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Na een week ploeteren, bloed, zweet en tranen presenteren
wij u met trots de Kampkrant 2022! Eindelijk weer een editie
over een echt, volwaardig kamp. Zonder al te veel corona
gedoe, en zonder dat er activiteiten moesten worden geschrapt
door corona-regels. De enige activiteit die geschrapt moest
worden was de hike, en niet vanwege corona maar vanwege
de verzengende hitte. Het zou onverantwoord zijn geweest
de kinderen met die temperatuur over de hei te laten lopen.
In deze krant leest u dan ook alle belevenissen van uw kind.
Geschreven door de kinderen zelf! Het zijn dus hun eigen
verhalen. Dat maakt het lezen van deze kampkrant tot een
heerlijke terugblik, door de ogen van uw zoon of dochter. Wij als
CT hebben deze week het voorrecht gehad aan dit zomerkamp
bij te mogen dragen door het doen van boodschappen, het
pendelen met busjes van kinderen naar strand, dorpje of
activiteit, en het oplossen van de meest voor de hand liggende
problemen. En natuurlijk met het updaten van een website
en het samenstellen van deze kampkrant. De echte helden
zijn de stafleden die al maanden met de voorbereidingen
van deze week bezig zijn en die elke week opnieuw leuke
programma’s en activiteiten bedenken voor elke draaiavond.
Wij assisteerden slechts deze week. We deden dat opnieuw,
net als vele, vele voorgaande jaren, met veel plezier. Geniet bij
het lezen van deze kampkrant zoals wij genoten hebben van
deze week!
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waar zijn we eigenlijk
heen?
CT start op vrijdag
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Nog één keer volgas
Nou, daar komen ze dan weer. Iedere dag in de
kampkrant een column van formaat. Een verhaaltje
om te lachen en de andere keer een verhaaltje om
over na te denken. Je kijkt maar. Als gebruikelijk
speelt de fantasie weer een grote rol en
ook staan niet alle
columns voor het
eerst in de krant.
In ieder geval
zijn ze allemaal
het lezen waard.
Overigens zijn dit
na een fix aantal
jaren de laatste
columns
van
mijn hand. Ik stop ermee. Na 27 zomerkampen is het
mooi geweest en met mijn leeftijd loop je het gevaar
dat je mensen in de weg gaat lopen. En dat willen
we natuurlijk niet. Nog één keer vol gas met in alle
kranten een column en voor iedereen veel leesplezier

Algemeen

Algemeen
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Zoal gebruikelijk is het CT, bestaande uit (in volgorde van
leeftijd) Dave, Rik, Lucien, Huub en Jaap, al op vrijdag op
pad om het een en ander klaar te zetten op het kampterrein.
Helaas was daar dit jaar geen sprake van. Het enorme terrein
in Harderwijk, waar we met alle speltakken zitten, is pas
zaterdag vanaf 14.00 hr ( en geen minuut eerder) toegankelijk.
Een uitdaging dus. Afijn: vrijdagochtend 07.00 hr verzamelt
een groep van Marianne, Marijn, Luna, Jan G, Jorn, Jaap en
Huub zich op de Kruislaan om de eerste boodschappensessie
te doen bij de Jumbo aan de Oostelijke Handelskade. Aldaar
vangen we van Jorg, de eigenaar, een fikse korting van ruim
20% op de gedane boodschappen, en dat is zeker de eerste
dag een forse rekening. Zo fors dit jaar, dat de pinpas van de
club het niet trok. Die heeft een maximum. Gelukkig kon Jaap
zelf nog wat voorschieten…. Na de Jumbo op stelten te hebben
gezet ( Glennis Grace zou er jaloers van worden) werd alles op
de Kruislaan in kratjes in de daar al een aantal weken staande
CT trailer gezet, waarna Jan de chauffeur de trekker ervoor
zette en met Lucien, Huub, Jan G. en Jorn naar Harderwijk
reed. Eerst even bij een tankstation stoppen om een hapje te
eten natuurlijk… In Harderwijk aangekomen werd de CT trailer
op een parkeerterrein afgekoppeld. Er werden nog gasflessen
omgeruild, er is een kort fietstochtje uitgezet en Jan de
chauffeur en Lucien gingen op de terugweg bij vd Valk iets
eten, terwijl Huub, Jan G, en Jorn naar hotel “de Heerlijckheid”
gingen om daar een lekker bubbelbadje te nemen en na een
lekker hapje eten de bar op te zoeken. Jan de chauffeur en
Lucien waren ruim op tijd terug op de Kruislaan om daar om
20.00hr met hulp van een groot aantal ouders en stafleden
de vrachtwagen vol te laden. En vol was ie. Elk jaar lijkt het
meer, en ook nu ging het maar weer net an. Krappe sokken.
Iedereen tevreden naar huis voor een laatste goede nachtrust
en morgen begint het zomerkamp!

Het weerbericht:
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De voorbereidingen:
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Zaterdag

Gidsen gaan er tegen aan:

Kabouters passen op
de saloon:

Wist je dat?
- De speech van Ed echt weer super lang was?
- Wij wel blij zijn dat we weer met zijn allen mochten
vertrekken?
- Sanne een wel erg grote zak met snoepjes bij zich had in de
bus?
- Zij die gelukkig wel wilde delen met iedereen?
- Ons gebouwtje een veranda heeft van wel 36 vierkante
meter?
- Viviane dit echt fantastisch vindt?
- De veranda daarom hierbij omgedoopt is tot Vivanda?
- Wij vanavond spaghetti met rode saus eten?
- De leiding allemaal lekker kan koken?
- Wij dus deze week sowieso geen honger hoeven te lijden?

Zaterdag

Toen we vanochtend aankwamen bij ons geliefde Scouting Oost 1 zat meteen
de kamp vibe erin! Eerst het lange, maar gebruikelijke praatje van Ed (waar
we stiekem niet echt naar luisterden, sorry Ed :)). Daarna werd eindelijk de
vlag gehesen en afscheid genomen van onze lieve ouders en familie. Na een
bijzonder korte busreis, waar erg veel snoepjes gegeten werden, kwamen de
Gidsen aan op de Veldhorst. Even lunchen en daarna aan het werk! Het was
even moeilijk, want er was een tekort aan palen en touwen, maar Floris had
daar weer een briljante oplossing voor. In plaats van 2 driepoten, maakten de
Gidsen er maar één en werd er gebruik gemaakt van de omliggende bomen.
Alles opbouwen was zo’n struggle dat de Gidsen pas rond 19.00 uur aan het
koken begonnen . Wij willen graag even een shoutout doen naar de jongste
Gidsen die het heel goed hebben gedaan! Rosa, (één van de jongste Gidsen)
deed het als best! Ze hielp iedereen en maakte zelfs geen ‘Oud Wijf’ (een ouderwetse benaming voor een verkeerd gemaakte
platte knoop, red.)! Dat moeten sommige nog leren ;) Verder hebben we nog geen idee over het thema, dus hopelijk kunnen wij
jullie hier morgen meer over vertellen. En een avondprogramma…? Misschien wel een dropping en warme choco! Nou ja, morgen
meer. Tot morgen!

Vandaag mochten we eindelijk weer op de manier zoals het
hoort beginnen aan ons kamp. Na een als vanouds geweldige
speech van Ed, mochten we dan eindelijk de bus in richting
Harderwijk. Na een gezellige busrit kwamen we aan op de
parkeerplaats waar het CT stond om ons te verwelkomen. We
zijn naar ons gebouwtje gelopen en nadat we gezellig even
gezeten hadden om een hapje te eten, zijn we een rondje gaan
lopen langs alle kampterreinen. Zo kunnen we de omgeving
een beetje leren kennen. Ons huisje is echt supermooi! Het
heeft een heleboel verschillende kamers en een daarvan
bleek de saloon te zijn van Jacob. Eigenlijk zou hij hier zijn
om onze gastheer te zijn, maar hij moest helaas halsoverkop
weg. Hij had een brief achtergelaten om ons te vragen of wij
op zijn Saloon
willen letten.
Dat
willen
wij natuurlijk
wel, want dat
is
supertof.
Tijdens onze
inspectieronde,
vonden we ook
nog eens een hele stapel cowboy hoeden en zakdoeken, dus
nu voelen we ons natuurlijk al helemaal thuis hier in de saloon.
Onze bedden zijn opgemaakt, het eten wordt gekookt, wij zijn
aan het spelen en alles is goed in het land van de kabouters.
5

Kampkrant • Zomerkamp 2022

Zeiksnor?

Jaaaa we gaan weer op zomerkamp! Vanmorgen konden we lekker lang uitslapen en vast wat energie opsparen voor de komende
(korte) nachten. Om 12u kwamen de eerste verkenners enthousiast aan op de Kruislaan met hun nog enthousiastere ouders:
eindelijk een week kindvrij! Op het grote veld gaf Ed een beknopte
samenvatting van het afgelopen jaar en stipte hij kort aan
wie het kamp allemaal mogelijk hebben gemaakt: sponsoren
bedankt! Na het hijsen van de vlag en een laatste knuffel met het
thuisfront, was het tijd om te vertrekken. Onze luxe dubbeldekker
gaf ons meer dan genoeg ruimte om ver weg van de kabouters
te zitten. Net na vertrek bleek dat de andere bus een beetje te
vol zat dus hebben we twee verstekelingen ingeladen van de
explo’s en welpen. Een klein uurtje en heel veel snoepjes/koekjes/
chipjes later, werden we blij onthaald door het CT en konden we
beginnen met opbouwen van het kampterrein. Stiekem vinden wij ondanks het oefenen, tenten opbouwen erg lastig dus kostte
dit ons langer dan gehoopt. Omdat we een beetje problemen hadden met het aantal pionierbalken en touw, hebben we nu per
twee tenten een gecombineerde keuken gemaakt met twee tafelbladen en drie driepoten, wat het koken en eten vervolgens wel
heel gezellig maakte 😊.  We  aten  hamburgers  en  tomatensoep;  snel  klaar  en  heeeeel  lekker  (zeker  als  je  een  hongerige  verkenner 
bent). Nu hebben we eventjes tijd om iets voor onszelf te doen en tot rust te komen voor we een tocht gaan lopen om de buurt te
verkennen…. Spannend!

Hallo, hier zijn de Welpen!
Na het praatje van Ed -wat na twee jaar opsparen langer dan
ooit was- en wat laatste knuffels van papa en mama konden
we eindelijk de bus in, op weg naar Harderwijk!
Onderweg was er nog een kleine busstop, een chagrijnige
buschauffeur, een koprol en een leidingoverstap naar de
andere bus omdat er niet genoeg ruimte in onze bus was, en
in die andere zeeën van ruimte.... verder natuurlijk heel veel
snoep en toen waren we alweer in Harderwijk!
Bij ons huisje moesten we even wachten op de beheerder,

- Robin een apart tentje heeft voor haar bagage?
- Ligaya al haar oranje snoepjes weggeeft?
- Saskia’s haar heel goed zit?
- De oudste gidsen een unicorn tafelkleed hebben voor hun
keuken?
- Martin zijn boxje aan ons heeft gegeven? Thanks Martin!
- De gidsen de hele dag over hun keuken en tent hebben
gedaan?
- Frederique heel veel van knoflook houdt?
- Wist je dat Aaliyah een schoonmaak-freak is?
- Martin een hele rommelige materiaalman is?
- Salome pas maandag komt?
- Jaels eten nu koud is geworden?
- Bloem een alter ego heeft genaamd Blet?
- Malin de grappigste serie ooit aan het kijken is?

De aanhanger van Bert
Elk jaar mogen we de grote aanhanger van Bert lenen. Een
heerlijke kar, waar enorm veel fietsen of pionierhout in kan.
Daar zijn we dus blij mee. Maar elk jaar maken we wel een
beetje schade, die we dan tijdens de week herstellen. Dit keer
maakten we het wel erg bont. We hadden al schade voordat
de kampweek goed en wel was begonnen. Een van de
achterlicht units was al gesneuveld voordat we er goed en
wel erg in hadden. Die hebben we dus maar gelijk besteld, en
zetten we vandaag wel op de aanhanger. Of voor de zekerheid
toch maar even wachten tot het eind van de week? Bert: dank
je wel dat we je aanhanger elk jaar mogen lenen! We zorgen
goed voor ‘m!

Zaterdag

Zaterdag

Wist je dat:
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Verkenners zijn er klaar voor:

die ons een rondleiding kwam geven, dus konden we mooi
even ons lunchpakketje eten. Er kwam een man met een
gekke zwarte snor, die zich voorstelde als Chris. Een echte
zeiksnor, want we mogen van hem niet zingen, feestvieren en
we mogen ook een kamertje niet in... raar. Toen hij weg was
probeerden we toch even in het kamertje te komen maar dit
zit potdicht en is afgeplakt, heel vreemd.
De bedjes liggen, de jongens zijn de omgeving aan het
verkennen en er wordt een echt scoutingmaaltje gekookt:
pasta met rode saus!
Tot morgen!

Spreuk van de dag:

“Hoe hoger je klimt,
Hoe harder het waait”
6
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Vandaag kwamen de Explo’s keurig aan op het kampterrein,
met het idee dat we even snel de tenten op gingen zetten en
de keuken bouwende. De leiding had helaas een ander plan
voor ons, ons thema bleek “Reset” te zijn, tenten kosten geld,
telefoon opladen kost geld, en zelfs douchen in de zogeheten
‘bosdouche’ kost geld. Een enge stem op de box vertelde
ons dat het experiment begonnen was, en met opdrachten

- we weinig touwen hadden, maar de explo’s ons gered
hebben?
- we een heel mooi terrein hebben waar we nog nooit eerder
gezeten hebben?
- we heel dicht bij de gidsen zitten?
- er een driepoot in elkaar is gestort, maar alle keukens nu
‘heel stevig’ staan?
- Abel twee dagen geleden vegetariër is geworden?
- er op dag 1 al veel domme-vragen-kraaltjes zijn uitgedeeld?
- de verkenners dachten te kunnen gaan eten zonder
keukens?
- er ook dit jaar fietsband-etende rode mieren op het
verkennerterrein zijn?
- L-J een mooie nieuwe hoed heeft?
- we achter de tenten een leuke speeltuin hebben?
- Pieter een blaar op zijn vinger heeft?
- Gijs vijf hambo’s op heeft?
- eentje daarvan leek op onze bus
- het principe ‘één lijn’ dit jaar terug van nooit weggeweest is?
- er een badeentje rondzwemt in Jade haar koffie?
- Gijs en Jorn erg tevreden terugkomen van het toilet?
- de gidsen daar minder tevreden mee zijn?
- David later piloot wordt?

Dit keer vertrekken we veel later dan gebruikelijk: ten eerste omdat de afstand een stuk korter is en ten tweede omdat we echt
pas vanaf 14.00hr op de terreinen terecht kunnen. Maar dat wil niet zeggen dat de CT leden niet bijtijds uit de veren waren. In
Harderwijk genoten Huub, Jan G. en Jorn van een heerlijk ontbijtje bij de heerlijkheid, terwijl Lucien met Mike het verse brood bij
de Jumbo gingen halen. Chauffeur Jan en Dave waren inmiddels met de vrachtwagen op pad naar Harderwijk. Daar aangekomen
werden alle rolcontainers de vrachtauto uitgereden en op het parkeer terrein tegenover het kampterrein geplaats. Inmiddels was
de opening op de kruislaan begonnen: wat een feest om weer ouderwets met zoveel ouders en kinderen bij elkaar te zijn en naar
het praatje van Ed te luisteren. Om kwart voor een zat iedereen in
de bus, maar al een paar minuten na vertrek bleek dat in de ene
bus niet iedereen een zitplaats had, terwijl in bus twee nog plek
over was… Bij een tankstation stoppen dus en twee mensen naar
de andere bus ! En toen met volle vaart naar Harderwijk. Daar
aangekomen ging iedereen snel van start met het opbouwen van
hun kampterrein en voor het CT was het echt even aanpoten: niet
alleen moesten nog veel spullen naar de kampterreinen worden
gereden, maar ook het CT zelf moest nog helemaal van vooraf aan
beginnen. En dat begint met het plaatsen van de CT trailer. Dit
keer in het bos op een plekje waarvan we allemaal onze twijfels
hadden of ie daar sowieso wel zou passen… Nou, laat dat maar aan
chauffeur Jan over! Het koste ‘m heel wat moeite, dat gaf ie zelf toe,
maar het is gelukt! Centimeter voor centimeter, en met eindeloos
geduld werd de CT trailer uiterst precies op z’n plek gezet. Het paste
precies! Er is geen meter over. We vragen ons nu af hoe deze er ooit
weer uit komt, maar volgens Jan komt dat ook vast weer goed.
Een groep scouts van een andere vereniging die terugkwamen
van kamp zagen onze trailer en wisten van verbijstering geen
woord meer uit te brengen… Uiteindelijk was het nog tot laat door
buffelen: de antenne voor de mobilofoons werd aangesloten, de
trailer ingericht, tentjes opgezet om te slapen enz enz. Daarna
de diverse droppingen rijden: de welpen, de gidsen en de explo’s
wisten na een nachtelijke tocht allemaal het kampterrein weer
terug te vinden. Gelukkig hadden wij ’s avonds bitterballen van Jaap en een afzakkertje. Moe maar voldaan gingen we te bed!

Zaterdag

Even aanpoten voor het CT:

die worden doorgegeven op de Nokia kunnen wij knikkers
verdienen. Knikkers zijn voor ons dit kamp de valuta, goud en
heilig. De verdiende knikkers kun je op jouw eigen persoonlijke
rekening zetten of op de gemeenschappelijk rekening. Cash
houden kan ook, maar onze autoriteitloze leiding zei dat
ze niks zouden doen tegen het stelen van de knikkers. We
hadden uiteindelijk besloten om 1 tent te kopen, zodat de
bagage droog blijft. Het wordt dus een tentloos kamp voor de
explo’s, maar met lampjes, veel hangmatten en een zeil met de
matjes ziet het er toch heel gezellig uit. Of we levend worden
opgegeten door de muggen, wordt een leuke verrassing.
Groetjes Vere
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Zaterdag

Wist je dat?
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Alles kost geld...

Casimir op zomerkamp:
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We laten ze maar in die waan...
Net op het moment dat ik naar binnen wilde gaan bij onze kruidenier/hofleverancier
klopte een man in verjaarde padvinders kleding op m´n schouder en zei, “weet jij
eigenlijk wel wie ik ben?”. Ik draaide mij om en keek recht in het gezicht van een niet
totaal onbekende man. “Nou, als ik heel diep nadenk kom ik daar waarschijnlijk wel
achter,” was mijn antwoord. M’n hersens kraakten en plots schoot het me te binnen.
“Jij bent tochhu…., verrek ik weet je naam niet meer maar je was vroeger toch bij ons, bij scouting oost?”. Wat doe je hier en waarom
zie je er zo uit”. “Nou na mijn verhuizing naar Almere heb ik een tijdje niks gedaan bij
scouting maar begin dit jaar vroegen ze of ik zin had om wat te doen bij de Almeerse
scouting. Ik liet me overhalen en werd gelijk op allerlei dingen gezet. Er was een chronisch
gebrek aan leiding en binnen de kortste keren was ik iedere avond met scouting bezig. Ik
kreeg een eigen kamertje met m´n naam op de deur en tot overmaat van ramp vroegen
ze me ook mee op kamp en daar ben ik nu mee bezig”. “Maar wat doe je in die kleren, die
worden toch allang niet meer gebruikt”. “Nou ja, ze vroegen me of ik een rol wilde spelen
in hun thema “TERUG IN DE TIJD” en nu ben ik de verloren geraakte hopman. Ik slaap al
twee dagen op straat want ze kunnen me niet vinden en het begint me aardig te vervelen”.
Door die kleren denkt bovendien iedereen dat ik één of andere dorpsgek ben en word
door iedereen met een scheef oog aangekeken. Nou wat betreft die kleren hoef je je geen
zorgen te maken, was mijn reactie. Bij ons lopen er ook een paar rond in overgebleven
politiejassen. Achterop hebben ze Coördinatieteam laten schilderen en als je ze ziet op
een afstandje denk je echt dat er arrestatieteam staat. Ze zijn er zelf erg trots op en we
laten ze maar in die waan. Tijdens ons gesprekje had ik een groepje kinderen aan zien
komen lopen en voor ik er erg in had sprongen die de verloren gewaande hopman met
z’n allen op zijn rug. De verloren gewaande hopman maakte een duikeling en viel met
z’n gezicht op straat en terwijl de kinderen hem in elkaar beukten kwamen overal geüniformeerde scouts vandaan die onder het
roepen van “we hebben hem, we hebben hem” de arme man probeerden te ontzetten. Toen dat eenmaal was gelukt gaf ik hem een
hand en wenste hem sterkte voor de komende dagen. Met een witte handdoek voor z’n bloedneus schuifelde hij weg. Waarheen
mag Joost weten. De kinderen kregen ijs en waren het thema allang weer vergeten...

Wist je dat?
- Coen tijdens de douche voor kamp al een kamplied had
verzonnen?
- het dinsdag snikheet zal worden?
- op de groene zender alleen maar Eminem wordt gedraaid?
- we bij aankomst meteen het wistjedat boekje van voorig
jaar hebben gepakt?
- Moeahaha Moeahaha?
- wij ons kookgerei met knikkers moeten kopen?
- Tygo een courgette als kookgerei heeft gebruikt?
- dat Tyra d’r haar werd opgegeten door een elektrische pomp
- dat een welp ons stiekem kaas heeft meegegeven, terwijl - dat eigenlijk niet mocht
- dat kruidenkaas door de pastasaus echt vet lekker is
- dat susan nu al een schorre stem heeft
- dat je dode hersencellen uit plast
- dat we de hangmatten perfect hadden opgehangen en toen
bleek het dat we op het verkeerde terrein zaten
- dat de leiding 4,5 tenten voor zichzelf mee heeft (ze zijn
met 3)
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Zondag
Vrolijk Pasen!

Zondag

Gisteravond kregen de Welpen een heel boos filmpje van de eigenaardige beheerder van ons gebouwtje, Chris Muss. Hij was heel
boos dat we toch probeerden in het dichte kamertje te komen. Wij vroegen ons af hoe hij nou eigenlijk weet dat we dat hadden
geprobeerd. Na het corvee kregen we nog een filmpje van hem, ineens poeslief: dat hij niet zo boos had moeten worden en dat
hij voor ons iets had geregeld… er zouden busjes komen om ons mee te nemen voor
een leuke activiteit. Nou wat lief! We stapten blij in de busjes, waar zouden we heen
gaan? Het CT zette ons ergens af, gaf ons een brief, en ging weer weg. Op het briefje
stond: “Ik laat niet met mij sollen! Jullie blijven uit die kamer of anders…. Nu in ieder
geval geen leuke activiteit!” Nou daar stonden we dan. Het CT had geen tijd om ons
weer op te halen… dan maar terug lopen! De Welpen maken overal een leuke activiteit
van! Het was een hele tocht - ook omdat we ook nog eens heel erg omliepen - maar
uiteindelijk kwamen we weer bij het gebouwtje aan! Gesloopt gingen we snel naar bed
en was het redelijk snel stil. Vanmorgen duurde het even voordat we gingen eten, want
de leiding was een ontbijt-smultafel aan het maken! Ze hadden ook een grote flip-over
en lieten een vrolijk vel zien, waar heel groot “Pasen” op stond. We vieren vandaag Pasen
met alle leuke dingen die daarbij horen: een groot ontbijt met lekker veel ei, eieren
schilderen en chocolade-eieren zoeken. Bij het zoeken vonden we ook een sleutel: de
sleutel van het geheime kamertje!! We gingen snel een kijkje nemen, we waren toch
wel erg nieuwsgierig geworden… wat we daar allemaal zagen? Allemaal gekke foto’s van
enge wereldleiders, bommen, onze eigen foto’s met gekke teksten erbij en een briefje wat verwees naar de plek waar zijn dagboek
lag… wat een enge plek is dit en wat een enge man! We vonden zijn dagboek en gingen na lang overleg het toch maar lezen.
Wat bleek: Chris heeft eigenlijk gewoon één groot jeugdtrauma wat feestdagen betreft! Bij alle feestdagen heeft hij ooit wel iets
verschrikkelijks meegemaakt, eigenlijk is het heel zielig. Maar het is toch ook niet goed dat hij zo gemeen doet en dingen van ons
steelt en liegt enzo… we gaan nog even bedenken wat we hiermee gaan doen. We hebben nu sowieso het CT ingeschakeld en ook
de Harderwijkse politie is inmiddels op de hoogte. Maar verder zien we wel even of Chris heeft gemerkt dat we in de kamer zijn
geweest… Nu gaan we naar het groepsspel, zin in!!

kort en krachtig?
Vanochtend was het weer vroeg dag voor de kabouters. Na het
ontbijt en corvee, kwam de leiding ineens de hoek om op hun
hoogsteigen paarden! Wij zijn nou eenmaal op cowboykamp,
dus daar horen natuurlijk paarden bij. Dus hebben wij de hele
ochtend ontzettend ons best gedaan om mooie paarden te
maken waar we de rest van de week op kunnen rijden. Tijdens
de lunch kregen we ineens een appje van Jacob. Dat hij hoopte
dat alles goed ging bij ons en zei dat we misschien wel even
moesten gaan oefenen met mensen serveren en cocktails
maken. Dus dat hebben we dan ook meteen maar gedaan.
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Gidsen doen een potje pandemietje...

Gisteravond vonden wij op ons kampterrein een houten
plaquette met mysterieuze tekens erop, met een
drakenbeeldje en doodshoofdjes. Deze tekens bleken Runen
te zijn uit de noordse oudheid. Na vertaling van enkele tekens
ontdekten wij de namen van o.a. Freya, Odin, Thor en Loki.
Namen die bekend staan als de Noordse Goden. Afsluitend
bij een lekker kampvuurtje (waarschijnlijk de eerste en laatste
van de week), besloten wij het maar even te laten voor wat het
is. Na een koude nacht, lag er op het terrein bij de gevonden
plaquette een mobiele telefoon en een tocht klaar. Op de
telefoon stond een audiobericht, die ons vertelde dat wij
vandaag een “epische wandeltocht, sturend door de krachten
der Goden” zouden moeten afleggen. Hiermee konden wij
onszelf bewijzen om “waardig te zijn voor de Beproeving van
Uppsala”. Door het warme weer was het best een uitputtend
tochtje van zo’n 2 uur, die ons van het kampterrein door bos
en over heide weer terugleidde naar... u raadt het al... het
kampterrein. Eenmaal terug van onze epische wandeltocht
was er een mooie verrassing op ons te wachten. Dankzij het
geld dat de jongens eerder dit jaar hebben opgehaald met
hun harde werk op de pannenkoekenavond eerder in het jaar,
konden we een mega stormbaan huren voor de dag. Met veel
gestuiter, wat vette salto’s en toptijden van begin tot eind
hebben de jongens zich goed weten te vermaken, maar sloeg
de vermoeidheid ook al snel toe. Eventjes rustig chillen voor
het groepsspel! De crewmates wisten het potje levend Among
Us met knotsgekke opdrachten te winnen van de imposters en
er werd ook nog een potje levend stratego gespeeld. Daarna
konden wij lekker aanschuiven bij het diner, zeker weer een
topdag dus!!

- onze partytent heeeeel scheef staat?
- sommige kinderen, als ze twee dingen mogen kiezen wat ze niet willen eten, asperges, dadels, spruitjes of blauwe kaas
kiezen?
- we BIJNA 24 uur poeploos zijn gebleven?
- Bob liever Putin heet in plaats van Vladimir?
de Welpen Pasen vieren?
- we belaagd worden door onze beheerder, Chris Muss?
- wij dat maar heeeeeel raar vinden
- Boele en Tomas super goed kunnen uitslapen?
- Andrei mega veel kan eten (bijna net zoveel als leiding
Sven)?
- Chris echt ‘sus’ is?
- Sven het CT het TT noemt?
- Bob over alles wel iets te vertellen heeft, van de 2de
wereldoorlog tot wat de navo is?

Hoi allemaal,
Gisteravond waren lekker vrolijk pandemietje aan het spelen: weerwolven met de teststraat als spiekend meisje en het virus als
de weerwolven. Toen was er opeens dropping!! Het duurde een uur en tweeëntwintig minuten en we hebben ruim vijf kilometer
gelopen. Dat ging dus eigenlijk best wel goed, zeker in vergelijking met vorig jaar (toen we uur twee uur en vierendertig minuten
gedaan hebben over 8.64 kilometer in de stromende regen). Bij terugkomst op het terrein stond er SHOcomel klaar: de leiding gaf
een persconferentie over een brief van Lola van Vollehoven, de voorzitter van de Scouts Health Organization. Er zijn vijf nieuwe
ziektes: Lalaria, Martyphus, de Floritis, de Influnaenza en de Lonnekinkhoest die mogelijk een nieuwe pandemie gaan veroorzaken.
Wij zijn gevraagd om bij de SHO te komen om dat te voorkomen…Als eerste leerden we vandaag om samen te werken. De eerste
opdracht was om door rood-wit afzetlint te komen
zonder het lint aan te raken. Dat was niet makkelijk,
er waren een paar gidsen die de leiding namen en de
rest kon niet veel doen. De eerste ronde ging dan ook
niet zo goed. We deden het in 16 minuten terwijl we
het in 10 minuten moeten kunnen. We kregen nog een
kans, maar we moesten het doen zonder te praten. Al
was er een beetje gefluister, hebben we het veel beter
gedaan, namelijk in maar 5 minuten. Dat was niet de
enige groepsopdracht, daarna maakten we tweetallen
en de helft pakte ingeklapte banken. Daarmee stonden
we in een rijtje, ieder tweetal hield een bankje vast. De
andere helft van de groep moest over de getilde banken
heen lopen. Vervolgens werden de rollen omgewisseld en mocht de groep die eerst de banken tilden het ook proberen. Af en toe
is iemand gevallen maar zo leerden we op elkaar steunen. Bij onze laatste opdracht moesten we in alfabetische volgorde staan.

Spreuk van de dag:

“Wacht niet op
een goede dag,
maar probeer
er zelf een te
maken”
12

Wist je dat?
- scouting al 89 jaar bestaat?
- de gidsen hun eigen bospaadjes aanleggen?
- de ANWB binnenkort voor tips langs komt voor hun
wandelnetwerken?
- onze groep 5:29 minuten er over deed om door een ‘- - spinnenweb’ te komen (snelste tijd en zonder te praten)
- de verkennerleiding echt een super luid ouderwets
luchtalarm heeft?
- dat luchtalarm dus elke keer vlak naast het gidsenterrein
afgaat?
- Maëlle praktish op de grond slaapt?
- Britta miljoenen zou verdienen als ze geld vroeg voor elke
vlecht die ze maakt?
- de Gidsen hun eigen neokampvuur aanleggen?
- dat een vervanging is van een echt kampvuur?
- Eva stiekem snoep aan Maëlle geeft?
- alle gidsen in Martins hangmatten liggen?
- Britta bijna een klachtbrief heeft opgesteld aan Martin,
omdat ze dachten dat hij degene was die tot half vijf ’s nachts
gitaar aan het spelen was?
- een heleboel gidsen volgens de Verkennerleiding nog tot
half vier ’s nachts lawaai hebben zitten maken?
- Martin niet wil dat er zoveel gidsen in de hangmat zitten,
dat hij met zijn hangmatbillen op de grond komt?
- de Gidsen flessen van de SHO (Scouts Health Organization)
heeft gekregen?
- Want de SHO must go on?

Zondag

Zondag

Wist je dat?
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Mega stormbaan

Zondagse rust bij de CT-ers!
Over het algemeen is de zondag een van de rustigere dagen voor het CT. Vooral
omdat we eigenlijk niet hoeven te fourageren. Maar dit jaar is alles toch wel
een beetje anders. Gisteren waren we pas echt laat klaar na alle droppingen,
en er was nog wel het een en ander te doen. We hebben bijvoorbeeld nog geen
internet… Vandaag dus maar met kabelhaspels door het bos lopen sjouwen,
en overal versterkertjes tussendoor, die ook weer stroom nodig hebben. En
het werkt natuurlijk nooit gelijk, want er is ergens een draadbreukje. Afijn: we
waren er flink druk mee. Gelukkig is Rik weer aangesloten dus we zijn met de
kampkrant begonnen. Annelinde kwam langs met zoon Guus, dus opa Lucien
was ook weer blij. Jaap en Jan waren de hele middag bezig net de voorbereidingen voor de groepsmaaltijd voor vanavond na het
groepsspel: een Griekse salade met heerlijk worstje. Er was ook vegetarisch en
zelfs glutenvrij, dus met iedereen was rekening gehouden. Nou: die maaltijd
was heel geslaagd, want het ging schoon op en velen kwamen twee keer halen.
Het groepsspel ’s middags was een enorm succes. Gewapend met fluitjes
renden 120 kinderen door het bos, op jacht naar moordenaars en slachtoffers.
Superleuk gedaan en iedereen was enthousiast. Helaas was een aansluitend
kampvuur niet mogelijk in verband met het stookverbod, maar lekker zingen
met z’n allen gaat natuurlijk altijd! Een heerlijke avond. Wij gaan nog even aan
de kampkrant, en foto’s op de website zetten, en dan aan een rustig avondje
“informeel”. Ook leuk. Krijgen we weer bitterballen ? Morgen bijtijds weer op!
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Wist je dat?
- we op kamp zijn?
- Jasmijn een beef wellington is?
- Thijs kreunt als hij over de verkenners praat?
Isa wil dat hij vere als eerste neemt en dat dan klaar is?
Julien jip heeft geappt op teams dat hij in de kampkrant zit?
- we de dropping binnen een uur hebben gelopen?
- de welpen over een veel kortere route 2 uur deden?
- Luna 7 thug life brillen heeft
- Julien een halve knikker schuldig is aan Thijs?
Anna, Ayla en Thijs onder een legernet geslapen hebben. omdat Susan het zo zielig vond dat ze geen tent hadden met
de kou?
- Iedereen vanmorgen drie truien aan had en nu iedereen een
korte broek?

Neem nou eens een
keer iets lekkers?
Tijdens zo´n kampweek is het vaste prik dat er een barbecue
wordt gehouden. Bij voorkeur allemaal op dezelfde dag met
als gevolg dat onze Duitse grootgrutter zonder voorraad komt
te zitten en het CT haar lijsten compleet moet maken bij een
of andere, andere grootgrutter. Het probleem zit hem vooral
in de door iedereen gewenste diepvries hamburgers. Een
klompje bevroren spul dat bij verhitting de smaak krijgt van
een overjarige gehaktbal maar dat proef je toch niet door alle
saus die er overheen gaat.
Met stip op de baggerlijst, op
één…..!
Als je dan toch besluit om
te gaan barbecueën is het
misschien een overweging om
eens wat minder maar vooral
wat beter vlees te bestellen bij
het CT. Neem nou voor één keer drie stukjes vlees in plaats van
de gebruikelijke vijf maar neem dan een echte hamburger en
niet zo´n diepvries geval die eigenlijk
niet te vreten is. Neem daarnaast een lekker worstje, een
mager speklapje of een lekker stokje saté en klaar ben je. Op
je normale doordeweekse thuisbasis eet je ook niet meer
dan één stukje vlees en de doorgewinterde vegetariër vindt
dat eigenlijk al veel te veel. Verder neem je ruim lekkere
aardappelsalade, stokbrood, kruidenboter en natuurlijk een
frisse salade en rond is het buikje. Doe het nou maar een keer
en je gaat mij dankbaar zijn.

Explorers na 50 minuten weer terug van
dropping:
Hoi beste mensen! Nadat we gisteravond ons kamp hebben opgebouwd hebben we heerlijk avondgegeten, gemaakt door
Tygo en Julien. We hebben met z’n allen opgeruimd en daarna had de leiding nog een verrassing: we gingen de dropping
lopen. Hoe beter, hoe hoger de beloning. Natuurlijk waren we supergoed bezig en hebben in vijftig minuten onze dropping
gelopen, waardoor we dertig knikkers voor de gezamenlijke pot hebben verdiend. Hierna hebben we gezellig rond ons
geïmproviseerde kampvuur, een grote vaas met waxinelichtjes, gezeten en daarna redelijk geslapen. Volgens velen heel erg
koud, maar voor de rest verdraaglijk. Na het ontbijt begonnen we met een leuk programma van Isa, Jasmijn en Kaya. Het bestond
uit verschillende rondes die allemaal te maken hadden met muziek. Onze muziekkennis is goed getest met verschillende
vragen en onze creativiteit bij een opdracht waarbij we een liedje kregen en hier iets moois op moesten maken. Een aantal
explo’s bleken uitstekende tijgers. Na dit gezellige programma hadden we lunch en nóg een gaaf programma, ook al viel deze
iets minder in de smaak. We speelden capture the flag, een soort stratego alleen moet je dan meerdere vlaggen spelen en
zonder speelkaarten. Uiteindelijk heeft team oranje gewonnen door een omkoping :). De tijd die we over hadden hebben we
wedstrijdjes gerend op de stormbaan, totdat het groepsspel begon. Bij de bewerking van Among Us zijn vooral de oren kapot
gegaan door de fluitjes, maar het was leuk bedacht. Kaya en Luna hebben een waar slachtveld aangericht en samen zeker de helft
van de kinderen uitgeschakeld. Na het spel zijn we gaan eten en zijn we nu nog steeds mee bezig. Het smaakt in ieder geval.
Ayla

Kijk voor meer foto’s van het zomerkamp op:
WWW.SCOUTINGOOST1.NL
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Maandag

Welpen vieren koningsdag!

Maandag

Hiep hiep hoera voor de koning! Ja mensen, vandaag is het Koningsdag bij de Welpen. Maar eerst nog even naar gisteravond. Het
groepsspel was een groot succes! Esther en Jorn hadden een superleuk Among Us-spel bedacht voor de ruim 100 kinderen. Het
was geniaal om te zien hoe lang (of dus eigenlijk hoe kort) het duurde voordat alle fluitjes die de kinderen gebruikten weer werden
ingenomen omdat het toch wel erg veel overlast veroorzaakte. Daarna nog een leuk
potje Stratego-met-valsspelen en toen was het tijd voor het eten, verzorgd door het
CT. De Welpen waren pas als allerlaatst aan de beurt, super oneerlijk natuurlijk….
Maar het zingen bij het kampvuur maakte alles goed. Bedankt, CT! De Welpen
waren behoorlijk gesloopt na een dag vol spellen en zingen, dus na even douchen
en tekencontrole lagen ze al snel te slapen. En er werd best goed uitgeslapen!
We hoorden de jongens pas om 9.00 uur, dus dat was een cadeautje voor de
leiding. Lekker ontbeten met poffertjes met oranje boter en poedersuiker, want
we vieren vandaag dus Koningsdag! Na de corvee en insmeren met zonnebrand
en geschminckte vlaggetjes (die volgorde ging niet altijd goed dus we hadden ook
een paar gevlekte smurfen door de uitgelopen schminck) gingen we naar de busjes
om naar Harderwijk te gaan! Even ter plaatse lunchen en toen was het tijd om
te shoppen. Benieuwd hoeveel meuk Welpen van €10,00 pp kunnen kopen? We
kunnen u vertellen: dat is een hele hoop! Toen was het tijd voor een ijsje en nog een
leuk spel: de kinderen konden op de vrijmarkt allerlei artikelen kopen en ook weer
verkopen en wie dat het slimst deed met de wisselende koersen kon daar heel veel
mee verdienen. Er zijn een aantal zeer gewiekste handelaren in deze groep! Het CT
haalde ons weer op en toen we bij ons huisje aankwamen had die stomme Chris
onze hele buitenplaats overhoop gehaald! Tafels omver, de prullenbak overhoop, onze feestkalender in stukken. Wie doet nou zo
iets?! In de boom hing een dreigende brief dat we nu echt moeten stoppen met feestvieren… maar dat zijn we eigenlijk niet van
plan! Misschien moeten we hem juist laten zien hoe leuk feestdagen zijn! Nu hebben we even een rustmomentje. Niet iedereen
neemt dat even serieus (er is ondertussen óók een watergevecht losgebarsten, maar wat wil je ook met 30 graden), maar de leiding
in ieder geval wel! Tot morgen!

Wist je dat?

“Ik heb vandaag
geen tijd om me
te haasten”

- De kabouters personal shopper willen worden, ze dan wel
200 euro per uur kunnen verdienen?
- De kabouters graag in een dierentuin willen wonen?
- De kabouters een moddershop hebben?
- Josephine de hele dag radslagen doet?
- De kabouters vissen proberen te vangen?
- Het nog niet echt lukt?
-Millie een woestijn is?
- Dit is omdat ze in het zand ging rollen?
- Fee heel goed alleen corvee kan hebben?
- het gasfornuis na het zelf koken nu wel een chaos is?
- de leiding het jammer vindt dat dat niet echt valt onder de
afwascorvee van de kabouters, dus dat we dat zelf moeten
doen?
- de kabouters de welpenleiding heerlijke drankjes brengt?
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Wist je dat?

Eerst kwamen alle speltakken bij elkaar en gingen we eerst levend Among Us spelen. We waren met 90 mensen, er waren 15 mensen
Imposters (zij moesten proberen mensen aan te tikken, dan waren ze dood). Daarna gingen we Levend Stratego spelen, daarvoor
hadden we twee teams: het rode en zwarte team. Eerst was het niet heel duidelijk wie er had gewonnen, maar uiteindelijk had toch
het zwarte team gewonnen. Op SHOndagavond gingen we ook met alle speltakken in een kring zitten. Iedereen kreeg ook een boekje
met allerlei liedjes erin. Na het zingen gingen we met zijn allen eten. We
aten komkommer, een salade met worstjes of vegetarische balletjes. Na
het eten gingen we met onze eigen groep ook nog een soort van Kolonisten
van Catan, alleen dan met ons thema dus met allemaal medicijnen en
SHO.
Maandagochtend
stonden we om half acht op.
Of nou ja, dat was het idee.
Daarna gingen we ontbijten.
Toen we klaar waren gingen
we naar de stad fietsen.
Daarna gingen we een lange
fietstocht naar de stad maken. Eerst gingen we fietsen, daarna met de veerpont
en daarna nog een stukje fietsen. Toen we bij de stad aankwamen, mochten we
anderhalf uur bij winkels kijken en gingen Martin, Ligaya en Britta een watergevecht
houden. Toen waren we klaar en zijn naar het meertje gegaan en zijn we lekker gaan
zwemmen en gingen we lekker snoep eten.

De zondagavond na het groepsspel en het kampvuur werd
op het CT nog heel gezellig. We hebben het echt niet al
te laat gemaakt, want vandaag hadden we een aardig
gevuld programma. Natuurlijk werd er gefourageerd bij de
plaatselijke Lidl, en we hadden een ritje met alle kabouters
naar het Crescent park in Harderwijk, en gelijk daarna de
welpen naar het centrum van Harderwijk, want daar vierden
ze koningsdag! Dolle pret dus. Maar er komt altijd iets
tussendoor. Een bezoekje aan de plaatselijke huisartsenpost
met Tyra die haar knie behoorlijk heeft gekneusd. Deze keer
hadden we zowaar tijd voor een lunch bij “T’ Speuldje” waarna
we dezelfde groepen weer retour moesten halen. En de
fourage moest natuurlijk links en rechts worden uitgeladen.
Al met al een lekker dagje. Het wordt al warmer, en niet elke
bus heeft airco, dus sommigen zweten flink. In de CT trailer
is het gelukkig koel: het is van oorsprong een koeltrailer, dus
lekker geïsoleerd, en we hebben een airco! Wat een luxe
! Na een heerlijk etentje bij de Chinees in Ermelo zijn we
begonnen aan de kampkrant en van elke speltak een paar
foto’s selecteren voor op de website. Vanavond mogen we
aanschuiven bij het kaasplankje bij de welpenstaf, dus dat
beloofd gezellig te worden! Dit keer geen voorbereidingen
voor de hike, want met deze hitte is het onverantwoord de
kinderen over de heide te laten lopen … Dat snapt iedereen,
hoe jammer het ook is. We maken er vast wel een mooie dag
van morgen!

- de leiding niet SHO blij was met de fluitjes bij het
groepsspel?
- zij wel blij waren met de andere scoutinggroep op het
terrein naast ons, die kwamen klagen over de fluitjes?
- het “kampvuur” weer ouderwets gezellig was?
- de nadruk hierbij op ouderwets ligt, want het meest recente
liedje komt uit 1995?
- Isis wel een Mogu Mogu zaak kan beginnen (Japans drankje)
- Floris en Martin een omkleedhokje hebben gemaakt?
- dit project niet SHOnder teleurstellingen verliep?
- maar er nu, net nu alle gidsen lekker al hun zwemspullen
aan hebben en zijn gaan zwemmen, een omkleedhokje
staat?
- de oudste gidsen blijkbaar dusdanig misvormde voeten
hebben dat hun sokken/schoenen niet uit kunnen om te
pootje baden?
- de leiding denkt dat het met die misvormingen wel meevalt
en dat ze prachtige voetjes hebben?
- Dimphy, Ligaya en Maelle de hele tijd HEMA-kind roepen.
- er planten in het water zitten bij het meer?
- naamkaartjes in de tent ophangen zodat ze elkaars naam
onthouden?

Maandag

Verkenners zoeken verkoeling:
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Terug op het kampterrein keken de leiding of iedereen er was en ze wouden wat gaan vertellen, toen Tim kwam aanrennen met
een telefoon (en die mochten we beslist niet mee), maar toen bleek dat hij de telefoon had gevonden bij het altaar. Er stond ee
adiobestand op en we beluisterden het. Het was een hele lage, enorm galmende stem. Veel konden we niet verstsaan, maar ik
weet nog iets van ‘Gefeliciteerd, jullie hebben het heiligdom gevonden’ en iets over dat we de volgende dag meer om de volgende
aanwijzingen te krijgen. Daarna liepen we weer een tocht die erg leek
op dee spooktocht van die avond daarvoor We zouden de volgende dag
ook gaan shoppen (wat voor Verkenners op het kampterrein voor al je
geld snoep kopen (wat voor ons gewoon levensmiddelen zijn, oke)). Ons
thema is Noorse Goden. Daar kwamen we die avandachter toen we na een
spooktocht, waar werkelijk alles eng werd, zeker de paspoppen die we
passeerden. Toen we weer terugkwamen op het kampterrein, stond bij de
leidingtent opeens een altaar met twee kaarsen en een halve stam met
een gat waar runen in stonden. Die vertaalden we met diezelfde foto’s die we de dag daarna gebruikten. Er stond Sol, de naam
van de Noorse godin van de zon. Iedereen was best moe van de spooktocht, dus we zouden morgen wel verder gaan over dat rare
altaar. Vandaag fietsten we naar een strandje bij een meer, waar iedereen lekker mocht zwemmen of chillen met een boekje in
de schaduw als je niet wilde zwemmen. We hebben lekker gechild en gezwommen en kregen toen iedereen even stopte met
zwemmen kregen we allemaal een heerlijke vanille-milkshake, uit het potje “koop maar een ijsje” wat we van meerdere ouders
gekregen hebben, daar gaan we deze veel plezier aan beleven, waarvoor dank!. Daarna ging eigelijk iedereen chillen en had zich
omgekleed, maar toen zij Esther dat we nog een zwem-estafette gingen doen. Daarbij moest je om een band waar Gijs in zat
gaan (bij gebrek aan ankers...) Dat was erg zwaar, vooral als je in het water rende, omdat er dan erg veel weerstand om je benen
zat. en voor duiken of borstcrawl was het water veel te ondiep. En
dat er geen regels waren maakte het nog wat moeilijker, als je
bijvoorbeeld werd gebombardeerd met modder van de bodem. Na
de estafette wou iedereen eigenlijk weten wie individueel de beste
was. Dat er nog steeds geen regels waren maakte dat een echte
EPIC BATTLE. Hierbij won Merijn. Toen we daarna echt klaar waren,
had Milan naar het anker gezocht, en kwam terug met een houten
plankje met Noorse runen, die we vertaalden met fotos van rune op
Google (wat best een klus was, aangezien er erg veel verschillende versies van Noorse runen zijn), maar toen we de goede hadden
vertaalden we het, en stond er ‘Harderwijk’. Bij terugkomst op het terrein kwamen de verkenners die gaan overvliegen bij ons eten,
we hebben heerlijke spaghetti gegeten. Na het avond eten was er nog vla, maar gezien de verkenners al te weinig mokken hadden,
hebben we dit uit het pak gegeten. Jade en Esther vroegen wat voor vla we wilden hebben en goten dit in onze mond (en over ons
hele gezicht). Dat was echt genieten.

Maandag

CT op volle toeren!
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Gidsen in Harderwijk

Appeltaart van
mevrouw Somers
Wist je dat?
- We tien blauwe tongen hebben van de vieze gekochte
liksnoeptroep?
- Avery steeds even checkt wat er gebeuwd is?
- Floris en Feike een tophandelteam zijn?
- Wij Chris Muss haten (maar hem ook wel een beetje zielig
vinden)?
- De oudste Welpen nu een avond gaan wennen bij de
Verkenners?
- Leo, Ravi en Thijs hun spullen zo netjes op orde hadden dat
ze METEEN klaar waren met opruimen?
- Elan andere kinderen lief ging helpen met opruimen?

Ook dit jaar mochten we van mevrouw Somers, de inmiddels
94-jarige moeder van Huub ( en oma van Nina) , weer voor
elke speltak een heerlijke appeltaart ontvangen. In een grijs
verleden bakte ze die allemaal zelf, want bijna al haar kinderen
gingen mee op zomerkamp. Dat zelf bakken is inmiddels iets
teveel werk, en alleen Huub en Nina gaan nog mee op kamp,
maar natuurlijk was ze ook aanwezig bij het uitzwaaien!
Mevrouw Somers: hartelijk dank: we hebben ervan gesmuld!
En we hopen dat u nog heel veel jaren in goede gezondheid
ons kunt uitzwaaien!
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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!

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

Mannen, bedankt!

Verbouw - Renovatie
Totaalonderhoud en Vastgoedbeheer
www.phk.nl 020 - 66 31 651
H.J.E. Wenckebachweg 75 Amsterdam

Wij danken onze sponsoren!
Ook dit jaar stond onze club van sponsoren weer voor ons klaar om die wel bekende steun in de rug. Zonder deze mensen is het
zomerkamp een onmogelijke opgave. We willen hen van harte danken voor hun bijdrage. We hopen natuurlijk stiekem dat we
volgend jaar weer op hen mogen rekenen!

Maandag

Na het groepsspel gisteravond waren we nog even toe aan wat verfrissend. Jacob had aangegeven in zijn bericht dat we moesten
oefenen met bestellingen opnemen, maar ook dat hij een aantal recepten voor cocktails had achtergelaten en dat we die ook
konden maken. Dat kunnen we natuurlijk niet zomaar laten gaan, dus heeft de leiding tijdens het groepsspel de benodigdheden
daarvoor verzameld en konden we nu ook cocktails maken. Met sinaasappelsap, munt, aardbeien, cola, sprite en water, hebben de
kabouters prachtige cocktails gemaakt. Zelfs versierd met feestelijke rietjes en glitterende roerstaafjes, zagen ze er nog lekkerder
uit. Hierna was het echt tijd voor bed, en hebben alle kabouters heerlijk gedoucht. Na een fantastische douche waarin we
allemaal super schoon waren (al was het maar voor even omdat een aantal meiden bedacht om met net schone voeten zonder
schoenen buiten te gaan om hun haren te borstelen, dus
tot zo ver de schone voeten…). Na een mooi verhaal van
Corine over Kwikkie en het monster, wat misschien iets
spannender was dan gedacht, hebben alle meiden heerlijk
geslapen. ‘s ochtends waren we er lekker vroeg bij op een
paar uitzonderingen na. Waardoor Fee helemaal alleen de
corvee heeft gedaan, maar daardoor heerlijk de rest van de
dag niks meer hoefde te doen aan corvee. Na een heerlijk
ontbijt met een lekker gebakken eitje zijn e aan de corvee
gegaan en hebben we ons klaargemaakt voor een heerlijk
dag naar het meer. Strak oo tijd (sorry gisteren waren we
iets te laat bij het groepsspel) stonden we klaar bij het CT
zodat zij ons naar de verkoeling konden brengen. Bij het
meer aangekomen zijn alle meiden heerlijk gaan spelen in het water. Er waren vissen, er was een gedeelte met een speeltuin,
en een speeltuin met water, allemaal even leuk! Tussendoor een heerlijke lunch die ook al was gemaakt, ja daardoor hadden we
wel vloeibare vruchtenhagel, maar niet minder lekker, en ja dan grijp je wel eens mis als iedereen die wil! Natuurlijk konden de
snoepjes natuurlijk niet ontbreken, evenals een goede pauze voor een nieuwe laag zonnebrand. Toen het CT ons kwam halen,
was een deel al klaar met zwemmen en natuurlijk wilde een deel nog veel langer blijven, maar ja Claudia was met smart aan het
wachten tot alle kabouters weer terugkwamen! Bij terugkomst stond de koude limonade en het fruit klaar om aan te vallen. Onder
het genot van een heerlijk drankje werden ook heel wat kaartjes geschreven voor papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, ooms, tantes en
vrienden, dus jullie kunnen allemaal kaartjes verwachten! Ook met de interne post naar een aantal speltakken zijn de kaartjes
onderweg. Onze prachtige paarden die sinds gisteren weinig beweging hebben gekregen, waren ook toe aan even rondrennen, en
wij waren wel toe aan wat oefening, dus hebben we een parcours over ons terrein. We zien dat de meiden dat supergoed al kunnen,
alleen het lasso werpen blijkt nog erg lastig, dus daar gaan we nog even mee oefenen. En je gelooft het of niet, maar Claudia heeft
een prachtige nieuwe carriere, namelijk paardenchirurg. Na meerdere onthoofdingen helaas, zijn alle paarden ook weer opgelapt
en kunnen ze er weer helemaal tegenaan! Na het parcours, zijn een aantal kabouters opnieuw de saloon in gedoken om voor de
leiding heerlijke cocktails te maken. Zelfs de welpenleiding werd gevraagd wat ze wilden en werden zo op hun wenken bediend.
De cocktails met citroen, munt, en cola of sprite zagen er met de rietjes heerlijk feestelijk uit! Na even lekker lezen en ontspanning,
zijn we met z’n allen aan de slag gegaan voor het eten. Iedereen heeft hard meegeholpen om ons lopend buffet van zometeen
mogelijk te maken. Iedereen is nu druk bezig met wraps met roomkaas en komkommer, salade maken, gehaktballetjes maken,
wentelteefjes, pizzatjes en nog meer lekkers, ja als we het aan de kabouters hadden gelaten hadden we diner gehad met keokjes,
tompoezen en sushi, maar ja dat werd het toch net niet.
Wij zijn met het werk in de keuken nu echt volleerde salooneigenaars, dus het oppassen op de Saloon moet deze verdere week echt
wel goedkomen, appeltje-eitje!
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Kabouters met een uitgebreid verslag!

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
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 als u even een afspraak maakt. Wij
hebben in onze salon heerlijke Shiatzu
massagestoelen, zodat u als klant bij ons
tijdens uw wasbehandeling optimaal kunt
relaxen, met een gratis onderrug- en/of
schoudermassage.

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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De dag begon fris, maar naarmate de explo’s begonnen met
een pittig lange fietstocht nam de temperatuur rap toe. De
explo’s moesten zich verdelen in drie groepjes die allemaal vijf
minuten van elkaar vertrokken. Iedere groep kreeg een kaart
van het gebied met de punten A, B, C en D aangegeven. Daarbij
zaten vier foto’s van de plaatsen waar we heen moesten. Bij
elke plaats moesten de groepjes een selfie maken. De groep
die het het beste deed zou beloond worden met knikkers, en
het verliezende team moest de afwas doen (terwijl de oudste
gidsen en verkenners ook gezellig op bezoek zouden komen
voor het avondeten). Een goede motivatie om je best te doen
dus! De groepjes gingen gemotiveerd van start en besloten
allemaal om te beginnen bij punt D, de bos toren in Putten.
De leiding had ons aangeraden om ook daadwerkelijk de

Maandag
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Explo’s op de fiets

toren op te gaan, maar dat zou ons natuurlijk ook tijd kosten.
Uiteindelijk heeft toch bijna iedereen het advies opgevolgd,
en het was het verlies aan tijd zeker waard! Een super gave
indeling van de toren met verschillende onderdelen, zoals een
net dat op bijna 30 meter boven de grond hing. Velen besloten
van het net af te zien, maar een paar dappere explo’s hebben
het er toch op gewaagd. Verder was er een bos op de bovenste
verdieping (wel 38 meter hoog!). De explo’s zetten helemaal
gelukkig hun reis voort. Een prachtig stuk fietsen door de
Veluwe is niet mis, maar wel vrij warm en zweterig bij een
temperatuur van 30+ graden, daarnaast lukte het geen van
de groepjes om punt C te vinden, en met toestemming van
de leiding zijn we dus maar naar het volgende punt gegaan.
Na een bloedje hete tocht kwamen we aan bij het centrum
van Harderwijk, waar iedereen nog wat benodigdheden kon
aanschaffen voor de hike (of zo dachten we) want de hike gaat
morgen helemaal niet door in verband met de hitte. Aan de
ene kant was dat een opluchting, want wie wil er nou een hike
lopen met 38 graden, maar aan de andere kant toch jammer
dat de eerste echte hike na drie jaar toch niet door kan gaan.
Nadat iedereen terug was gekeerd naar het kampterrein
mocht er gelukkig gedoucht worden (er hoefde niet voor
betaald te worden!). En daarna lekker relaxen. Nu zijn de
oudste gidsen en verkenners op bezoek, dus het is tijd om te
gaan.
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De grootste van
Amsterdam:
Ik ben een vervend lezer van het Parool. Zeker op zaterdag
is het smullen omdat de krant dan vol staat met allerlei
columns. Iedereen heeft zijn mening over van alles en nog wat
en je mag lekker iedereen afzeiken en alles zeggen wat je wil.
Een tijdje terug viel mijn oog op een column waar met grote
letters Scouting boven stond. Mijn nieuwsgierigheid was
natuurlijk direct gewekt en dat bleef niet zonder resultaat. Er
werd mij gecolmnt dat scouting in 1907 werd opgericht door
Robert Baden-Powell, dat de naam vroeger padvinderij was dat
er vroeger in uniform werd gelopen en dat er knopen werden
geknoopt. Nou
ja, dat wist ik
natuurlijk al een
tijdje. Wat ik
niet wist waren
een
aantal
cijfers die nogal
indruk maakten.
Scouting is in
ieder
geval
springlevend
met wereldwijd veertig miljoen leden, waarvan er
honderdduizend in vrijwel alle Nederlandse gemeenten
zijn te vinden. Deze honderdduizend kinderen én jongeren
zitten niet alleen op scouting, ze zijn scouts. Ze besteden zo’n
acht uur per week aan spelletjes, kampen en gezelligheid.
Er worden vriendschappen voor het leven gesloten en naast
praktische vaardigheden zoals knopen leggen, vlotten
bouwen, tafels en keukens bouwen, leren ze samenwerken,
rekening houden met elkaar, verantwoordelijkheid nemen,
op eigen benen staan en omgaan met tegenslagen. Cruciale
eigenschappen waar jongeren hun hele leven plezier aan
beleven. In Amsterdam zijn maar liefst zeven scoutinggroepen
en daarvan is onze eigen Scouting Oost 1 de grootste. Leuk
he……….!

Wist je dat?

- het nu al heet is?
- het koel is in de tunnels?
- de leiding ons naar een niet bestaande locatie heeft
gestuurd?
- de locals dit aan ons hebben verteld?
- zij ons ook water hebben gegeven?
- we om 11 uur s’ nachts nog een tent hebben opgezet?
- Jasmijn nu al weer zweet?
- diwaterstofmonoxide fantastisch is?
- het ook duur is?
- Thijs een apparaat heeft dat water omzet in niet-stinkend
zweet?
- Tygo en Julien naar de kermis zijn gegaan?
- Coen, Anna en Jasmijn Mario Kart aan het spelen zijn?
- Johnny aan het vervellen is?
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Dinsdag
Paarden weg...

Dinsdag

Nou als ik jullie zeg dat het eten echt geslaagd was gisteravond is dat echt het understatement. De kabouters zijn echt sterren in de
keuken aan het worden. Het was een overtuigend succes! Na het fantastische diner was het natuurlijk tijd voor de corvee (ja helaas
na zelf koken moet er ook opgeruimd worden). Ondertussen kregen we van Jacob de salooneigenaar even een berichtje dat hij
van de buurman die hij blijkbaar goed kent te horen had gekregen dat wij erg goed bezig waren met het oefenen met bestellingen
opnemen en dat we nu paarden hadden. Hij noemde nog wel dat we goed voor ze moesten zorgen omdat je nooit weet wat er kan
gebeuren, beetje gek, maar we denken dat hij dat altijd zegt en dat het niet iets bijzonder is, hopen we! We hebben hem direct
een berichtje teruggestuurd dat het hier goed gaat en of hij misschien voor een toetje een lekker recept heeft, helaas reageerde
hij toen niet, en moeten we zelf iets verzinnen als toetje. Nadat alles weer brandschoon was, was er in de saloon een echt saloon
quiz. 4 ronden met verschillende vragen, over cowboys, paarden, algemene dierenweetjes en als kers op de taart een muziekronde.
Alle kabouters hebben hard hun best gedaan. En wat is een quiz zonder iets lekker erbij, gelukkig hadden we nog een toetje liggen
wat ook samen met Pien en Reva was gemaakt en konden we daarvan smullen tijdens de saloonquiz. Na de 4 rondes lagen de
scores erg dicht bij elkaar, iedereen heeft hard zijn best gedaan. Hierna heerlijk het bed in gedoken, en na een fantastisch verhaal
van Corine over de BAOBAB boom (op z’n hannekes uitgesproken uiteraard) zijn we allemaal heerlijk ons bed ingedoken. Deze
ochtend hebben we lekker even kunnen luieren in de saloon, maar toen we naar buiten gingen kwamen we erachter dat onze
paarden waren verdwenen!! Op de tafel vonden we een brief van onze buurman Hank,
die zag dat onze paarden vannacht zijn meegenomen door vreemden. Hij kon ze toen
niet in zijn eentje aan, dus heeft hij ze gevolgd en dat meegeschreven, zodat wij ze na
kunnen lopen. We hebben toen niet meer uitgebreid ontbijt, maar de leiding smeerde
even de broodjes en zo konden we sneller achter onze paarden aan, want ja we weten niet
waar ze waren en of ze wel veilig waren! Na even eten en onze spullen pakken, waaronder
lekker veel drinken, en natuurlijk zonnebrand, konden we onderweg om onze paarden te
redden. Met wat pauzes en tussendoor drinken lukte het de kabouters erg goed om de
tocht te volgen, heel soms even een aanwijzing van de leiding dat het daadwerkelijk wel
of geen paadje was, kwamen we ook onze paarden tegen. Sanne ging toch even kijken
wat er bij het sterretje te vinden was, en jawel, daar lagen onze paarden! Gelukkig waren
ze er allemaal en konden we ze weer veilig meenemen naar ons terrein. De buurman had
gelukkig ook vanaf daar getekend hoe we weer verder moesten naar het terrein. Met nog
wat heerlijke drinkpauzes in de schaduw waren we toch aardig snel weer terug bij ons
terrein. Aangekomen bij ons gebouw hebben we direct ons zwembad opgeblazen, en
hebben we direct onze zwempakken en bikini’s aangetrokken en ons direct ondergedompeld in water! De rest van de middag
hebben we heerlijk in het water gespeeld, tussendoor nog even lunchen en insmeren, en dan helaas ook corvee, maar daarna
konden we weer snel ertegenaan!

CT zoekt verkoeling bij het vriesvak van de Lidl

Gisteravond hebben we bij de welpen een afzakkertje gehaald: we werden warm onthaald en
er was een overheerlijk kaasplankje. En Nina toonde haar onlangs aangeleerde kunsten als bartender door een heerlijke cocktail te maken. Het bleef nog lang gezellig… Doordat de hike in
verband met de verwachte hitte is afgelast, was de dag voor het CT compleet anders als ingeschat.
Het begon met een aantal ritjes richting strand Horst, waar zo ongeveer alle speltakken verkoeling
zochten. Natuurlijk moest er ook gewoon gefourageerd worden en dan is het toch wel lekker
dat de Lidl over airconditioning beschikt. En anders blijf je gewoon wat langer in de buurt van
het vriesvak staan… Maar goed: zodra je buiten hebt staan inladen druipt het zweet alweer
van je rug natuurlijk. We hebben nog wat voorbereidingen getroffen voor het programma van
woensdag en uiteindelijk hebben we genoten van een heerlijke pannenkoek bij ’t Jagershuis in
Ermelo. Vanavond gaan we ontbijtpakketjes smeren voor verkenners, gidsen en explo’s voor morgen,
want we moeten echt op tijd bij de activiteit zijn. Vroeg op dus!
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Gisteravond was er niet veel gebeurd. Een paar meiden hielden
een watergevecht en we hadden een spelletje gespeeld. Met
het spel gingen we met walky-talky’s met elkaar praten,
er waren kaartjes verspreid over het terrein. Waarbij op de
achterkant hints stonden die helpen de virussen te verdrijven.
De gekke mensen met pestmaskers kwamen gisteravond
weer voor de oplossing vragen maar die hadden we natuurlijk
niet. Het was heel
gezellig in de
tenten, in sommige
misschien
een
beetje te gezellig.
In de ochtend
heeft
iedereen
uitgeslapen wat erg fijn was. We hebben ook vandaag
een jarige jet Aaliyah!!! Omdat ze jarig was heeft ze bij het
ontbijt een cadeautje gekregen van de leiding twee maskers
en een etuis leuk he? Na het ontbijt maakten we ons klaar
om te vertrekken om naar het stand te gaan. Bij het strand
ging iedereen meteen het water in om te gaan zwemmen er
werden veel watergevechten gehouden . Terwijl de leiding
lekker in de schaduw lagen. Als lunch kregen we pizza, een
beetje vet en een beetje zout doet ons goed in dit weer! Nu
gaan we lekker hamburgers bakken en wat we daarna gaan
doen is nog een verrassing.

Oh moeder wat is het heet…! Laatste nieuws met betrekking
tot de tropische temperaturen waar we mee te maken
hebben:
- In navolging van de Vierdaagse ( die een drie-daagse werd)
hebben ook wij moeten besluiten
de hike te annuleren. De bijbehorende festiviteiten in het
ovrernachtingsdorp Koudhorn zijn
geschrapt. De plaatselijke bewoners hadden onze kinderen
graag een nacht onderdak
geboden, maar helaas kon dit nu geen doorgang vinden
- Door de grote droogte breken er spontaan enorme takken
van de bomen. Niet bij ons
gelukkig, maar Huub had op weg naar het
pannenkoekenhuis wel plots een boom op z’n weg.
Een minuutje eerder en we hadden schade gehad aan de
bus…
- De waterflesjes ( met dank aan cafe Elsa’s) gaan er met ca
250 st per dag doorheen, er is
inmiddels aanvulling geregeld.
- De lunchzaak in Garderen sloot ivm de hitte tijdens de
lunch de zaak…
- Een medewerkster van de firma Nebig heeft tijdens haar
vakantie onze Nebig bus gespot
terwijl ze op het terras zat. Ben je op vakantie, komt je bedrijf
nog voorbij….!
- We zijn eruit: doordat Jaap zulke speciale gerechten besteld
duurt het extra lang voor de
bestelling arriveert.

Pizzatent leeg gekocht
De eigenaar van de pizza zaak Mozaïek in Harderwijk had
de dag van z’n leven: ondanks de tropische hitte was hij rond
lunchtijd gewoon open, en daar kwamen plots Jade, Floris,
Esther en Rik &amp; Dave binnen. Of hij even 50 pizza’s kon
bakken. Je zag hem een paar keer met z’n ogen knipperen,
waarna hij stamelend vroeg “Vv..vv… vvvijijijftig???” Tuurlijk:
vijftig. En het waren nog verschillende pizza’s ook… Met het
zweet op z’n voorhoofd begon de man aan de bestelling,
ondertussen versterking aanrukkend, de oven op te stoken en
zich een rughernia te kneden. Nadat versterking op scootertjes
was binnengestormd kwam de vaart erin, werden de
kartonnen dozen gevouwen en schoven een-voor-een de
pizza’s in de dozen. Bij het afrekenen kwam er een grote
glimlach op z’n bezwete gelaat en buigend als een knipmes
werden we de zaak uitgebonjourd. Op het strand werden de
pizza’s met gejuich ontvangen…..
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Wist je dat?
- het zwembad eigen eerst te koud was
- er dus dan toch maar heet water bij is gedaan zodat de
voeten van de kabouters niet bevriezen
- Fee wel alle paarden tegelijk kan tillen
- het rondom het kaboutergebouw een hele dierentuin is?
we zelf paarden hebben
- daarnaast ‘s avonds uilen langs komen die met elkaar praten
- we ook overdag een eekhoorntje hebben gezien.
de tocht niet zo ver was
- alle kabouters deze (zonder al te veel te zeuren) heeft
gelopen
- onze kabouters nadat we al een tekencontrole hebben
gedaan nog elkaar een extra tekencontrole geven
- sommige kabouters erg vaak blut waren in het casino
- ze dan een liedje moesten zingen om nieuwe muntjes te
krijgen
- de kabouters echt lekker veel kunnen eten
- een tweede en 3e bord echt niet gek is
- er appel in de appelmoes is gedaan
- de kabouters de schillen opeet als je appels schilt
- het oppompen van het zwembad echt langer duurt dan
verwacht

Verkenners nemen
een duik:
Het is HEET vandaag. Maar echt! Zo heet zelfs dat de hike dit
jaar geen optie meer was en er dus een vervangend programma
moest komen. We besloten de verkoeling op te zoeken bij
strand Horst, net als de Explo’s en Gidsen. Leek het toch nog
een béétje op de hike! Om de dag goed te beginnen, hebben
we ontbeten met wentelteefjes met heel veel kaneel en suiker,
hmmmmm lekker! Gewapend met opblaaskrokodillen,
waterpistolen, zwembandjes en sponsballen sprongen de
jongens al snel het water in en was de hitte nog best goed
te overwinnen! Helaas mochten we steeds maar een half
uurtje in de zon en moesten we daarna weer even afkoelen
in de schaduw. Gelukkig hadden we spelletjes en Donald
Duckjes bij ons. Dankzij gulle bijdrages van ouders werden de

Verkenners zelfs op een pizzalunch getrakteerd! Onze dank
is groot, er is heerlijk gesmuld!! Onze mooie schaduwplek
verdween in de loop van de dag, dus moesten we toch echt
een keer met de gidsen gaan chillen omdat zij nu eenmaal de
mooiste schaduwplek hadden. Terug op het kampterrein zijn
we nu even rustig aan het luieren, weerwolven aan het spelen
en hangmat hangen. Straks gaan we lekker nasi eten en gaan
we zien wat de rest van de avond ons brengt…. We hebben nog
geen verdachte berichtjes gekregen en nog nergens Noorse
Runen gespot, zou dat vanavond nog gebeuren of gaan we
een leuk spel doen met de gidsen en explo’s? Jullie horen het
morgen! Liefs van de verkenners

Spreuk van de dag:

“Wacht niet op
een goede dag,
maar probeer
er zelf een te
maken”

Dinsdag

Laatste nieuws...
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Gidsen verdrijven virus

Wist je dat?
- Kaya de natuur proeft?
- onverwachte pizza het lekkerst is?
- we zongedroogde croutons hebben?
- Tygo 38 blikjes energy heeft?
- hij gelukkig ook heel gul is en aan iedereen uitdeelt?
- Kaya Ayla heeft neer gestoken op een opblaaskrokodil?
- Zelfs de kaas zweet?
- Susan een bosdouche heeft genomen en dat echt een
ervaring is, douchen onder de bladeren?
- Luna een kaasgirl is?
- Veere met Tyra wil dansen?
- dat niet kan omdat Tyra in het ziekenhuis is?
- Jip niet wist dat hij in de kampkrant stond?
- we veel over school en moeilijke dingen praten?
- wij de deet hebben gedate om de beesten niet te hoeven
daten?
- mayo en guacamole een goede combinatie is?
- een boer een scheet is die de weg naar de reet niet weet?
- Tygo echt heeeel lekker kan koken?
- hij dit ook rond middernacht kan?
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Wist je dat?
Britta vlechtjes bij Martin heeft gemaakt?
niemand hem daardoor serieus kon vinden?
een van de Tentgroepjes een spin als huisdier heeft?
Aaliyah vandaag jarig is?
Zij dit even was vergeten toen de oudste gidsen haar
feliciteerden, ze dacht dat ze morgen pas jarig was?
Frederique erg graag naar de welpen wou gaan omdat haar
broertje ook jarig was?
Met een miniventilatortje druppels van benen af kan halen?
De gidsen als ze doodmoe en superwarm zijn opeens super
goed luisteren
Martin een waterpistool aan het maken is?
Floris en Martin Buurman & Buurman zijn?
Rosa super goed vooruit denkt in dit warme weer?

CT bad mode
Een carrière als model ligt in het verschiet voor Dave en
Rik: de getoonde badmode is voor een promotiecampagne
voor de firma van der Valk hotels. De heren dragen een sexy
zwembroek met leuke toekan-print. Let vooral op de zwoele
blik in de ogen van deze adonissen.

Dinsdag

Gisteravond was er een verrassing voor de oudste Welpen, ze
mochten namelijk een avond naar de Verkenners! We hebben
dit jaar 6 oudste Welpen mee op kamp. Toen we gingen eten
was het verschil in groepsgrootte erg te merken. Het was
voor het eerst sinds dit kamp rustig aan de eettafel. Ligt dat
aan de jongste of de oudste Welpen? De leiding denkt hier
het antwoord wel op te weten ;). Na het avondeten gingen
we met zijn allen knus bij de leidinghangmatten chillen. We
hebben gelukkig veel hangmatten dus de meeste kinderen
konden lekker in een hangmat zitten. Na veel verzoek de
eerste twee dagen gingen we Weerwolven spelen. Dit ging
verbazingwekkend goed! Iedereen deed fanatiek mee en
langzaam werden alle weerwolven ontmaskerd. Het was tijd
voor de vaste avondchallenge,
de Welpen in bed krijgen.
We hebben hier een nieuwe
methode voor bedacht, DE
VOETENWASSTRAAT!
Het
werkt als volgt: Er staan 3
teiltjes. In het eerste teiltje zit
water. Hier spoel je de ergste
viezigheid in af. Vervolgens
stap je in het 2e teiltje. Hier zit
water met zeep in. In het 2e teiltje was je goed je voeten. In het
3e en laatste teiltje spoel je het sop af. Nu de voeten schoon
zijn stap je op een handdoek om je voetjes droog te maken.
Het werkt supersnel en het is een erg grappig gezicht. Heerlijk
al die schone voeten! Maar huh hoe kan dat nou? Er zijn
Welpen die weer vieze voeten hebben! Oh nee toch... ze lopen
alweer buiten! Volgende keer beter... Dinsdagochtend werden
we wakker op een mega hete dag! In het gebouwtje was het
lekker koel, maar buiten werd het met de seconde heter en
heter. Toevallig is het vandaag Oud en Nieuw en gingen we dus
maar naar een meer om de nieuwjaarsduik te doen! Dit was
voor het eerst dat we als leiding de kinderen zo enthousiast
hebben gezien voor een duik in het koude water midden in
de winter ;) Er is veel gestoeid in het water en gechilled in
de schaduw. Veel meer dan dat, insmeren met zonnebrand,
water drinken, kokkels zoeken en lamlendig zijn hebben we
niet gedaan. Desalniettemin was het heel leuk. Ook hadden
we heerlijke oliebollen van de moeder van Marije gekregen,
dankjewel Petra! We hopen nu dat het snel wat afkoelt, zodat
we nog wat kunnen doen. Gelukkig hebben we vandaag niks
van Chris Mus gehoord.
Laten we hopen dat dat
zo blijft! We gaan straks
lekker eten! Vandaag
staan er wraps op het
menu. Wij gaan lekker
koken en dan kletsen
we jullie morgen weer
bij! Tot morgen!
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Voetenwasstraat!

Wist je dat?
- Theedoekpetten erg populair zijn onder de verkenners?
- Het écht heel warm is?
- Fietsenmaker Joey aardig wat zadel- en stuurhoogtes heeft
moeten aanpassen?
- Opblaaskrokodillen niet eng zijn?
- De hitte sterk is, maar wij sterker zijn?
- Milan al twee keer zijn waterfles is kwijtgeraakt?
- Alle verkennerfietsen inmiddels mooi versierd zijn?
- David vet goed kan schaken?
- We lieve post van het thuisfront hebben ontvangen?
- De fietsbandetende mieren nog niet hebben toegeslagen?
- Abel nog steeds vla op zijn gezicht heeft zitten
- Yarran echt goede grappen kan vertellen
- Aiden vaak met één sok door het leven gaat?
- Max sicke dansmoves heeft

Wist je dat?
-Dat er bij ons op het terrein een snoepboom staat? Er groeit
gebruikte kauwgom van de Verkenners tussen het schors.
-Dat Verkenners tijdens het afwassen heerlijke afwasmiddelmayo sausjes kunnen maken?
-dat ons appel-afwasmiddel erg naar peren ruikt?
-Maar dat het wel naar appel smaakt? (uit ervaring van
verschillende Verkenners)
-Dat LJ verslaafd is aan vochtige doekjes?
-Dat Verkenners heel erg van Weerwolven houden?
-Dat Verkenners Welpen verplichten om de afwas te doen?
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Gisteravond hebben de explo’s de oudste gidsen en
verkenners verwelkomd, en met 12 nieuwe leden volgend jaar
zullen de explo’s verdubbelen. Na heerlijke wraps te hebben
gegeten en veel geroddel, begon het avondprogramma. De
escape room in het bos, waar we met sloten aan elkaar vast
zaten zorgde ervoor dat we veel moesten samenwerken en
kletsen. Elke vraag had een 3 cijferige oplossing, waarmee
de sloten geopend konden worden. Het andere deel
van de avond bestond uit toneelspelletjes, waar we onze
improvisatie vaardigheden in de strijd gooiden. Er werd
met veel passie geacteerd, en ontzettend gelachen om alle
zelfbedachte scènes. Nadat we de verkenners en gidsen
hadden uitgezwaaid, was het plan om keurig op tijd te gaan
slapen, maar toen kregen we te horen dat de partytent nog
opgezet moest worden, wat we met heel veel liefde gedaan
hebben natuurlijk, maar wel pas nadat we vurig hadden

Dinsdag
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Explorers improviseren

onderhandeld over hoeveel knikkers we hiervoor kregen.
Eenmaal teruggekomen op het kampterrein had de leiding
hier iets anders op bedacht, we moesten namelijk opeens ook
knikkers betalen voor het eten dat de verkenners en gidsen
hadden gegeten, wat betekende dat de eerst volle pot nu
bijna helemaal leeg is. Na flink gebaald te hebben, gingen
we toch slapen en moesten we vanochtend weer vroeg op.
Gelukkig was de hitte in de ochtend nog wel draagzaam, dus
de fietstocht heen naar de zwemplek was te doen. Eenmaal
aangekomen ging bijna elke explo meteen het water in, en
dit was dan ook een heerlijke afkoeling. Na veel geslapen en
gezwommen te hebben kwam er een goede verassing, pizza’s
voor de lunch! Dankjewel leiding!!! Na vele uren op het gras
doorgebracht, begonnen we toch maar aan de fietstocht
terug, en namen we de schaduw route van de verkenners.
Groetjes Vere
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Het begint allemaal
bij de padvinderij
“He, afstappen jij daar, het is hier geen fietspad”. Ik stond op
het pleintje voor de winkel te wachten op mijn mede fourage
officier toen de veldwachter van dienst deze oproep deed aan
een op de stoep fietsende jongeling. “En wat denk jij daaraan
te kunnen doen” zei de ondertussen doorfietsende jongeling.
Ik zag dat de veldwachter bijna uit z’n vel spatte van woede
en het liefst achter de fietsende jongeling was aangegaan.
Vervoer ontbrak echter en de veldwachter zag ook wel in dat
hij het lopend af zou leggen. Langzaam liep hij mijn kant op.
“Zag u dat nou meneer, zo’n rotjoch heeft geen enkel respect
meer voor een uniform. Je vraagt je toch af waar dat heen
moet”. De veldwachter keek mij vragend aan en ik beaamde
dat ik het had gezien maar gaf niet echt mijn mening over
de begane misdaad. “Hoe moet dat nou vraag je je soms
af, het wordt alleen maar van kwaad tot erger. Maar ik snap
het wel hoor. Het
begint allemaal bij
de padvinderij. Wist
u dat er al groepen
zijn die geen uniform
meer dragen. Gewoon
in een trui en niks
meer willen weten
van insignes, sjaaltjes
en rooie overhemden”.
Ik trok gauw m’n kraag
over het scouting
insigne op mijn trui en
hoopte dat hij het niet
gezien had. “Ik zag
gisteren een groep uit
Amsterdam die hier
in het dorp logeert en
die droegen allemaal wat anders, je kon er geen touw aan vast
knopen en dat is waar het fout gaat. Waar komt u trouwens zelf
vandaan, vroeg de geüniformeerde veldwachter”. “O, ik…………
ikke, ik kom uit Haarlem”. Het was het eerste wat me te binnen
schoot om de veldwachter niet nog meer teleurstellingen te
bezorgen. Ondertussen fietste een wat oudere man langs
ons en stak met een vriendelijk gezicht z’n hand op. Mogge
heren…..! Een fijne dag he. De veldwachter gromde wat en liep
de andere kant op.
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Woensdag

Kassa in de saloon leeg geroofd!

Woensdag

Na het eten en douchen waren alle kabouters klaar om lekker naar bed te gaan. Maar ja dat doen we natuurlijk niet zonder eerst
een potje weerwolven in de saloon, Het ging er heet aan toe maar gelukkig zijn alle weerwolven ontdekt en waren de bewoners
van wakkerdam veilig! Hierna kwam er een heel mooi liefdesverhaal waarna we, in het toch best wel warme huisje, heerlijk zijn
gaan slapen! Hoe fijn het gaan slapen ook was, zo stom was het wakker worden. 1 voor 1 werden alle kabouters wakker en dachten
lekker rustig naar de saloon te gaan om daar nog even te ontspannen voor de dag begint. Maar helaas kwam daar niks van in,
bij de eerste blik op de saloon werd duidelijk dat hier iets goed mis was, de deur stond open, alles was overhoop gehaald en tot
overmaat van ramp was de kassa zo goed als leeg. Als ons hard verdiende geld zomaar verdwenen! Na overleg hebben we toch
maar Jacob een berichtje verstuurd om het even door te geven, zodat hij het niet van anderen zou horen. Na het ontbijt hebben
we natuurlijk corvee gedaan, en ook maar de rotzooi die de dieven van de saloon hadden gemaakt opgeruimd. Hierna konden de
kabouters even heerlijk spelen op ons prachtige terrein. Waarna we een spel hebben gedaan met verschillende challenges waar
we een zo hoog mogelijke score moesten halen. Bijvoorbeeld bekertjes omschieten met een waterpistool, dobbelstenen stapelen
en kaartenhuis bouwen. De kabouters waren echt super in alle spellen, echt topscores! De leiding heeft ondertussen heerlijke
broodjes klaargemaakt zodat we heerlijk konden lunchen. Ondertussen hadden we ook een voicemail ontvangen van Jacob, helaas
was hij een stuk minder begripvol dan we hadden gehoopt. Hij
was echt boos en zei dat hij dacht dat wij dat hadden gedaan en
dat hij ons nog wel zou krijgen. De kabouters kwamen toen met
het goede idee dat wij zelf maar aangifte moesten gaan doen.
Om die reden zijn we dan door het CT naar de stad gebracht
zodat een deel van de leiding aangifte kon gaan doen. In de stad
aangekomen kwamen we zelf wanted posters van de leiding
tegen! Dit hadden we zo niet verwacht, en hebben we er ook
snel weggehaald! We gingen toch naar de politie in de stad, dus
konden we dat meteen even rechtzetten. Maar ja als je dan toch
in de stad bent, kun je dat maar beter goed besteden, dus hebben de meiden eerst heerlijk gewinkeld met hun zakgeld. Er is vanalles
gekocht voor henzelf, maar er zijn ook verschillende mooie dingen gekocht voor papa’s en mama’s, dus jullie worden verrast! Na
het winkelen hadden we het lekker warm, en hadden we wel een ijsje verdiend, dus die hebben we dan ook heerlijk gehaald, van
smurfenijs, tot citroen, tot noten bom, alles kwam naar voren! Na het shoppen zijn Corine en Hanneke naar het politiebureau
gegaan om aangifte te doen, dus we hopen dat dan alles wordt opgelost. Daarna hebben we de stad nog even onveilig gemaakt
met een spel waarin we allerlei opdrachten moesten doen, zoals een foto maken met een vreemde die ook een gekke bek trok,
neem iets lekkers mee voor de leiding en verstoppertje spelen met een vreemde. Na alle mooie opdrachten, stonden de busjes
bijna weer klaar om naar huis te gaan. Toen we op de afgesproken plek aankwamen hingen er daar ook wanted posters van alle
leiding, Hanneke, Corine, Viviane, Marianne en Claudia op de muur, ook die hebben we maar supersnel weggehaald. Helaas waren
Hanneke en Corine nog steeds niet bij ons, ze namen niet op, en wij moesten helaas weg naar ons terrein. Daar gaan we zo eten, en
we hopen dat Corine en Hanneke snel weer bij ons zijn!

Foutje... Bedankt!
De verkenners hebben mooi materiaal gehuurd in Wezep
voor een leuk programma. In Wezep aangekomen bleek het
niet klaar te liggen. Hoe kan dat nou ? Tja: u had het besteld
voor 13 juli…. Hebben wij nog even mazzel dat ze ons alsnog
een set mee konden geven !
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Broodsmeertrein...

- Fee CorFee doet?
- De kabouters onze naamgrapjes niet
altijd even leuk vinden?
- De leiding ze wel leuk vindt?
- Je extra vieze voeten krijgt als je eerst
in het zwembadje gaat zitten en daarna
over de bosvloer loopt?
- De kabouters Baobab een heel leuk
woord vinden?
- We gisteravond een verhaal lazen over
de liefde ?
- Dit uit ons boek over bomen komt?
- CupiBoom in voor komt?
- Het lipgloss is en niet lipgloss?
- we soms een rondrennende corine?
- hebben om te zorgen dat de zitzak
wordt opgeblazen?
- de kabouters allemaal een prachtige
tijdelijke tattoo hebben?
- we dus hopen dat dit niet echt blijft
zitten langer dan vandaag, anders
wordt marianne gek van alle belletjes
van iedereen?

Precies op de dag dat wij gaan pendelen over de weg van Harderwijk naar Garderen,
heeft de provincie besloten de berm langs de weg te gaan maaien. Hetgeen tot een
enorme file achter de maaimachine leidt.
Afijn, daar hadden we op de heenweg
gelukkig geen last van, maar toen we
iedereen gingen terug pendelen hadden
we eerst de file aan de ene kant, en op de
terugweg:jawel, was ook de maaimachine
aan de andere kant van de weg begonnen.
Twee keer file dus! Uiteindelijk deed Lucien
meer dan 3 kwartier over een stukje dat
normaal 10 minuten duurt. Eind van de middag mocht Lucien nog met Jorn naar
Wezep om spullen op te halen: een rit van minder dan een half uur. Maar op de
terugweg werd de A28 afgesloten in verband met een berm-brand. Terug deden ze er
dus anderhalf uur over ! Tja: pech moet je ook wel gelijk goed hebben!

Hallo hier zijn de Welpen weer!
Gisteravond waren we eigenlijk zo loom en zanderig dat we gewoon lekker hebben gedoucht, tekencontrole hebben gedaan (0
teken dit keer!) en gewoon lekker zijn gaan slapen. Er werd wel nog een tijd gewoeld en gedraaid door de warmte, maar uiteindelijk
sliep iedereen als roosjes. Vandaag is het Valentijnsdag en sliep iedereen super romantisch uit… de leiding hoorde de kinderen
pas om 9.00 uur! Na het ontbijt hebben we kaartjes geschreven: naar huis, eventueel
opa’s en oma’s of andere lieve mensen, én naar de Kabouters en zelfs een Gids… daar
kwam écht geen chantage met appeltaart aan te pas ;) Hierna hadden we een groot
Feest Renspel (een variant op het Zweeds Renspel) over allerlei feestdagen, met leuke
vragen, opdrachten en puzzeltjes over ons hele terrein heen. Ook kregen we nog een
filmpje van Chris, weer superboos over dat we Valentijnsdag vieren, hij dreeg zelfs met
een bom! Nou wat een idiote man, dit kunnen we toch niet serieus nemen, gisteren zei
hij nog dat we vooral zo door moesten gaan, of was dat soms cynisch? We maakten een
snelle broodsmeertrein en door naar het Oud en Nieuw-spel wat gisteren niet meer
door kon gaan: een leuk spel over de nieuwjaarstradities van over de hele wereld. Wist
je bijvoorbeeld dat ze in Spanje een druif eten om middernacht om voorspoed voor
het nieuwe jaar te wensen? Na dit spel gingen we ons snel zo mooi mogelijk aankleden
omdat de leiding de Welpen mee op date nam: we gingen pizza eten in een echt Italiaans
restaurant! Tot morgen, we hopen dat Chris zich een beetje gedeisd houdt!

Spreuk v/d dag

“het leven
is wat je
vandaag
viert”

Wist je dat?
- We Sven, Caspar en Elan nu al missen?
- De Welpen muziek van Doe Maar en -Queen super leuk vinden?
- De leiding dit ook heel leuk vindt?
- De Welpen heel goed zijn in
uitslapen?
- Jasha 8 brieven(!) heeft geschreven
voor het thuisfront?
- De leiding aan het eind de dag
revalideert?
- We over all pas 5 teken hebben
gevonden?
- De Welpen grote rommelkonten zijn?
- Niemand meer iets kan terugvinden in
de slaapkamer?
- Er steeds meer feestvlaggetjes en
ballonnen op ons terrein bij komen?
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Explorers op wel 25mtr
hoog!
Scouting Oost 1 bedankt
Jumbo Oostelijke Handelskade
voor de bijdrage aan ons zomerkamp!

Oostelijke Handelskade 1005
1019 BW Amsterdam
020 5095000

Hallootjes,
Gisteravond na een late maaltijd, vertrokken we naar het
gidsenterrein, en zaten we in onze zelf opgezette partytent. We
waren slechts een uur te vroeg dus was er tijd om te socialiseren
met de andere speltakken, de haren werden ingevlochten
en hun kampterrein werd verkend. Toen was er een erg leuk
programma, waar de explo’s, gidsen en verkenners verdeeld
werden over groepjes en samen een pubquiz deden. Door alle
speltakken waren vragen bedacht, en zo kwamen we meer te
weten over onze leiding. Nadat we weer op ons eigen terrein
waren werden de knikkeruitslagen bekend gemaakt. Ook
werd er gezegd dat
we vroeg moesten
opstaan, want we
gingen naar het
klimbos! Samen
met de verkenners
en gidsen gingen
we op 5,10 en
voor de echte
durfals 25 meter
hoogte van boom
tot boom over
obstakels
heen.
Daarna lunchten
we allemaal op
een boerderij met
tosti’s en mayo en kreeg tygo nog de kans om in een lift truck
te rijden. Nu zijn we terug, en maken we het hele terrein
regenproof, omdat het vanavond en morgen waarschijnlijk
gaat regenen :/. Ook wordt er een smul tafel gemaakt en staat
tygo achter de frituur.

Een mooiere
combinatie
bestaat niet

Amsterdam bestaat in 2025 750 jaar. Allerlei feesten zullen
hun beslag krijgen en de stad zal er uitzien als een grote
feesttent. De toeristen komen met nog grotere getalen en
om door de Kalverstraat te mogen lopen zul je toegangsgeld
moeten betalen. Op de Dam staan kraampjes waar je kaartjes
kunt kopen. De echte Amsterdammer houdt zich koest en
komt alleen s’morgens voor 11-en op straat en bekijkt alle
festiviteiten via de reportages van AT-5 op TV. Het feest zal 10
dagen duren en daarna kan iedereen z’n wonden likken. Het
zal me een feestje worden. Een jaar eerder, in 2024, hebben we
nog een feestje te vieren.
Ons aller cluppie SO-1
bestaat dan namelijk
negentig jaar. En hoewel
er op de Kruislaan beslist
geen
toegangsgeld
geheven zal worden, zal
deze mijlpaal natuurlijk
niet zonder het nodige
vuurwerk voorbijgaan.
Commissies zullen in het leven geroepen worden, oude foto’s
komen uit de la en er is natuurlijk een grote feestavond.
Als het allemaal mee zit vieren we het feestje in een
nieuw scoutinggebouw, want sinds een jaar of wat zijn de
onderhandelingen met gemeente en andere instanties over
nieuwbouw aan de gang. Het negentig jarig bestaan van
de club zou met de opening van het nieuwe clubgebouw
natuurlijk een fantastische combinatie zijn. Laten we hopen
dat één en ander inderdaad het geval zal zijn dan gaan we met
z´n allen leuke tijden tegemoet.

Woensdag

Woensdag

File leed
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Wist je dat?
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Hoi allemaal
Wij gingen vandaag met de explo’s en de verkenners in een klimbos klimmen. In de vroege ochtend om half acht werden we
vandaag wakker gezongen door het prachtige lied Guten Morgen (heel erg bedankt verkennerleiding). Als ontbijt had het CT
pakketjes gemaakt met pindakaas en worst broodjes. Toen stapte we in de busjes maar we hadden nog steeds geen idee waar
we heen gingen. Na ongeveer een kwartiertje rijden waren we aangekomen en zagen
we dat we bij een klimbos waren. Een snelle uitleg over het harnas en de parcours
later en we mochten op alle parcours. We zagen al meteen mensen op de 25 meter
hoge touwen lopen, maar dat was te veel van het goede om negen uur s’ochtends. We
gingen wel op andere parcours en dat ging wel goed. Ik had een paar keer de schrik van
m’n leven op de planken die bewogen. Toen gingen we op een tokkelbaan en ik ging
voorop. Het begon slecht en ik zat bij de eerste tokkelbaan al vast in het midden van de
tokkelbaan, omdat ik te sloom ging en ik moest mezelf echt super lang vooruit trekken
naar de plek waar ik kon staan. Mijn armen en benen enzo deden daarna super veel
pijn en ik had geen zin meer maar ik had geen keuze en moest door. Toen bij de tweede
tokkelbaan koos ik ervoor om iets sneller te gaan maar dat was dus niet zo een slim idee
en ik knalde keihard tegen dat kussen aan en vloog terug naar achter maar gelukkig
had ik de rem al bij de hand dus ik kon mezelf snel weer terug naar veiligheid trekken.
Toen had ik besloten normaal te doen en het ging verder heel vloeiend tot de laatste
baan waar het landingsplatform
op een veel te laag was en ik kon
niet bij de grond dus ik moest
alweer mezelf naar het eind trekken. Eenmaal op de grond hadden twee van
ons besloten om te stoppen met het klimmen en aan tafel te gaan zitten. We
zagen daar een parcours met een net en we dachten dat die er wel leuk en snel
uitzag dus we gingen erop. We hadden heel veel lol en we renden over het net
naar het centrum, een soort klein net veld van ongeveer 19 vierkante meter.
Het was zo leuk daar en we hadden nog nooit zo veel lol gehad, je kan erop
rennen en vallen en het was de grappigste shit ever. We hadden letterlijk het
gevoel dat we Narnia ofzo hadden ontdekt. We moesten dit aan de rest van
de vier laten zien dus we gingen ze halen en zij vonden het ook geweldig. We
hadden na een tijdje rennen en springen allemaal liters gezweet, de ergste
steek ever en we waren zo rood als een tomaat. Op een gegeven moment was
de pret over en moesten we weer weg. We stapten weer in de CT busjes en
we kwamen aan bij een koeien slacht boerderij met heel veel hooibalen. Er
waren daar twee honden die we Joost en Emma hebben genoemd. Shoutout
naar de leiding voor lekkere tosti’s voor ons bakken. Na de tosti’s gingen we weer in de busjes terug naar ons terrein en konden we
eventjes chillen. We moesten ons zeil ophangen wat echt het grootste gedoe in de wereld was, maar we hebben de klus geklaard.
De leiding had weer een leuk programma met kleine spelletjes voorbereid waaronder een improvisatie spel. Bij het spel moesten
we een soort toneelstukje bij een situatie bedenken. Twee van ons hadden de taak op hunzelf genomen om de verkenners te
spelen. Nu zijn we aan het koken onder ons nieuwe zeil. Zodra het donker is hebben de explo’s een spooktocht georganiseerd en
we gaan nog zien wat er gaat gebeuren daar. Laten we hopen dat niemand gaat janken.
Groetjes het angstaanjagende kwartet

Tygo weet wel hoe hij dat moet aanpakken: op het erf bij de
boer stapte hij op de goede man af en vroeg hoe hard zijn
trekker eigenlijk kon. Na die ijsbreker durfde hij zijn vraag
te stellen: “Zou ik er misschien een rondje op mogen rijden?”
De boer had eigenlijk haast, maar het volk is
hier vriendelijk, zo ook de boer, en het mocht!
Vol zelfvertrouwen en met alles onder controle reed Tygo
over het erf, tot grote vreugde van iedereen (allemaal
foto’s maken natuurlijk). Julien werd met opzet net niet
gespiest en onderweg pikte hij nog even een meisje
op. Zelfs het achteruit inparkeren deed hij als een baas.
Misschien een carrière switch?

Wist je dat?
- Milou vandaag 11 is geworden?!
- Saskia en Britta de spooktocht alleen gaan lopen?
- Coos al drie keer heeft gekakt vandaag?
- De gidsen geen gasfles kunnen aansluiten?
-De leiding heel goed tosti’s kan bakken?
- Iedereen denkt dat de oudste gidsen altijd chagrijnig zijn
(of angstaanjagend)?
- Alle gidsen heel zenuwachtig zijn voor de spooktocht?
- Lonneke alle foto’s heeft gemaakt van vandaag?
- En nu blijkbaar niet meer?

CT- precizie

Het was me het dagje wel vandaag… Nadat het gisteravond toch nog iets te laat was geworden, mocht het CT vanmorgen om
06.30hr uit de veren, zodat we na een snel ontbijtje de auto’s vol konden laden met een enorme hoeveelheid spullen. Er was nl een
strak alternatief plan opgesteld. Normaal gesproken zouden de verkenners, gidsen en explo’s nu namelijk op hike zijn en dus elders
overnacht hebben. Door het afgelasten van de hike ivm de hitte, was dat nu niet het geval. Maar voor de woensdagochtend hadden
we, in de buurt van de originele overnachtingslocatie, een fantastische activiteit geboekt: in Garderen zit nl een van de mooiste
klimbossen van Nederland ! Onder het motto “het leukste uitje ooit” is daar een prachtig en superveilig parcours gebouwd, waarbij
tot 25 meter hoogte in de bomen wordt geklommen en met kabelbanen van de ene naar de andere kant kan worden gevlogen.
U begrijpt: een activiteit die door iedereen werd toegejuicht! Maar doordat we nu op een half uur afstand zaten, moest er met
kunst en vliegwerk gependeld worden om iedereen op tijd daar te hebben. En de tijd-slots waren heilig: te laat binnen betekent:
niet klimmen! Dus om 07.30 zaten de eerste verkenners en explo’s in de busjes, voorzien van een door ons klaargemaakt ontbijtpakketje ( krente-bol, appel of mandarijn, 3 boterhammetjes met worst en pindakaas) Die hebben we gisteravond in een paar
uurtjes zitten smeren… Met een extra busje (met dank aan Martin van taxicentrale Ermelo) konden we het pendelen in twee ritten
voor elkaar krijgen. Geweldig om te zien hoe iedereen enthousiast met tuigje en helm gezekerd en wel het parcours op ging.
Luna d’r week was helemaal goed: ze werd door een knappe medewerker van het klimbos uit een benarde positie gered! En Rik
knalde in volle vaart tegen het stootkussen van een boom na de kabelbaan: die was even naar lucht aan het happen! Kortom:
vertier en plezier alom. Na afloop moesten we iedereen natuurlijk
ook weer ophalen. We brachten ze naar een lunchpost op een
mooie boerderij, waar er voor iedereen tosti’s werden gebakken.
Die tosti’s hadden we de avond ervoor ook gemaakt. Logisch dus
dat het een beetje laat was geworden. Maar ondertussen moest
er ook nog gefourageerd, we moesten op jacht naar glutenvrij
brood, een lepel en een broodmes moest worden geleend bij
restaurant “Het Speuldje”, er moest getankt, in Wezep moesten we
spullen ophalen, de kabouters moesten nog naar Harderwijk, en
vanavond hebben we contact met de uithuilavond op de Kruislaan
en kunnen we nog even aan de kampkrant… En daarna toch echt
een afzakkertje…

Woensdag

Woensdag

Boer Tygo!
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Gidsen klimmen tot grote hoogtes!
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Verkenners doen een pubquiz
Normaliter zouden wij op de dinsdagavond uithuilen bij vreemde mensen (met zwembaden.. jacuzzi’s.. hooischuren.. trampolines..
etc.) thuis om daar te overnachten na de zware hike die gelopen zou zijn. Dit jaar loopt dat natuurlijk even anders vanwege de
uitgevallen hike. Maar, scouting zou scouting niet zijn als er niet een ander fantastisch alternatief voor ons klaar staat! Samen met de
Gidsen en Explo’s hebben we een echte pubquiz gespeeld in het bos! Gezellig in gemixte groepjes met teamnamen als : Team ‘Nee’,
‘Teamnaam’, ‘Leuke Hike’ zat de sfeer er meteen goed in. Dit kan geinterpreteerd worden als sarcasme, maar niks is minder waar.
Er werd ontzettend enthousiast meegedaan en gezongen. Vragen als ‘Hoe lang duurt het voordat de boom waar de Gidsen hun
hangmat in hebben hangen doorknakt?’, ‘Hoe lang is de Exploleiding bezig met de vragen voor een pubquiz?’, ‘Hoe lang is Lonneke
leiding?’, ‘Welke vrucht zit er in de multifruit siroop van de Jumbo?’ passeerden de revue. 58 kinderen samen vormden ondanks de
hitte toch goed functionerende teams! Het was even spannend tussen ‘Nee’ en ‘Leuke Hike’ / ‘Leuke hike’ en ‘Nee’, maar uiteindelijk
ging team ‘Leuke Hike’ er met de prijs vandoor. Uit betrouwbare bron hebben we begrepen dat het pak Knapperkoeken heerlijk was!!
Op woensdag werden de kinderen om 07:00 wakker gemaakt. Met kleine oogjes zijn zij de
busjes van het CT (dank voor het pendelen!) ingestapt. In de bus bedachten wij om weer
eens op de telefoon te kijken of er nog audiobestanden binnen waren gekomen. Gisteren
hadden we blijkbaar allerlei dingen moeten doen, maar vanwege de hitte heeft onze
leiding andere plannen gemaakt. Hier kwamen we pas vandaag achter.. er stond ook gelijk
een dreigbericht klaar.. Dit moeten we maar bekijken bij terugkomst op het kampterrein..
Nu in Garderen uit de busjes gestapt. Hier stond een heel groot klimbos klaar! Speciaal
gepioneerd voor de kamperende speltakken van Scouting Oost 1 (vandaag dan, de rest van
het jaar wordt het commercieel ingezet). Na de instructie en het aantrekken van gordels
en helmen vlogen de Verkenners de bomen in. Over het terrein werden er verschillende
kaartjes gevonden met feiten over Odin, wat we
daarmee moeten; geen idee. Er waren verschillende
gave installaties in het klimbos, zoals het vliegende
tapijt, de fiets op het touw, tokkelbanen, snowboards,
Venetie en een spinnenweb. Het hoogtepunt
(letterlijk!) was het parcours op maar liefst 25 meter
(!!!!) hoogte. Onze Verkenners hebben zich niet laten
kennen, zelfs degenen die het toch stiekem heel
spannend vonden (zoals Esther, Christian en Milan)
hebben dit samen overwonnen! Na het klimbos
hebben we nog een heerlijke lunch gegeten (tosti’s)
bij de boer. Eenmaal terug op het terrein kwamen we
erachter dat er allerlei spullen misten: een tafelblad, een gasstel, slippers, bergschoenen en
een luchtbed! Gek genoeg bleken dit allerlei voorwerpen te zijn die normaal rechts liggen/zijn.
Dit is ontzettend vervelend, aangezien we zo moeten gaan koken en we nog even moesten
gaan chillen (wat wel gelukt is dankzij het uitlenen van een hangmat). Gelukkig kregen we
vlak voor het eten toch een bericht dat waar wij de verdwenen spullen konden terugvinden en
kon iedereen toch goed koken (en Che weer een bed had)! De kracht en dapperheid van vanochtend was gelukkig genoeg alsnog te
voldoen aan de uitdaging van gister! Tijdens het koken en eten heeft de leiding gebrainstormed voor een manier om te kijken hoe
goed ze de kaartjes van vanochtend hebben onthouden in de vorm van een estafette. dat zal vast genoeg zijn om aan de uitdaging
van Odin te voldoen.. toch? Op moment van schrijven zijn de Verkenners nog even van een rustige avond aan het genieten na de
afgelopen warme en drukke dagen.
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Donderdag

CT-ers zijn van alle markten thuis!

Gidsen slapen uit!

Donderdag

Gisteravond hadden de explo’s een griezelige spooktocht uitgezet in het bos hier
tegenover, welke door verkenners en gidsen werd gelopen. Het CT was voor sommigen
van hen de reddingsboei: na hevig gegil kwamen ze bij ons met een glaasje water voor
de schrik weer even op adem. Nadat de rust was weergekeerd namen wij nog een
afzakkertje en plots was het middernacht en konden we een borrel drinken op Lucien
z’n verjaardag. Het bleef nog even gezellig en na een regenachtige nacht konden we
vanmorgen in alle rust aan onze uitsmijters. Een rustige dag vandaag ( na een uiterst
drukke en chaotische woensdag) is ook wel eens lekker. Allereerst lieten we ons weer
even zien bij de dokter, want Rik was gisteren in de kabelbaan toch flink hard tegen de
boom geknald. Die had wel een beetje last, vooral als hij moet lachen. Nou: dat moet
je ons niet zeggen dus we zorgen dat hij constant moet schateren. Doet lekker zeer….
Er werd natuurlijk gefourageerd en we hebben even rondgeshopt bij kampeerwinkel
Hendriks. Altijd leuk! Lucien kon een nieuw luchtbed aanschaffen, want een lek
luchtbed slaapt zo verschrikkelijk slecht. We hadden natuurlijk koffie met gebak, en
we hebben lekker gelunched bij ‘T Speuldje. De eigenaresse is ronduit slecht in het
schatten van leeftijden, maar dat terzijde. ’s Avonds vierde Lucien z’n verjaardag in De
Muzenhof met een leuke silent disco, waar vanzelfsprekend weer de nodige romances
ontstonden . Maar ja: what happens on zomerkamp, stays on zomerkamp!

Vanmorgen mochten de Gidsen lekker laat wakker worden,
om tien uur. We moesten wel meteen aan de slag. We
gingen namelijk mastercheffen. Elk tentgroepje moest een
pannenkoek maken voor de leiding. Ze werden beoordeeld
op het verhaal
erachter,
hoe
hij smaakte en
hoe hij er uitzag.
De leiding was
natuurlijk niet de
enige die lekker
aten: de Gidsen
kookten ook voor
henzelf.
Toen
iedereen was uitgegeten, werden de scores bekend. Iedereen
had het goed gedaan en het was een moeilijke keuze zo
moeilijk dat de eerster plek uiteindelijk werd gedeeld. We
gingen daarna meteen door en nu hadden de oudste Gidsen
programma. Ze hadden een heel origineel idee om van
een t-shirt een tas te maken. Er werden de mooiste creaties
gemaakt. Daarna was het tijd voor een ontspan-momentje:
met rustgevende muziek, gezichtmaskertjes van yoghurt,
avocado of komkommer en een voetenbadje kwamen we
heerlijk tot rust. Als laatste hebben we ter voorbereiding van
de SOOS ons nog opgetut. We hebben zin om te dansen!
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-De Gidsen nu hele zachte wangen hebben?
-Dat Lexi, Rosa, Sterre en Anne van Martin Elsa hebben
gemaakt?
-Floris er heel mooi uit zou zien als Anna van Anna en Elsa?
-De Gidsen discussiëren of het avocado of advacado is?
-Britta haar eigen haar kan invlechten?
-Het vandaag heeft geregend?
-Maëlle haar matje nat is door de regen?
-Dat we een spa in hebben in het bos?
-De Gidsen leiding met de verkenner leiding ‘s ochtends
danced?
-We vanochtend wakker werden gemaakt met een lied?
-Floris onze cameraman is?
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Nou het diner van gisteravond was echt heerlijk! De leiding kwam opeens aan met een stapel pizzadozen en we kregen heerlijke
pizza’s! We hebben er heerlijk van gesmuld! Toen we bijna klaar waren met eten, kwamen opeens Corine en Hanneke aanrennen
over het veld. Even werd er gedacht dat ze in zebra onesies aan kwamen rennen voor de gezelligheid, maar het was iets veel minder
leuks. Ze hadden een gevangenispak aan. Eerst hebben we ze snel in onze armen gedrukt, en wat te drinken gegeven, om daarna
toch even het hele verhaal te laten vertellen. Ze waren namelijk aangifte gaan doen, en daarna hebben we ze niet meer kunnen
bereiken. Corine en Hanneke gaven aan dat ze eerst aangifte wilden doen, de wantedposters hingen ook in het politiebureau.
Nadat ze even moesten wachten in de wachtruimte, werden ze daarna gearresteerd!! Nou dat kan toch niet de bedoeling zijn. ze
moesten lang wachten in een cel, en maar hopen dat de politie ze geloofde. Helaas was dat niet het geval, Jacob had waarschijnlijk
al aangifte gedaan, nog voordat wij dat konden doen. nadat ze erg lang daar moesten wachten werden ze in een busje gestopt om
naar de gevangenis door te sluizen. Gelukkig is de plaatselijke politie niet altijd even helder, en bij het tanken konden Corine en
Hanneke gelukkig wegrennen, en zijn ze snel richting het huisje gerend! Wij zijn megablij dat ze er weer zijn! Wel gaven ze aan
wat ongure types te hebben ontmoet en dat ze verhalen hoorden over een bandietenbende die deze week een feest wat er in de
buurt is willen gaan overvallen, we hopen maar dat dat ver van
ons huisje is. Nadat we allemaal een beetje zijn bijgekomen
en corvee hebben gedaan, hebben we een sluipspel gedaan,
om toch voor de zekerheid even te oefenen hoe we het beste
kunnen sluipen zonder gehoord te worden. Helaas bleken de
oren van Marianne echt beter dan verwacht en bleek het toch
moeilijker, maar we doen ons best. Hierna zijn we heerlijk
ons bed ingedoken met het idee om er een top nacht van te
maken. Maar hoe graag we dat ook wilden, helaas lukte dat
niet. Opeens werden we wakker gemaakt door de leiding,
de CT had ons getipt dat de politie voor het hek stond, dus
we moesten snel vluchten. Wij maakten ons klaar om weg te
gaan, in het huisje verscholen totdat het CT met de busjes voor
de deur stond. We zijn toen zo stil als we konden (wat echt
muisstil was) in de busjes gedoken en daar zo ver mogelijk in
elkaar gedoken gaan zitten zodat wij niet zichtbaar waren. Het
CT bracht ons een stuk verder weg, maar moesten toen met spoed ook ergens anders heen, wij konden iets verder het bos in, en
later gaf het CT ons via de walkie-talkie aan dat de kust veilig was maar dat zij ons niet konden komen halen, dus dat ze echt in de
overtuiging waren dat wij dat helemaal zelf konden vinden. We zijn dus ook lekker door het bos getrokken en na een aardige tocht
kwamen we gelukkig weer terug bij ons gebouw en gelukkig was er nergens meer politie te vinden. Na wat te drinken en een koekje
konden we dan toch heerlijk ons bed in, en hebben we heerlijk uitgeslapen. Vandaag hebben we een heerlijk rustige dag gehad.
In de ochtend was een een experiment, namelijk de kabouters hebben helemaal zelfstandig corvee gedaan! Na een paar kleine
aanwijzingen is alles zelf gelukt! Daarna hebben we onze bedden verschoven en weer een nieuwe indeling gemaakt. Ondertussen
was er een Zweeds ‘Wandel’ Spel klaargelegd en hebben de meiden allerlei vragen en opdrachten gedaan! Na een heerlijke lunch,
zijn we nog een levend stratego gaan doen, en daarna heerlijk douchen en klaarmaken voor de soos. Ondertussen was de leiding
hard bezig met pannenkoeken bakken en nu zijn we daar heerlijk van aan het genieten en Thijs is ook gezellig komen eten!

Wist je dat?
- tijdens het vluchtend ‘s avonds laat de kabouterleiding
gewoon nog tijd heeft voor een fotoshoot?
- dat ook een beetje lag aan het feit dat iedere leiding steeds
bedacht een andere foto te maken?
- Thijs donderdag bij ons pannenkoeken hebben gegeten?
- de kabouters erg benieuwd waren naar wat hij de hele week
aan het doen was op kamp?
- we hopen dat hij volgend jaar met ons mee gaat?
- onze douches van koud naar heet en weer terug gaan in een
tijd van 1 minuut?

Marije is jarig!

Hoiii, hier zijn de Welpen!
Gisteravond was het leuk en lekker in het restaurant: we kregen allemaal pizza! Wat een mooi Valentijnsfeest was dat. Toen we
terug waren en al lang in bed lagen, kwam de leiding binnenstormen, want er lag iets van Chris in het bos! Niet alle Welpjes werden
wakker, maar wie wel wakker was en durfde ging met de leiding mee het bos in.
Ze volgden een lichtjesspoor en vonden een hangmat met een zeiltje, met een
schermpje waarop twee camera’s te zien waren… zo hield hij dus de hele tijd ons
huisje in de gaten! Ook lagen daar allemaal spulletjes uit ons huisje, die hij kapot
had gemaakt! Onze paaseieren platgestampt, feestslingers gescheurd, ballonnen…
ook hingen hier weer post-its met allerlei observaties van onze jongens en leiding.
Super creepy! De leiding bedacht dat we het schermpje maar zwart moesten
maken met een marker, dan kon hij ons niet meer zien. Zo gezegd, zo gedaan:
slopen kunnen Welpen als geen ander! Toen we terugkwamen bij het huisje
dronken we nog lekkere chocolademelk en gingen we na even nakletsen heel snel
slapen. Vandaag vieren we een verjaardag en wel die van Marije! We zongen voor
haar, hadden cadeautjes en bakten taart. De schuilplaats van Chris hadden we
opgeruimd en we hebben een kampliedje over Chris gemaakt wat we heel hard
zongen. Na de wentelteefjes kregen we een gek audiofragment van Chris: hij zei
dat wij iets van hem gepakt hebben (zijn schuilplaats) en dat hij nu iets van ons
pakt. Huh, maar wat missen we dan? Na even nadenken en koppen tellen kwamen
we er achter dat we Marije miste! Haar telefoon stond ook uit en bij het CT waar ze
heen was, was ze niet aangekomen. We vonden daar haar armbandje die ze juist
voor haar verjaardag gekregen had in stukken op de grond en vlak daarbij een brief
dat hij Marije had ontvoerd en de bom zou laten ontploffen, onee!!! We hebben
alles afgezocht en afgeroepen, maar konden Marije niet vinden.
In zak en as zaten we op ons kampterrein, tot Marije toch ineens belde! Ze was ontsnapt van Chris en was een bos ingerend en
kon ons nu niet meer terugvinden. Wij kwamen haar redden! Met Marije weer in ons midden en de heerlijke kwarktaarten was
de dag toch weer een beetje goed! Nu gaan we, compleet gestyled in hippe outfits variërend van mega-hotdogs tot clowns en
glitterpakjes, op naar de Soos! Lekker dansen! En… de Welpen hebben de leiding overgehaald om een stukje kwarktaart te laten
liggen voor Chris, om de boel een beetje te verzoenen. Hoe lief is dat! Morgen laten we weten of hij het heeft gegeten!

Donderdag

Donderdag

kabouters eten pizza...
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Wist je dat?

vragen die je niet wilt
missen...

- Is water zelf ook nat?
- Wat moet je met muggen doen die je hebt doodgeslagen?
- Denk jij dat er aliens bestaan?
- Denk je dat als je melk over je hoofd gooit, dat je haar dan
wit wordt als je eerst bruin haar had.
- Waarom hebben we langere benen dan armen?
- Geloof je dat Reva sneller kan rennen dan een auto,
wanneer ze goed geslapen heeft?
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Verslagen stond ze erbij. “Het moet mijn accu zijn, kreunde ze vanuit het onderste van haar tenen. Hij is al een tijdje niet in de
garage geweest en dan krijg je dat soort kunsten. Ik had het nog zo gezegd”. In tegenstelling tot de andere grootgrutterverlaters liep ik op de scene af en vroeg ik wat er aan de hand was. “O dat kreng doet het niet meer en vanmorgen sloeg ie nog aan
zonder mankeren. Ik denk dat de accu leeg is want ik krijg zelfs geen kuchie”. “Zal ik eens even kijken” zei ik met mijn nul procent
verstand van auto’s. Ik kon de verleiding om deze niet onaantrekkelijke dame te helpen niet weerstaan en had plannen om mijn
accu met die van haar te verbinden om zo de boel weer aan de gang te krijgen. “Heb je een accukabel” vroeg ik. Ja, die moet in de
achterbak liggen. Zo’n ding met van die klemmen toch? Ik pakte het zetje uit de achterbak en verbond de klemmen van de ene
naar de andere accu. “Probeer maar te starten” zei ik. Ze deed haar
ding maar er kwam niet meer dan een tik die aangaf dat het in ieder
geval niet aan de accu lag. “Nou dat wordt fietsen hoor de komende
tijd”, probeerde ik vrolijk te zijn. “Ja, je wordt bedankt, die auto zit
vol met boodschappen en die moeten naar huis. Met mijn beste
“reddende riddergevoel” zei ik, zet de boodschappen maar bij mij
in het busje dan breng ik je wel even naar huis en kun je de garage
bellen om die auto verder te regelen. Mijn mede fourage officier
keek me aan met een blik van “waar begin je nou weer aan man,
we hebben nog meer te doen en helemaal geen tijd voor dit soort avonturen”. Maar de boodschappen stonden al in het busje en
we gingen onderweg. Naar Harderwijk graag, zei de dame in kwestie, een minuut of tien rijden. De reis verliep voorspoedig en de
dame vertelde ons dat ze Betty hete. Ook wij noemden onze naam en verder gebeurde er eigenlijk niks. Toen we de boodschappen
af hadden gegeven en de dame ons heel hartelijk had bedankt zaten we weer met z’n tweeën in het busje en gingen over tot de
orde van de dag, het bezorgen van de boodschappen bij de diverse onderdelen. Het kan raar lopen op zo’n dag maar we hadden er
al met al wel een goed gevoel bij.
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Zo’n ding met van die klemmen

Wist je dat?
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

- Het keihard regent?
- Diwaterstofmonoxide echt stom is?
- Hoewel; wel lekker verkoelend?
- De spooktocht echt mega goed gelukt is?
- Luna vet goed kan opmaken en schminken? (wil je
opgemaakt worden voor de Soos? €5,- en op 17.00 bij de
explo’s)
- Vere’s telefoon heeft gelogeerd bij de verkenners?
- Het lastig uit te leggen is, wat je aan het doen bent als
een dronken Peter Pan in een donker bos aan toevallige
passanten met een hond?
- Pim Pam Pet, Tygo ging gisteren met een tennisracket naar
bed?
- Tyra vandaag helaas weggaat?
- En we dat echt stom en jammer vinden?
- Susan het hardst kan boeren
- Dit door appels komt
- Anna leuk niest?
- ulien is vergeten dat Kaya bestond?
- Thijs is vergeten dat Isa bestond?
-iedereen in de derde persoon praat?
- Susan’s stem BETER is geworden in de loop van de week?

Spreuk van de dag:

“Je kunt alles
bereiken, maar
niet alles op
één dag”
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Explorers pakken volledig uit...

Hoi hoi
De woensdagavond dinsdag stond volledig in het teken van de spooktocht. Na maanden voorbereidingen en inspanning was het
eindelijk zover. In de middag is de voorverkenning al gedaan, en de route uitgezet. Na het eten was het tijd om volledig uit te
pakken. Alle kostuums werden uit de kast getrokken, en de grime
afdeling van de beste theaters leken er niks bij. Alle sprookjes lopen
over ons kampterrein. Na de 2de voorverkenning was het eindelijk
tijd. Stiekem slopen we langs de verkenners om onze plaats in te
nemen in het bos, en na een half uur wachten kwamen de eerste
groepjes bange kinderen voorbij. Ongeveer een uurtje verder was
het klaar, en was het allemaal gelukt. Met veel complimentjes in
onze zak gingen we richting bed. De volgende dag hebben we even
lekker uitgeslapen. Dit was ook wel nodig want het energie pijl was
tot 0 gezakt. Even lekker ontbijten en het eerste programma kon
beginnen. Het thema was verfen. Oa gingen we een verf estafette
doen, roulatie schilderijen maken en aan het einde een verf
gevechten. We zagen er niet uit. Na een uur te hebben geschrobt,
en een snelle lunch begon het 2de programma. Een klassieker uit de
scouting doos. Archery tag!!! Na veel heen en weer geschiet kwam
onze tygo als winnaar uit de bus. Helaas moesten we tussendoor
afscheid nemen van onze Tyra. Na dagen het stoer geprobeerd te
hebben met een gekneusde knie werd het teveel. Tijd om die knie
rust te geven en we hopen dat je er snel geen last meer van hebt ty!!!
Wij gaan dansen en sjansen op de SOOS. Tot morgen!!!!!!

Donderdag

Verkenners zijn nergens bang voor?
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Gisterenavond hebben de verkenners zelf pannenkoeken gebakken met hele mooie roze en groene kleurstof. Toch opvallend
dat de ene groep 1 pannenkoeken de neus heeft gegeten, en de rest meer met dezelfde ingrediënten…. Nog frappanter was
dat uit diezelfde groep een aantal kinderen een beetje misselijk was geworden van hun pannenkoekensoep… toeval? Omdat de
kampvermoeidheid toch wel een beetje begon toe te slaan, hebben we ’s avonds rustig aan gedaan. Wel moesten we voor de eerste
regendrup de tenten opgeruimd en waterdicht maken, wat nog een grotere klus bleek dan verwacht, zo staat er een boom in tent
4 en bleken enkele haringen niet in gebruik genomen. Maar, we zouden geen verkenners zijn, als we niet ondanks dit opruimen en
goed opzetten van het terrein, erin zouden slagen om 4 1/2 paar schoenen, 2 stripboeken, een zeeman onderbroek, 3 handdoeken,
4 sokken (een paar en twee losse) en een paar slippers te doen verzuipen. Voor Odin moesten de eerder gevonden feitjes nog
even gequized, wat gelukkig geweldig goed ging! Geen toorn van Odin voor ons deze keer en we weten nu van alles over vogels
en Noordse mythen. Over de dag is er veel in rijm geconverseerd, dat zijn de verkenners nog niet verleerd. Ookal keken andere
scouts daar gek van op, wij hadden de opdrachten van Thor nog vers in onze kop. Dan kon met het vallen van de schemering nu de
spooktocht eindelijk beginnen. Natuurlijk zijn onze boys super dapper en helemaaaal niet bang, maar werd er toch wat angstvallig
naar het begin van de route gekeken… De Explo’s hadden weer goed hun best gedaan en onze kids hebben het fantastisch gehad!
Vooral de tandenfee was doodeng! De mannen hebben
zich heel stoer gedragen omdat ze zich natuurlijk niet
konden laten kennen in aanwezigheid van de bange
gidsen. De verkenners zijn hierna snel naar bed gegaan,
maar vlak nadat de laatste kinderen dromenland
hadden bereikt, werden we opgeschud door veel gek
hard geluid, lichtflitsen en een hele luide boodschap van
‘de stem’. Omdat we wel heel moe en een beetje bang
waren (maar vooral omdat het regende) is niemand uit
zijn tent gekropen om te gaan kijken. Was het dan toch een droom? ’s Ochtends bleken wel alle tenten het gehoord te hebben en
zagen we niet 1 maar 2 nieuwe amuletten op het bord liggen! We hebben het zo te zien gisteren erg goed gedaan en hebben het
goed gemaakt met de goden. De volgende opdracht lag al weer voor ons klaar: wij moesten strijdkracht tonen en besloten dat
Archery Tag hier wel een hele goede beproeving voor zou zijn. Na een korte masterclass, brak de strijd los: in teams, individueel of
met een specifieke missie, er werd er flink op los geschoten. Gino had bij de tweede oefenpijl als eerste het target geraakt en ook
tijdens de spelen bleek hij een van de beste schutters. Rennen en spelen door de bossen heeft ons de afgelopen dagen toch wel erg
vies gemaakt en dat kunnen we niet gebruiken als we met de gidsen willen schuifelen vanavond op de SOOS dus zijn we allemaal
goed door de wasstraat gegaan, haartjes geborsteld, laatste paar schone sokken aan. Oh en heel veel knoflooksaus met shoarma/
falafel in de mondjes… Hoe dat is afgelopen op de SOOS leest u morgen!
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Vrijdag
verdacht figuur op de soos?

Vrijdag

Na de heerlijke pannenkoeken zijn we naar de soos gegaan, na nog een potje weerwolven. Op de soos hebben we heerlijk gedanst en
gesjanst met alle andere kinderen die mee waren op kamp. Op de Soos zagen we een verdacht figuur rondhangen, en toen we op hem letten
rende hij snel weg en liet hij geld uit zijn zakken vallen. Ook een deel van ons geld zat daarbij.
Gelukkig had de leiding de telefoon in hun hand en konden ze een deel filmen. We vonden het
toch te spannend om echt achter deze man aan te gaan, dus we zijn toen snel rondom het huisje
gelopen om te kijken of er iets aan de hand was, maar alles was gelukkig normaal zoals het
hoorde Toen we toen terug reden naar ons eigen gebouw nadat we helemaal uitgedanst waren,
zagen we dat er iemand bij ons gebouw stond en rondkeek. . We hebben toen het filmpje direct
ook doorgestuurd naar Jacob zodat hij ook echt kon zien dat wij het niet waren geweest! Daarna
zijn we toch lekker richting bed gegaan en heerlijk geslapen. Vanochtend moesten we na ons
ontbijt snel vertrekken, naar het klimbos! We hebben de hele ochtend heerlijk kunnen klimmen
tussen alle bomen door. Sommige parcours waren toch best lastig, maar iedereen heeft hard
zijn best gedaan! Bij terugkomst op het kampterrein konden we nog even spelen, helaas zat een
kampvuur er niet in, dus hebben we gewoon geluncht. Daarna kregen we nog een berichtje van
Jacob dat hij zijn aangifte heeft ingetrokken en dat het hem heel erg spijt dat hij dacht dat wij dat hebben gedaan, en dat hij ons toch heel
erg wilde bedanken. Het is een beetje mosterd na de maaltijd, maar fijn dat het nu goed is. Ook de politie belde met Corine en Hanneke
dat het ze spijt en dat ze niet meer verdacht zijn! Hierna moesten we helaas opruimen en konden we nog lekker vrij spelen. Helaas zit ons
kamp er op, we hebben het top gehad en hebben zin in het volgende!

Explorers spelen om de knikkers...
Lucien bedankt! Voor zo’n toffe locatie voor de Soos :) En natuurlijk nog heel erg gefeliciteerd :) Het was een gezellige soos! Elke explo
heeft (op zijn/haar/diens eigen manier) prachtige dans moves, al zeggen we het zelf ;) Eenmaal terug op het terrein was het tijd om de
knikkers weer in te zetten: in de groepspot of in je eigen portemonnee… Je mag
het strategisch spelen (lees: voor jezelf kiezen in plaats van de groep) maar het
verschilt per persoon hoe “vies” ze het spelen. Om 00.00 was het een bijzonder
moment: Thijs is 18 geworden vandaag! We hebben gezongen, gebeld met het
thuisfront en er was een magische cadeau-overdracht door de telefoon heen.
Thijs’ ouders trakteerden hem en ons op… KARTEN!!! Sommigen hadden dat
al eens gedaan, anderen nog nooit. Het was super tof om zo keihard over de
baan te sjezen. Het eerste rondje was van Thijs, het tweede rondje kwam uit
onze zelfverdiende explo-pot. Heel cool! Wisten jullie trouwens dat karten
echt hard werken is? Spierpijn… In de middag hebben we het Grote Eindspel
gedaan. Het leek er even op dat we geen Echte Winnaar zouden hebben, maar uiteindelijk is er toch iemand met de Hoofdprijs naar huis
gegaan. En wat is een betere prijs dan een gigantische knikker van een decimeter (!!) breed? Vrijdag is natuurlijk ook de dag van alles
opruimen en van langzaamaan afscheid nemen van degenen die weg gaan na dit jaar. We hebben een heerlijk kamp gehad met een hecht,
gezellig, behulpzaam en dolkomisch groepie. Stuk voor stuk mooie mensen :) Dank voor alles!
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- Pien haar ogen soms groter zijn dan haar maag?
- Milly goed de aandacht van alle kabouters kan trekken?
- Reva heel stoer vooraan liep bij de dropping?
- Nina echtr kabouter is hoe zij voor alle andere kabouters zorgt?
- Fee het corvee heel erg leuk vind?
- Josephine de hele dag radslagen aan het maken is?
- Chloe als jong kind startte op kamp, maar weg gaat als tiener?
- Olivia hoewel het haar eerste kamp is, haar bed het netst van
allemaal is?
- Rosa de dropping niet zo spannend vond, maar gewoon heel
graag naar bed wilde?
- Robin en Alisa team blauw zijn?
- Isabel tijdens de tocht steeds precies wist waar we heen moeten
en supergoed kaart kan lezen?
- Quin erg goed kan badmintonnen?
- Sanne als eerste aan thijs vroeg wat hij eigenlijk deed op kamp?

Gisteravond was het natuurlijk na afloop van de disco nog lang
onrustig op het terrein. Inmiddels hebben we een begin gemaakt
met inpakken en opruimen: de CT trailer werd ’s avonds al
goeddeels leeggehaald en na aankomst van Jan de chauffeur
is deze, met behoorlijk wat moeite, naar het parkeerterrein
getrokken. Gelukkig was het droog weer, en hoewel het heel wat
zweetdruppeltjes koste is het toch gelukt. Ook Jan en Annelinde
zijn weer gearriveerd en pakken nog een graantje zomerkamp
mee. Het CT mocht om 09.00uur eerst naar Zeewolde met de
explo’s die daar gingen karten. Terugrijden had niet zoveel zin,
want dan konden we gelijk na aankomst op het CT weer vertrekken
om ze op te halen. Daarnaast moesten we de kabouters nog naar
een klimbos brengen bij het Jachthuis in Ermelo en mochten
we nog even op en neer naar Wezep om de Archery Tag spullen
terug te brengen: pijl en boog , waarbij de pijlen zijn voorzien
van zachte foam punten. Daar hebben een aantal speltakken
zich kostelijk mee vermaakt. En natuurlijk gaat ook het gewone
werk door: fourageren voor alle laatste avond-maaltijden en voor
het ontbijtpakketje morgenochtend vroeg. Ondertussen zijn we
nog hard aan het opruimen en aan het inladen. De vrachtwagen
mag alweer langzaam vol, de fietsen op de aanhanger, de
pionierbalken in de CT trailer enz enz. Een afsluitend kampvuur
bij de speltakken, een laatste glaasje en vroeg naar bed, want
zaterdag wordt een lange dag

Vrijdag

Vrijdag
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CT ruimt op!
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Wist je dat?

Maak kennis met Scouting Oost 1 tijdens de
open dag met allerlei gratis activiteiten!

We gaan er over na denken?

Kruislaan 224, Amsterdam
www.scoutingoost1.nl
De activiteiten zijn geschikt voor
kinderen van 4 tot 14 jaar. Kinderen
moeten onder begeleiding van een
volwassene zijn.
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Er is mij (Julien) iets merkwaardigs opgevallen de laatste jaren. De vlag hijsen is al een jaarlijkse traditie in onze scouting
gemeenschap. Aan het begin van de zomerkamp wordt er een uiterst geweldige speech gehouden door onze Ed. Na het praatje
worden er dan mensen opgeroepen om de vlag te hijsen om het begin van het kamp aan te kondigen.
Alleen gaat er hier iets fout. Hoewel ik al tien jaar lang mee ga, ben ik nog nooit eruit gehaald om
de vlag te hijsen. Dit zou wel moeten. Vandaar deze brief om mijn argumenten te beredeneren.
Zoals ik al zei ben ik al jaren lid en een cruciale schakel in onze ketting. In de 10 jaren
heb ik me altijd ingezet om de scouting zo efficiënt en gezellig mogelijk te houden.
We zouden onze voornaamste leden moeten respecteren en hun de vlag laten hijsen.
Bovendien ben ik al meerdere keren op kamp jarig geweest en niet gekozen. Als
welpje verlangde ik om die vlag te hijsen maar dit gebeurde niet. Met tranen
heb ik die kampen moeten volbrengen. Volgend jaar zal ik weer jarig zijn (hint).
Al met al zouden we volgend jaar mij moeten selecteren als vlaghijser volgend jaar. Ik ben de
ideale kandidaat. Een welbetrokken, jarige en in zijn laatste jaar als lid zittende potentiële vlaghijser.
alvast bedankt, Julien William Beaumont
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Gisterenavond bestond enkel uit dansen en sjansen; de dansvloer
werd druk bezocht door de Gidsen. Toch was er ook vaak tijd om
even te kijken hoe de rest danste met een drankje in de hand. Of
er in dat feestkabaal ook nog prille romances zijn ontstaan moet
je maar aan de Gidsen zelf vragen… In ieder geval was het een
topavond, dus Lucien, bedankt! We kregen het ook eindelijk voor
elkaar om de laatste hints te combineren en de ziektes, klachten
en preventiemaatregelen bij elkaar te SHOeken. Daarom gaf de
leiding vanochtend een persconferentie! De wereldkaart klaarde
op, het was ons gelukt de vijf zeer besmettelijke ziektes in te
dammen en zelfs uit
te roeien. MedischWe te n s c h a p p e l i j kDirecteur-Generaal
Scouts
Health
Organisation Lola van
Vollenhoven heeft ons
zelfs persoonlijk via de
leiding. Daarna was het
nog tijd om een potje
archery tag te spelen,
maar al snel moest
het kampterrein weer
afgebroken
worden.
Altijd gek om een kampterrein weer SHO leeg te zien, maar in
ieder geval zitten alle tenten nu weer op de karren, behalve de
partytent. Daar slapen we vannacht nog met z’n allen in, voor we
alweer naar huis moeten. Bedankt aan alle Gidsen, leiding, het CT,
de ouders en natuurlijk de SHO voor dit geweldige kamp en tot
volgend jaar!

Spreuk van de dag:

Wist je dat?

- Thijs vandaag 18 is en dit kamp duidelijk als een volwassene
verlaat?
- Julien een leuke schrijfstijl heeft?
- Jasmijn even twee boeken leest in één kampweek?
- Anna een origineel verhaal had verzonnen voor de spooktocht?
- Luna ervan houdt om gezichten te versieren (ofwel met make
up, ofwel met verf)?
- Vere er stiekem heel mooi uitzag tijdens de spooktocht?
- Tygo onze master chef van verse friet is?
- Kaya tinkerbel vleugels van een pizzadoos had?
- Ayla heel veel moeite en voorbereiding in de Spooktocht heeft
gestoken, tot een zelfgemaakte haak aan toe?
- Tyra een hilarische Rapunzel was, vooral door de grove
scheldwoorden die je toch niet zou verwxhtrn bij een prinses?
- Marcello ontzettend goed kan dansen?
- Isa zowel de luie puber, als de opvoedende mama (“en wat zeg je
dan, Tygo?”), als de zorgzame oma van de groep is?
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Een feest zonder geluidsoverlast? Het is niet helemaal gelukt
maar dankzij WE LOVE SILENT DISCO hadden we de beschikking
over 120 hoofdtelefoons incl alle benodigde apparatuur om
een top disco te organiseren. Coen en Marijn Bedankt! Mocht u
overwegen om een feest te geven en tegelijkertijd uw buren te
vriend te houden? Dan is dit je kans! bel: 06-83926297

“Met beide
benen op de
grond, kom
je geen stap
verder”

Nog ééntje
dan...
Tja, het zit er bijna op. Zomerkamp 2022 is morgen verleden
tijd en voor uw columnist van de afgelopen zevenentwintig
jaren is het gelijk het einde van een periode van erg veel plezier
en vriendschappen die eerstkomende jaren vast en zeker zal
blijven bestaan. Mijn column van vandaag is er een die mij uit
het hart gegrepen is en staat vol met waarheden en deze keer
geen verhaaltjes. Met mijn vijfenzeventig jaren werd ik tijdens de
lunch vooral verrast door de dame van de bediening. Drieënzestig
jaren was de schatting van mijn leeftijd. De schat. Ik moest er
bijna van blozen. Dat Lucien geschat werd op drieënzestig was
nog een mooie meepakker en mijn dag kon nauwelijks nog stuk.

Vrijdag

Vrijdag

Goedemiddag!
Hier het laatste nieuws van de Welpen. Gisteravond werd er heel fijn gedanst op de Soos! Het was een Silent Disco, dus we konden op
maar liefst 3 verschillende muziekkanalen swingen. We(lpen) love Silent Disco! Dit was een zeer geslaagd feestje en volgens ons is er ook
wel met menig Kabouter een beetje geflirt. Toen we terugkwamen bij het huisje had Chris een hapje van de taart genomen! We waren
heel benieuwd of we morgen (vandaag dus) nog iets van Chris zouden horen. In ieder geval laten we niemand meer alleen ergens heen
gaan. We konden gelukkig lekker slapen. Op naar de laatste volle dag! Vandaag werden we wakker op Kerstochtend, want we vieren
kerst! Kerstliedjes werden opgezet en we zongen gezellig mee. Het was nog onheilspellend stil van Chris zijn kant. We deden een leuk
Kerstganzenbordspel en nog een Feestafette die we gisteren niet deden door de regen. Ja! We hadden een filmpje van Chris! We hielden
ons vast voor hoe boos hij weer zou zijn, maar het was alles behalve dat… Chris heeft spijt! Hij zei jammerend dat hij de hele tijd zo lelijk
tegen ons had gedaan, maar dat hij ons niet stuk kan krijgen… zelfs wanneer hij op haar verjaardag Marije ontvoert zijn we daarna nog
blij aan het dansen. En dan ook nog zo’n lief stukje taart neerzetten!
Hij is dan wel lactose-intolerant, maar hij vond het zo’n lief gebaar en
wij hadden hem laten zien dat feestdagen inderdaad altijd een feestje
zijn! Hij had alleen wel een probleem… de bom is al in werking gezet
en zal vanmiddag 18.00 uur afgaan! Wij kunnen hem nog stoppen: we
moeten het gevonden kistje met het cijferslot openmaken met zijn
geboortedatum, de bom vinden en ontmantelen! Daar zat een tocht
in en een briefje met morse-code, waar “blauw wit” op stond. De tocht
leidde naar een hoge toren, en daar lag de bom! Na lang wikken en wegen knipten we het blauwe en het witte draadje door, en ja! De
bom stopte. Wat een opluchting! Wij hebben Harderwijk, de rest van Nederland en alle feestdagen gered. Hoera! Tijd voor een feestje!
Vanavond hebben we een kerstsmultafel en een bonte avond… dat moet wel gezellig worden. Wat een topkamp! En of we ooit nog iets
van Chris horen? We hopen vooral dat hij de huisregels iets minder streng maakt en langzaamaan weer wat van de feestdagen kan gaan
genieten. Lieve groetjes! De Welpen

persconferentie bij de
Gidsen:
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We(lpen) love silent disco

Overigens gaf Lucien aan dat het hem een zorg was maar een
teleurgestelde blik was toch het resultaat. Later kwam de dame
er op terug en zei dat ze een slechte inschatter was. Mijn zorg was
het toen allang niet meer. Het was een van de vele leuke zaken die
ik in de afgelopen 27 jaar heb meegemaakt. Al die jaren met Huub
en Lucien maar verder met Jeroen met Alex met Bennie Burgers
en niet in de laatste plaats met Rik en Dave. Ongelooflijk veel werk
hebben we verzet maar ook ongelofelijk veel gelachen, ja echt
ongelofelijk veel. Ik dank al mijn mede CT-ers voor al die topjaren
binnen de zomerkampen waar ik bij was. Ik wens de CT’s van de
komende jaren net zoveel plezier als er plezier was in de afgelopen
jaren en hoop jullie allemaal nog regelmatig te zien.
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grijzer, hij werd wat zwaarder, hij werd iets trager, en hij
moet wat vaker plassen. Maar voor de rest is ie natuurlijk
nog steeds Jaap. Of Japie. Of Japie-joooh. Niet voor niets is
z’n favoriete serie “Toen was geluk nog heel gewoon” over
de Rotterdamse Jaap Kooiman, gespeeld door Gerard Cox.
Die steevast aangesproken wordt met “Japie-joooh” Ooit
hebben we overwogen om het CT op te splitsen en een aparte
boodschappenbezorgdienst op te zetten onder de naam
“Jappie “. Een vlugge schatting leert dat Jaap gedurende die
26 jaar zo’n 4.350 kratten/dozen aan fourage heeft versjouwd,
ca 1972 boodschappenkarren heeft gevuld, 7460 broden
heeft ingeslagen, 520 potten pindakaas heeft afgerekend,
400 pleisters heeft geplakt, 263 blaren heeft geprikt en
een ontelbaar aantal flessen Beerenburger heeft helpen
soldaat maken. Het liefst onder het genot van een klein
sigaartje. En dan vooral slap discussiëren met Lucien over
de toestand in de wereld, in Nederland, in Amsterdam, de
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politiek, de gemeenteraad, het kabinet, de NATO, de VN,
Rusland, Amerika, China. En dan vooral de plaatselijk chinees
natuurlijk…. Fameus zijn z’n rommel-eieren elke ochtend:
gebakken op de bakplaat, ze zien d’r niet uit, maar ze
smaken fenomenaal. Vooral dankzij Jaap z’n aanwezigheid.
Of wat dacht je van het kaas-plankje, de bitterballen en
de vlammetjes in de late avond-uurtjes? We kunnen er
nooit genoeg van krijgen. En altijd ad-rem. Razendsnel,
vlijmscherp, loeihard. Denk maar niet dat die bijdehandjes
Rik of Dave een kans maken tegen de messcherpe en
vileine tegenwerpingen van Jaap. Hij maakt gehakt van ze.
Om ze daarna weer stuk te knuffelen. Legendarisch is z’n
uitspraak : “Sooodemieter op…!” Het hoedje, de spencer,
de korte broek, het vest-met-zakken. Jaap is inmiddels een
stijl-icoon. En zelfs na 26 jaar kan hij nog speltakken door
elkaar husselen: “we gaan nu
toch naar de kabouters? Eh
de Gidsen, toch? Oh nee de
Explo’s ! Tuurlijk!” Toen Jaap
voor het eerst met het CT
meeging, waren er nog Rowans
en Sherpa’s ! We gingen met
twee busjes. Alle bagage ging
in een vrachtwagen die half zo
groot was als waar we nu mee
rijden. Het CT had onderdak in
een of ander gebouwtje, een
kantine of een boerenschuur.
Of een soort museum: bij opa
in Alphen. Er waren nog geen
mobieltjes: alleen het CT kon,
dankzij de mobilofoons, snel
communiceren. Een speltak in
het bos was totaal afgesloten
van de buitenwereld. Tenzij Huub een kilometerslange kabel
had gelegd door het terrein en langs de spoorlijn voor een
veldtelefoon…. Maar ook toen al wist Jaap in de supermarkten
de harten van de cassieres te stelen. Betalen ging contant.
En och hemel: was ie toch een keer z;n schoudertas met alle
poen kwijt! Benauwde momenten. En of ie nu met z’n busje
door het muurtje van de chinees reed of dat ie verdwaald
was, het werd altijd weer opgelost. Wat hebben we in die
26 jaar ongelooflijk veel en hard gelachen. Doen we dit jaar
weer. Dank Jaap, heel veel dank. Voor alles. Elk kamp was een
feest. Het zal anders zijn volgend jaar. Heel anders. Want we
gaan je gebrom, je gesnurk, je gestuntel, je hulp, je advies,
je oplossingen en vooral je aanwezigheid missen. Heel erg
missen. Maar we keep in touch ! We’ll meet again! En met
m’n hoofd een schuin bietje omhoog, zong ik mijn lied…
Veur hem… Veur hem!!!

Vrijdag

Vrijdag

We wisten natuurlijk allemaal dat het eens te gebeuren
stond… Na 27 jaar (!) mee te zijn gegaan opzomerkamp is
dit toch echt de laatste keer voor Jaap. Terwijl ik dit opschrijf
branden de tranen in m’n ogen en slik ik een brok weg.
Maar met inmiddels 75 jaar op de teller, is het welletjes.
Wat was Jaap nog een jonge vent toen hij voor het eerst
meeging in 1996. We hebben de kampkranten er nog eens
op nageslagen…. Jaap werd in al die jaren een instituut. Een
vraagbaak. Een eminence-gris. Moeiteloos wist hij al die
jaren razendsnel te schakelen tussen al z’n talenten: EHBOarts, sport-masseur, kok, columnist, voedingsdeskundige,
boodschappen-haler, procuratie-houder, kampgeldbewaarder, EHBO-tassenvuller, pleisterplakker, blarenprikker,
tekenplukker, troostschouder, busjeschauffeur, schadeexpert en wat nog niet meer. In die 26 jaar werd hij wat
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Naar de bliksem:
De soos was een SILENT DISCO, zooooo leuk! Tegelijk naar Abba,
Frozen en Snelle luisteren, wat wil een verkenner nog meer? Na
de soos op Thorterdag kregen wij weer een audiobericht waarin
wij hoorden dat we naar de plek waar de bliksem inslaat moesten
komen en na even puzzelen waar dat dan zou zijn, vonden we
een volgend Amulet! Nu zijn we er echt biijjjjjna, Valhalla! Op
vrijdag leerden we echter van een groep die eerder in dit spel
beland is, dat we ABSOLUUT het spel niet moeten uitspelen: ons
beloofde feestje is een leugen, en als we er niet in slagen om het
eerste amulet los te krijgen van het spelbord en te vernietigen,
keren we misschien helemaal niet terug naar onze lieve ouders
die ons zo missen!
Dat laatste Amulet
van Freya moeten we
dus niet verdienen.
Samen hebben we
een plan gemaakt om
het amulet voorgoed
te vernietigen en de
vloek te stoppen.
We denken dat het
gelukt is, maar voor
het geval we morgen
niet meer wakker
worden, moeten we er
maar de aller leukste/
coolste/gezelligste
kampdag ooit van
maken! Vandaag is het
natuurlijk restjesdag
dus als ontbijt kozen een aantal verkenners (we zullen geen
namen noemen) voor boterhammen met ham en kaneel, ei met
suikerklontjes en komkommer met pindakaas…. BAHHH! Als
er een ding is dat de verkenners goed kunnen, is het opruimen,
dus ons terrein was dus ook binnen no time afgebroken zodat
we morgen langer kunnen uitslapen. We liggen nu wel erg dicht
bij de andere kinderen, dus overlopen is ons wel erg makkelijk
gemaakt… Gelukkig zijn wij goed opgevoed en zijn we na een
gezellige BBQ met de kamperende speltakken heel netjes op
tijd gaan slapen. Morgen gaan we nog lekker schoonweken in
het zwembad voor het alweer tijd is om terug te keren naar het
thuisfront. Tot volgend jaar allemaal, we hebben genoten!

Lara zwaait af
Onze Lara stopt als leiding.
Een groot gemis voor de
club en stiekem hopen we
Lara toch blijven te zien
op de Kruislaan. Namens
alle kinderen en leiding
kunnen we alleen maar
dank je wel zeggen en een
diepe buiging
maken!
Ongetwijfeld blijven haar
zien op de Kruislaan en
hopen we stiekem dat haar
kleine Jens zodra het kan
zich in laat schrijven.

Paaltje...

Om de CT-trailer van z’n plek te krijgen was er een kleine
aanpassing nodig in het bos. De trailer kon anders de draai niet
maken op het smalle bospad (Of was het nou bosweg niet te
verwarren met wegbos). Een grote zware biels moest even uit
de grond en volgens Dave was het een makkie. De foto spreekt
boekdelen. Dave was vooral geschrokken van de oer krachten van
Jaap. Met z’n 75 jaren oud, is ie nog steeds loei en loei sterk.

Op vertoon van de
kampkrant krijg je 20%
korting.
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Zaterdag
Het zit er nu echt op!
Gisteravond hebben we nog hard moeten werken: er was al veel afgebroken en dus kon er al veel in de vrachtwagen. Vanmorgen waren we
vroeg uit de veren, hebben we van een snelle uitsmijter genoten ( voor de laatste keer van Jaap) waarna we begonnen met het weghalen van
containers van de terreinen naar de vrachtwagen. Jaap ruimt het gebouwtje op waar hij heeft gekookt en geslapen, terwijl de aanhanger
vol wordt geladen met fietsen. Om 10.00 uur vertrok iedereen met de touringcarbussen naar het zwembad, waar we vanzelfsprekend
heerlijk schoonspoelden en een lekker patatje kregen. En dan weer op weg naar Amsterdam, na een heerlijke week zomerkamp! We
hebben genoten ! En wat zullen we weer lekker slapen in ons eigen bedje…

Jan bedankt!
Jan, onze man uit Opmeer. U weet wel de chauffeur van NEBIG.
Rijdt nu alweer enkele jaren de hele Scouting karavaan naar elk
stuk bos waar ze nu weer heen denken te gaan. Vakkundig zoals
hij is stuurt hij langs elke obstakels die je zo in het bos tegen kan
komen. Engelen geduld heeft deze man. Volgend jaar hopen we
dat ie er weer bij is.

Op donderdagmiddag kwam de vuilniswagen om de container
weg te halen. Maar ja: deze chauffeur is natuurlijk niet van het
niveau van onze eigen Jan. Volgens eigen zeggen kon hij echt, echt
niet bij de container komen. Dus we hebben met de hand maar
een deel van de vuilnis in de vuilniswagen gegooid. Tja: we weten
zeker dat als onze eigen Jan die vuilniswagen had bestuurd, hij de
container gewoon had aangehaakt!

Na de vakantie...
Welpen: 		
Kabouters:
Gidsen: 		
Verkenners:
Scouts :		
Explorers:

dinsdag 30 augustus 18:45 uur
donderdag 01 september 18.45 uur
woensdag 31 augustus 19.00 uur
dinsdag 30 augustus 19.00 uur
donderdag 01 september 19.00 uur
woensdag 31 augustus 19.00 uur

Het stond al even in de planning, maar nu gaat het er echt van
komen. Het groepsweekend van Scouting Oost 1. Niet alleen voor
onze leden, maar ook voor ouders, broertjes, zusjes en voor wie er
maar mee wil. Na de zomervakantie komt hier meer informatie
over beschikbaar. Mar zet de datum maar vast in je agenda en zorg
dat je er bij bent van 14 t/m 16 april 2023.

Zaterdag

Vies klusje...

Groepsweekend

Waar gaan we volgend
jaar eigenlijk heen?
Het duurt nog een jaar, en das lang. Maar we zijn nu al bezig met
het zomerkamp van 2023. Waar we heen gaan houden we nog
even voor ons. Zoals onze Huub meestal zegt kan alles altijd nog
veranderen. Behalve de datum. Zet m vast, ga niet op vakantie en
zorg dat je er bij bent.. vanaf 22 juli t/m 29 juli 2023. Hieronder
een kleine hint. denk je het te weten en wil je een gokje wagen?
mil naar het bekende adres (windetip@scoutingoost1.nl) en
maak kans op gigantische prijzen.
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