen kwijt
was?
- die onder haar bed bleken te liggen?
- Fee zich voor haar hoofd slaat als de leiding “ik kan
je niet laaaaaaaten gaan” naar haar zingt?
-de leiding dan ook wel heel hard en vals zong?

Kabouters in de 80’s en 90’s
Hallo hallo! Hier zijn de Kabouters.
Vanmorgen hebben we een klein beetje uitgeslapen.
Wat hebben de meisjes die vroeg wakker waren de
meisjes die nog sliepen lief laten slapen! We hadden
een rustig ochtendje, met lekkere wentelteefjes
van Corine en Marijn en weer een brief van Vadertje
Tijd... We moeten vandaag maar 34 jaar terug in de
tijd, dat is niet zo lang geleden. We belandden in de
80’s en 90’s! Daar was de leiding blij mee... een dag
vol Spice Girls, Marco en Trijntje, en toffe spellen. We
begonnen met een soort Zweeds renspel, waarbij de
kinderen oude en nieuwe dingen met elkaar moesten
combineren... nu weten de Kabouters dus precies hoe
oude tv’s, gameboys, viewmasters en strippenkaarten
eruit zagen. Na de snelle lunch waarbij de leiding een
broodjessmeermarathon deed hebben we Chloë haar
verjaardag alvast gevierd met versierde cakejes en een
cadeautje. Daarna was het tijd voor De Droomshow!

Wie (ouder dan 25 jaar) kent het niet?! Er waren 4
onderdelen waar je met je tweetal tegen een ander
tweetal streed: een glibbergladde hindernisbaan,
een vies voelspel, een geblinddoekte zoektocht naar
de strandbal en de is-het-een-tennisbal-of-een-eiwat-ik-vang blikwerpbaan. Iedereen was in bikini/
badpak en een shirt en korte broek en geloof me: alles
is vies. En als je toch al vies bent van de zeep, eieren en
andere dingen, kan je eigenlijk best ook in de modder
gaan spelen. De Droomshow werd traditiegetrouw
afgesloten met de derriedouche... dit was gemaakt
van vlaflip, dus we hadden gelijk toetje, haha! Alle
tweetallen hebben na een supersnelle quiz een
vollere of legere bak derrie over zich heen gekregen.
Daarna snel allemaal onder de douche en al
lekker tutten en onze discokleren aan. Nog meer
baksels vandaag: Corine en Lonneke hebben een
monsterstapel pannenkoeken gebakken! Na het
smikkelen barstte het feest los: een echte 90’s disco
met veel felle kleuren en ook een beetje muziek van
nu. Het was een geslaagd feestje! Tevreden liggen
alle meisjes in bed, op naar de laatste volle dag...
maar we zijn nog niet teruggereisd naar het heden.
Dat is gek... nouja we gaan maar slapen. Welterusten!

Wist je dat?

Explorers

- Simone en Coen een begrafenis hebben gehouden
voor Pedro de pad?
-Dit het meest sentimentele moment was dit kamp
-En vooral ?
-We van plan zijn corona heel lief te vragen om te
stoppen?
-Simone en Luna handjes vast moeten houden om
niet in plassen te stappen?
-Het thema vet origineel is?
-De gevulde paprika’s een beetje droog waren?
-Het met gehakt wel beter was geweest?
-We gesaboteerd worden door de regen?
-Nina drie liefdesbrieven van de Welpen heeft
gekregen?
-Ze zich super gevleid voelt
-Nico en Sanne 400 euro hebben betaald voor
chocolade schenk stroop
-Luna zich verkennerleiding voelt met haar zaklamp

Donderdag

Gisteravond hebben wij een super gezellige barbecue gehad samen met de Kabouters. Na het eten hebben we nog
gezellig met de Kabouters bij het kampvuur gezeten en geluisterd naar de gitaar muziek van Menno en Caspar.
hierna gingen wij heerlijk slapen en waren we klaar voor de volgende dag! Na het ontbijt vanochtend werden
wij getraind tot echte militairs! Onderleiding van Yves, Menno en Anne-Linde gingen wij onder legernetten door
kruipen, push ups doen en door de plassen tijgeren. met als afsluiting baggeren door de sloot. Ook zijn er die
ochtend super mooie houtkunstwerken gemaakt door de Welpen. doormiddel van een spijker te verhitten en dit
in het hout te drukken. Op die manier kan je bijvoorbeeld je naam schrijven. Na de lunch kregen we een tocht die
we moesten lopen, deze leidde ons naar de kinderboerderij niet ver van ons kampterrein vandaan. Tijdens dat
we de tocht liepen vonden we ook nog eens een goude joker! Toen we daar aankwamen kreeg elke Welp een
zakje met voer, om de geiten te voeren. Opeens zat er een
Goude joker bij Tim in het voerzakje… Hoe kan dit nu weer?!
Zou de joker in de buurt geweest zijn??! Op de
kinderboerderij waren super veel leuke dieren, geiten,
konijnen, varkens, vogels en herten. Ook was er een
speciale bijenschuur, waarbij je de bijennesten kon zien en
kon zien hoe actief de bijen bezig waren om lekkere honing
te kunnen creëren. Terug aangekomen op het terrein lag
er een brief op de tafel, van een oud Welp.. ene Sjoerd
hierin stond dat hij als Welp zijnde al een keer is gevraagd om deel te nemen aan het spel, maar dit niet goed is
afgelopen. Hij ons nu graag wilt helpen om ervoor te zorgen dat wij wel uit het spel kunnen komen, doormiddel
van de locatie te sturen waar wij eruit kunnen. Achter op alle goede verdiende speelkaarten zit blijkbaar een
geheimteken, Dit geheime teken staat voor een letter van het alfabet. Gisteren hing om de nek van Marije al een
papiertje met geheime tekens en de betekenissen daarvan. Op de brief van Sjoerd staan nog meer tekens die
achter op de kaarten staan. We zijn echt super benieuwd waar die locatie dan is en op welke manier we uit dit
spel gaan komen!
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Welpen naar de kinderboerderij...

C.T. maakt zich klaar
voor de finale!
We begonnen de dag vandaag met wakker worden
met een enorme plensbui. Boodschappen moesten er
toch worden gedaan en inladen van de boodschappen
in de busjes ook. Natte rug van het sjouwen en natte
rug van de regen. Gelukkig werd het weer later wat
beter en konden we na het in gebruik nemen van een
droge trui weer aan de gang. Ondertussen brachten
een aantal CT-ers een bezoekje aan de plaatselijke
dumpshop maar dat leverde niet veel op dan een
paar zwarte T-shirts voor Dave. Nou ja, het privé wil
ook wat. Het CT hield zich de rest van de dag bezig
met allerlei andere bezigheden en langzaam maar
zeker al een beetje met het eind van het zomerkamp.
Wat voorbarig zul je nu denken en dat is ook wel een
beetje waar. We hebben nog twee dagen te gaan en
gaan daar zeker zoveel mogelijk van genieten. Tot
morgen…..!
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eerste
gesprek
gratis

jouw
droomhuis
dichterbij
dan ooit

al jouw (geld)zaken
goed voor elkaar?
vixx regelt het.
Vragen over (geld)zaken?
Ga naar vixx.nl / bel 06 55 89 04 63
en daag ons uit!
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Sietse van Zuthem
Vixx adviseur Amsterdam
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“Oooooo, u bent het echt hè, u bent echt die vriendelijke meneer met die baard van dat muntje vorig jaar”. Met
verbazing keek ik om en keek recht in de Beatrix-ogen van Willemijn Gravin van Rechteren Limpurg (nee niet
Limburg). “Och Gravin wat leuk u weer te ontmoeten in onze gezamenlijke grootgrutter. Hoe is het met u, uw
man en de kinderen”. “Nou, werkelijk uitstekend hoor met ons is het werkelijk uitstekend. Maar ik ben zo blij dat
ik u ontmoet want we hebben samen een nog niet ingeloste afspraak”. Ik dacht me suf maar kwam niet tot een
steekhoudende gedachte. “U zou met de andere padvinder leiders nog eens een avondje bij ons langskomen op
het kasteel om over jullie padvinder ervaringen te vertellen. Mijn man en de kinderen zitten er al een jaar op te
wachten”. “Nou Gravin dat gaan we regelen hoor. Ik bel u vanavond om de afspraak af te spreken”. We hadden de
boodschappen al in de tas en mijn mede foerage-officier vroeg mij wat er aan de hand was. Ik vertelde dat ik de
Gravin vorig jaar een boodschappenwagenmuntje had geschonken en dat
ze me daar nu nog steeds dankbaar voor was en dat ik vorig jaar met haar
had afgesproken om een avondje over scouting te komen praten met haar
haar man en de kinderen. “Nou dat is toch kaassie” zei mijn medeofficier,
“dat gaan we doen”. Een belletje was genoeg om de hele adellijke familie
op een rij te krijgen en nog diezelfde avond zaten we op het kasteel. Twee
met een korte broek en drie met een lange broek omdat ze nu eenmaal
de benen niet hebben voor een korte broek. We werden ontvangen met
een koek en limonade. Deze gulle gaven bevielen Rik maar matig en hij
vroeg gelijk of er misschien ook een pilsje te scoren was. Dave sloot zich
daarbij aan en vroeg of er ook een blokje kaas voorhanden was. Alles kon.
De Gravin liep zich de benen uit haar lijf en haar man en de kinderen
genoten van de verhalen van vooral onze twee wat oudere hopmannen. Zo
verbleven we bijna drie uur op het kasteel en we hadden het allemaal naar ons zin. Toen de tijd was gekomen
om weer naar het CT te gaan namen we uiterst vriendelijk afscheid en gingen naar het busje. In het busje lag
een bossie rooie rozen die we meegenomen hadden maar waren vergeten af te geven. We brachten ze nog even
snel naar binnen en gingen toen terug naar de basis. Daar aangekomen werd er nog een consumptie genuttigd
en een bitterballetje ingenomen en al snel was het half drie.

Pannenkoeken ontbijt bij de Verkenners...
Vanochtend werden we wakker en vonden we allerlei onderdelen van een puzzel. Na een heerlijk
pannenkoekenontbijt zijn we vertrokken naar de coordinaten die op de puzzel stonden. Hier moesten we
toevallig toch al heen voor ons Avatarthema. Voor ons Avatarthema zijn we gaan vlottenbouwen. De meneer
van het vlottenbouwen heeft onze Verkenners aan het knopen gekregen! Normaliter willen ze dit ook wel
eens doen, na veel overtuiging, maar nu heeft iedereen vrijwillig meegeknoopt. Hierna zijn de groepjes op de
zelfgebouwde vlotten gaan varen. Van tevoren werden we gewaarschuwd dat het gevaarlijk kon zijn om in het
midden te varen, maar hier trokken de Verkenners zich niks van aan; zij hadden snel door dat je sneller bent in het
midden. Gelukkig kon iedereen bij het eindpunt op tijd de oever bereiken. Eruit komen bleek wel een uitdaging,
5 Verkenners hebben nog een extra duik genomen na het
op de kant stappen (zij gleden uit en vielen zo weer terug
het water in). Sommige Verkenners wilden graag nog even
zwemmen, dit mocht dan ook nog even. Bij terugkomst lag
bij de fietsen het laatste stuk van de urn met een briefje erin.
Hier komen we later op terug. Op de fiets zijn we zo snel
mogelijk op de fiets gesprongen en door een supermooi
gebied terug naar huis gefietst om ons klaar maken voor
de Silent Soos. Voordat we naar de soos gingen hebben we
nog even snel gedoucht; want we waren echt wel heel goor.
De soos vindt dit jaar plaats op ons terrein; dus hebben we
nog ‘snel’ het terrein opgeruimd. Hierna ging het los; met
afgezette vakken werden de koptelefoons naar 3 verschillende kleuren gedraaid; rood, groen en blauw. Het moest
even donker worden voordat de Verkenners gingen dansen, maar wat een moves! aan het kampvuur hebben we
toch maar even de brief er bij gepakt en de urn. Deze hebben we gelijmd, hopelijk werkt het..
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Gidsen op dropping...
Nadat we allemaal gezwommen hadden bij het zwemvennetje zijn we door het allerliefste CT terug naar het
kampterrein gereden. Daar aangekomen hebben we genoten van een heerlijke maaltijd van hamburgers,
zelfgebakken aardappels en een schaamslaatje. De rest van de avond dachten we weer lekker lang aan het
kampvuur te kunnen zitten, maar in plaats van dat dat gebeurde werden we om elf uur ‘s avonds weer opgehaald
door het CT om gedropt te worden. Het werd ons beloofd dat het maar 45 minuten wandelen zou zijn, maar
wij hebben er toch echt tweeënhalf uur over gedaan. De weg vanaf het startpunt van de dropping naar ons
kampterrein is dan ook een perfecte C, dus dat had zeker wat korter gekund. Gelukkig kwamen wij daarna wel
aan op het kampterrein, en kregen wij van de leiding nog een bakje chocomel en een bastognekoek, volledig in
scouting stijl. Vanochtend mochten wij lekker lang uitslapen om bij te komen van de lange tocht. Na het ontbijt
vonden wij tussen onze post weer een brief van Marinus L.V. Minerius, met daarin één van de missende pagina’s
van het dagboek. Daarop stond een extra gruzielement getekend: een plant! Maar he: die plant staat al de hele
week op ons terrein. Wij gaan hem vanavond na de soos maar eens proberen te vernietigen! Vervolgens kregen wij
vanmiddag een fietstocht door de prachtige omgeving van Vilsteren en omstreken, die ons leidde tot een heuse
kickboks clinic! Wij werden door Remco en Marit uitgelegd hoe we moesten jabben, bodykicken en frontkicken.

Op het einde mochten we nog even sparren met elkaar en nog op kussens slaan, zodat de klappen wat minder
hard aankwamen. Na het kickboksen hadden we natuurlijk super veel trek, dus zijn wij maar meteen een patatje
gaan halen bij de lokale horeca. In recordtijd werden de frietjes naar binnen geschoven, om vervolgens te gaan
douchen bij het CT om zo allemaal fris bij de soos aan te kunnen komen! Ondertussen werden er nog wat
pannenkoeken gebakken, maar dat was meer even tussendoor. Soms heb je van die dagen. Straks lekker dansen
en sjansen, en hopen dat de wekker morgen niet te vroeg afgaat!

Wist je dat?

Gidsen

-De dropping een beetje nattig was?
- De dropping misschien wel meer dan een beetje
nattig was, en we af en toe gewoon vastzaten in een
heuse moessonbui?
- De route van 45 minuten net geen drie uur duurde?
- Omdat het nu super stoere kickboksers zijn?
- Een aantal gidsen wel denken dat een ficus ginseng
niet in het Vilsterse bos groeit?
- Het misschien dan toch een magische plant is?
- Marit van het kickboksen (15 jaar oud) Anna totaal
in elkaar heeft geslagen?
-
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Vrijdag
Op naar volgend jaar!

Wist je dat?

Nou dat was me het dagje wel vandaag. Het CT begon vandaag met het opruimen
van de CT-truck en bij de diverse onderdelen was er ook sprake van opruimen en
voorbereiden op het vertrek van onze zomerkampplek naar ons eigen Amsterdam.
De laatste lege flessen gingen terug naar de leverancier en bij diezelfde grootgrutter
werden de laatste boodschappen gedaan. Het weer was een grote medewerker
want van regen bleven we verschoont en het af en toe zonnetje deed prima werk.
De tenten moeten zeker nog uitgehangen worden in Amsterdam maar bijna
droog waren ze wel. Nou met deze woorden komen we aan het eind van deze dag
verantwoording en gaan we ons richten op de thuisreis. Lekker weer in ons eigen
bedje en een schoonmaakbeurt in de eigen douche. Iets om echt op vooruit te zien.
Verkenners

Vrijdag

- de Verkenners het fijn vinden om aangespoord te
worden om op te ruimen?
- de Verkenners een beetje moe zijn?
- we dit keer de 10% ruim overstegen hebben?
- we Yarran, Laurens, Jasper en Biem moeten missen?
- dat we dit heel jammer vinden?
- wij de allerleukste leiding ooit hebben?
- we die na kamp ook heel erg gaan missen?
- zij wel zin hebben in een tijdje geen kids na deze
drukke week? ;)
- ze de kids stiekem wel een beetje gaan missen?
- we hopen dat de monnik ons met rust laat?
- we toch een beetje bang zijn geworden?
- er superveel teken op het terrein zaten dit jaar?

Explo’s gaan los!

Gisterenavond hebben we (hopelijk) heerlijk en coronaproof gedanst
in het bos! We konden de Gidsen en de Verkenners zien en zwaaien,
om op die manier toch een Scouting Oost 1 groepsgevoel te hebben.
Vervolgens hebben we nog tot laat in de nacht zitten kletsen
en bij het kampvuur gehangen, het was een heerlijke avond!
Vrijdagochtend werden we allemaal met een lichte spanning in de buik
wakker. We hebben namelijk nog 9 lijken te vinden en prijzen te verdelen.
Gisteren hebben Simone Nina en Luna al een poging gedaan om te graven in het bos.
Toen we eenmaal wat meer kaartjes gekregen hadden werd
alles duidelijk. De lijken lagen gewoon onder onze neus!
Iedereen
sprong
op
de
fiets
om
op
zoek
te
gaan.
En toen kwam de grote plottwist. We gingen een groot spel spelen wat over de hele
afgelopen week ging. Daarmee komen we onze definitieve prijs in de wacht slepen.
Verliezers en winnaars feliciteerden elkaar aan het einde aan de dag, we kunnen
voldaan gaan slapen.
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Jong of oud, iedereen is van harte
uitgenodigd op Scouting Oost 1 voor de
open dag met allerlei gratis activiteiten!

Vrijdag
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Kruislaan 224, Amsterdam
www.scoutingoost1.nl
De activiteiten zijn geschikt
voor kinderen van 4 tot 14 jaar.
Kinderen moeten onder begleiding
van een volwassene zijn.
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Ze waren er maar wat graag bij geweest. Wouter en
Zamaya beide van de Explorers konden door Corona niet
meer aansluiten op het zomerkamp. Notabene ook nog
eens hun laatste zomerkamp als jeugdlid. Volgend jaar
sluiten ze aan bij het leidingteam dus zijn ze er gewoon
weer bij!

Vrijdag

Achterblijvers...

Goedenavond, hier de Kabouters weer...
Wat is er vandaag nog veel gebeurd! Zoals al gezegd gingen
we slapen toen we nog in de 90’s waren. Vanmorgen
werden we dus gewekt met een ochtendgymnastiek uit
de 90’s. Toen we het stuk van de puzzel vonden ging de
klok meteen af... We moesten rennen om het stuk op
tijd in DE TIJD te krijgen! Dat lukte gelukkig nog, maar
we wisten niet
waar we heen
moeste reizen.
Naar 2021 dan
maar
weer.
Aangekomen
in het heden
vonden
we
een brief van
Vadertje Tijd. Een laatste dag stond ons voor de boeg,
het was er op of eronder! We moesten het laatste stuk
van DE TIJD vinden. Na een leuk soort ganzenbordspel
vonden we het laatste stuk: dat zag er wel gek uit: twee
grote watertanks aan elkaar vast getaped en daar het
stuk aan vast. We kregen een brief van Vadertje Tijd die
héél blij was dat we DE TIJD compleet hadden gekregen.
Alleen liep DE TIJD nog niet.... of we daar nog even voor
wilden zorgen. Nou, wij zijn de beroerdsten niet. Met
een oud recept van de bet-overgroot-oma van Vadertje
Tijd konden we DE TIJD vullen en weer laten lopen. We
moesten het wat tijd geven, dus we gingen ondertussen
maar onze eigen klokken maken. oen we uiteindelijk
weer gingen kijken, was het GELUKT!! DE TIJD liep en was
niet alleen compleet maar óók één geheel geworden.
Ook stonden alle klokken weer op dezelfde tijd, wat fijn!
Vadertje Tijd facetimede ons en was superblij. Nu hij zich
niet meer zulke zorgen hoefde te maken kon hij wel op
vakantie, zei hij! Eind goed, al goed. Nu is het tijd voor
smultafel en een heuse bonte avond. Dat zal weer een
gezellige boel worden. Wat een gezellig kamp hebben
wij gehad met deze groep meisjes, elkaar als leiding en
een lief CT voor alle hulp. Bedankt allemaal! Tot na de
zomervakantie.
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Zo’n weekje kamp doet de burger goed zou je denken.
Maar niets is minder waar dat kan ik je verzekeren.
De hele week in vrachtwagen leven en slapen in de
kleedkamer van de plaatselijke voetbalvereniging is
bepaald geen pretje. Komt nog bij dat het eten iedere
dag teveel koolydraten bevat en dat iedere ochtend een
uitsmijter je na een paar dagen je strot uitkomt. De koffie
is niet te pruimen en het dagelijkse glaasje Beerenburg is
van het verkeerde merk. Behelpen dus. Toch is het iedere
keer weer een uitdaging om met zo’n team als waaruit
het CT bestaat een pretje om met elkaar op avontuur te
gaan. Een week lang lekker baldadig doen en samen hard
werken maar vooral veel plezier hebben. Met een team
dat al vele jaren elkaar de waarheid zegt is CT zijn een
feest. Ik ben blij dat ik deel uitmaak van dit stelletje en
hoop eigenlijk er nog een tijdje bij te blijven. Wie weet
tot volgend jaar bij de volgende serie column’s.

Kabouters maken de
tijd compleet...
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Wij werden vanochtend wakker nadat wij gister een
hele enge lichtjestocht hadden gedaan. Eerder hadden
wij een vuur challenge gedaan. Wij moesten een
touwtje doorbranden in teams en team vliegensvlug
had gewonnen. Hierna kregen wij een heel boos bericht
van de Gouden Joker dat wij hadden vals gespeeld. Wij
werden uit bed gelicht en zagen de lichtjes in de verte
al staan. Vervolgens volgden wij deze, nadat wij bericht
hadden gekregen dat Anne-linde en Marije verdwenen
waren van het kampterrein. Lichtje voor lichtje, stap voor
stap, kwamen wij voorbij minimaal 100 lichtjes. Toen
zagen we in de verte twee schimmen vastgebonden aan
een boom. Wij hoorden dat ze probeerde te schreeuwen.
De dapperste welpen gingen eerst en zagen dat daar
Marije en Anne-linde in een hele beknelde situatie zaten.
Wij hebben hun bevrijd en zij zeiden dat heel dichtbij de
Gouden Joker aanwezig was. Vol van paniek gingen wij
terug naar het terrein, hier gingen we naar bed en Yves,
Sven en Menno gingen de hele nacht wacht houden voor
de deur. Vandaag kregen wij weer bericht van Sjoerd
met de laatste translaties en de resterende kaarten. De
vertaling van het spel vertelden ons dat wij naar een groot
werktuig met wieken moesten, dus wij gingen kijken

Vrijdag
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De Joker Pokersma

waar de grootste molen in de buurt was. Met het CT zijn
wij erheen gereden en ontmoetten wij Jos. Hij legde wat
praktische dingen over de molen uit en toen moesten wij
een heel groot molenquiz finale master game spelen.
Nadat wij deze hadden gewonnen vonden wij 17 pakken
kaarten die: “you win” spelden. Daarnaast lag het masker
van de Gouden Joker, WIJ HADDEN GEWONNEN!!! Nu
zijn we lekker onze spullen aan het inpakken en gaan
we straks lekker smullen van de smul-tafel. Jeetje wat
was het toch weer een leuke, avontuurlijke, spannende,
coole week met veel activiteiten. Wat jammer dat we
weer naar huis gaan, maar van volgend jaar gaan we nu
al van dromen. Groetjes en slaaplekker (mij niet bellen)
de Welpen.

Wist je dat?

Gidsen

- Het echt super jammer is dat dit alweer de laatste
volle kampdag is?
- De Gidsen een super leuke kampweek hebben gehad?
- Alle gidsen hun tovertraining met vlag en wimpel
hebben afgesloten?
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Gidsen dansen in de
buitenlucht...
Terug van de jaarlijkse traditie: de SOOS! Enigszins
aangepast konden we dansen en sjansen in onze eigen
vakken op het terrein van de verkenners. Wij houden van

stille disco, dus tot in de net-niet late uurtjes konden we
genieten van prachtige hits in de buitenlucht zonder de
natuur te storen. Na een rustig nachtje was het helaas
alweer tijd voor een etmaal dat iedere scout vreest: een
dag opruimen. Tegen de middag waren de keukens,
patrouilletenten en extra dakjes allemaal weer netjes
opgeruimd. Tussendoor hadden we gelukkig nog wel
tijd voor een potje Levend Stratego in Harry Potter thema
en een breinbrekende quiz. Overigens was de SOOS niet
voltooid voordat de beste danseres een tiara won: maar
kenden we die niet ergens van? Het laatste gruzielement
was net zoals de plant gevonden! Om de duistere
tovenaar voor goed te verslaan en Gerard, Hella, Rianne
en Zeger rust te bezorgen, hebben we ze beiden op het
vuur gegooid. Dat zorgde voor weer de nodige spanning,
vonken en twee vrijkomende zielen, maar daarmee
hadden we onze taak ook wel volbracht. Eind goed, al
goed! We kregen later ook nog een brief van Marinus L.V.
Minerius: onze tovertraining is voltooid en we hebben
zijn opdracht voltooid.

Welpen

- De smul-tafel heerlijk was en het voedselgevecht
kliederig
- Marije en Anne-linde nog nooit zo hard geschreeuwd
hadden
- Tim veel van molens weet
Jos echt een mooie kerel man broer is
- Casper eindelijk alle weerwolven kaarten terug heeft
gevonden
- Er zoals gewoonlijk moker veel gevonden voorwerpen
zijn
- Renta en Jennie het kamp echt top hebben gemaakt
- De air-fryer echt de uitvinding van de eeuw is
- Ayden de code van de puzzel bijna op zichzelf had
gekraakt
- Vuur warm is?
- Wij blij zijn dat er in de stad minder muggen zijn?
- Iedereen straks heelhuids thuis gaat komen?
- Er bizar veel woordgrappen met Ria’s naam zijn
gemaakt (galeria, baleria, briea)?
- Linker baan, kaaaaaas?

Op de vrijdag, tijdens zomerkamp, komt Jaap altijd
langs met zijn frietkraam. Bijna alle speltakken eten op
de laatste avond patat en een frikadelletje. Sommige
maken er dan een smultafel mee. Alle potten en pannen
zijn al ingepakt dus het moet even makkelijk gaan. Het
gaat toch gauw om zo’n 100 patat en evenveel snacks.
Jaap draait er zijn hand niet voor om. Hij heeft een deal
gemaakt met de plaatselijk sportvereniging. Deze zijn
immers met zomerreces en Jaap krijgt de sleutel van de
kantine. Omdat we hier al vaker geweest zijn, gaan ze
ervan uit dat we de weg kennen. Het is een aardig klusje. Het

Vanochtend zijn we heeeeeeeul vroeg wakker geworden.
In onze tent vonden we gisteravond allemaal rare
voodoopoppetjes en andere enge dingen. De angst
zit er nu wel goed in.. Ons doel voor vandaag is om de
Avatarstaat te bereiken. Hiervoor hebben we een hele
gave kettingreactie gebouwd met alle patrouilles, met
alle 4 de elementen erin; water, aarde, vuur en lucht.

Nadat het de eerste paar keren fout ging kregen we
uiteindelijk een hele gave kettingreactie. Ook hebben we
vandaag het kampterrein opgeruimd, dit ging natuurlijk
niet zonder slag of stoot (want wie heeft hier nou zin in?),
maar uiteindelijk heeft iedereen toch verbazingwekkend
goed samengewerkt en zijn alle tenten weer netjes
opgevouwen. Na het opruimen en de Avatarstaat bereikt
te hebben (en een heerlijke BBQ gegeten te hebben;
bedankt leiding!) was het tijd om naar het graf te gaan om
de urn daar neer te leggen. Toen we de urn neergelegd
hadden, het heilig water hierover heen hebben gegoten
en de spreuk hebben opgezegd gebeurde er iets heel
raars.. wij zijn het nog aan het verwerken, dus vraag dit
maar aan de Verkenners na kamp! Vanavond slapen we
met z’n allen onder de partytent, nu maar hopen dat het
droog blijft..

Vrijdag

Jaap’s frietkraam

Ketting reactie bij de
Verkenners...
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Wist je dat?

is Jaap wederom gelukt om alles om 18.00 uur op tafel te krijgen
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Silent disco in het bos
Het bleef nog lang onrustig?
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Vrijdag

Zomerkamp 2021 “doepagina”
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Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe!
Verderop leest u wanneer we weer beginnen met
onze opkomsten!
Blijf gezond!
Namens alle leiding en bestuur
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Zaterdag
Na de vakantie!
Eerst gaan we genieten van de wel verdiende vakantie,
maar daarna starten we weer met alle draaiavonden!
Verkenners / Welpen 24 augustus
Gidsen 25 augustus
Explorers / Kabouters 26 augustus
Bevers: 28 augustus
En....
open dag: 29 augustus

We zijn nog maar net thuis en kijken al weer uit naar
volgend jaar! Maar tja... waar gaan we eigenlijk heen?
Voor velen is het nog een vraag, maar sommigen weten
het al? Kan je het raden? stuur dan jouw antwoord naar:
windetip@scoutingoost1.nl

Zaterdag

Jan, onze chauffeur van
NEBIG!
C.T. bivakeert op
A-locatie
Het is u vast niet ontgaan, het Coördinatieteam zat ook
dit jaar weer op het terrein van de voetbal vereniging
van Vilsteren. De mannen beschouwen deze plek als een
A-locatie. Niet alleen omdat er 5G is en een super snelle
WIFI verbinding. Maar ook omdat ze elke dag in hun
eigenste kleedkamer vers gedouched aan het ontbijt
verschenen. De C.T. camper kon met gemak staan op de
binnenplaats. Helaas duurt het weer even voordat we
weer terug keren naar Vilsteren.
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Waar gaan we eigenlijk
heen?

Jan, onze vrachtwagenchauffeur, gaat al heel wat jaren
mee. Op de vrijdag, voor kamp, brengt hij de CT-mobiel
naar de kamplocatie om vervolgens weer terug te gaan
naar Amsterdam om dan de grote trailer in te laden met
alle tenten en ander materiaal, De volgende ochtend,
om 07.00 uur, gaat hij voor de tweede keer naar de
kamplocatie. Hij vindt het erg leuk om dit te doen
voor ons clubje. Niets is hem te veel en er zullen niet
veel dagen zijn dat ie door het bos mag rijden. Op zijn
facebook pagina kondigt hij dit al ruim van te voeren aan.
Jan, we hopen nog vele jaren gebruik te mogen maken
van je diensten. Bedankt

Helaas moeten we dit jaar afscheid nemen van enkele
stafleden.
Na vele jaren actief geweest te zijn als leiding stoppen
Nico, Yves, Maud en Stella.
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BEDANKT!

Het is altijd jammer dat mensen stoppen als leiding,
maar begrijpen ook dat er meer is dan Scouting alleen.
Jullie waren alle vier mensen die op jullie eigen
manier een bijgedragen hebben geleverd aan onze
fantastische club!
Onze leiding is het succes van Scouting Oost 1
Namens alle leden, leiding en bestuur
BEDANKT!

Zaterdag
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Flyer & Folders
Losbladig & Ordners
Wire-O
Geniet gebrocheerd
Garenloos gebonden
op
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