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Hallo Esta's en ouders, 

Iedereen wist het natuurlijk al : op zaterdag 29 augustus gaan we op zomerkamp. De leiding 
heeft ditjaar een bijzondere uitnodiging gekregen van een film producent uit HOLLYWOOD. 
De Esta's zijn tijdens het zomerkamp uitgenodigd in de talententent van deze producent. We 
mogen allemaal auditie doen voor een film die hij binnekort gaat maken. Om een beetje kans te 
maken op deze: auditie heeft hij ons gevraagd om allemaal een stukje in te studeren. Je kan 
bijvoorbeeld met een groepje afspreken om iets te playbacken of om iemand na te doen. De 
beste talenten maken kans op een rol in een echte film, zorg dus dat je erbij bent. 
De plaats van de talententent blijft nog even geheim, maar bij het vertrek zullen de ouders 
hierover ingelicht worden. Naast het adres van ons verblijf zullen de ouders op deze dag ook 
een telefoonnummer krijgen dat in geval van nood gebeld kan worden. 
De producent heeft echter wel om een kleine onkosten vergoeding gevraagd. Deze vergoeding 
bedraagt Fl 110,-- en kan worden overgemaakt op rekeningnummer 1438 05 894 o.v.v. Esta's 
Riethoven. Vergeet niet je naam er bij te vermelden. 
Voor het kamp moet het bijgevoegde gezondheidsformulier volledig ingevuld ingeleverd 
worden bij de leiding. Zorg in ieder geval dat je dit forrmielier v66r 22 augustus ingeleverd 
hebt. 
Ook dit jaar gaan we met de fiets naar het kampeeradres. Zorg dus voor een goede fiets en 
bereid je voor op een fikse fietstocht. We vertrekken om 9:30 uur 's morgens vanaf het 
kerkplein in Riethoven. Hier kunnen dan de spullen in de vrachtauto worden geladen zodat we 
die niet op de fiets mee hoeven te slepen. Zorg wel dat je een luchpakettje bij hebt en dat je het 
uniform (blouse of T-shirt) aan hebt. 
Het kamp wordt op vrijdagavond 4 september afgesloten met een ouderavond. Om 20:00 uur 
zal deze avond beginnen. Om ongeveer 21:00 uur zal de ouderavond afgesloten worden en 
kunnen de Esta's met de ouders mee naar huis. 

Vergeet niet om het volgende mee te nemen: 
• Slaapzak • Uniform (blouse en T-shirt)
• Luchtbed of matje • Voldoende kleren en sokken
• Toiletspullen • Zwemspullen
• Zaklamp · , • Knuffel
• Warme trui

• Extra schoenen
• Slippers
• Regenkeding
• Handoeken
• Goede zin

Zorg dat deze spullen, voor zover dat mogelijk is, voorzien zijn van een naam. Dit voorkomt 
het zoekraken van spullen en kleren. Je mag alleen snoep meenemen als het bedoeld is om uit 
te delen, geen chips mee nemen. 
Heeft u nog vragen dan kunt altijd contact opnemen met iemand van de leiding. 

Met vriendelijke scoutinggroeten, 
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Groep 1 

Leiding: Eric 
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Leiding: Hanneke 
Tonnie 

Groep 4 

Leiding: Henry 
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Leiding: Pim 
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Huisartsenpraktijk Geraads 
Speelheuvelplein 13 
5711 AR 

en Schakenraad 
0493- 491350  

Gemeentehuis 
Wilhelminaplein 1 
5511 EK 
Postbus 290 5710  AG  

Zwembad 
Witvrouwenbergweg 18 
5711 CN 

(Stookvergunning) 
0493- 494888 

De Diepsteeckel 
0493- 491963  

Prinsenmeer 
0493- 692398 

tttil( 
/trferies  

I/ 	I  

0493- 496370 
„ 

"De Donck" 
0493- 496643  

elke 14 dagen op 
woensdag 

Extra informatie 

Fijn om te weten. 

Alarmnummer 112 

Brandweer 
J. Verhoeven 
Commandant 
J. Linden 
Ondercornmadant 

0493- 49408 

0493- 491795 

Tandarts Prinsen 
Julianapark 12-A 
5711 AJ 

Tandarts Verstappen 

0493- 491858 

Laan Ten Roode 2 
5711  GC  

Tandarts Arnolent 
boerenkamplaan 114 -A 
5712 AH 

0493- 

0493- 

494646 

495017 

Zwembad 
	

Beatrix 
Beatrbdaan 18 
	

0493- 496112 
5711 AN 
	

0492- 362139 

Zwemparadijs 
Kranenvenweg 1 
5721 PC Asten 

VVV-agentschap Someren 
Wilhelminaplein 8 
5711 EK 
(van 10.00 tot 18.00) 
(za van 10.00 tot 17.00) 

Openlucht- Natuurtheater  
Corr.  Adr, Lieropsedijk 34 

Mark in Someren 
Wilhelminaplein 

Hollywood kamp 1998 



28 aug t/m 5 sept 
Hollywood kamp 1998 Someren 

Tijdens het kamp zal er iedere dag een beroemtheid ons een bezoek komen brengen. Met deze bekendheid 
zullen we een avontuur beleven, iets doen waar hij of zijn goed in is en nog veel meer. Zo zullen er komen: 

ZA 
ZO 
MA 
DI 
WO 
DO 
VR 

De producer (Frank) iidx.vey 
Michael Jackson (Eric) /1•94,4,6 11'6 
Pipi Langkous (Tonnie) 	ERIC 
James Bond 007 (Henry) 111‘1  
Tarzan (Pim) 	fstn.tii< 
Regisseuse it4.4,4.,64,  go f 
Pamela  Anderson  (Joze) 	/9G 	mzefs3e,.. 

ZA 
Natuurlijk gaan we op de fiets naar het mooie plaatsje in de kempen, Somenren genaamd. Hiervoor moet nog 
een fietstocht gemaakt of gevonden worden. Er is al ooit een kamp geweest in Someren dus een fietstocht moet 
er ergens zijn. 
Op de blokhut komen we een man tegen die zegt dat hij een producer is uit Hollywood. Gezien zijn stijl en 
kleding ziet het er allemaal best wel geloofwaardig uit. Hij is eigenaar van de blokhut en noemt het zijn 
tallententochttent. Hij is nog zoekt naar nieuw talent voor zijn nieuwste film dus als wij willen mogen wij best 
gebruik maken van zijn talententent. Als hij dan maar als tegenprestatie testen mag doen om ons talent te 
testen en misschien sommige een rol te geven in de film. De screentesten zullen gedurende de gehele week 
gehouden worden en aan het einde van de week zal er een officiele Oscar uitreildng zijn. Natuurlijk horen er 
bij echte "sterren" ook heel veel journalisten. Deze zullen ons de gehele week fotograferen en intervieuwen. 
De Producer laat ons de te winnende oscar zien. Deze staat in een soort vitrinekast zodat deze niet beschadigd 
kan raken, hij is immers van echt puur goud. 

ZO 
's Ochtends blijkt de oscar gestolen te zijn en is de producer helemaal over zijn toeren. Hij had een fortuin 
geinvesteerd in dat beeldje. Nu blijt ook eens dat Michael Jackson vandaag langs zal komen en als er dan geen 
oscar is die hij kan winnen is hij snel weer verdwenen. Michael, zoals de producer hem noemt, is alleen 
geïnteresseerd in prijzen. De producer wil met ons afspreken dat, als hij nu de oscar gaat zoeken wij Michael 
bezig moeten houden. Verzin maar iets wat hij leuk vindt, als hij maar niet weg gaat. 
Wat Michael echt leuk vindt is muziek maken. We kunnen hem dus best amuseren met een echte playback 
show. Hiervoor moet er wel een echte studio gemaakt worden. (schildering, lampen, microfoon, geluid, enz...) 
Er zullen ook artiesten moeten zijn en dus moet er met muzioek geoefend worden. Een jury zal zorgen voor het 
wedstrijdelement en zorgen dat er punten verdient kunnen worden voor de Oscar aan het einde van de week. 's 
Avonds zal er een echte show zijn met presentator. De te winnen punten worden op een scorebord bijgehouden 
door de hele week heen. 

MA 
Vandaag gaan we het dorp maar eens verkennen. In het dorp blijkt er niet zo heel vaak iets te gebeuren. Het is 
er altijd netjes en rustig. Tijdens het ontbijt komt PIPI LANGKOUS de talententochttent binnen en vindt dat 
wij er maar netjes bij zitten. We lijken, volgens haar, op Tommy en Anika zo lief en aardig. Het wordt tijd dat 
er eens wat kattekwaad uitgehaald gaat worden. We besluiten naar het dorp te gaan en daar de mensen voor de 
gek te houden. (beursje trekken, zakkerollen, belletje drukken/trekken, waterpistooltje schieten op mensen en 
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	r pijltjes schiet in de gordijnen bij het bejaardenhuis) 

We verdelen ons in groepjes+leiding en versprijden ons. 
J( 

	

11.1' 	Als we het dorp nog niet zijn uitgezet gaan we picknicken op het plein. Pipi heel na het eten nogsteeds honger 
1 /4) v 	ak")  en denkt alleen nog maar aan eten. Helaas is er niets meer te eten en hebben we geen geld meer om eten te 

	

L/11- 	kopen. Pipi verteld dat er op dit moment een hele hoop rijke beroemtheden in het dorp zijn. Deze mensen zijn 
heel rijk en geven vast geld voor eten als je dat lief vraagt. Vossenjacht, alle figuren van de week zitten in het 

0(" 

tiLitlA1Çt6' 

,,4441t" 

dorp verspreid. Als je ze vindt krijg je geld van ze en wie het meeste geld heeft kan het meeste kopen. Aan het 
einde van de vossenjacht krijgt ieder groepje een boodschappen lijstje en mogen ze gaan winkelen. Met het 
geld dat ze hebben moeten ze proberen alle boodschappen van het lijstje te kopen. Sommige zullen erg kreatief 
moeten worden als ze niet voldoende geld hebben verzameld. Afwassen of zo... 



Pipi is erg goed in het vangen van dieven en zij wil ons best helpen bij het zoeken van de oscar. We gaan 
samen met pipi maar het bos en gaan daar een spoor volgen door het donker. Wat er precies gebeurt tijdens de 
tocht (nog bedenken/spoken?) 

DI 
's Ochtends komt de producer vertellen dat dee Oscar nog steeds niet terecht is. Hij heeft er we een agent bij 
gehaald die werkt voor de FBI. Zijn naam; Bond, James Bond oom van  Davy  en  Yoshi  (Nee). James, zo mogen 
we hem noemen, gaat ons eerst de kneepjes van het vak leren. Dit doet hij doormiddel van Bond stratego met 
hindernissen en hinderlagen. 
's Middags moeten we sporten want een geheimagent heeft een goede conditie. Schaduwen, pistool schieten, 
vluchten, verstoppen en dames versieren zijn James zijn beste kanten van het vak dus dit moet in de sporten 
terug komen. 
"s Avonds gaan we op de dieven af we volgen weer het spoor van PIPI maar weten nu waarop we moeten 
letten. De hinderlagen van gister kunnen we nu ontwijken. We komen de dieven tegen en gaan ze vangen, er 
wordt geschoten en ze vluchten. Gelukkig laten ze de buit vallen en is onze Oscar weer terug. 

WO 
Vandaag is het de beurt aan Tarzan. Hij wordt ons voorgersteld en zal ons gaan leren om in het oerwoud van 
glitter en glamour te overleven. Wie zou ons dat ook beter kunnen leren als Tarzan. 
Om te overleven moet je hindernissen kunnen nemen en om dat te leren spelen we slagbal met hindernissen. 's 
Middags hebben we iemand gevonden die we kunnen ontgroenen en gaan dat dan ook doen. Als echte ster 
moet je immers af en toe door de modder kruipen. Als we geen slachtoffer hebben  Millen  vinden gaan we met 
Tarzan iets bezoeken, Cultuur snuiven (wat?, zie VVV). Primitief koken doen we voor het avond eten. Tarzan 
gaat ons leren hoe je verschillende vuren kunt maken en hoe er op te koken. Hiervoor moet er hout 
gesprokkeld worden, geschikte plaatsen gekozen en voorbereidingen worden gemaakt aan het eten. Misschien 
een spel met als thema de jacht. 
Kampvuur en dieren geluiden spel in het oerwoud. 

DO 
Vandaag is het de beurt aan de regisseuse. Zij zal met ons een fihn gaan maken. Er moet eerst een script 
geschreven worden OF ZIJN, dan een decor gebouwd (Ouderavond), oefenen, filmen, overdoen, nog eens 
overdoen, knippen/plaken EN DAN 	FILM KIJKEN. We vieren een feestje om te vieren dat het een succes 
is geworden. 

VR 
Spullen opruimen en onze ogen uitkijken naar het bezoek. Vandaag is Pamela  Anderson  op bezoek We spelen 
met haar een reddingsspel, Beache resque. 's Middags gaan we zwemmen en 's Avonds is het GALA voor de 
Oscar uitreiking. Hiervoor zullen er belangrijke mensen komen met mooie glimmende auto's. Deze mensen 
heten allemaal OUDER of FAMILIE. Tijdens deze avond zal de winnende film getoond worden en liggen de 
roddelbladen op tafel. Er is veel pers en een hapje cq. drankje voor de gasten. Na de film wordt de Oscar 
uitgereikt en ook zal de dommedaris een nieuw winter verblijf krijgen. 

IDEEEN: 	Roddelblad maken. (Kampkrant) 
Pers met recorder 
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9.30 uur 	Verzamelen op het kerkplein in Riethoven 	- friée 3or zgsy. 
Hier begint een fantastische week vol avonturen in het verre Hollywood. We laden onze 
spullen op de aanhangwagen of een busje. De ouders krijgen het volledige adres en een 
routebeschrijving van de blokhut in Someren. Natuurlijk worden zij ook uitgenodigd voor de 
ouderavond op vrijdag. 	 VRAciir tAl  Ft  16 	Wei" k.  

fién Kee lék)ek.  

10.00 uur 	Vertrek van de eerste fietsgroep 
Als belangrijke bagage hebben we ons eigen 
lunchpakket, ranja, een appel en natuurlijk snoepjes 
meegenomen. De indeling van de fietsgroepjes en de 
route beschrijving staat in de bijlage. Omdat we 
waarschijnlijk met een grote groep zijn kunnen we extra 
mensen vragen om mee te fietsen naar Someren. 

10.30 uur 	Het laatste fietsgroep moet vertrokken zijn 
Tijdens de tocht mag er af en toe best gestopt worden om leuke dingen te bekijken, een 
snoepje uit te delen, uit te rusten enz. afp,,es& pak 2474.• 

12.00 uur 	Alle Esta's verzamelen  
Alle groepjes verzamelen op een afgesproken veldje voor een gezamenlijke pauze en lunch. Na 
de lunch kunnen we nog eventueel een klein spelletje jagerbal doen. 

12.45 uur 	Einde pauze 
Einde van de lunch-, speel- en rust-pauze en dus terug op de fiets en door fietsen. 

16.00 uur 	Alle Esta's verzamelen 
We verzamelen op het verzamel punt. Hier krijgen we lekkere verse ranja. Omdat we al zover 
gefietst zijn dat we de tijdsgrens zijn overschreden, zetten we allemaal ons horloge een uur 
terug. Het is nu dus 15.00 uur.  
In afwachting van de groepjes die meer dan tien keer gevallen zijn, spelen we de volgende 
balspellen: 
• Poortvoetbal 
• Iemand is 'm niemand is 'm 

Zaterdag 29 augustus 

15.30 uur De producer komt 
Als alle groepjes aangekomen zijn, komt er een 
PRODUCER op dagen. Hij verteld ons dat hij een 
producer uit Hollywood is. Hij is op talentenjacht en 
heeft een eigen opleidingscentrum in de buurt: zijn 
talententent. Voor een nieuwe film heeft hij veel 
nieuwe jonge talenten nodig. Als we zin hebben mogen 
we een week lang in zijn talententent verblijven. Als 
tegen prestatie mag de producer ons testen voor het vak 
van acteur. De top talenten mogen zelfs meespelen in 
een film. De producer ziet er zeer geloofwaardig uit en 
we hebben toch onderdak nodig, dus we gaan met hem 
akkoord. 

Hollywood kamp 1998 
Hen proadlie van de  Ezra  leiding 



Zaterdag 29 augustus 

15.45 uur Acteur meppen 	FRAmk. 	 eiCOUtifIl9  
Maar de eerste test voor ons in acteur meppen. Een acteur krijgt vaak veel kritiek, veel mensen 
zijn jaloers en zien succesvolle acteurs graag afgaan. 
Acteur meppen gaat als volgt: 
Een Esta staat op een kratje of een kist met een tennisracket in de hand. Deze stelt de acteur 
voor. De andere Esta's staan in een kring daarom heen en stellen de jaloerse mensen voor. Zij 
hebben een bal en moeten daarmee proberen het kratje te raken. Aan de Esta op het kratje de 
taak om te zorgen dat dit niet gebeurt. Met het tennisracket mag hij de bal afweren. Als het 
kratje geraakt wordt moet er geruild worden. 

 

• 

 

— 

16.15 uur 	Naar de talententent 
Aangekomen in de talententent gaan we onze spullen klaar leggen. We spannen een zeil om het 
slaapgedeelte af te bakenen. De talententent is bij aankomst volop versiert. Er hangt een bord 
boven de deur met "talententent". Binnen hangt een soort vitrine kast die vol staat met 
gewonnen Oscars. Buiten staat in grote letters "Hollywood" 
De producer en de leiding maakt een aantal afspraken met de kinderen over de gang van zaken 
tijdens het kamp. 

PAN )../1/4.- 1(6- 16.30 uur Bah-bonnen maken 
De kinderen mogen elk hun eigen Bah-bon maken. De leiding heeft al voorbeelden van een 
Bah-bon gemaakt. 	 kRmptit5- jo2C 

17.00 uur 	Eten en corvee 
Na het eten wordt de dommedaris uitgereikt aan degene die 
de grootste blunder van de dag heeft begaan. We zingen met 
z'n alle het kamplied. Hier na leggen we de werking van het 
corvee uit en gaan we volop aan de slag. 
Tijdens het corvee komt een Journalist opdagen. Gewapend 
met een cassetterecorder, lange regenjas, microfoon en 
scherpe vragen interviewt hij de aankomende talenten. 

18.30 uur 	Laddercompetitie -10  
Elke dag spelen we na het eten een uurtje de 
Laddercompetitie. Een beetje rust voor de leiding, maar wel 
opletten dat er geen zware kogels op kindervoetjes vallen. 

Hollywood  kamp  1998  
Een  ~tie van de Zara lading 



Zaterdag 29 augustus 

19.30 uur De omgeving verkennen 
We lopen met z'n allen wat rond in de omgeving van de blokhut. Zo leren we de omgeving een 
beetje kennen. Op een veldje spelen we: 

20.00 uur 	Verkleed Estafette 	/716 P4-0/ 

Acteurs moeten razend snel om kunnen kleden tussen twee scènes door. De verkleed estafette 
is een goede manier om dit te oefenen. We spelen dit spel in minstens vier groepjes. 

21.00 uur 	Talententent versieren 	aLCE 01,44(. 

Terug in de talententent gaan we extra versieringen maken in Hollywood stijl. We maken: 
• Decors 

(2e,ilt,ctiri '45 • Klapbordjes van een regisseur 
• Hall of  Fame  tegels. Op een vel papier maken we een afdruk van de linkervoet en 

rechterhand met verf. Hier zet iedereen zijn of haar naam bij. Deze knippen we uit en 
plakken deze eventueel op een tegel of een vierkant stuk karton. Vooraf heeft de leiding en 

22.00 uur 	Acteur tikkertje spelen 	M. 
Om even iets anders te doen spelen we een spelletje Dit gaat net zoals TV tikkertje, maar nu 
met namen van acteurs. 

22.30 uur Verder met versieren 
De versieringen extra mooi maken onder het 
genot van een lekker warm kopje thee 

23.00 uur Naar bed 
Wassen, tanden poetsen, plassen, handen 
wassen, poepen, weer handen wassen en dan 
naar bed en slapen. 

23.01 uur De nacht van Hollywood 
Als de aankomende talenten liggen te slapen 
overleggen de gevestigde acteurs, producer en 
regisseur over de gang van zaken. 

Hollywood kamp 1998 
Een prodtddie wv, de  &Oa  leLchng 
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voorbeeld gemaakt. 
• Rooie lopers 
• Verlichte trappen 
• Show verlichting 



Materialenlijst Zaterdag: 

Route beschrijving voor de ouders 
Auto met aanhangwagen of vrachtwagen 
Goede fietsen 
Fietstochten 
Fietsgroepjes 
Lunchpakketje 
Drinken ranj a 
Bal 
Snoep 
Producerkleding  FROwit 

Fototoestel 
Camera 
Kratje 
Tennisrackets 
Tennisballen 
Slaapruimtescheidingszeil (Eric) 
Touwen 
Papier 
Stiften 
Pennen 
Dommedaris 
Kamplied 
Ladder voor de competitie 
Spelletjes kist 
Spelmateriaal 
Verkleedkleren 
Keukenkist 
Boodschappen 
Banken 
TL-lampen (Eric) 
Rode vloerbedekking 
Karton 
Spotjes 
Verlengsnoeren 
Schildering en / of HOLLYWOOD in karton 



Zondag 29 augustus 

8:00u Opstaan, ontbijt en corvee 	 C. 	/214/3i9ck 	ir,  SiuQ,p6,v 

9:30u De Oscar is gestolen en de pro4icer is daarom helemaal vaslag. Hij vertelt dat hij 
erg veel geld heeft geïnvesteerd in dat beeldje en dat juist vandaag Michael Jackson 
langs komt. Michael Jackson is altijd alleen maar geïnteresseerd als er een grote prijs 
te winnen is, zoals bijvoorbeeld een Oscar. 
De producer vraagt ons hem te helpen met dit probleem en Michael Jackson te 
amuseren terwijl hij de Oscar probeert terug te vinden. 

Natuurlijk doen wij dit en zullen het dan ook professioneel aan moeten pakken. 
Hoe kunnen we MJ. bezig houden? We moeten weten waar hij van houdt en wat hij 
leuk vindt. 
MJ. zit altijd in een studio en is daar bezig met muziek. Dat is zijn grootste hobby. 
We gaan daarom een studio namaken. Dit doen we met schilderingen, lampen, 
geluid  etc.  
Er moeten ook artiesten zijn die komen optreden. Daarom gaan de Esta's oefenen in 
het nadoen van verschillende artiesten. (Playback show)  E R; c • 

• Studio bouwen 
• Playback nummers oefenen 
• Muziekinstrumenten maken 

Michael Jackson komt ondertussen op de blokhut aan en zal adviezen geven over 
hoe een studio eruit moet zien en hoe je het beste kunt playbacken. 
De ene helft van de groep gaat met de studio beginnen en de andere helft met de 
playback acts en instrumenten. 

10:30u Ranja pauze en wisselen van de groepen. 

11:30u Om de ochtend een beetje te breken gaan we ter afwisseling een spel spelen. Er 
worden twee velden en dus ook twee spelen uitgezet. De groep wordt in vieren 
gedeeld en spelen elk spel tegen elke groep. 

Team 1 tegen 2 
	

Team 2 tegen 3 
	

Team 1 tegen 3 
Team 3 tegen 4 
	

Team 1 tegen 4 
	

Team 2 tegen 4 

spo 1: Lijnbal UoLL G V  Mt  littl 	l‘r )̀  Serki 
	

kot,i‘k 
Een veld wordt uitgezet en in twee even grote stukken verdeeld. De middenlijn 
wordt op een hoogte van ongeveer 1,5 meter gehangen. In ieder vak staat een team 
dat moet proberen, zonder de middenlijn aan te raken, de bal op de grond te gooien 
in het veld van de tegenpartij. 

Spel 2: Trefbal 
Ook hier wordt er weer een veld uitgezet en door midden gedeeld. In ieder veld staat 
weer een groep. Op de achterlijn staan drie pionnen die door de tegenpartij moeten 
worden omgegooid. Je mag je eigen pionnen verdedigen maar alleen met de handen. 
Als de bal, waarmee gespeeld wordt, tegen een ander lichaamsdeel komt dan de 
handen of het hoofd is men af. Als men is afgegooid moet je achter de achterlijn van 
de tegenpartij gaan staan en mag je van daaruit proberen mensen af te gooien. 
Natuurlijk mag je geen pionnen omgooien vanuit de achterlijn. 
Als je vanuit de achterlijn terug wilt in het veld moet er een vangbal gemaakt 
worden. 



Zondag 29 augustus 

12:30u Eten en corvee 

14:00u Alle artiesten zoeken een hoekje om hun, zijn of haar playback nummer te oefenen. 
Er is nu ook nog wat tijd om de instrumenten en de studio af te maken. 

mom 
15:00u Als iedereen voldoende geoefend heeft en de studio is klaar, dan gaan we naar het 

bos om een spel te spelen. 

Artiestenj acht: 	/0P-Pvt k& 
Als artiest ben je niet altijd blij met de platenbaas. De platenbaas wil 
altijd geld hebben als je weer een plaat verkocht hebt. Als artiest probeer 
jij je dan ook te verstoppen in een aangegeven stuk bos. Je hebt je geld 
bij dus pas op! 
De platen bazen staan op de loer en proberen de artiesten te tikken. Als 
een artiest getikt is kan deze zich vrij kopen door de platenbaas geld te 
geven. 
Hoeveel geld kunnen de platenbazen bij elkaar krijgen??? 

16:00u Na de jacht lopen we een stuk verder door het bos en spelen een ander spel. 

Loop-je-zoek-spel: 
Alle artiesten zijn nu arm omdat ze hun platenbazen hebben moeten betalen. De 
artiesten moeten daarom weer opzoek naar een nieuwe HIT om geld te verdienen. 
Het is niet gemakkelijk om een hit te vinden en daarom moet je als artiest goed 
getraind zijn in het zoeken. 
In een bos, redelijk groot, hangen willekeurig bordjes met de nummers 1 t/m 10. Als 
je een nummer gevonden hebt ben je nog niet klaar, want in een straal van ongeveer 
drie meter van het bordje ligt een hit verstopt. Het is de opdracht aan de artiesten om 
deze hits te vinden. Als je een hit gevonden hebt moet je op je hitlijst, achter het 
juiste nummer (bordnummer) de hit opschrijven. De artiest die de meeste hits 
gevonden heeft kan veel geld verdienen en heeft dan ook gewonnen. 

Terug naar de blokhut waar we even kunnen vrijspelen. 

17:30u Eten en corvee 

19:30u Laddercompetitie 

20:30u Platenbazen kunnen het niet van andere platenbazen velen dat zei een hit scoren. 
Daarom proberen ze van elkaar ook hits te stelen. 

De groep wordt in drie gelijke groepjes verdeeld. Elk groepje is een 
platenmaatschappij en heeft een gelijk aantal hits (PVC buisjes met de kleur van de 
groep). Deze buisjes worden in een cirkel gezet door ze een kleinstukje in de grond 
te steken op een gelijke afstand van de andere platenmaatschappijen. 

C
x 



Zondag 29 augustus 

Elke werknemer van de platenmaatschappij krijgt een lintje, een leven, om de arm in 
de kleur van de maatschappij. Nu moeten zij proberen bij de ander maatschappijen 
hits te stelen en naar de eigen maatschappij proberen te brengen. Als je het haalt tot 
aan je eigen maatschappij dan zet je de hit in de cirkel bij de andere. Je moet wel 
oppassen want je leven kan gestolen worden door de andere 
maatschappijmedewerkers en dan moet je eerst terug, naar je eigen cirkel, een 
nieuwe leven halen. Als je op het moment dat je getikt wordt een hit bij je hebt dan 
moet je deze ook afgeven. 
Welke maatschappij is er het sluwste en scoort de meeste hits bijeen. 

21:30u We hebben nu voldoende geoefend om echte artiesten te kunnen zijn en onze eigen 
hit te scoren. Dit kunnen we proberen door het playbacken van deze hit voor een 
jury. 

c. 

PLAYBACK SHOW  

Natuurlijk zal Michael Jackson de spits afbijten en een nummer 
zingen in de nieuwe studio. Daarna zal hij de jury voorzitten 
en aan het einde van de show de winnaar bekend maken. Ook 
zullen de punten van de spelletjes worden opgenomen op de 
scorelijst, die we de hele week bij houden, om aan het einde van 
de week te zien wie de Oscar wint. 

23:00u Een artiest krijgt altijd al zo weinig rust en krijgt bijna geen kans om te slapen. 
Daarom vindt Michael Jackson dat alle artiesten nu maar snel naar bed moeten om 
nog een beetje te kunnen slapen, dan kunnen ze de volgende dag weer fit stralen in 

"The Spotlight" 

Materialenlijst: 

Karton (voor schildering en instrumenten) 
Verf 
Scharen 
Stiften 
Lijm 
Radio 
Muziek 
Microfoon 
Lampen 
Verkleedkleren  

Lint (voor twee velden) 
Pionnen zes stuks 
Twee ballen 
Geld 
Bordjes 1 t/m 10 
Strookjes met HITS 
Hitlijsten *aantal esta's 
PVC buisjes 30* met 3 kleuren 
Crêpepapier 3 kleuren 
Michael Jackson kleren en muziek 



Maandag 1 september 

8:00 uur 	Opstaan, ontbijten en corvee 

9:30 uur 	Pipi langkous komt langs op de blokhut 
Pipi Zegt dat we er maar stilletjes bij zitten. Zij is dat helemaal niet gewent. Ze 
houdt meer van ACTIE. 
Er moeten meer leuke en ondeugende dingen gebeuren. Pipi is daar erg goed in 

1‘)-3 	en zal ons dat vandaag eens komen leren. 

Spelletjes klaarzetten 
Wisselroosters en ranja pauze 

Om te beginnen heeft Pipi een aantal spelletjes bedacht die we gaan spelen. 

• kussen gevecht 	 FRA4) 
• armworstelen 
• taarten gooien (sponsen) 
• paardrijden (ton met touwen) 
• schrobben (met borstels onder de voeten op een zeil) 
• touw trekken 
• fietsband trekken ( op een ziel met groene zeep) 
• achteruit fietsen 

12:30 uur 	Eten en corveen 

14:00 uur Pipi weet te vertellen dat dat er in het dorp heel veel leuke dingen gebeuren. 
Alle Esta's worden door Pipi meegenomen naar het dorp. In het dorp worden 
de Esta's vanuit een centrale post los gelaten om rijke mensen te gaan zoeken. 
Deze rijke mensen zaten al reeds in een afgebakend gebied verstopt. 

M7 7  Vossenjacht: 
Alle rijke mensen zijn te herkennen aan hoeden met fruit, lange dure jurken, 
hoge hoeden, paraplu's, stokken en nette pakken. Iedere vos heeft wel een 
opdracht waarmee de Esta's geld kunnen verdienen. 
Van het geld dat de Esta's verdienen moeten ze aan het einde van de 
vossenjacht eten kopen. Ieder groepje krijgt een boodschappenlijstje mee en 
gaat eten kopen. 

Hollywood kamo 1998 



18:00 uur 	Eten en corvee 

20:00 uur 	Ladder competitie 

20: 3 Ouur Kaartenschrijven naar het thuisfront 
Bij de kaarten stoppen we een uitnodiging voor de ouders. Zei worden hierop 
uitgenodigd voor het gala bal voor de Oscar uitreiking op vrijdagavond. 

Maandag 1 september 	 It•e' 

16:30 uur 	Terug op de blokhut gaan de Esta's zelf hun eten klaar maken. 	Sfe- 

Omdat we eten met rijke mensen moeten de tafels er ook goed uitzien. Iedere 
tafel moet daarom versiert worden met een menu kaart, serveten,borden, bestek 
en een tafel kleed. 
Bij ieder groepje komt een rijk persoon meeëten. 

21:00 uur 	Pipi is altijd al erg goed geweest in het vangen van boeven. En omdat bij ons de 
Oscar is weggehaald besluit ze dat ze, samen met ons, op speurtocht wil opzoek 
naar de dieven. 
Pipi heeft binnen de kortst mogelijke tijd een spoor gevonden. We besluiten dit 
spoor te volgen en wat er dan gebeurt 

Of wij of de oudste kinderen hebben een spooktocht uitgezet. 

22:00 uur 	Terug op de blokhut gaan we in de douche. 
Nog een kringspel en dan naar bed 

23:00 uur 	Slapen 

Hollywood kamp 1998 
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--- 	Maandag 1 september 

Benodigdheden: 

• 2* kussen 
• 1* balk voor kussengevecht 
• Tafel voor het annworstelen 
• sponsen 
• doek om sponsen over heen te gooien 
• ton met gekruiste touwen er door 
• borstels met voet bevestigingen 
• zeil 
• groene zeep 
• touw 
• fietsbanden 
• zeil 
• fiets 

• vossen met kleren 
• landkaart met afgebankend terrein in het dorp 
• centrale post 
• boodschappen lijstjes 
• 
• kookstelletjes 
• tafelkleden 
• 
• kaarten 
• tritaadtgiixgeft 
• 
• spooktocht 
• spoor van de dieven 
• 
• kringspel 

Hollywood kamp 1998 



Dinsdag 1 september 

8:00 u Opstaan, ontbijt en corvee 

9:30 u Vandaag komt James Bond (Henry 007) geheel onverwacht op bezoek. 
Aangezien hij professioneel is opgeleid om boeven op te sporen en 
onder de voeten te kietelen kan hij ons goed helpen om de Oscar terug 
te vinden. Hiervoor moeten wij eerst getraind worden, daarom gaan we 
het Moordspel spelen. Dit is een soort levend Cluedo en wordt in het 
dorp of bos gespeeld (afhankelijk van het Weer). 

12:00 u Lunchen + Corveeen 

13:30 u Auto Stratego  
Omdat James (en zijn boeven) altijd in snelle en dure auto's rondrijdt 
moeten we natuurlijk goed op de hoogte zijn van de verschillende dure 
merken. 

17:30 u Eten + opruimen afwassen 

19:00 u Laddercompetitie 
yr 07  Jo",  

20:00 u Begin van de zoektocht naar de Oscar Hierbij volgen we het spoor dat 
we de dag van te voren niet helemaal konden volgen. De boeven zijn 
Roel + nog iemand. 

21:30 u Oscar afpakken van de boeven en de boeven tegen de schenen aan 
schoppen. 

22:00 u Oscar is terug en daarom gaan we een feestje vieren. 

Hollywood kamp 1998 
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Woensdag 2 september 

8.30 uur 	Opstaan, wakker worden, weer opstaan, ontbijten en corvee 

com-s‘ 
-1:fb,t4 

9.30 uur 	Tarzan komt! 
Na het corvee komt Tarzan op de blokhut aan. De glitter en glamour 
wereld van Hollywood is soms net een jungle. Tarzan weet als geen 
ander te overleven in de jungle en hij kan ons hier dus alles over leren. 

9.45 uur 	Slagbal met hindernissen 	152m) k 
Voordat je het helemaal gemaakt hebt in Hollywood, moet je heel wat hindernissen nemen. 
Zelfs de gevestigde acteurs, regisseurs, cameramensen en producers moeten voortdurend 
nieuwe hindernissen nemen. Door slagbal met hindernissen te spelen, kunnen we oefenen in het 
nemen van hindernissen. 
Om het grasveldje achter de blokhut kunnen we mooi een groot parcours uitzetten met een 
stuk of zes hindernissen. 
Hindernissen: 
• Balk waar onderdoor gekropen moet worden. 
• Slalom tussen pionnen. 
• Met een bal al stuiterend naar de volgende honk. 
• Over, onder of om een driepoot met zijbalken bewegen. 
• Door een lus van een touw kruipen. 
• Naar de overkant slingeren als Tarzan. Met twee driepoten en een 

balk in de top van de drie poot. 

Belangrijke regels: 
• Maximaal twee Esta's per honk. 

\O

IC 

 //`' te 	 • Drie uit is wisselen. e 
,•, • Slaghout moet terug in de emmer. 

9C  
• Vangbal is uit. 
• Alleen de brander mag de bal terug in de 

emmer doen. 

11.30 uur Ballonnen vangen 
In de jungle mag je nooit laten zien dat je bang bent. Wie angsten toont wordt opgegeten door 
een of ander dier. Ook in Hollywood moet je sterk in je schoenen staan en nooit je angsten 
laten zien. Wie bang is om voor de camera's of in de belangstelling te staan, kan het shaken als 
acteur. Daarom gaan we oefenen in het omgaan met angsten. 
Alle Esta's staan in een kring met de handen op de rug. Tarzan staat in het midden van deze 
kring met een ballon met water in zijn handen. Deze gooit hij naar één van de Esta's. Deze 
Esta moet proberen om de ballon te vangen. Lukt dat niet dan is hij af en moet hij gaan zitten. 
Wie de handen laat zien zonder dat de ballon naar hem gegooid wordt, is ook af Wie blijft er 
als laatste over? 

Hollywood kamp 1998 
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met een pan. 

Woensdag 2 september 

12.00 uur 	Balletjes in de emmer gooien. 
De Esta's worden verdeeld in twee groepen. Elke groep heeft een eigen vak dat vol ligt met 
balletjes. In het vak van de tegenpartij staat één persoon van de andere partij op een stoel. 
Deze persoon heeft een emmer in de hand. De beide groepen moeten proberen om zoveel 
mogelijk ballen in de eigen emmer te gooien. Ballen die buiten de twee vakken komen mogen 
niet gehaald worden. Als alle ballen op zijn wordt gekeken welk team de meeste ballen in de 
eigen emmer heeft verzameld. 

12.30 uur 	Eten en corvee. 
Van al dat gezwoeg en overleven in de jungle krijg je wel honger. Gelukkig heeft de leiding 
genoeg boterhammen gesmeerd voor de lunch. 
73.h 2C1(1'6" "r‘ 	vovt tiss:‘,C op147 

13.30 uur 	Cultuur snuiven of Dierenstratego 	119  1k 104( 
Als we iets leuks vinden in de omgeving van Sommeren gaan we daar naar toe. Dus even bij de 
VVV vragen. Lukt het niet om iets geschiktst te vinden, dan gaan we Dierenstratego in de 
bossen spelen. Dit spel past natuurlijk perfect bij Tarzan. 

15.30 uur 	Terug naar de blokhut 
Op de terugweg naar de blokhut moeten we hout sprokkelen. We gaan immers primitief ons 
eigen eten koken zoals ook Tarzan dat doet in de jungle. 

15.45 uur 	Voorbereidingen primitief koken 
	

FRA 
• Niet vergeten om vooraf een stookvergunning 

gemeente Sommeren! 
• We maken 3 á 4 ovens. We proberen goede stenen 

zodat de oven goed heet kan worden. 
• We maken een potvuur met daarboven een driepoot 
• Groentes schoon maken en wassen. 
• Los gehakt voorbaken. 

• Koude schotel maken. 

17.00 uur 	Eten koken. 
In de ovens kunnen we afbakbroodjes bakken. Boven het potvuur kunnen we soep 
opwarmen/koken. In een blik kunnen we het voorgebakken gehakt samen met groentes (ui, 
paprika) en bruine bonen chili concarde maken. Wie zo'n honger heeft dat hij niet kan wachten 
met eten, kan alvast een beetje koude schotel krijgen. 

Hollywood kamp 1998 



Woensdag 2 september 

17.30 uur 	Eten en corvee 
Al het lekkers dat we gekookt hebben moet natuurlijk wel opgegeten 
worden. Daarna moet heel de zooi natuurlijk wel opgeruimd worden. Een 
flinke corvee dus. Natuurlijk komt ook, vandaag één van de razende 
reporters langs om ons te interviewen en uit te horen. De laatste roddel in 
de roddelpers: "Tarzan krijgt een splinter in zijn duim" 

18.45 uur 	Ladercompetitie 
Zoals elke dag ook vandaag ladderen. Wie staat en blijft in op de bovenste trede? 

19.30 uur Woorden vormen 	IWO It4ivivb k( 
Dejungle is enorm groot en zit vol geheimen. Hollywood heeft ook zo zijn eigen geheimen. 
Speelt Leonardo da  Vinci  niet mee in Pulp Fiction  II?  Deze stille geheimen van Hollywood 
gaan we naspelen met woord vormen. 
De Esta's worden verdeeld in drie groepen. Op het speelveld liggen 
verschillende kistjes verspreid. In elk kistje zit een letter. De eerste van 
elke groep mag in één kistje gaan kijken welke letter erin verborgen ligt. 
Daarna gaat hij terug naar zijn groep en vertelt fluisterend welke letter hij 
gezien heeft. De nummer twee van de groep mag nu de volgend letter 
gaan kijken. Alle letters samen vormen een woord. Welk groepje heeft als 
eerste dit woord gevonden? 

20.15 uur 	Cirkel worstelen 	U 
Het is vaak worstelen voor je plek in de jungle maar ook voor je plaatsje in de Hal of  Fame  van 

Hollywood. Op het veld zijn twee cirkels 
uitgezet met een doorsnede van ongeveer twee 

\g/ A iL 	
meter. Twee Esta's staan in deze cirkel en 
moeten proberen om elkaar uit de cirkel de 
duwen. Wie buiten de cirkel komt is af. We 

t kunnen een afvalrace houden en een Esta 
uitroepen tot worst van het jaar. 

21.00 uur 	Dierengeluidenspel 
De jungle zit vol met dierengeluiden. Maar ook in Hollywood zijn soms beestachtige geluiden 
te horen. In de bossen spelen we het Dierengeluidenspel. Om extra veel leuke dieren te hebben 
kunnen we een paar mensen bij vragen. Bijvoorbeeld de aanhang. 

22.00 uur Kampvuur 
Een avond en een avontuur in de jungle wordt altijd afgesloten met een groots kampvuur. 
Tarzan vertelt het één of het ander sterk verhaal en we spelen mysterieuze spellen. 	4:\ 
(Blackmagic). 

23.00 uur 	Slapen 
Niets is zo vermoeiend als een dag in de jungle. We nemen afscheid van de stoere Tarzan, zie 
het nu toch wel koud begint te krijgen in zijn blad. De kinderen gaan na een wasbeurt slapen en 
dromen natuurlijk over de dag die geweest is en komen gaat. Oh, wat was die Tarzan stoer en 
wie zal er morgen langskomen en wat zullen we dan gaan doen en euh... en... Zzzzzzzz, 

Hollywood kamp 1998 



Materialenlijst Woensdag: 

Tarzan kleding 
Slaghout 
Tennisbal 
Hindernissen 
Pionierhout 
Pioniertouw 
Ballonnen 
Emmers 
Dierenstratego 
Pannensetjes 
Sigarenkistjes 
Letters (woorden) 
Lint 
Dierengeluiden lijsten 



014 4 44,  

DONDERDAG 	4 SEPTEMBER 1998 

8:30 u 

9:30 u 

Opstaan,  on 	en corvee. 	 /, 
Vandaag komt een regiseusse op de blokhut want die heeft 
de hele week al staan kijken naar al die talentjes die 
wij mee hebben genomen. Ze heeft al een verhaal maar 
geen spelers. Ze wil graag dat wij de spelers worden 
natuuriiik zijn wij geinteresserd. 
Verhaal voorlezen (ongeveer 30 min.) (verhaal zie map) 
Rollen verdelen en samen decors ontwerpen. 
De leiding heeft al wat ideeën. 

10:15 u 	Alles is ontworpen en bedacht. De groep wordt in tweeen 
gedeeld. Groep een maakt een deel van het dec:  ore  en om 
de beurt zoekt men de kleren uit. Groep twee oefent hun 
rollen. 
Va. 1: 
Tussen door wordt er een spel gespeeld. 
In iedere hoek van een rechthoekig veld wordt een vak 
gemaakt. In ieder vak liggen evenveel voorwerpen. De 
groep wordt in vieren gedeeld. Van iedere groep is er 
een de verdediger de rest mag spullen gaan stelen bij de 
andere groep. Al% je getikt wordt moet je overnieuw 
beginnen. Wie heeft er de meeste voorwerpen. 

Spel 1: 
We gebruiken het zelfde veld. Er is 1 tikker de rest 
moet zorgen dat je niet getikt wordt. Maar als je op een 
vak gaat staan ben je veilig maar staan er 3 op de mat 
moet de eerste van de mat. Dit gaat net zolang door 
totdat iedereen is getikt degene die als laatste wordt 
getikt is de beste. 

12:30 u 	Eten en corvee. 

13:30 u 	Nu draaien we alles om. De decorbouwers gaan hun rol 
oefenen. En degene die geoefend hebben gaan het -decor 
opbouwen. 

(degene die s' morgens hebben geoefend, hebben een grote 
re rol dan degene die s' middags oefenen. De kinderen die 
s'middags het decor bouwen hoeven het alleen no 	maar 
rechtop te zetten en dingen ophangen  on  bij schilderen 

1/6my 

15:00  Spel om over de energie kwijt te kunnen het zijn spelle-
tjes waar ie niet veel voor nodig hebt en makkelijk 
klaar te zetten zijn. Want we hebben het al druk genoeg. 

- Trefbal 
- Dweilhockey 
- Britse  bulldog  

jfrt 

15:30 u 	Nu gaan we met alle kinderen oefenen het hele verhaal 
(generale repetitie) 



'tie 	
fiw  k Ay/ 

16:15 u 

1730 u 

Nu is het tijd voor het echte werk. We gaan nu  it  
opnemen op video. Met een echte cameraman, sminckjuf-
frouw en onze regiseusse. 

Eten, corvee, laddercompetitie en een journalist komt 
poishoogte nemen want vind het erg interessant wat wij 
allemaal aan het doen zijn. 

19:30 u 	Bosspel. Om de film te kunnen betalen moeten we geld 
verdienen en dat doen we doormiddel van het smokkeispel. 
Het bos wordt verdeeld in 2 delen A en B. De kinderen' 
krijgen allemaal een geld bedrag waar ze meebeginnen. In 
deel 	moeten ze goud, zilver, platina enz. kopen. En 
dat moeten ze langs de douane krijgen zonder getikt of 
gezien te worden. Lukt dit dan moeten ze het in deel B 
verkopen met winst. Wie heeft het meeste geld verdient. 

21:00 u 	Terug op de blokhut gaan we onze film kijken onder het 
genot van een zakje chips en een glaasje prik. Ondertus-
sen komen er een rijke man en vrouw in nette kleding die 
geinteresseerd ziin in onze film. zij willen  on 	film 
kopen en zien er dus wel succes in. Daarom gaan we een 
groot feest bouwen want wie had dat gedacht dat onze 
film zo goed zou zijn. 
Dus groot kamp vuur met cocktails (ranja uit een glas 
met suiker op de rand een een sinaasappel schijf en 
natuurlijk een rietje), chips, marsmallows, knakworst-
jes, prikkers met kaas en augurk, muziek en dansen. 

23:00 u 	Handen wassen, plassen, tanden poetsen en naar bed. 



BENODIGDHEDEN 

- karton 
verf 
papier 
lijm 
stiften 
pionierpalen 
touwen 

- het verhaal dat we gaan spelen een paar keer op papier om te 
kunnen oefenen. 

- verkleed kleren 
- videocamera 

microfoon 
cd speler 
sminck 

- klapper (take en set bord) 
- bal 
- pionnen 
- dweilen 

stokken 
spullen voor de journalist (radio met bandje om optenemen en 
microfoon) 
nep geld 
kaartjes met goud, zilver, diamant, platina en:. 
tv 



Vrijdag 4 september 

8.30 uur 	Wakker worden, opstaan, ontbijten en corvee 

9.30 uur 	Spullen opruimen en inpakken  
.Leiding, ik kan mijn schoen niet vinden. . H elp, ik ben mijn bril kwijt.. . Jij hebt mijn knuffel 
ingepakt.. . Van wie is deze sok, nu zwart eens wit.. Iedereen zwijgt. M et andere woorden, 
spullen inpakken en gevonden voorwerpen bij de juiste eigenaar terug bezorgen en een 
heleboel washandjes, sokken en onderbroeken over houden. 

10.00 uur Pamela  Anderson  komt 
Vandaag komt bayw atch ster, Pamela A nderson bij ons op bezoek. In deze serie moeten 
regelmatig mensen gered worden. Pamela komt ons hier wat over bijbrengen. 

10.10 uur 	Reddingsspel 	 Jo 2 42- 
D e Esta's worden verdeeld in drie groepen. D eze drie groepen staan netjes achter een lijn op 
het strand. Een eindje verop, midden in de woeste zee, staat één persoon van elk groepje. D eze 
persoon moet gered worden. M et twee plankjes moet het groepje naar deze persoon toe gaan. 
D e kinderen mogen alleen op de plankjes blijven staan, anders verdrinken ze in de woeste zee. 
Welk groepje is als eerste terug opp het strand met hun drenkeling? 

11.00 uur 	De keuze is aan de oudste 
D e Esta's die gaan overvliegen naar de Scouts mogen nog één keer hun favoriete spel doen. Zij 
mogen dit spel zelf bedenken, uitleggen en leiden 	110,3ifo K*64 'iE c "14 77'15.s.  eOft 	jo2.t.' 
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11.45 uur Finale ladercompetitie 	 ksip 194v te., 	vsEn  os 4,,  /levy  
De hele week zijn we er mee bezig geweest en nu is het zover, de laatste ladercompetitie. W ie 
wint deze sinderende competitie? Pamela is natuurlijk aanwezig oin de kinderen op te zwepen 
tot top prestaties. 

12.30 uur 	Eten, corvee 
V oor de laatste keer corvee, voor de kinderen althans. D e leiding heeft immers na afloop nog 
genoeg op te ruimen. 

14.00 uur Zwemmen 
Op de fiets naar het dichtstbijzijnde betaalbare zwembad. Samen met Pamela wordt het 
zwemmen natuurlijk een succes. Iedereen doet net als of hij verdrinkt en Pamela komt ons 
redden, met alle gevolgen vandien. 

Hollywood kamp 1998 
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Vrijdag 4 september 

16.30 uur 	Naar de blokhut 
Aan alles komt een einde dus ook aan het zwemmen met Pamela 

17.00 uur 	Friet eten, geen corvee 
Primitief en milieuvriendelijk friet eten.:  M et een stuk papier een kloder mayo een beetje 
ketsjup, een frikadel of kroket en.natuurlijk frietjes wordt het eten een feest. Vooral na het eten 
w  ant  dan zijn we vrij van corvee. W el snel de spullen voor de ouderavond klaar zetten 
natuurlijk. 

18.00 uur 	Ouderavond 
De ouders en de overige famile komen. (werkelijke tijd 19.00). N aar Hollywood traditie 
verloopt deze avond als een galabal, de primiere van een film of een 0  scar  uitrijking.. Niet 
vergeten om: 
• De klok weer vooruit te zetten. 	 111P 
• Roddel bladen op tafel te leggen. 
• Hapje en een drankje in stijl voor onze speciale gasten. 

Film die we gemaakt hebben laten zien. 
• Domedaris uitrijken. 

Winnaar van de ladercompetitie huldigen. 
Uitrijking van de Oscar. 

19.00 uur 	Afsluiting 
De gala-avond wordt afgesloten en de ouders worden vriendelijk verzocht kun kroost inclusief 
fiets weer mee naar huis te nemen. De leiding valt pal achterover in slaap. 

Eitide 

Hollywood kamp 1998 
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