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ZOMsaKAMP DIESSEN 1984 (8-14 juli)

~ondag: Om 10.00 uur vertrek bij de kerk in Riethoven.
We fietsen in v~f groepjes. Onderweg worden op-
drachten uitgevoerd.Na aankomst om 2: 15.00 uur
heeft iedereen de gelegenheid z'n eigen slaap-
plaats aan te kleden. Na het avondeten is het
openingsspel van hec kamp.
Om 21+.00 uur wordt het thema griezel geincrodu-
ceerd.

Kookhulp: geen

~a8ndar: ~r worden groepjes gemaakt voor het griezelfes-
tun .Deze gaan dan ideeën opsch r'ljv en over hun
kJeding e.d.

levend ganzenbord met op ieder nummer een
opdracht.s'avonds is er nog een avondspel.

Kookhulp:Jolanda.

j)i;~.yla::"e houden een fietstocht van + 30krn. waarin
opdrachten x z~n verwerkt. Dan gaan we ergens
picknicken (landgoed 'de Baast').HiernH doen
we nog twee spelletjes nl.: nummerjacht

duiv(.:;I-dracula-heJl,:s
s'Avonds is er weer de gelegenheid om aan

de ~riezelkleding te werken. Daarna doen we rugby.
Kookhulp: Gorine

'I~Oen'3r[i?~:;:;!Jedoen een sportdag me-t bv. t r-e.rb a.lç zi cvoetbaj,
blokjesvoetbal en bovendien nog een circuit.

Kookhulp: Dimphie

Ua rjd er(L"~(,J~:s I Morgens gaan we bout sprokkel en voor het kamp-
vuur. Nadat we gegeten hebben kleden we ons om
ln griezelkleding waarin we een vossenjacht hou-
de in het dorp. Na het avondeten is er een kamp-
vuur. Iedere groep bereidt een ton6elstukje of
zoiets voor. De duivel, die zondagavond het thema
introduceerde, heoordeel t nu de stuk.) es. hierna
houden we een gri.ezeltocht d.ie VJeer gevolgd wordt
door een griezelbal.

Kookhu 1p:J anny
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Vri,ida@;: a'morgens bereiden we de ollch"H'avond voor. s'jVLidda_ss
gaan we zwemmen in Hilvarenbeek.s'Avonds iH er een
ouderavond met gokspelen.

Kookhulp: Helmie.

Cocvee: wordt verzorgd door Leo. We doen het in de fietsgroepjes .
.e:rmoet opgeruimd worden in: de keuken

de slaapzaal
buiten
de eetzaal
de v, C.

COI'v-eeworde op kamp gemaakt.)

h. .ancien : Jolanda houdt het kasboek bij. De frisdrank e.d. die de
Le idi n= s'avonds gebruikt wordt door hen bete.ald.

r.,.H.B.O.:

Wordt verzorgd door Dimphie en Helma.



tomateni:'lo,=::p

lvin.'l[ t cléi."~ + 8.00 uu r :

brood
fruit
brood
mel k
thee

.=12.30 uur:

+18.00 uur:

f.':roent eso ~)P

aardappeJs
erwtjes en worteltjes
varkenslapjes
appelmoes en als toetje vanille vla
brood
thee
brood - "VV'-....,J.'I/.- J- ~
melK
/tyree

brood ~ ~.lk.!12.30 uur:

+18 •0<)uur: erwtensoep
aardappelen
appelmoes
vissticks
sla
yoghurt met vruchtj e~:;
brood
melk
thee

+12.30 uur: Champignonso t-?p
pannekoeken
fruit
brood
thee
brood
thee
melk
koninginnesoep
aardappels
hutspot

+18.00 uur:

Donderdag.!8.00 uur:

.!12.30 uur:

v(~rse worst

appelmoes



vri idag + 8.00 uur:

brood
thee
brood
thee
melk
brood
thee
friet
worst
appelmoes
jjs

Na jedere maalti,idC 0 r veel J!!!

+ 18.00 uur:

+ 12.30 uur:

+ 18.00 uur:

_...---..

- .,.--



V,'rrrok kamp 1984 rJ'1'1r Di essen. ~je vertrekKen op het dorpsplein
npi ~ 10.00 uur in 5 groepen. Er z ijn versch:L1L.nde pauze' s. De
rtlu CP 1.S als volgt:

I (? ';rOeptles zijn als volgt .i.nr=ed e eLd •

'1 )
1 '-;'j di )0': Helma en Leo

l"''-:il.l~.-'~-''~:- Eri c van Se 1st
- Henry Willems

Marinet Hahraken
El1 en Smits

- Hhrm van Dommelen

)

I '"iriül"': j'larie-Josée en He.Lm i.e
.vJcl pen;- Hans Kennis

- Sonja de Louwere
- Karin van Berk
- Gert-Jan Bogaarts
- l\1arion Intven

)}
10irljn~: Gorine en Mario

~e~~n:- Geert Geerts
- ~~ian van Herk
- Daan Sweegers
- Natasja Antonis
- Ilse Meulenbroeks
- ~ster van de Meyden



4)

leiding: Dimphie
welpen:- Roland Keeris

- Patricia Antonis
- Pim Smits
- Marieke Brom
- Bas Geerts
- Marleen de Beyer

J)
leiding: Jolanda
welpen:- Jessica Willems

WilIntven
- Joost van de Wijdeven
- Mirian Goovers
- Stefan Bosch

Aankomst in Diessen ~ 15.00 uur. De welpen kr~gen de tijd de slaap-
zaal en eetruimte in te richten en 6elegenheid tot verkenning van
de boerder~ en omgeving.
18.00 uur: avondeten
18.30 uur: corvee
19.on uur: kampopening
20.00 uur: enkele balspelen zoals dobbelbal

trefbal
vo etbal enz .•

24.no uur: Het griezeltbema wordt gelntroduceerd.
Alle kinderen zitten buiten in een kring waaromheen
enkele fakkels staan. De duivel komt plotseling in de
kring staan (Dimphie) en deze kondigt aan dat er donder-
dagavond geen nOIwale welp meer rond mag lopen; ze moeten
allemaal als griezel verkleed zUn

p.s. Voor het griezelfestijn kunnen we lampionnen maken van b.v.
-lege plastic melkflessen
-theelichtjes in jampotten enz •.



.,1' 7".\C () juli

.; '"e):' -PllS worden crocpj 03 ge"lcl.cJ.:Lvoor ..o t Griesc::l feu tljn , Iie gro(?r'~
<j \.:..i :';l~~tr;jven ideeen cp ove r hun kLed i n; en eventuele maskers ed. ~.
:'..1:3 :3(, nog tijd over hebben ku. r:.\:~n c e 8,éU: hun 2;rj e z eLspu Ll.en werken.
;j t '~ii '~è .• 'O is er Levend ganz en r-oro waa r i.n d evo I ;c:!tl'le ri.cb.tJ.-i.inen:
-': ct Si:.l.nL~enr.)ordhangt op eeIl. c ent r-e1e p Laa t.J in' e bo er-de r ij,

- e o~druchten/spelen z~n verspreidt over het terlein.
-'~e G ;ll)tc.:!lwordt gespeeld in gro8pJ es van 4 kinderen.
-Iedere groep begint op een bepaald nWI~er en speelt tot het weer
L •.>rut: .is bij dat nu-nner-I moet pr-e cLcc op het e t a'r t c.ummer eLnd i g cn )
- '~t ':1r t p 1aa t sen: 1, 7 , 14 ,21 , 28 , 3~5, 4? , 49 , 56 , 6 J .
-- et uan t a I gegooide ogen mag het c;.:coepj L' vo oru i t en moet dan de
~·~:ro.eht ~oed uitvoeren om weer verder te ~oeen gaan.
-To or u I een e;roe')je op Een nu ...:lle1' 811 '_:all druk le zLg me t de opdracht,
'oe: L Cl' opr:.ieuw ge~ooid worden.
-;) .11LOlldrtlchten hoeven rnaa.r 1 k e er- u.i t g evoc.rd L (C:' .ord n; doe-optlrachten

,"~''i'' ~l'ut..:l,jl...' trijgt een 31)eelkanrL :;[\...'0 n.c t r.lWl1",).' :,0 11WLl,ler:3 1 t/m 63
,,1. ;."rt cel, aa.ndu i d.Lng VELLi de opd1'_cl;L ll i er o., v.o rd t aung ekr-u.i ct v/el-

-';c ':'3 'J centrale spelloide:c d i e de gro(-:!j)jc':J bijioud t op Let grote

\.:UI,Ll·0l(~ert \.lez;e.
-{ds een opdrac ht fout .is 01' u i et vol Led.i r; uitz::·voe.rd zet de centrale;
,~p:.::J r eLd.er he t groepje bij volled:i.;:: fout 3 .tJltli::~t~3ellterug wisselend tot

1:' ;,,;c'll";,jf 5 \.oord en wac:r het wo ordj 8 et0.Clr n v oor konrt b. v.: t eel1
~t~rilial: pen + bla~Jj~s

~:: 2:ooi uet een dobbelst een in zo c,l:Ln .~,o:..:eljJk beuit 811 pree; es 36.
OUl je er riet op uit beeL'l je opnieuw. Om beurt cn !~ooien .

.uL 1 idal: irote dobbeloteen
J blik) en t..:ooien: Ie.Jere speler moet de t o.rc.. van 10 bl Lkl.e n orngooiE:lJ.-
\fó"Jl ,Ie t.a r e I af. Iede:c mat: zoveel k er-eu <...;o~ien als no di.g is.
,lU t ('.I.' j aal: 10 bI Lkke n

tafel
3 balletjes

4) ;~.û.110ü(lenestafe tte: nr 1 van het ;,:Y02PJ e Lo op t llB.c.:.rde overkant vau

',,?t ~'·rüour,1)lFlast ee'1 .a L'I0':"-; o n ('rl Joonl' tA·/li .. 'i';.;JY' 1.:'.2. fr.? t ru r.t



::;) G~n3: 2 p l aa.t s en vooruit

() Brug: een openstaande br'ug wat betekent; 1 b~urt overslaan.Nad~t
lwee gro~pjes gegooid hebben ma~ ~]eteroepje weer st~rten.
7) ~pjjkcr slaan: ieder moe t 1 sp.jker L.cle::u,al ree: t Ü1 he t hou t slaan.
AL.: :n.;:t sche e f gaa t opnieuw b eg i ru en.

'a L er-Lua L: pot':e t spijkers
2 hamers
blok hOLlt

::) luci fers Jelletj e: Je mat; J Luc if ers verplaatsen om de' VÜJ naar

['el "i t s te laten zwe-nme n , Iede' probeer' het. Als één het lukt is de

;i t _1' iaa L: t C.'kenj,1:1g
n) Tu!,W k nop en : .nauk zo sn eI :no;::;elijk vu. d e k Lei ne s tukJ e;J touw ééü

b. t f:.1J' ii~ul: c tuk ; es touw

meetlat
ln~ rehus oplo~sen

1'1) bnl Lou p r i kk.eu r j woLp s t aa t cel,} !J:O':::' t ,r! ('l;!' l.J',-:nc.'-~i(?r.i.n 1:i~~i:

oe,: "'..:'tJ Oi\get\L.tzen ballon. De an d, ~":;'j c',i:',L~, 3.~1' Cl. r-and var. de ;~rjLC
(,;evell ua',~w:,jz,illgen aan (~l" ()'r.> hiJ' ,., ! ti 0,-,11' /' r.. ','I'" 11) !l1 ',';,1 Ö t~;. •.. - - j, \,... ••.. U,," ~ \_. 1. ~ •..Jo -I., • ,,8 ballon ka;..ot

1~ i~ de op'~acht goed.
, J l l' ié:~,:iL: bal.Lonn en

blinddoek l",

grote plaats voor de kri~g

-e n
:~t

':: t or Laa L: pLank j es
pä.rcour

15) t'i:,c.,1[.~(:L3 OlÜOS!:3en

',: w,'lk lier 'i 13 ook een Ledi.nj.rt ul, ?
h • -: 'e' L' e r,oot eet j eLi ,;t ?

., 1 -, ,L?



;:o;;loden
[Jè.l ~OOr_,é.:Vetl: ac t e r e Lkaa.r j..:.,,:: ,Lu~_lJ;b:LIJ(:Lj,;; onder de kin vr~é..

,-;t.;'t·~jtê. J.,~-~e [;8<?:..t u et lJ3.11f.=t

~':~~l: kl~lD balletje

e c kont ,·rtl!. 0" Z0r~: 'J,,;~t' een ~laas,j.2 d.r i nk en!
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v~los8in~: Amsterda~

G.lorün,sen
'~irtJhoveil

• t}) Lu r dLop e n r-ond de Loürder:j;o:i! b cr i-t c. .. :::;t,;j.l.'c,eü

,~) uu.rdap i-J"lrace: uc.rda.tll) el op 2 (';.:'l 121)e I-ui,.';~_.rLi. ,::;h·1.ê:..n i::...flebcen.':::;1'

~..,,·"'::.·l.~i:ll:lepel

aurduppel
..L, ct '::1' tü 8baun

, \
I I

OJ.; V:...~~; \ ..e z e b e.: ~,~~.C .e(lt?r'1Ctr:d.(~rs .

IJc.L;""\:::!J V:..i1: 11e1., .j aa.r rac.eü. ,je LU:...:, <0.:1.' .•.. ·L ...' ., .....;."..:u..

~:jlL,je/.'alIetje 2,00ie11. Gu"i teS8,:it::t:.i[-:L.i 0.1 1 (;Ul.'te::! t o L !)O~' PUÜL'~'il.

aLer'iuul: p~ltjcsDOYn.
.~'ees t ; er z iju ,. ,

J{_L;,.) -L ••..:.e

eb te n ,
! t....:

~ ,.. . .
.i .s •.L:t..;ld";.,"~ _:;.J J..t 1\ (';;Uj,JI:U.'

; :J.<.d: .Loe L

voetbal

.,
',: ..:8 'NCl.IJ

, . .
1 ,.' -. .' .; ~ ~"l

~ 1....-"' .•..•.•• '-" .l.J. Vu \;.;.

:cGc;J''::''d,Û,l.: t ek e npa.p Ler-
.s ti. ft e l.l

kaar-t j es 'l.,e L: .not er, ejLjbCLtlll, u.ru;ü;;l\ ...I en , i.. LJ n .i , kcelcepan , i.e1'8 t l.oon

.~t L' er i ue.L: peIl en pa.p.l er,
\

f '''; I ui~ st uk .

> \ ~
'~.:..) .r'l..<i J • ::.)(~ gans raakt VE.:, fJi.l'jj·. L :LLL \.:.C L0 .eu i'::~.. v'..::r'JiOOQ t zLch s r.e.a.r

.~al: ~.d.E.O. koffer.



·1 ~ \
I " e rwt zuigen:: .i ede r moet 5 e rwt en ()veJ1jre"~bel.l.;Om beurt en

Materiaal: rietjes
erwt en

114) Vl~Ül:;h81: Groe~)jE~ gaat in een kring stD.t.:n;rl ~,~~id[;ter Ln ho t mi dd n ,
~IC' welpen s taan me t Je hauc.e n op de ::eug en deze mOii:en alleen tevoor-
;('.' ',;ll k omen als ze dr~ bal tçf'?geworpen ;,. 'ijgen • Speel tijd 10 minuten.

" L erü4al: bal

45) Gans: j a ganzen worden ook veY'li eid. :..aak een 1 iefdesl.~ edj e met
je ro.p en zj ne; het voor een le :Lding. Als het goed .is ; extra bo.aus-
; plaatsen vo oz-uit ,

,16) Puz zeI maken: om beurten,allderen ;no~;eYl niet kijke~l
a t eri aa L: puzzel.

47) snoepj e happen in een emmer wat er. Ieder ;;·oe t eeil snoepj e happen ~;1t
do e.nve r . In de e.nmo r z i t iedere keer ,"8a1' 1 s uoe pj E).

~-...."at o.r i aal: euuner wat er,
soepjes

48) kaatsballen: ieder moet 1 !:: nuu t me t two e ballen tegen de muur
werpen en opvangen na tcur-Lijk
at~~· ual: 2 k10ine hallet~e8

horloge van i~nand
4 q \ re }'·I i s op Lo s s en

- i'

~J)Proddt~d:Je mag m~eder gaas niet storen b~ et broeden. Ga terug naar
~O;rnjsschien zjjn ze dan uitg'broed
: 1) blikgooien: ieder mag 3 keer gO'J i G.::l-bet aan ta10:n,~~;e,::;()o:î.d2blikken
I cLl.en en dan zo ve r-der gaan tot 100 bliJ:' er: oooid ziju , ';;a j.edere

r<. 1.,'er wel de toren van 10 bl:i'\. e.n Ollb,)llvle .

. 11t er-Laa L: 10 blikken

baJle'cjes

pen er: papier.
, ?) Gn,né'~in de Gevangenis. '~c-:!lesp eLr ond e ove r s Lauu .

~J~ ~o~b~lstenen Kl. één welp mag [ooien. Als deze 9 soojL 9 vooruit
f;nder.,'. SJ t eru ~.
< ,t) G:].I.l8 he e f t een goede dag: 2 pLaa t aeu vc or'u it .
55) lje~~e z'ngen: Groepje zingt ~en liedje an dat wordt (oor een
Lc i.di nr; opg euomen , Laten üore'J aan de c en tra.I.e speLl.eider.
:.l t e.r-Laa L: co.s s e t t erecorder

bandje
50) Vo r ...iame m DC~jrl.jf 5 meie j e ar.a.n en op me t e or, h en 5 j onger:I.S~ 8ir~en met
een h, "'uteriaal: pen en papLe r .



....,.) Dvod: onze gans is dood. ~r zit fliks anders dan opn.i euw te beg i.nn en
u'; lit:..:'i~r.er1.

59) De Go,:lG slaapt. Laak een tOl1ei.:;lstukj e roud het slapen. Voor een

~u...:dt oneelst uk ] e een bonus van 3 plaats en vooruit. Bij :r:d\:s (bcn 1
1 ' tl' aa', s er ug ,

~0) ~oord zoeken, op het vel stadn 10 woorden die in twee stukjes
','!'('ueeld z'jn. Welke woor-d en zijn het.
;~u.t e r i.aa L: pen en papier

vel met de woorden: auto-weg; slaap~nuts; w~n-glas; ~s-co;

(jas-ring;· koel-kast; ganzen-bord; fiets-tas; dicren-arts; kaas-schaaf.
(,1) ('ri::>by werpen. Ovel'~~oojen .iaar- elkaar; ieder moet J keer eevan~en
',_bben. ':ateriaal: frisby
,-,,) ':":.ltorlopen: pLank j e op het hoc Id met daarop een bek er-t j e water wat
~e daar de overkant breng t. Aan de ove rka it s t aa t een beker die VOll'Il0et •

..-...
, , 'u t cr Laa L. p Lanz j e

plastic bekertje
emmer water.

63) Cunzen hebben honger: ga in de keu~en een lek~ere zelf~emaakte he-
cchu i t eten. l;a 10 .i..in . mag je verder.

i'A 'T'EHTAL--:~TLIJsrr LEVEll'D CAT.TZE:';BCPD:

-i.;l·Oüt ganz enbor-d
-:.:;pcl'.lell(voor de vlüggetjes)

- ~)\:!lllle/st ift en/pot loden
-papier/tekenpapier
-1 o [,1H-J·, en~

-clobbe'lst enen kLe i.ne e11 ,':".:0 te,
-1t,;!-' t:1 en :J.ardap ,;e1

-sponzen
-pjjlt J eab or d + pljLt j ec
-voetbal
-kranten
-erwten(split)
-cassetterecorder + bandje

-,ij k o t uk 1-lOUt -puzzel

-kleine stukjea touw (pak~8ntol~)
- t'~~eedoek

-snoepjes
-fr.Lsby

-·pla'lkj es
-wa t t en/ W.C. papier
-;:~c10.ar

_.bCtJC hu: teil

-plak-
-rieLjes
-r j Hl"'; en (werp)
-pluHtic bekertjes ~ 10J

-~~ c rv i Lt j es



- \' ellilet 11Iciierspelle tj e 1'11'.8

-v.··} et da:.::;e van .i e t ~aa:r- nr. 34
- 1:'Cl) : : S nr. 10

111'.44
-J(.H::ld~:els oplossen nr.15
-.i.' Lai, t aua.ne n nr. 28

-l<.:kC:Jlcle iJederlanders nr.J1
fJ.f:.39

=puz z e I nr. 4(",

-W'orueLl gesplitst CJp vel nr. 60
!~X':{Tj/\r;.A VOJ:~D:

:; :)O{!~1V".i.n;··en; rPussen 2 bome:r:~~an.::;t eeD groot s t uk zwar t plast Lc • Er z~jn
twee eroepen. De ene ['~l'oep z,jjn de [;o0iers. Deze ooien nat t esponsen
ov er , De andere partij vangt en probeert in de speel t~.ld zoveel l'10gelij' -,
\ 'u.:, el.' uit de CE'iANG:2IIJ sponzen te Lr:ijg:'n. Spo t1Z en worèen onder het
vlastic teruggegooid.

~~i.,,,,el·~.jrl is 20 minuten.

;'t;:,;818: -allE!eu gevangen sponzen ,;;02;ell u I t~ew:r'o,gen worden
-de Gooiers moeten voor volle e.rune r s wa t er zorgen.

Vi.' lee'beker omzo oLeri: Br is eell .iEde'·'nis:"aan uit(.~ezet die met z'n twet!ën
\v.Jl'dt .:.,elopen. ~én welp zi t op de :r''..~{';van ele ar.d er- met in ue ha..d een",--.,

l.oud e r- me t daarop. r,et vo l Le bekert jE wat er.,.....•.....,'

[Je aDdere z zitten aan weerszijde ver8preidt langs de kantlijn met balletjes
~lo~en proberel het bekertje om te gooion. De loopgroep moet zoveel

r",")L;cl.i.jh water ov ez-br-eng en , Aan het e.i.r.d van de hiw..lernisbaan mogen ze

'~l'uglop~n en gaat het volgende paar van start.

-' ... t
!
'~ .:.'

\

- "



,;:,,;elLjd: 20 s , .Lnu t en
l'f~[':els: -de t egenpartjj iJ1a(~ nil:: t :LJl lH:::(. veld kon.en • IUijft het ballet je

liggen in de ~i~dej'ni3baan 'Ot t dit bl~ven liggen totdat
een nieuw paar start.

-VaIt het beke r t j e L~aat een .ri.euwpaar van start.
02 ~ordt er gespeeld?

v .·r ,'::l'oepen
1 2 3 4

- ,,-...., I

• I'" •. . . 1 - r - ", . ._.. I'

.__ ~~9ty~\!A.~~ .__l~~.ie.~~ ~(f'LQPt~ .....+hleI~.CxJj =t-J _I
I

""'fEl 1 I 2 ! 3 ;
I I , ;

.. ..--L -/---_ ...-_...._--'-r--'--'--_:~---'-"-r '----~-~---
-~~Qt I y , 3 I 2 : /

i I.

3
----.-----,---------i-- ~-

I
!

2 1 3
-'. --~---_ .•.."' .•..... - _.~ ........•....-..

'-'l!3Sell ronde 2 en 3 PAUZE.
~u afloop van iedere ronde de liters water van ~ iedere groep in de
enune .:'8 11ot eren. In dez eLf de SC;" .ema' s a I s he t T'C' r!(~ e s c~,~ema ,



\ .~:),G 11 JULI:

VIt: hou a en eeu fiet st oe 11t van + JO km. me t (èevolc;su(l e opdracht en voor
u.ü.iorweG:

j. ~~oem zoveel mogelijk bosdieren:

.l- w eLke dieren,planten en bomen heb je onderweg gezien?

~ Versier onderweg ~~n van de fietsen met bladeren,bloemen enz ...

:"'8Z(;: opdrac.rt en wor-d er; in de volgslde groepen gedaan:
1 ) 2)

- .ans Kennis - Wil J'rrt v on
+ .; U j [: de Louwer-e
--::olaHJ r e erLs

Das Georts
- Daan Swcf:,.;e.s
J ess .i c a Wi 11 e.us

.. .iLc ve n SeIst Patricia ~ntoDis
" , , . d"·" .+ een ..L2 J. .ing

'1\_ i

-'~esl'i, Ge er t s - !.Tal'inct l!abraken
- MarisLe Brom

; - .n t a s j a Antonis - ~,rarion Intven

- Eurm van Dorn.ae Len
_"Tj rLam Goovel's

6~n .:Leiding
- J? irn Srnit s
- 118e ~eulenbro2ks
- Stefan Bosc.i

" I . d '+ een el ,J.ng

-Joost v.d. W~deven \ ,,'

-:.[A.X"lIl v o: ,
j" '

\.",
•••.t,

j

:.-'''' ~. :f..~..., I :f

~-.~;.:;ter v.d.
- "ar I een 'le

l:ey den
. I' .....,~J\:::.,..~ '\;.~ ..~

,
- en:ry Willt!Jfls

twe e L- LUnC.



.. :J, aankomst op landgoed I de baa st ' ~J.ln!.) we picJ..:'JJ.Ïcken. Ook tljdens
,.h: p.l cknLck j.s el' eeri op druc ht •.léilcljjk:

I' zet bij
.I,. " n

l- " "
+ ti !I

vo~el

sl'rongen
ku-n

alles wat bij koe hoort, ee!! kr-u i sj e eX)

" " helE't (0)n I! , een yondje

" 11 kangoeroe", een st ippe llijn (--)"
" n II kip

buidel

kaas
ei
melk

horens boomstam etend
vLekken
Australië

gewei
veren
a Larrk e ;,a18

.r<; u. de picknick ~oen we nog een tweetal b03E;pclen:

zie platte~rondje
Een t:;.l'OE:pvan 28 ~:Li:.~e.n~n, w~:..,rvau eell v i.erta.I spc'lers
zich jnhet bo s moeteil verst opiJen(::d e t in de ljomen)
De 4 spelers z 'jn voo.r-zLe n van 'brie "j es genumner-d van
1 tlm 28. Iedere speler ~en a~arte kleur; geel,croen,
rood of hlauw.

,-,-Ut1 tal speLeas

-: o Lv e.rLoop

De eerste van de zoekende spelers die hen ontdekt heeft,
krijg t hriefj e 0.,.12. ,,',','ie beeft na ca. 20 mlnaten lre t
hoogste aantal punten v81.'zarnelu?
De silelers mogen pas l1u.ar de eei'S tontdekte' speler
t eiug , wanneer ze alle uud er e "verstopte spelers ook
ontdekt .ie bb en , ;~et is b j de ui eIndelijke pun t errt e Ll Lng

nu zeer duLde Lijk te controleren of men alle verstopte
spelers .e of t Gebad door h et we rk en met gekleurde
fJL'J.2f j es. Aanwijz !EESen doû l'geven aan andere spelers is
t er.l s t r eng s t e ver .cd e n daar di t spel indi vi ueel ge>Jpee l.c
wo.rdt.

3. Roec\

i
l'

F



?) Dur: .8Ir DRAKULA -HEKS

idah val de deelnell1ers

~}HU t i';L ~eLI j IJg
:" i tWlJrlc: ne;

Voc.r D" t Lpel kan ruerl een bosgehied

gebruib"'::l V"&U 300 x 200 meter(aflJankelljk

van het aantal deeln~ners en het soort
begroeiing).

Iedere dGCÜLJ':::lter'krjjg t een lint of touw

waar-aan een kaar t j e beves t i.gd is,waarmee
z~ het Lerl'ei.L op gaan. .Ie t kaartje bepaalt
of !üen kan tikten of j ui.s t moet zorgen niet
~etikt te worden.
De (niveI jUêl:.st op de dracula, rracula op de
heks, de heks jaagt op de (~uivel. Wordt men
door cie und e r 0"-';'j kt dan ;JL et ue n het kaar t je

a f'd oen en au", de é1.11dere ceven. i:' er118 een
nieuw kaartje ~ulen b~ de centrale post,
waarna nie u we e.r .!lee: l-cU1J si:;(;len. Dit ni.euwc

kaartje kun een êllidel'f' aaridui d.i.ng bevatten
dan di c welke men co r cp.i-c.n: e Lijk l.aé . Na C~:L

15 min. verzamelen (einde '_er'ste runde)
T.~enkan s pe I en en 2, J, 4 0;' nog f'JE'er rovd ?~!J

van elk ~ 15 min. sp~lea.
V001' 'l,:<Jer' v. rc:iv(:>.,.":i Lae r t j e "1 pun t

De kaurtj cr:: rn -et ef! J. e cobau r sur!l~;nge8t eld zijn.,
E3j he;o in o n t vang s L n:":,.llOIl van een kaar-t j e,
ka· men n.i e t do o.r e eu Lwd ere s pc l er bet Lk t
worden, [).v. een c Lrk e I n.e ' een s t r aa I va n 5m.
Wordt men Getikt,alleeil b e t eigen kaartje
afgeven, waa.cna met een f.euw kaart j e mag
halen. qe t r.an evene ens als pa.r t ijape I gespeel d

worden (verdient de vcc r-kenr-) , Djj het uit de len
van ûe kaartjes eerst weglopen en daarna
pas op sp+ J den; and-u-s speelt zie', alles (,f

r-oud o.n de plaats vau ui t d.eLen . 'Cr kunnen

meerdere neu t r a Le plaatseningeric.ht worden.



.\) teamspelerl. De opbouw is in 4. L.l·r'np,>Yl volc;enB dit s chema:
A-B A-C !'v-i)

::;r wordt 10-15minuten gespeeld. De w i s ;' el tijd is 5 mi.nut en.

9.00 uur: zitvoetbal (zoals a)
10.00 uur: blokjes/kegelvoetbal

10.30 uur: pauze
slagbal ( je mag de bal ook gooien)

trefbal

eten
circuit in tweetallen en twee groepen per spel.
tweetallen on0eveer 8elj.jl~e e;roo lt c , (evengroot van lengt e)

1. Lruj wagenrac e; bepaal de afstand ho en en terug is één punt. Als je
»<. up en n eer bent geweest wiss eLen ,

? de e ...e n ecmt wat e in z'n mond en gaat bij de ander op z ' u rug zitten
:-:I~ Lopen een afstand en spug en daar h e t wat er- ui L in een bak. Dan 10-
l'I'rJ z c t erug (e;ewo:.;n) en wisselen van dl"üeer.
':.10 l'0cft het meeste water?
i)::'Ll.r::-~e lopen. Een maa L op en neer is één punt.:Jit ieder OlTI de

11 .00 uur:

12.00 uur :
12.30 uur:

TI) 14.00 uur:

b ,..urt é6'!1 maal.
4):<'10f}G en vullen: beiden ffi,:;gen t eGf31~jkn.et e cn b:kertj e wat 81' naar
de 1'1913/ emmer hollen om die te vullen.
:;,)::'lokkelJ stapelen: De eerl gaat op c en

,
E:LE.;ts z it t e.n en de and er- met

een blok/blik achterop. Ze fietsen een par-c our' e n s t ap cLen al fietsend
de bl ikken in stapels van 5 op de t8.±'el. EJ.l.. bIi k .is 1 pv.n t .,

J

(----

(,)"Rllenwin: één springt op de plank en de ar.d er varig t de bal. (1~o.2)

no.2 e00it de bal weer naar no.1 en no.1 we~r naar 2. TIu gooit no.2

du bul in do mand
.t.

~ip
7)~likken gooien.

wat 1 punt betekent.
·E Q

t:dI """ Co ,,0'
LIet een tennisbal zov eeI ~!IOr.:.:e1jjl:. bLi.k.ken omgooien.

Teder blik is 1 punt .
. 1 UL,r nodi.g , Het circuit enke L uitvoeren. ;~erst de 1egroep .:t 5 mLn,
Jun de 28oroep ± 5 min. Dan gaan ze sam~n d00r naar het volG~nde spel.



Á. /, -;l'TA~ '"'LIJST SPORTDAG:

- 2 voetballen
- blokjes of kegels
- 4 t8nnlsballen

2 Jozen of manden
- emmer-s met schaalverdeling of lineaal
- plankjes of stukken karton
- bekers
- veel blikken
~ Lufel moet sebruikt kUDlen worden
- fiets
- ballenwip,..-..",



DONDERDAG 12 JULI:

s'morgens: We gaan naar de bossen om hout te sprokkelen voor het
kampvuur van die avond.
Nadat we gegeten hebben op de boerderij kleden we ons
om(de welpen) in onze zelfgemaakte griezelkleding waarna
we beginnen aan de vossenjacht.

s'middags: De vossenjacht naar het dorp. De kinderen zitten aan elkaar
geboeid als ze op zoek gaan naar de figuren in het dorp.
De figuren hebben de sleutel van de slot jes. Iedere keer
mag één welp los. Als iedereen los is dan loopt men naar
een verzamelplaats waar we op elkaar wachten.
-etens'avonds
- voorbereiding kampvuur
- ~ 20.00 uur aanvang kampvuur
- Ieder doet zijn of haar toneelstukje of iets dergelijks
- Leiding voert iets op
- De duivel is terug en beoordeelt iedereen op z'n uiterlijk.
- Voor de oudere welpen is er een griezeltocht
- Griezelbal

Iedere dag wag ~ 1t uur aan de kleding g~werkt worden.

JViAT.ëRIALENIJIJSTGRIEZELFESTIJN :
- fakkels
- kranten
- behangselplak
- verf
- kwasten
- lakens
- kippengaas
- tang
- perstouw(pakkentouw)
-schminck
- schuimplastic
- theelichtjes
- jampotten
- lege plastic melkflessen
- karton
- Papier

- ketting
- slotj es
- rugby-bal

IJ


