
 

ZATERDAG 18 JULI 2015 
DAG 1  

Toen de iedereen er was, liet de leiding ons eerst een 

rondje lopen... Toen gingen we in de auto en hebben we 

2,5 uur gereden. Weet je wel hoeveel feitjes Harold heeft 

opgenoemd in de auto pff (zijn computerlokaal is altijd 

22 graden, zijn buurman is aan het verbouwen en daar 

wilde hij graag bij zijn en de laatste week van de 

zomervakantie ging hij naar kombijn(???)wedstrijden.) 

Na de lunch mochten we onze hikerugzak pakken en 

gingen we een gps tocht doen (ook al had Renske 

beloofd dat Anna en ik niet zouden hoeven te hiken). Er 

waren twee groepjes, de meiden en de jongens.  

 

 

Heel vroeg ff bakkie doen bij rob, Renske moest koffie 

zetten rob was nog zooi aan het verzamelen. Snel naar 

het Biemanplein het was ineens al 9.00u. Daar stonden 

gespannen kinderen met hun papas en mama's'te 

wachten. Er werd natuurlijk een foto gemaakt afscheid 

genomen en het zomerkamp kon beginnen! 

Erik ontmoette een paar hele leuke belgische meiden 

tijdens het eerste deel :). De jongens waren een beetje 

fout gelopen en kwamen bij de snelweg uit. Toen ze 

terug liepen kwamen ze Frans en Renske tegen en 

mochten ze hun hikespullen in de auto doen, omdat ze 

zo ver fout gelopen waren. Ondertussen hadden de 

meiden de tenten al opgezet, want die waren natuurlijk 

niet fout gelopen en zaten al heeeel lang te wachten. 

Toen de jongens ook EINDELIJK er waren gingen we 

lekker barbecueën. En nu gaan we lekker bij het vuur 

zitten! 

 

 

 

Door de geweldige Maik & de fantastische Tine 

 

 

 

De kinders met een strippen tocht een rondje rond de 

kek, ouder inlichten over de bestemming en je zult het 

niet geloven rond de kerk liepen ze al fout! Weer terug 

op het plein allemaal de auto in en gaan. Onderweg in 

sommige auto's zombi's over hyper actieve kinders. 

 

EN DE LAATSTE WEEK VAN DE 

ZOMERVAKANTIE GING HIJ NAAR 

KOMBIJN(???)WEDSTRIJDEN 
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KAMPKRANT ZOMERKAMP 2015 

HOE DE LEIDING DEZE DAG ZAG 
 



Na 2,5 uur gestopt voor de lunch en toen kon de hike 

beginnen! GPS inspannen beetje uitleg en gaan! Leiding 

naar de camping terrein checken en op naar de post. 

Wonder boven wonder kwam de eerste groep de 

JONGENS tegelijk met ons daar a. grote verhalen over 

Belgische meisjes en toen werd al snel duidelijk dat te 

kleine schoenen, niet gestrikte schoenen zorgt voor 

BLAREN! Zuster Renske fixt de kinders ff, leert ze 

schoenen strikken en e kunnen door. 

De meiden volgenden na aan paar minuten en zagen er 

beter uit, zeurde niet maar durfde niet goed om water te 

vragen. Na aansporing gingen de heldinnen toch water 

scoren en viel het allemaal wel mee. 

Ondertussen activiteiten regelen, kampeerplaats fixen en 

boodschappen doen. Meiden waren al lang terug en 

hadden alle testen gezet toen Renske en Frans onderweg 

per ongeluk gestrande scouts tegenkwamen. In paniek 

omdat het nummer het niet deed! Ff op weg geholpen 

en tassen meegenomen (was toch wel heet) kwamen ze 

na 45 min heel aan op de camping binnen 5 min in de 

rivier en lekker chillen en afkoelen. 

Geert-Jan was aangesloten bij de staf om te komen 

BBQ-en, had een super coole BBQ bij wie we later 

gebruikte als vuurplaats. Het was al snel laat ze hebben 

''de moeilijke T puzzel'' op proberen te lossen. Brein 

Bart zag het de leden kwamen er niet uit. Daarna 

probeerde Frans het ook nog even met moeite en een 

beetje hulp lukte het. Mark gooide daarna na 2 min 

handdoek al in de ring en liep stil weg van de puzzel 

(BAAS). 

Scouts konden naar bed was al snel laat en Explorers 

hebben nog gezellig bij het vuur mee zitten kletsen. Het 

was nog lang gezellig! 

 

De leidinks! 

 

 

 

 

 

ZONDAG 19 JULI 2015 
DAG 2 

s'Ochtends vroeg werden we wakker gemaakt door de 

leiding (toevoeging: het had heeeeel hard geregend, de 

kinders lagen in de nieuwe tenten, staf in een oude. Die 

was helemaal lek heel veel spullen nat, ons afdak had 

ook lekken de patrouille kisten stonden vol met 10cm 

water) en gingen we ontbijten. Na het ontbijt gingen we 

met de auto naar een parkeerplaats bij de bossen. Dat 

was het startpunt van de geocash. We werden in 

groepjes verdeeld en moesten de gps instellen, helaas 

liepen we al na ongeveer honderd meter met alle 

groepjes bij elkaar We moesten eerst naar post 1 (door 

weilanden en dichtbegroeide bossen klimmend) We 

kwamen aan op een pad (als je dat wel een pad kunt 

noemen want het was net zo dicht begroeid met 

brandnetels en dat soort planten als de rest van het bos). 

Daar moesten we drie groene cijfers vinden , het duurde 

heel lang voordat we die gevonden hadden, maar dat we 

hadden ze uiteindelijk wel dankzij Harold. Toen 

moesten we naar post 2 via een hele steile helling en 

daar ook nummers vinden, maar dat lukte niet. Daarna 

moesten we via post 3 naar post 4 en dan ook nog 

nummers vinden. Met die cijfers kon je dan de 

coördinaten van post 5 vormen, maar omdat wij alleen 

de cijfers op post 1 gevonden hadden zijn we daar nooit 

aangekomen. Toen hebben we even pauze gehouden op 

post 4 en zijn we uiteindelijk (toen we honger en dorst 

kregen, wat vrij snel was) maar weer terug gelopen naar 

het startpunt. Het leek makkelijker dan gedacht om daar 

terug te komen, want we moesten door drie 

verschillende weilanden, slootje springen en een pad 

banen door de brandnetels en bramen. Moe en hongerig 

kwamen we er uiteindelijk aan, waar we de leiding 

vonden. Die waren natuurlijk helemaal teleurgesteld, 

omdat we alweer gefaald hadden en er bovendien veel 

WE ZIJN ER DAN OOK 

ACHTERGEKOMEN DAT MARK ONZE 

BESTE SCOUT IS 



langer overgedaan hadden dan ze hadden ingeschat. We 

gingen meteen eten want het was al half vier en we 

hadden onze lunch gemist. Toen het begon te regenen 

zijn we snel met de auto's teruggereden naar het 

kampterrein en zijn we daar verder gaan eten. S'avonds 

aten we macaroni gemaakt door Anna en Maik, (Rob). 

We speelden daarna nog een avond spel (toevoeging; 

super vet gaaf stoer ren je helemaal te pletter spel), met 

allemaal vragen en weetjes over dieren, want een echte 

scout weet natuurlijk alles over de natuur! We zijn er 

dan ook achtergekomen dat Mark onze beste scout is, 

want hij had het gewonnen. Daarna gingen we nog een 

competitie gevolleyballen. We hadden drie super teams, 

het eerste team was die van de scouts, het tweede team 

was die van de leiding en het derde team en natuurlijk 

verreweg de beste was natuurlijk die van de explorers en 

onze toekomstige explorers Stan, Mark en Danny. Eerst 

deden we een paar wedstrijdjes waarbij de winnaar 

mocht blijven staan en de verliezer moest wisselen Het 

was de eerste 3 wedstrijdjes helemaal niks daarna gingen 

er af en toe ballen over het net. Daarna kon je minuten 

winnen, zodat je later naar bed mocht (woeehooeeeee), 

MAAR je kon ook minuten verliezen en eerder naar bed 

moeten :( Helaas liep dit helemaal in de soep en gingen 

we maar iets anders doen. We gingen allemaal op een 

rijtje staan voor het net en als je iets fout deed was je af 

en moest je uit het veld. Na een spannende competitie 

bleven ik (Tine) en Rob over. Voor de grote finale werd 

het een serieuzere wedstrijd, we gingen helemaal tot de 

drie punten :O. Na een spannende eindstand van 3-2 

was de wedstrijd besloten en had Tine gewonnen 

(duhuh) Het was al weer laat en het was tijd om de 

matjes op te gaan zoeken! 

 

Groetjes Anna V, Mark en Tine 

MAANDAG 20 JULI 2015 
DAG 3  

We werden vroeg wakker gemaakt door de leiding. We 

moesten zo snel mogelijk zijn dus snel ontbijten en 

gaan. Eenmaal in de auto gingen we richting de grotten. 

De trein stond er maar we vergaten in te stappen we 

moesten dus nog een half uur wachten. Na een half uur 

gingen we wel in de trein, na een super vette treinreis 

kwamen we op een perronnetje aan. Er waren twee 

rijen, een voor een Nederlandse rondleiding en de ander 

een Franse,  we gingen natuurlijk in de Nederlandse rij 

staan. Daarna gingen we met een vrouw de grotten in, 

voor een wandeling van twee kilometer onder de grond. 

In de grotten was het erg koud maar wel heel erg mooi. 

In het midden van de grot stroomde een rivier, de 

Lesse. We liepen eerst door wat kleine gangen, we zaten 

80 meter onder de grond. We liepen verder en kwamen 

terecht in een grote zaal die 150 meter diep onder de 

grond lag. Hij was ontstaan door het instorten van het 

plafond van een kleinere ruimte en al het puin werd 

afgevoerd door het riviertje. Toen we nog iets verder 

liepen kwamen we in de buurt van de rivier. Onze gids 

vertelde dat, als het erg slecht weer is je niet altijd door 

dit gedeelte van de grot kon, omdat het dan onderwater 

stond. Dat was nu niet het geval, dus hoefden we niet 

om te keren. Ze zei wel dat we goed op het pad moesten 

blijven, want er lag allemaal modder langs het pad en als 

je erin ging staan liep je risico je schoen te verliezen. 

Natuurlijk zijn er mensen zoals Stan die de verleiding 

hun voet toch even in de modder te duwen niet kunnen 

weerstaan, maar gelukkig is hij z'n schoenen niet 

verloren. Even later hadden we een leuke lichtshow, ze 

hadden verschillende lichten die om de beurt de mooie 

delen van de grot verlichten.  Uiteindelijk kwamen we 

bij de uitgang van de grot. Vroeger gingen de mensen 

daar naar binnen, want daar kon je met je boot de grot 

invaren. Om de geesten te verdrijven was het traditie om 

voordat je de grond ingaat een luide kanonschot af te 

ER WAREN ER BEST VEEL ZOALS DE 

KOE, DE BRUINEBEER, HET 

PRZEWALSKIPAARD, EVERZWIJNEN, 

HERTJES, UILEN EN VERSCHILLENDE 

SOORTEN EZELS. 



laten gaan. Die lieten ze dan ook afgaan, het was een 

hele harde klap, waar we best van schrokken. Onze 

tocht door de grot had ons weer bij het dorpje gebracht, 

want de route in de grot liep van het perronnetje terug 

naar het dorpje. Na een korte plaspauze liepen we terug 

naar de parkeerplaats. We hadden even pauze en aten 

een boterhammetje. Na de lunch liepen we naar een 

soort busje waarmee je dieren kon zien, maar net voor 

we er waren reed hij al weg en toen moesten we weer 

even wachten. In het gebied rond de grotten was een 

beschermd natuurgebied aangelegd met verschillende 

diersoorten uit deze streek en ook met diersoorten die 

er oorspronkelijk wel leefden, maar later weggetrokken 

waren. Er waren er best veel zoals de koe, de 

bruinebeer, het przewalskipaard, everzwijnen, hertjes, 

uilen en verschillende soorten ezels. De tocht duurde 

zo'n twee uur en tussendoor stopten we af en toe zodat 

we even naar dieren of naar het landschap konden 

kijken. Zo hebben we bijvoorbeeld kunnen kijken naar 

het punt waar de rivier de grot binnenstroomde. Dat 

was heel raar want heel plots stopte de rivier gewoon. 

Ook zijn we gestopt bij de beren, want die zaten in een 

verblijf en die kon je niet zien vanuit de bus. Even later 

kwamen we weer terug in het dorpje en liepen naar de 

auto's. We reden met de auto's terug naar het kamp. En 

moesten we allemaal even gaan douchen, want dat was 

de hoogste tijd. Daarna mochten we spelletjes spelen, 

we hebben uitgebreid Pim Pam Pet gespeeld. Ook 

hebben er een aantal jongen met hun zelfgemaakte 

vishengels nog een tijdje gevist. Rond etenstijd gingen 

we weer naar de auto en hup naar de friettent. Omdat 

Mark en Tine gisteren hadden gewonnen met volleybal 

en met ren je rot mochten ze iets speciaals kiezen wat ze 

wilde. Tine was zo dom dat ze dat niet deed want ik 

luste dat allemaal niet Anke :) ) We moesten twee 

groepjes maken want er was een fotozoektocht. Je kreeg 

een foto te zien en moest vervolgens een vraag 

beantwoorden. Het antwoord van de vraag was te 

vinden op de plaats waar de foto genomen was. Het 

eerste groepje bestond uit Anke, Anna v., Madelon, 

Gert, Danny en Maik. Ze moesten een schildering op de 

muur zoeken en daarna een terrasje. Na een tijdje 

vonden we het niet meer leuk dus ging ons groepje 

wachten bij de brug want daar zou een  vuurwerkshow 

plaatsvinden en die had ook nog met ons thema te 

maken, want het ging over het spook van kasteel van La 

Roche. Ondertussen was het andere groepje Anna h., 

Stan, Mark, Harold en Tine opzoek naar een tank, de 

naam van een park en tenslotte naar een bord met 

vissen, waarbij we moesten zeggen welke vissen er 

allemaal opstonden, maar die hebben we nooit 

gevonden, omdat die midden in de menigte stond. Toen 

we terugkwamen bij de leiding gingen we naar de brug, 

waar zich al een hele menigte had verzameld, om vanaf 

daar naar de voorstelling te kijken, die daarboven bij het 

kasteel plaatsvond. Voordat de show begon las Renske 

ons het verhaal van het spook van La Roch voor (voor 

het verhaal kijk in de bijlage). Eerst werd het verhaal 

verteld met een soort toneel, er liep een spook rond 

over het kasteel. Daarna moesten we even wachten tot 

het tweede deel zou komen. Het tweede deel was 

natuurlijk veeeeeeel leuker, want daarbij werd het 

verhaal nog een keer verteld, maar tussen de 

verschillende stukjes van het verhaal werd steeds een 

prachtig vuurwerk afgestoken. Het was mega gaaf. Aan 

het eind van het verhaal kwam de grote finale, het 

vuurwerk bleef maar komen en het was super mooi, we 

hadden geen van allen al ooit zo'n vuurwerk gezien. 

Gert wist er natuurlijk heel veel van af...... Toen we 

terug liepen naar de auto's schatten we hoeveel het 

gekost zou hebben en we kwamen erop uit dat het wel 

heeeeeel duur was (echt niet normaal!!!!!) Bij de auto 

dronken we nog een bekertje ranja en toen gingen we 

terug naar het kamp, want het was al best laat. Doordat 

het zo druk was in La Roche duurde het heel lang 

voordat we vanaf de parkeerplaats het dorpje uit waren. 

In de auto van Renske hebben we de hele terugweg het 

liedje Firework van Katy Perry geluisterd en prachtig 

meegezongen, toch kent Gert de tekst nog steeds niet.... 

Bij het kamp aan gekomen  moesten we onze 

tandenpoetsen en naar bed. 

Natuurlijk in bed nog lang gekletst en lol gemaakt. En 

na het kletsen slapen. 

 

 

groetjes, Anke, Tine en Tim  (Danny) 



 

Bijlage 

De koning van het kasteel van La Roche was opzoek naar een 

geschikte Ridder om met zijn dochter te trouwen. Hij organiseerde 

een toernooi en de winnaar mocht met zijn dochter trouwen. Er 

was maar een ridder die zich aanmeldde, want niemand durfde het 

tegen hem op te nemen, hij was een grote sterke man en kon goed 

met zwaard omgaan. Tot plotseling een kleine Ridder zich 

aanmeldde en het gevecht aanging. De grote ridder stormde af en 

haalde hard uit, maar de kleine ridder ontweek de klap met 

gemak. Dit ging zo nog even door, tot de kleine ridder erin slaagde 

z'n mes langs de keel van z'n tegenstander te halen en zo het 

gevecht te winnen. De prinses en de de kleine ridder trouwden en 

vertrokken naar hun kamers. De volgende ochtend kon de koning 

niet wachten om het geluk van het bruidspaar te zien en klopte op 

de deur. Het antwoord bleef uit, na een tijdje kon de koning niet 

meer wachten en maakte de deur open. Er was niemand in de 

kamer, maar het raam stond open. De koning haastte zich naar 

het raam en tuurde naar beneden in het ravijn. Beneden aan de 

oever van de Oerthe zag hij twee stipjes een witte en een zwarte. 

De kleine Ridder bleek later Gravin ….................. te zijn, die 

een pact met de duivel had gesloten om wraak te nemen op de 

koning en zijn prachtige dochter Berthe. Sindsdien spookt Berthe 

in het kasteel en is het kasteel in verval geraakt, want er was geen 

erfgenaam meer. 

 

DINSDAG 21 JULI 2015 
DAG 4   

Het was Dinsdag iedereen mocht uitslapen. We 

hebben tot kwart voor 4 gechilt. Onder tussen had 

Anna v. haar eerste vis gevangen. En toen moesten we 

met de gps naar de winkel we moesten helemaal lopen 

Het was 4 Kilometer De heen weg was nog niet zwaar 

maar de terug weg toen zeurde iedereen dat hij/zij 

geen tassen wouw dragen. Toen we eindelijk terug 

waren op kamp toen gingen we heerlijk eten 

Daar na gingen Anna,Stan,Mark,Maik,Tine 

Volleyballen en daar na ging iedereen mee doen. 

Daarna gingen we bij Het kampvuur zitten. Daar 

deden we nog een spelletje. Daar na ging iedereen 

tandenpoetsen en naar bed. En gingen we nog kletsen. 

 

Stan en Madelon 

 

We mochten 's ochtends lekker lang in bed blijven 

liggen (wat niet iedereen deed....). Zoals je misschien 

wel verwacht was het weer druk aan de waterkant met 

gekkahboys met hengeltjes. Toen wij onderhand onze 

tent uitgestoomd werden (potverdikkie werum), sloten 

we aan bij een laat ontbijtje. Na ons ontbijt mochten 

we onszelf nog s ff vermaken. Die gekkerds gingen 

natuurlijk nog meer vissen, MAAR dit werd een zeer 

bijzonder moment voor Anna V., die vandaag de dag 

voor het eerst een vis ving!!! (wij zijn natuurlijk 

supertrots op deze nieuwe aanwinst, brengt trouwens 

ook het IQ van de groep flink omhoog, slimmerdje). 

Ook werd er aan de dam gewerkt en toen er kleine 

kindjes aan de dam gingen bouwen werden er een 

aantal gekkahboys zeer hysterisch. Ze dachten dat ze 

het gingen verpesten, maar het bleek later dat deze 

kleine mensjes veel meer talent hebben dan onze 

gekkahboys. Wij zouden dit echter pas later opmerken, 

wanneer wij terugkwamen van ons uitstapje naar de 

winkel. Rond een uur of vier vertrokken wij met de 

gps in de richting van de winkel, om onze eigen 

boodschappen te doen. We mochten eten wat we 

wilden. We hadden alles kunnen eten wat we wilde, 

maar..... we aten aardappels (saaai) met wortels en 

DE EXTRA TOEVOEGING 
 

GEKKAHBOYS 



komkommer (want die kneusjes wilden geen andere 

groenten) en frikandellen (die hadden we echt nog niet 

genoeg gehad...). Al vrij snel na ons vertrek ging het 

helemaal mis, want wij kunnen helaas voor geen meter 

omgaan met gps. Dus toen waren we ons kaartje kwijt 

en gingen we het maar vragen aan een of andere dude. 

Die maakte ons niet veel blijer door te zeggen dat het 

nog zeker 4 km was, naar die poepwinkel. Met zijn 

instructie en wat we nog wisten te redden van onze 

gps-kunsten, kwamen we na een ziekelijk tocht van 

ruim een uur , langs een flup weg aan bij de winkel. 

Zodra we de winkel binnen gingen was het een grote 

chaos, wanorde, drama, huilen en bruut geweld. We 

probeerden te overleggen, maar met alle af en 

aanrennende kindjes (die ook al niet veel lusten), was 

dit toch pittig moeilijk om niet te zeggen bijna 

onmogelijk. Uiteindelijk kwamen we dan toch bij de 

kassa aan en gingen we het overladen in de tassen. We 

hadden de hoop er weer een beetje in en gingen 

hoopvol op weg naar het kampterrein. Toen we langs 

de weg zaten, omdat sommige even een plasje 

moesten plegen, kwam de leiding langs om zelf 

boodschappen te doen voor hun avondeten. Later 

kregen we te horen dat ze te laat bij de winkel waren 

en nog veel verder moesten rijden (FINALLY 

KARMA). Rond kwart over zeven waren we weer 

terug op het kampterrein met onze boodschapjes. We 

begonnen met het klaarmaken van het eten. Dit was 

verbazend genoeg nog een grotere chaos dan het 

boodschappen doen (ik wist niet dat dit mogelijk was). 

De soep was helaas niet te kanen, maar Harold had 

wel z'n best gedaan en het was zeker niet zijn schuld!!! 

Daarna was het allemaal wel goed te eten en beter 

gelukt dan we hadden verwacht. Tenslotte hadden we 

nog het toetje, wat de rest van de maaltijd wel weer 

een beetje goed maakte. YUMYUM!!! We hadden 

lekker tiramisu jonguh. De leiding had ondertussen 

lekker gebarbecued, maar die hadden die niet zo'n 

lekker toetje (lekker puh), niet dat ze daar nog 

behoefte aan hadden na hun barbecue. Na het eten, 

afwassen en nog wat andere shizzle gingen we (Anna 

en Ik) volleyballen met Stan, Mark en Maik. Ff later 

kwamen ook  de leiding en nog wat mini dudes 

meedoen. Wij hadden een echt superteam en hebben 

dan ook het andere team kei hard in de pan gehakt. 

We moesten wel stil volleyballen, want erlangs 

probeerden kindjes te slapen, dit bleek voor sommigen 

mensen heel moeilijk te zijn. (HOKI TOKI ze 

bedoelde waarschijnlijk HOKI POKI). We stopten 

met volleyballen, zodat ook de scouts nog even bij het 

vuur konden zitten, met de chips die we zelf gekocht 

hadden. We gingen toen een superswaggie spel van 

Renske doen, de spookversie van weerwolven. De 

spoken hadden hierbij kei hard gewonnen. Daarna 

gingen de scouts naar bed en bleven wij nog lekker bij 

het vuur zitten. Het was weer een prachtige avond vol 

met sinkholes. De leiding heeft Anna geleerd een 

bierflesje open te maken met een aansteker en Tine 

met een leeg bierflesje (Het was ook nog echt gelukt 

na heeeeel lang proberen) Toen we in bed lagen werd 

ik na een uurtje weer wakker, want Tim moest 

overgeven. Terwijl ik Danny naar buiten hielp ging 

Stan de leiding wakker maken (die waren niet echt 

blij). Frans mocht de boel lekker schoon gaan maken 

en ik ging lekker weer slapen. 

Groetjes Anna & Tine

  

WIJ HADDEN EEN ECHT SUPERTEAM 

HET WAS WEER EEN PRACHTIGE 

AVOND VOL MET SINKHOLES. 



WOENSDAG 22 JULI 2015 
DAG 5   

& 

DONDERDAG 23 JULI 2015 
DAG 6   

 

MSN-woensdag (gebaseerd op de MSN-wc-rol) 

Ondertussen in de chatroom van Anna H. 
 
Anna is toegevoegd 
Tine is toegevoegd 
 
Tine: gisteren w@s echt $uper leuk! 
 
Ik: en lekk@h uitge$l@puhh 
 
renske is toegevoegd 
 
renske: Explorers zijn cool :D 
 
Ik: veel koeler dan $couts!! 
 
Tine: Vonden jullie ons middag programma ook zo 
vetcool??? 
 
Ik: jaaa!! wel eng hoor :s 
 
Tine: Wel echt superlang rijden :( 
 
Ik: die dodo's konden de weg natuurlijk weer niet 
vinden 
 
Tine: en dan zeggen dat wij falen als we fout lopen..... 
 
Ik: waar is renske?? 
 
Tine: Renske???!!!!! 
 
Ik: buzzzzzz 
 
Tine: buzzzzzz 
 
Ik: buzzzzzz 
     buzzzzzz 
     buzzzzzz 
     buzzzzzz 
     buzzzzzz 
     buzzzzzz 

     buzzzzzz 
     buzzzzzz 
     buzzzzzz 
      
Het is niet meer mogelijk om te buzzen de komende 
minuut. 
 
 
Renske heeft haar naam gewijzigd naar; ®ĕŅ$ĸŨĦ (K) 
 
®ĕŅ$ĸŨĦ (K): Frans en Bart kunnen ook echt niet 
navigeren.  100X om moeten draaien werd er echt gek 
van. Maar wel echt heel vette grot om speleology 
(hahahaha weet niet hoe je het anders schrijft) :$ 
 
Tine: t ging wel echt super sloooom 
 
Ik: t was ook nie ver mr duurde toch anderhalf uur :o 
 
Tine: oohhhh en dat konijnenhol 5 meter lang  plat op 
je buik gekke shizzle 
 
Ik: Maik daaro toen!! OMG 
 
Tine: Iedereen werd vergast, echt niet normaal.... 
 
Ik: die dude had die dooie kat opgegeten van langs de 
weg ofzo 
 
Bart is toegevoegd 
 
 Ik: wa vond jij van gister??? 
 
Bart: Voornamelijk ver rijden.. de route heeft ons naar 
vele bijzondere bezienswaardigheden geleid. 
 
Ik: wa zegt hij nou weer... 
 
Frans is toegevoegd 
 
Tine: Fraaans wa vond jij van gistere????? 
 



Frans: was wel vet gaaf cool, alleen duurde het 
allemaal wl een beetje lang. Heenrijden, wachten, adem 
inhouden (Maik vieze nutkees). 
 
Rob is toegevoegd 
 
Rob heeft zijn naam gewijzigd naar: Smolly 
 
Smolly: HEY! Hadden jullie die zwart-gele salamender 
ook ineens onder je neus in die grot? 
 
Tine: ik heb nix gezien :( 
 
Ik: ik ook niee 
 
Smolly: Harold en ik wel. Lekkah puh! ;p 
 
Ik: gemenerd –.-' 
 
Tine: Maar wij zaten wel bij die coole begeleider 
 
Ik: yea nanananana! die was echt uber gezellie!! zaten 
jullie benen ook zo onder met blauwe plekken? 
 
Tine: Mijne ook wel beetje :( Komt door da afzetten in 
die spleet waar jij bijna vast zat :D 
 
Ik: hihihi (a) kneusjes for the win!!!!! 
 
Tine: waar is de rest eigenlijk??? 
 
Anna V. is toegevoegd 
Anke is toegevoegd 
Madelon is toegevoegd 
 
Anna.V heeft haar naam gewijzigd: @nn@ 
 
Tine: Heeey girlzzzz! 
 
Ik: Alohaaaaa chickiessss (L) 
 
Anke: Die grot waar we gistere waren was koud en dan 
vooral in die grote kamer hadden jullie daar geen last 
van? 
 
Madelon: ja maar je went er wel aan 
 
Tine: ik vond t helemaal nie kou 
 
@nn@: de gangetjes waren ook echt heel smal, veelste 
krap!! 
 
Ik: vond t alleen kou in die grote ruimte waar hij wat 
dingen vertelde over de grot 
 

®ĕŅ$ĸŨĦ (K): kben wel trots op jullie! Goed gedaan, 
stoer en elkaar goed geholpen! (Y) 
 
Anke: maar als je uit die grot ging had je last van je 
handen en zo omdat het buiten veel warmer was als 
binnen in de grot 
 
Ik: YEAHH! Indd renske (5) 
 
Tine: ik begin nu wel honger te krijgen 
 
®ĕŅ$ĸŨĦ (K): Ik fix nog ff de BBQ 
 
Ik: mkayy suc6 
 
®ĕŅ$ĸŨĦ (K): Moest ff chillen....als je wil chillen en 
chillen en chillen en chillen! 
 
Tine: lekkah chilluh lalalalala 
 
Ik: als je beetje wil chillen is geen probleem lalala 
bladiebla 
 
Tine: vonden jullie het avondeten gister ook zo goei?? 
 
Ik: zekerzzzzz fuzzin nomnomnomnom wraps c: 
 
Tine: Super gedaan Renske! 
 
Smolly: Wacht maar op't eten van dadelijk.Laatste 
feestmaal van dees kamp. Dus Die raps willen we 
voorbij streven 
 
Tine: Oehhh spannend! 
 
Tine heeft haar naam gewijzigd naar: 10e 
 
Maik is toegevoegd 
 
10e: Heeeuj Maik 
 
Ik: hooooi!! :D 
 
Maik: hallootjes volleyballen was kei gaaf en was 
gezelig 
 
10e: zekerzzzz 
 
Ik: en met zn allen bij kampvuur savonds was ook 
chillaxxxx 
 
10e: en met de spookversie van weerwolven was 
nondepillukus gezellie 
 



De auteurs die aan deze kampkrant hebben meegewerkt, zijn:  

[ Scouts en Explorers]              Scouting Rythovius          te weten; 
 
Rob – Frans – Bart - Gert – Mike – Harold – Stan – Danny – Mark – Madelon – Anke – Anna V. 
Renske – Tine – Anna H.  

 

 

 

 

Ik: jaaa dies echt hip gemaakt! Harold en Gert though 
:') 
 
10e: die kneusjes werden weer s vroeg naar bed 
gestuurd hahahahaha 
  
Ik: hahahahaha ohja hypere sukkelzz 
 
10e: wel echt gezellie dat Rik en Annemiek ook nog 
kwamen! 
 
Ik: true dat! Goeie toekomstige leidings 
 
10e: eten is bijna klaaaar!!! woooohoooo moet zo gaan 
 
Ik: yessss honger!! 
 
 

10e: toedels poepekessss! 
 
Ik: toodeloooo skatjess -xxx- 
 
Smolly: Vleesfestein bij de BBQ! 
 
®ĕŅ$ĸŨĦ (K): Mannen mogen nooit meer alleen 
boodschappen doen! Spek mee knoesten is nut....die 
kip van eergisteren was echt de BOM ;) 
 
®ĕŅ$ĸŨĦ (K): donderdag dat is het ondertussen 
''Maik kwam erachter hoe hij zijn matje moest 
opblazen ….'' 
 
Madelon: Jongens we moeten gaan slapen van de 
leiding! Welterusten Zzzzzzz -_- 
 

VRIJDAG 24 JULI 2015 
DAG 7   

De laatste dag alweer. 

Iedereen sjaggie omdat we onze spullen op moeten 

ruimen en we in een weekje tijd wel heel veel chaos 

hadden gecreërd. 

Natuurlijk moesten de nieuwe leden ook nog even 

onder handen genomen worden. 

Tim (denny), Anke, Anna v (annanas) en Gert tijd 

voor de ontgroening! 

De andere waren mee boodschappen gaan doen dus er 

waren genoeg nutte dingen te eten, smeren en gooien. 

Geblinddoekt op een bank hebben ze de nederlaag 

over zich heen laten komen de ene wat beter dan de 

ander maar ze zijn goed ontgroend. Even afspoelen in 

de rivier, douchen en verder met opruimen. 

De laatste check op het kampterrein en we waren 

alweer onderweg naar huis! 

 

In mijn auto (Renske) zaten Anna v, Anke en Anna H, 

Tine een dubbele BFF in de auto dus! Ik wist niet dat 

ze na een week kamp nog zoveel te kletsen hadden. 

Natuurlijk kon het buiten al het kletsen aan 1 ding niet 

ontbreken en dat was muziek! Katy Perry ten top maar 

Anouk, dropkick murpy's, within temptation, Ellie 

Golding en vast nog meer werden flink gewisseld in de 

cd speler en uit volle borst (ja het was echt hard) 

meegezongen. 

Onderweg nog even stres richting het thuisfront, we 

gingen de afgesproken tijd niet halen dus snel alle 

papa's en mama's bellen. Gelukkig met alle hulp van 

de ouders iedereen kunnen bereiken en stonden ze ons 

op te wachten op de blokhut. 

Ik denk dat ik namens iedereen kan zegen dat het een 

super week was een goede combi tussen Scouts en 

Explorers zomerkamp! 


