


Het is alweer een tijdje geleden maar, ja ook dit jaar zijn we weer op kamp 

geweest... in Kaatsheuvel nog wel. Na een half dagje fietsen kwamen we aan op ons 

"luxe" kampterreintje. Met zowaar een echte blokhut (voor de leiding) en tenten 

voor de leden. Het thema van het kamp was dit jaar water. be meeste zijn dan 

ook meerdere keren drijfnat geweest. 

Op ongeveer 10 minuutjes fietsen afstand lagen de Loonse en Drunense Duinen, 

waar het grootste gedeelte van het zomerkamp zich heeft afgespeeld. 

Tijdens het kamp moest iedereen s'avonds een stukje schrijven voor de 

kampkrant. Al die stukjes zijn nu ongecensureerd en niet verbeterd bij elkaar 

gevoegd tot deze kampkrant die nu voor je ligt. 

Voor iedereen die zich afvraagt wie er toch ook allemaal weer bij waren: 

1) Frank van  Bake!  

2) Peter  Smolders  

3) Dré Hoppenbrouwers 

4) Meneer Frietje 

5) Daan  Kea  

6) Jeffrey Tabben 

7) Stefan Scheepers 

8) Jeroen Kwinten 

9) Frank Heemskerk 

Frans Verdonk (10 

Ardy van Eeten (11 

Davy de  Bont  (12 

Rick  Knoop  (13 

Bart Setz (14 

Tissy Caeyers (15 

Joanie Smets (16 

Karlijn Smolders (17 
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bE EERSTE DAG: ZATERDAG 13-07-2002 
DE HEENWEG 

Frans: 

Ik vond het vandaag een leuke dag en het fietsen was gezellig  tog  een best end. 
Mee op het begin was er met jefries band iets mis en dat was best wel klote een 

tijd daar na was stefans band ook nog kapot toen we hier waren vond ik het 

kampterein nog la klein maar dat vald best wel mee. Eerst gingen we uitladen en 

de tendten op zetten. Ons groepje moest koken en dat was wel leuk en ook 

lekker. 

Joanie: 
We moesten vandaag om 9.00 uur Smorgen's naar de kerk in Riethoven. Maar we 

vertrokken pas om half 10. We waren nog niet halver wegen en de band van fefey 

klapte. En toen fietssen. Fietse. Fietse. 

En toen barn de band van stefan klapte en dat was twee en toen hadden we die 

geplakt en fietsten we weer verder. Op het kampterein aangekomen gingen we 

meteen de tenten op zeten en een zwembad gemaakt toen gingen we eten en een 

avond spel gedaan. 
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Jeffrey: 
Op zaterdag 9 uur vertrokken we uit Riethoven. Hoewel we ons hadden 
voorgenomen geen lekkebenelen-lekke banden of vallende mensen te hebben, 
kregen we het toch. Eerst was mijn band eraf omdat hij te hard was opgepompt 
(en  bean  had z'n tas bij de kerk laten liggen). Een paar mensen waren gevallen en 
Stefans band was lek gegaan. Na een paar keer een andere scouting te hebben 
gezien, gingen we eten. Rond 2 uur kwamen we bij de eerste post wat dus 
eigenlijk het kampterrein was. Na wat te hebben geklept gingen we de 
aanhangers leeg halen en de auto's leeghalen en gingen we de tenten opzetten en 
inrichten (zooi inlaaien). be kooktent opgezet en door de potouilie de po  ICI-.  
Hoe scheld je dat uit de .....kisten erin gezet. Toen dat klaar was hebben we een 
driepoot gebouwd en wat leek op een waterbak Tissy had een rooster 
opgehangen en het was de beurt voor ik, frans en frankie. We moestte koken: 
erpel, woerst en wa wast ok-al-weer. 0 ja, o nee, ik weetnie. Na het eten hadden 
we wa tijd om te relaxen. 's Avonds gingen we de duinen in voor een spel: 't 
handelsspel. Hier ging het erom om zoveel mogelijk geld te verdienen door dingen 
te ruilen voor een hogere prijs, zoals floppies en cd's. Ik had Tis beloofd ontbijt 
te maken voor 5000 2e plek Na een uurtje kampvuur gingen we naar bed. (duz 
not) 

Karkjn: 
We vertrekken om 9 uur van het kerkplein in Riethoven. We kwamen na ± 60 km 
bij een kampterrein. be  leiding zei dat we pas op de helft waren maar dat was 
niet. 

DE DAG ERNA (DAG 2) ZONDAG 14-07-2002 
WATERSPELLETJES 

???? auteur onbekend: 
Smorgen's ging jeroen naar de andere tent en ging ze waker maken. En toen 
gingen we eten toen gingen we naar de loonse en drunese daar hadden we 
allemaal spellen gedaan maar bij worstelen had jeroen frans een blauw oog 
geslagen emn toen gingen we naar het kampterein en gingen daar water spellen 
doen dweilrugby, waterbal lonen gevegt, flessen voetbal en balkje duwen en toen 
haden we eten dat was wel heel lekker het was macaroni en toen gingen we een 
avond qwis doen en groepje twee gewonnen. En toen gingen we bij het kampvuur 
zitten en we makte  ape's  met kaneel en suikjer en daqt deden we in het folie en 
in het kampvuur legen toen we ze eruit haalde was het appelmoes. 
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Joanie: 
Vandaag werden we gewekt door Jeroen Kwinten, hij kwam in onze tent 
rollebolle! (zeer lomp, duss....) Toen ontbijtuh en opruimuh. Wij (Bart S.,  Davy,  
Karlijn en ik) moesten afwassen en zongen de hele tijd (dat vonden sommige niet 
prettig) Toen op de fiets naar de drunese duinen, Frans knalde tegen un paaltje 
aan, maar leed geen pijn. Toen we er waren moesten we eerst een stuk lopen met 
(gevulde) jerrycans (geen pretje), maar daarna kwam het gave! Schoenen uit, 
sokken uit en het zand in. We moesten een grote cirkel maken en.:f:~
~414 dan groepjes maken (de andere hadduh kwint). Toen gingen we sokkuh 

worstuluh, zeer lomp! Kwinten tegen Frans, dah was nie echt eerlijk Ik mocht 
teguh Karlijn en ik won. Maarja de andere groep won toch!! Toen kwam het ruige 
(bWEILRUGBY) Jeroen Kwinten was nogal lomp, maar ja, da is hij meestal! Wij 
wonnen, vette pret! baarna blokjesvoetbal maar da duurde en duurde, maar toch 
won de andere ploeg. Owja, toen kwam er iets vermoeiends de (sahara)-berg 
oplopen, Frank aantikken en terug. Ik viel weer eens (sjongujonguh ik weer) maar 
stond snel weer op. Jah de andere wonnen weer. Gewoon worstelen was eiguluk 
heel lomp. Kwinten z'n arm kwam per ongeluk in Frans z'n oog. Toen mochtuh we 
nog ff zelf wetuh wa we deeën! Frank z'n droomwens was een groot zandkasteel. 
Hijzelf von het volgens mij geweldig, (maar 't zag er nie uit). Het was tijd om te 
eten duss.....terug. Zand tussen je tenen uit en fietsen maar. Iedereen had 
honger als een paard, maar de dag was nog maar net begonnen!? Opruimuh en 
zwemkleruh aandoen. 't Was mooi weer dus in je bikini of zwembox. Toen eerst 
wéér dweil-rugby doen. Hun hadduh Kwint maar wij hadduh snelle, kleine Frankie. 
bré had gezegd (hoor ik nou) dat 't net een Jack  Russel  was. Nou ff tussedoor:  
Davy  hai Wei- kleine rode bultjes overal (bijna overal). En nou had de rest 't ook 
(behalve de leiding, wel verdacht). Nou dacht ik zo, misschien zijn we wel 
allergisch voor bré, kan best. Ja, de leiding is er zeker al aan gewend. Nou 
verder met de dag uuhhh? Toen bierflesjesrugby of zoiets? Was wel leuk! 
baarna oberrace over een paal en over een wipwap en onder een balk door. Wij 
wonnuh. 
Toen moesten we elkaar van een balk afduwen (in het water) en de rest mocht 
sponzen gooien. (Frank won van Kwinten) baarna hadden we zelf natmaken of iets 
anders. We hadden waterballonnen en Peter gooide op mij, hiha niet raak. baarna 
omkleden en wij moesten koken. Tissy en Daan hielpen ons. We maakten macaroni 
(zonder gehakt want dah lusten Tissy nie). We hadden er maar smak ingedaan, wa 
't is weet ik zelf ook nie. Ik moest dah snijden en de rst moest uien snijden, dah 
was een emotioneel gedoe hoor! 't Duurde lang maar bijna iedereen wou 2 borden 
behalve Karlijn, Bart S. en  Davy.  Die wisten wa er in zat. Toen een toetje, 
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jammie! Afwassen wij lekker niej! Tissy deelde appels uit. Die moest je zelf 

sni jjen en Tissy dee er suiker en kaneel in. Toen in de kolen en wachtuh, wachtuh, 

wachtuh. Ze wareh klaar en je mocht ze op eten jammie. Toen naar bed, dah was 

saai maar ja, ik werd 's nachts wakker want  Davy  sloeg op m'n ketel. Meer weet ik 

nie!! 

Korlijn: 
We gingen allerlei spelletjes doen. Frans was tegen een paaltje aangeknotst. Een 

zandkasteel gebouwt in de duinen. (Het storte op het laatste moment in). 

DAG DRIE "3" MAANDAG 15-07-2002 

VLOTVAREN 

Jeroen: 
Smorgens na het ontbijt gingen we palen en touwen en banden op het 
aanhangertje laden en Frank van Bakel was toen weggegaanen wij (de scouts) 

gingen op de fiets naar de plaats van bestemming en daar gingen we een flot 

bouwen en gingenin de rivier ligen met het vlot en we hadden vloten. Maar we 

werden aan elkaar gebonden en we gingen over een rivier maar we kwamen 

moeilijk vooruit dus gingen we met onze voeten over de grond maar bart zets 

voelde een stuk ijzer en haalde het er uit het was een vis net en we namen het 

vis net meen naar een paar 1000 meter gingen wer over een afvoer 

En we vonden er nog een enwegingeneruit. 
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Rick:  
Vanochtend rond 8 uur werd ik gewekt door  Jeffery,  want we moesten ontbijt 
maken en  Jeffery  moest ontbijt op bed maken voor de leiding (want dat had ie 
belooft). Toen moesten we de fiets pakken en fietsten we ergens naar een brug 
en Frank (grote) had de auto bij en nam ons één voor één naar een riviertje en 
daar moesten we een vlot immekaar knopen. Wij (ik,  Jeffery  en  Davy)  moesten 
als laatste mee en da duurde lang. Maar toen wij er waren, waren de 2 vlotten al 
bijna klaar. Toen moesten we het vlot in het water takelen en da was een heel 
karwei. Toen gingen we eindelijk varen. In het begin ging het nie echt maar Frank 
en bré gooide stokken zodat we konden peddelen, maar tevergeefs. Toen ging  
Jeffery  voor het vlot lopen zodat het vlot vooruit kwam. Maar na een tijdje 
werd  Jeffry  moe en moest iedereen mee trekken/duwen. En degene die moe 
waren mochten op het vlot zitten en naderhand weer doorgaan en zo door. Toen 
kwamen we bij een sluis en toen moesten we het vlot uit het water takelen en 
daarna weer in het water, bit water was iets zuiverder dan eerst; alleen er was 
drijfmodder en zakte daar tot onze kniees erin (dat was zwaar). We hadden een 
paar leefnetten gevonden en hadden die achter de 2e vlot gemaakt (er zat vis in). 
Toen kwamen we een watervalletje tegen en Kwint was de baas. Toen gingen we 
er allemaal af (van het vlot af). En toen ging het lege vlot van het watervalletje. 
Toen wou Kwint duwen en zakte ineens heel ver het water in, tot zijn kop onder. 
Toen kregen we een paar lage bruggetjes en moesten we helemaal gaan liggen om 
onze kop niet te stoten. 

Karlijn: 
Gingen we vlot varen dat was zwaar maar wel gaaf 

Ardy: 
Wij een stel kindertjes dus.  
Were  wakker gemaakt en wieren dus wakker. Ik (ardy v. eeten) ging samen met 
Bart mijn haar (proberen) goed te doen. 
We gingen eten en daarna gingen we mijn groepje afruimen en afwassen en toen 
moeze we dre helpele met de drie poten af te breken en alle palen tonen banden 
touwen en toen gingen we fietsen fietsen fietsen dus toen uit eindelijk kwamen 
we aan bij een rivier daar moesten we lange lange tijd wagten mochten we een 
vlotje in elkaar brouwen dat moest wel goed want we hadden er 6 uur op gevaren 
nogal lang dus op hetbegin ging het sloom sloom sloom sloom dus je zakten tien 
honderdtmeter pieper en pieper piep dus. Maar uiteindelijk moeze we het waetr 
uit om er weer in te gaan op het begin van het einde van 4,  van de tocht schit 
moet we nog verder maar ja nog verder banjerener. 
Ardy een scout is goed  voor de natuur, laat dat beest levenll 
Niet dus 
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Gewoon veder gaan niet...(niet te lezen)... gewoon door gaan op begeven moment 

had Frank Heemskerk beet er hong een net aan z'n voet mee levendige visse er 

aan ook een paar doie we bonden het hele zooitje achter het laatste vloten toen 

we weer varen varen varen varensopen sopen sopen en weer nie nadenken gewoon 

door gaan toen kwamen we bij een sluis waar eigelijk de li jding zou moeten zijn 

even paniek dus maar ja de vlote gingen over de sluis er knalde een ton los wij 

allemaal over het muurtje met achter het muurtje lompe uitsteeksels met een 

paar gewonden gingen we verder de drop werd beet je bij beet je bij beet je beter 

maar ook glader we kwamen na lange leste van lange tijden van hijgen en puffe 

kwamen de lijding Yes!! 

Toe met touwen en allumaal zooi naar de plek dre als een kapitein op die vloten 

toen hij dus wou over stappen viel hij in het water hahahahaha toen op de naar 

het kampterein hep ik nog veel gelachen met  Davy  Bontjas 
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DAG VIER "HALVERWEGE" 16-07-2002 
EERSTE DAG VAN DE  HIKE  

Konijn: 
Eerste dag  hike  zo'n 30 km lopen met kompas landkaart strippentocht enz. 's 
Avonds moesten we op een kampeerboerderij onder een zeiltje slapen. We 
sliepen bijna toen we mensen zagen (we waren doodsbang). Later bleek dat de 
leiding te zijn. Er scheen ook iemand over de tent dat bleek Stefan te zijn. 

Karlijn en Joanie: 
We vertrokken om 8 uur 'smorgens. In het begin was de  hike  tas licht maar aan 
het eind van de dag was hij loei en loeizwaar. Eerst hadden we kruispuntentocht 
daarna een route met kompas en daarna strippentocht. Het begon al goed met 
een saaie lange weg (we hadden wel een ree gezien) Daarna kwamen we bij een 
lang fietspad, er waren veel fietsers ze zeiden allemaal hallo of hoi of zoiets. Op 
naar post 2! bat ging veel makkelijker. Ook gingen we daar eten. Naar post 3 was 
het veel moeilijker we waren verkeerd gelopen samen met  Davy,  Ardy en Stefan. 
We gingen met z'n allen naar de Aldi met rugzak enal. 0 ja we hadden kikkertjes 
gevangen een bleef er op Joanie's hand zitten. We noemden hem Henkie. 
Gelukkig (toen we verdwaald waren) Kwamen Tissy en Frank en toen wisten we 
waar we waren. Toen gingen we naar post 4. Daar kregen we te horen dat we er 
bijna waren. We kwamen aan om ±half 7. Toen moesten we koken. Nou zijn we 
gewoon wat te spelen en schrijven natuurlijk. 

Trouwens we hebben veel last van treinen! 
Houdoe!!! 

Andy, Stefan en  Davy:  
We vertrokken als een na laatste bij de blokhut. We waren twee straten verder 
begon er iemand te fluiten, die moesten Dré en Tissy hebben. Ze waren iets 
vergeten zoals altijd. We liepen verder. We dachten daarna dat we verkeerd 
waren gelopen en we wachten maar op het laatste groepje. Die zijde dat we goed 
zaten . hun wachte op ons toen we het saaie bos in gingen. We kwamen op een 
onduidelijk kruispunt we wisten het even niet meer. We waren toen maar een pad 
ingegaan. Het was een heeeeeeel saai pad. We kwamen baan (I)kea tegen en hij 
zweete beoorlijk en hij fietste met Peter  Smolders.  Toen waren we verdwaalt en 
dachten dat we goed zaten. Toen waren we verdwaalt en dachten dat we goed 
zaten. We kwamen uiteindelijk op het fietspad uit. Het was best een lang 
fietspad. We kamen een andere scoutinggroep tegen die van Dick van Toor. 10 
minuten later waren we bij post 1 we gingen de techniek kompas richtingen. Ik 
Stefan vond het makkelijk dus die het kompas. Dit liepen we goed. Er was weer 
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een post. We mochten wat eten. Erna moeten we verder over een brug en de 
derde brug 16000.0 dat was links aleen we hadden de 20  brug links we kwamen 
Joany en Karlein tegen zij waren ook fout gelopen. We kwamen bij een drukke 
straat. We hadden de nood envelop open gemaakt. Er stond een kaart met de 
volgende post erop.  boar  liepen we heen. Bij de kruising kwamen we Tissy en 
Frank tegen en zijden een kortere route.We kwamen bij de op een na laatste 
post, we moesten een coördinaat zoeken en dat was op een kruispunt, daar liepen 
we heen. Onderweg kwamen we een spoor tegen we staken over en we zagen de 
volgende post. We moesten wachten op Frank We moesten naar de camping. 

Jeffrey, Frank en Frans: 
We vertrokken s êchtens vroeg direct achter Joonie en- Karli jn. We bleven lopen 
en lopen er gebeurde niet veel we kregen wel veel reacties van mensen die onze 
tas zagen. Nou we begonnen eerst met met een kruispuntentocht en doorna een 
strippetocht. Eerst gingen we wel goed maar bij de eerste brug gingen we de 
Verkeerde kont op en we waren vele kilometers de verkeerde kont op, we liepen 
nog 1 uur en we belde de leiding. Ze hielpen ons weer op het goede pad. Woor we 
bijno weer verdwoolt raakte. Moor no een tijdje kwomen we bij de volgende post 
door kwamen we de groep van Kwint tegen. We moestte we coordinoten doen 
moor toen we aan het lopen woen bleel dat de koort 10 aar oud was en de weg die 
we uit hadden gezet er niet meer ws, nu wos er een hele nieuwe bourd. Na heel 
long te lopen  longs  de vele sportvelden en voetbalvelden kwamen we twee loeren 
tegen die de weg goed kende en de zelfde kant op gingen dus nu gingen we terug 
weer  longs  de rijen von sport en voetbolvelden. En uiteindelijk bij een hotel woor 
we een 15 min. Oon het rondlopen woren omdat de leiding de hele tijd in cfe's en 
restournt's , na effe zoeken gingen we noor let viaduct woor we dochten dat ze  
flak  bij de post woren. Kwam tissy ons tegemoet fietsen. Somen met frank en 
Tissy gingen we noor een comping. Na watte eten  (sate  pittig vlees en rijst) ging 
de leiding weg. Na de afwas gingen we britse buldog doen en direct slopen.  

Rick,  Bart en Jeroen: 
Ons groepje vertrok als laatste om ongeveer 9 uur van het kampterrein. We 
liepen meteen rugzak van 10 kilo een tocht van 50 km ookwel de  hike  genoemd. 
We begonnen gelijk met een drukke weg over te steken. Toen we eenmaal over 
de weg waren moesten we de bossen in. Het was een heel rottig pad want er lag 
heel weel modder. We hadden toen zo'n route die de kruispuntentocht genoemd 
wordt. We waren ongeveer op de helft en een paar minuten later waren we bij 
het laatste nummertje, want we hadden zonder dat we het zelf wisten al gelijk 
een stuk afgesneden. Toen kwamen we bij Tissy en Dree de eerste post. We 
moesten wachten op de eerste drie groepen want die waren nog op post 1. toen 
de eerste 3 groepen weg waren waren wij aan de beurt, we kregen een glaasje 
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ranja en 3 dropjes. We kregen ook nog een blaadje met coördinaten en die 
moesten we met onze kompas 
Post 2 
Bij Rustende Jager heben we zitten sodemieteren met de rugzak van  Rick  want 
zijn slaapzak wouw er niet in. Toen we met de rugzak van  Rick  klaar waren zijn 
we weer aangelopen. En op een begeven moment gign Jeroen zijn vinger open 
maar we hadden geen pleisters dus heel Jeroen zijn vinger zat helemaal vol met 

bloed en toen ging we lopen op een fietspad en kwamen de moeder van DAVY 
tegen. We hadden even gekletst en we liepen weer verder. We kwamen bij de 2' 
post en kregen daar een boterham. Daarna gingen we richting de rivier. We 
moesten aan de linkse kant van de rivier lopen.  Aileen  we liepen via de rechtse 
kant dus moesten we weer terug. Toen we eenmaal aan de goede kant liepen 
moesten we bij de 3' brug lins.  Aileen  we wisten niet at de r brug niet mee telde 
dus we pakten de r brug en toen zaten we fout. We maakten de noodenvelop 
open en belde naar Frank Hij kwam na enkele minuten op die we gezegd hadden. 
Hij zette ons op het goede spoor en we liepen verder. We kwamen toen bij de 3' 
post. 

Post 3 we kwamen bij de derde post maar de post was bij een kruis, daar gingen 
zitte drinken. Na een kwartier liepen we weer aan toen kwamen we op een 
kamping aan en daar was de leiding we gingen daar eten. Toen we hadden gegeten 
gingen we opruimen. be leiding ging weg en wij hadden onze spullen in de tent 
gelegd. Daarna hadden we Britse buldog gedaan. Toen iedereen uit was gespeeld 
gingen we onze spullen uitpakken en slapen. We sliepen onder een zeil dot 
gespannen was van het hek en het gras. Daarna gingen we slapen. Na het slapen 
werden wakker. Het was toen 7 uur. be leiding zou om 8 uur op de kamping zijn 
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DE VIJFDE DAG 17-07-2002 
TWEEDE DAG VAN DE  HIKE  

Jeffrey, Frank en Frans: 
We werden wakker onder het zeil en toen was het pas half 6 toen gingen we toch 
nog maar even slapen. Om half 7 werden we weer wakker en toen ging iedereen 

eerst naar de plee en toen gingen we opruimenen toen de leiding kwam hadden we 

heele erge honger maar eerst nog een beetje afwasen, behalven konijn en Jonie 

want die moesten vertrekken. Toen wij als 3de waren vertrokken kwam er een 

heele langen terein en Frankie waaide bijna weg. Toen ie voorbij was konden we 
verder we moesten al meteen plassen. We hadden een weg uitgekoozen maar de 
kaart klopte niet heelemaal toen was er een weg kaart langs het fietspad. Toen 
kamen we bij de apie hein en daar hadden we drinken gekocht en was snoep. Toen 
we een beetje verder waren waren we al bijna verkeerd gelopen, bij het volgende 

spoor kwamen we kwint en zijn groepje tegen die op de terein aan het wachten 

was. baarna gingen we ergens vragen hoe we hel snelste bij de post konden 

komen, daarna gingen we pauzeren op een zendpad en toen kwam Kwint er weer 
aan. Toen wouden we net aan lopen en toen kwam Frank met de auto aan en toen 

moesten we een andere weg in, en toen we over het tweede viaduct waren 

vroegen we waar we moesten zijn en hij wist het precies. We mosten na het bos 
en over het slootje en daar stond een blitse wagen (de wagen van Frank) en daar 
moesten we zijn.  boar  moesten we heel snel eten en dan weer aanloopen. Maar 

jefri die was de weg al weer meteen kweit, toen hadden we het maar weer 
gevrraagd (dat duurde ook weer 10 min.) en toen wisten we het weer. bat ging 

best snel maar toen gingen jefrie en ik de weg vragen en Frankie die hoorden ons 
niet dus hij liep door. Toen was hij boos en haden we Frank weer gebeld. Toen 
gingen we weer terug wand we zaten fout. Toen gingen we verder dat ging best 

snel. Onder weg kwamen we iemand tegen die zen Jeweetwel uit zijn broek had 

hangen. be  post was bij een oude leger bases, daar gingen we drinken en daarna 
verder. We gingen eerst door het bos en toen staken we over en we liepen de 

verkeerde kant op. Toen waren we omgedraaid en toen kwamen we Kwinte tegen. 

Toen hebben we even overlegd en toen gingen we verder. Toen moesten we 

hooispoor vinden maar dat ging niet zo goed, we gingen het vragen en we moesten 
rechts. Toen kwamen we Kwinte weer tegen en we gingen even in de sloot pissen 

maar daar zat een wespen nest. Frans werd 2 keer gestoken. Toen had Jeroen de 
steken uitgezogen en schoon gemaakt. Toen kwam Frank v. B. en die wees ons de 

weg verder toen we bij de post kwamen gingen we eten. We mochten de meeste 

tassen in de auto doen en 2 dragen, toen waren we weer aangelopen sammen met 
jeroens groepje verder lopen. We gingen door het bos we hadden hadden heel de 

weg zonde kaart gelopen (het meeste over paardrei paden) toen we  flak  bij de 
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blokhut waren kwamen de li jding met fakels aangelopen. Toen we bij het 

kampvuur zaten gingen we wat eten en drinken en naar de tent en slapen. 

We begonnen de dag in Heukelom op de 

camping! Toen een spoorboom over, het 

groepje van Stefan zat  flak  achter ons 

en wij zeiden de hele tijd trein trein 

trein (omdat we hun wilden 

tegenhouden). Toen ze er net waren 

kwam er een keigrotelange trein aan, 

wij lagen helemaal in een deuk!! 

HiHiHaHa leuk. Na de trein rende  Davy  

heel hard naar ons toe, hij had red-

devil  op en was hyperactief. We waren 

heel boos op hun omdat hun moesten 

wachten tot we weg waren, anders 

kreeg je minpunten. In een dorp je zijn 

we naar de Super de Boer geweest wa 

snoep en drinken kopen (snoep deden 

we de hele dag mee) We kwamen langs 

een soort klooster en zagen een (ingepakte)-non lopen (da was lachuhh!!) Op die 

weg waren we al eerder geweest. Er waren Super-aardige mensen daar dus 

verdwaald raakten we niet (nie op het begin tenminste) We gingen eten ik hai nie 

zo'n honger maja. Toen naar 't oranjeplein weer wa drinkun gekocht Toen weer de 

weg kwijt geraakt maar zelf teruggevonden. Nou uhhhm oja we liepen een 

weggetje in en belden aan om te plassen en hoorden honden blaffen Ze waren los 

en de mensen waren nie thuis dus we gingen over de Heg terug en wachten op de 

leiding. 

We zijn er toch door geweest. Toen kwamen we de leiding tegen en gingen eten. 

Nog één uurtje lopen en we waren er om 1-10. In de douche en dit schrijven. 

Houdoe!!  
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Rick,  Bart en Jeroen: 
Post 1 
'smorgens liepen we weer aan met een grote rugzak. Even daarna gingen we naar 

de albert Heijn want daar kwamen we langs.  Rick  en Jeroen hadden twee blikjes  

XI  gekocht. Daar hadden we ook even gerust. Een paar minuten later wouden we 

aanlopen maar toen kwam het groepje van Jeffrey eraan. We liepen toen samen. 

Ongeveer anderhalf uur later liepen we op een zandpad. Frank kwam toen met 

zijn auto achter ons aan. Hij zei dat we niet samen mochten lopen en haalde ons 

uit elkaar. Het groepje van Jeffrey moest doorlopen. En wij moesten terug en 

via een ander pad verder lopen. Toen we na heel lang lopen bij de 1' post waren 

kregen we wat te eten. We moesten vlug zijn want we liepen 2 4  uur achter. We 

kregen een bolletjes pijltjes tocht. We dachten dat we goed liepen alleen Jeroen 

had een teek dus hadden we de noodenvelop open gemaakt en hadden naar Frank 

gebeld. Toen Frank eenmaal op de plaats was die we gezegd hadden, had Frank 

de teek eruit gehaald. Allen toen zei Frank dat we fout zaten dus we moesten 

terug. Daarna toen we eindelijk door alle straten en wegen waren geweest 

kwamen we bij de 2 post. 

Post 2 

We hadden alweer een heel stuk gelopen en we zagen eindelijk post 2 daar 

mochten we drinken en moesten we met een oleaat en een kaart lopen en zo 

uitvogelen waar we heen moezen. Op een begeven moment waren er ijzeren 

poostjes en die lieten we een paar keer dicht vallen en toen kwam de boswacht 
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en die kwam kijken wat er aan de hand was (hij was dik). Toen een heel eind er na 

moesten we het hooispoor vinden want daar was de laatste post. We begonnen 

met zelf kijken op de kaart maar daar kwamen we niet uit toen vroegen we aan 

iemand waar we heen moezen toen liepen we die kant uit. Toen vroegen we het 

nog een keer en moesten we de ander kant uit, toen wissen we het niet meer dus 

gingen we zitten en toen kwam frank tegen en toen konden we naar de 3' post. 

Post 3 

We kwamen heel vermoeiend aan bij de post want we hadden heel lang niet 

geeten toen mogten we onze tas af doen en mogten daar eten. Toen we geeten 

haden mogten een paar mensen de tas in Frank zijn auto gooien en toen liepen we 

aan naar het kampterein. We zaten in de bossen en we zijn zonder kaaty naar 

het kampterein gelopen. Het was niet zoon fijn pad maar op een begeven moment 

kwamen we een vijver tegen en we dagen dat komt bekent voor maar we haden 

nog gelijk ook nog. Dus we liepen treug over het fietspad en nog wel zingent. 

Toen we er haast waren begonnen we te zingen van de scouts eerst kwamen we 

er niet uit maar Frankie begon, het W05 nog goed ook. Dus begonen te zingen tot 

het zandpad en op een begeven moment zagen we de leiding met fakkel's. dus we 

liepen met de leiding zingend mee. 

Ardy, Stefan en  Davy:  
Zeventiende van de maand juli tweeduizend en twee. 

We wieren wakker (1 uur te vroeg oeps foutje). Iedereen was wakker en toen 

gingen we de tent afbreken , het was meer een zeil waar we onder sliepen. Die 

was vast gezet aan een hek en met haring. Maar ja we wachtte tot dat Jeffrey 
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de leiding had gebeld. Na 1 mnuut was de leiding (ze waren onderweg). We 
moesten nog wat afwassen want dat waren we vergeten. Toen moezen we ook nog 
etenomstebeurt. Als we klaar waren kregen instructies toen moeze we wat 
rekenen dat deed Stefan maar ik snapte er geen kont van maar ja begon de 
langedag nog gou wat drinken uit de automaat. Na een verekte end lopen kwamen 
we in de buurt van het centrum (nou komt het) bij de apie hijn.  Davy  dagt dat 
dat zijn oom er was maar die was er nie. Nou komt het schonste we kochte een 
of ander drankje red  devil  VET!!!! Ik samen  Davy  flipte helemaal, we sjeeste heel 
die  hike  door hij werkte uit dus wij  begone  dus snuiven aan da blikje tot we bij 
de jumbo kwaamt, daar waren we op zoek naar een nieuwe drank DOBA RED 
bruut  flex,  vul erger nergens last van gehad leker door sjeese. Bijna op het eind 
kwamen we Daan zijn bijna toekomstige vriendin effe gekletsebets, door sjeeze 
en klaar 

DAG ZES 18-07-2002 
ONTGROENING, FOTOMAAKSPEL 

Frank: 
Om ongeveer 8:15 uur werde wij wakker gemaakt door peter en hij was hij al 
meteen boos want kwinten was naar de andere tent gelopen en toen moest hij d 
eplee poetsen en da vont ie niet leuk daarna gingen we eten en kregen te horen 
dat we andere klirenan moeste trekken werden daarnaa werden wij ontroend 
maar dat was heel maar dan ook heel viesilimill Nat en plakerig en dat was niet 
leuk daarna gingen we eten en krege te hooren dat we een foto togt gingen lopen 
dus ton gingen we naar de stat waar het ging gebeuren dus we kregen we per 
groepje een wegwerp kamera en gingen we de opdragten zoeken en fotograferen 
en ik zat bij jeroen frans en ardy in het groepje wij vonde somige fotos best wel 
moeilijk maar het was  tog  leuk toen het halef 5 was zouden we ijgelijk gaan maar 
stefan zijn fiets was gejat dus hij met peter naar en politie burau gegaan en wij 
gingen boodschappen doen want wij moeste voor de lijding gaan koken dus wij 
werden in twee groepen gesplits en ik zat bij jefri jonie jeroen en karlijn en wij 
wisten niet wat ze moesten gaan koken maar uitijdelijk koze we voor gevulde 
panekoeken dus wij alles bij elkaar gezogt en toen we gin afrekenen kewamen we 
er agter dat we de eieren waren vergeten dus jeroen ging die snel halen teon we 
weer bij de blokhut waren gingen we koken en dat was heel leuk maar toen we 
bijna klaar waren ging dre ons nat spuiten en da vonden wij niet zo leuk dus ik  
hat  een beker gepakt en hen nat gegooit en jefri pake een pan met water en deet 
het zelfde en er ontstond een water gevegt toen we kaar waren moetsen we gaan 
afwassen dat was wat minder leuk daa gingen we binddoolof spin wie denk je dat 
gewonnen  hat  de tegenstanders natuurlijk nietiliffill Maar wij hadden gewonnen. 
Yes 
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Bart: 
Donderdags om ongeveer kwart over 8 werden wij wakker. Groepje 2 moest het 
ontbijt klaarmaken maar ze waren te laat. Toen groepje 2 het ontbijt had 
klaargemaakt gingen we eten. Het eten was goed te pruimen. Groepje 3 had 
corvé. Toen groepje 3 corvé had, moest de rest oude kleren aan gaan trekken. 
Het moesten echt heel oude kleren zijn, want de ontgroening ging beginnen. Toen 
groepje 3 eenmaal klaar was en oude kleren had aangetrokken moeste we op een 
oranje zeil gaan staan. Oja, dit as ik nog vergeten. Jeroen Kwinten en Jeffrey 
hoefden niet ontgroend te worden, want die waren het jaar ervoor al ontgroend. 
bus die mochten meehelpen (samen met de leiding) ons te ontgroenen. Nou we 
gaan weer verder met het oranje zeil. Toen we op het oranje zeil stonden ging ik 
achteraan staan omdat ik niet zo heel erg vies wilde worden. Mar dat was foute 
boel want we moesten in een rijtje op een bank gaan zitten. bat vond ik nie zo 
leuk. We kregen als eerste een bekertje met koude tomatensoep en nog wat 
andere troep erbij. Ik vond het niet zo lekker. Maar  Doan  was een stoere jongen 
dus die dronk het in 1 keer leeg. Tussendoor werd er ook met water en natpapier 
gegooid. We moesten een paar minuten erna babyvoeier eten. Bij mij zat er 
eischil in het potje dus ik had het niet verder opgegeten. Er werd ondertussen 
ook nog met yoghurt en vanillavla over ons heen gegooid. Toen we heel die troep 
hadden gehad mochten we ons afspoelen in het zwembad. Daarna moesten we in 
de douche. be meiden mochten natuurlijk weer als eerste douchen. En wij 
stonden buiten kou te leie. Toen de meiden eindelijk klaar waren en alles aan 
hadden, mochten de jongens allemaal tegelijk de douche in. Toen we klaar waren 
met douchen hadden we nog wat gespeeld en maakte mijn groepje (groepje 1) het 
middageten klaar. We kregen knakworstjes. bat vonden we wel lekker. Iedereen 
kreeg 3 worstjes, maar er waren nog worstjes over. Er waren er niet genoeg voor 
iedereen. We hadden er nog maar 9 over. En we waren met 11 kinderen, dus er 
werd geloot. Ik had een worst je gewonnen dus ik superfreet. Toen we hadden 
gegeten had groepje 3 corvé. En de rest mocht of zijn tochtverslag afmaken of 
een stukje voor in de kampkrant schrijven. Ik moest mijn tochtverslag nog 
afmaken dus ik ging in de tent liggen en maakte mijn tochverslag af. We hadden 
tussendoor ook nog wat gekletst. Toen ik bijna klaar was met het tochtverslag 
moesten we naar de leiding komen en onze fietsen pakken. We fietsten deze 
keer de linkse kant op, want we hadden elke keer nog de rechtse kant genomen. 
We fietsten naar het centrum van Waalwi jk. We kregen een kaart met een rode 
cirkel. We moesten binnen de rode cirkel blijven. We kregen er ook een blaadje 
bij waar op stond waar we foto's van moesten maken. Want we hadden een 
fotomaaktocht. We hadden daarvoor een wegwerpcamera gekregen. We moesten 
om half 5 weer terug zijn op de plaats waar we begonnen waren. Ik had 2 
muggenbulden kapot gekrapt en toen bloedde mijn been. We waren niet precies 
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om half 5 terug. En de leiding was weer eens zo precies dus we kregen een 

straf punt. We hadden 17 van de 34 foto's gemaakt. We wouden ons fiets pakken 

en toen kwamen we erachter dat Stefan zijn fiets was gestolen. Stefan ging met 

Tissy en Peter naar het politiebureau. Toen ze terug kwamen, zaten wij bij de 

Edah want we hadden 2 groepjes gemaakt 's Avonds moesten we zelf eten maken 

en we mochten ook zelf weten wat we gingen eten. Toen we eenmaal binnen waren 

gingen we eten zoeken. Toen we bij de kassa waren ging er dit over de lopende 

band: Hollandse groenteschotel, kippenboutjes en krielaardappeltjes. 0 ja en 

natuurlijk het toetje: de dubbelvla. We waren op het kampterrein en begonnen 

meteen met eten koken. Het was heel heel heel lekker eten. Na het eten toen de 

leiding ook klaar was met eten had iedereen corvé behalve de kinderen die nog in 

de kampkrant moesten schrijven. Een paar minuten later werd Dree nat gegooid 

met het water wat nog over was. Dree was boos en ging iedereen achterna. Even 

later kwamen Jeffrey en Frank met een bak met water naar Dree. Ze gooide 

allebi j de bak water over Dree heen. Dree probeerde ze allebij te pakken maar 

hij kon alleen bij Jeffrey. Hij pakte Jeffrey op en gooide hem in de wasbak. 

Iedereen zette alle kronen aan. En Jeffrey was natuurlijk nat. Daarna toen 

Jeffrey weer droog as gingen we een spel doen. Het heette doolhof. Ik kan het 

spel niet zo uitleggen maar dat leggen de kinderen zelf wel uit. Ons groepje had 

natuurlijk gewonnen. Daarna hadden we nog even kampvuur en toen moesten we 

naar bed. 

_ 
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Karlijn: 
er werden 10 mensen ontgroend 9 kinderen en 1 leiding:  Doan,  Ardy,  Davy,  
Joanie, Stefan,  Rick,  Bart, Frankie, Frans en ik We moesten kattevoer, 
babyvoeding en tomatensap. Verder hebben we pudding, melk eieren papierdrap 
en nog vanalles over ons heen gekregen. 's Middags hebben we een fotomaak 
tocht gehad, we kregen een lijst met dingen en daar moesten we een foto van 
maken. 

DE LESTE DAG VRIJDAG 19-07-2002 
ZWEMMEN  

Davy: 

We werden smorgens waker en we begonnen te kletse. Daarna kleede we aan. 
(hoeft niet want die  hat  ik nog aan). We hade nog stroop en chocomel over. Da 
aten we op. Naa het eten moezen we opruimen en alles inpakken. Dat was geen 
(......) aan, maar dat moest gewoon. Daarna hadden we alles (bijna alles) 
afgebroken. We haden geoefend voor de bonte avond, bat ging wel. Maar ik lette 
niet goed op, maar dat doet er niet toe. Ik pakte mijn zwemspule in en we gingen 
naar Olympia.  boar  ben ik al een paar keer geweest, best wel  fun.  We klede ons 
ann en gingen zwemmen. Tisie ging van de glijbaan en ze wacht ook Ik ging duikte 
van de hoogste duikplank, meer dan vaak Toen gin ik ook van de glijbaan en glee 
niet dor. be tweede keer ging ik al harder en de derde keer  hat  ik de taktiek te 
pakken. Het ging heel goed. Toen gingen we met de mat kloote, ook al  fun.  En 
daarna gingen we de mat onder de glijbaan bat was wel vet en we mochte niks 
van de batmeester.  Aileen  toen legde we de mat op zijn zij, dat mocht hier niet. 
Heel raar. Ik  hat  nog € 6,90 over en kocht er 138. En toen hoorde ik dat Daan 
geopereerd was. Heel sneu voor Daan, maar dat kon gebeuren. En nu allemaal de 
mazzel en alles kiets achte de nets. 

Konijn: 
bat was een leuke dag maar ook weer niet. 's Morgens ging  Doan  met buikpijn 
naar de dokter en vervolgens naar het ziekenhuis, hij had blindedarmontsteking. 
Verder hebben we die dag spullen gepakt en alles opgeruimd. Ook hebben we 
gezwommen en 's avonds hadden we bonteavond en kwamen de ouders ons weer 
ophalen (nu al!?) 
be bloopers van de hele week: Joanie werd in de sloot geduwd, Jeffrey was in de 
sloot gevallen met fiets en  Davy  ook. Frans is tegen een paaltje geknalt. Stefan 
had een klapbad. 
Het was verder een kei gave week! 
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HET KAMPLIED 
Het Zwerverslied 

Aangepast door Joanie Smets 

Refrein: 
Laat ons blijven zwerven door het Brabantse land 
Tot ik eenmaal zal sterven met de stok al in de hand 

Bevers doen het [2x] 
met Pornpedom [2x] 
Een rode trui [2x] 
Hotsietonia [2x] 

Refrein 

Een welp houdt vol [2x] 
dat zegt  Babe  [2x] 
Akela gaat [2x] 
en allen zingen [2x] 

Verkenners zijn [2x] 
op troep en thuis [2x] 
Ze zingen soms [2x] 
en als ze het doen [2x] 

Refrein 

En dan een sherpa [2x] 
ze weten wel [2x] 
En als het moet [2x] 
dit mooie lied [2x] 

Refrein  

Rowans  zijn [2x] 
het hele jaar [2x] 
Zij hebben baarden [2x] 
maar zingen niet [2x]  

zo jong ze zijn [2x] 
en spelen fijn [2x] 
met blauwe pet [2x] 
dat zingt vol pret 

en doet zijn best [2x] 
aan ieder nest [2x] 
de horde voor [2x] 
zijn in koor 

hum groene blouse [2x] 
dus echt wel goed [2x] 
[2x] 

altijd paraat [2x] 
en op de straat [2x] 
maar meestal niet [2x] 
is dit het lied 

die is niet mis [2x] 
wat zingen is [2x] 
dan hoor je dit [2x] 
met veel pit 

geweldig stoer [2x] 
zijn zij op toer [2x] 
in hun keel [2x] 
te min hun deel  

Refrein 

Een pivo gaat [2x] 
't eet en drinkt [2x] 
Ervaring speelt [2x] 
en nog steeds [2x] 

Refrein 

Oudstam draait[2x] 
Ze hebben 't bierglas [2x] 
Een helpende hand [2x] 

En zingen doet het hele stel 

Refrein 

De leiders sjouwen [2x] 
met energie [2x] 
En als hen ooit [2x] 

[2x] 
dan roepen zij [2x] 

Refrein 

Het bestuur [2x] 
Je ziet het niet [2x] 

Het hele jaar [2x] 
En ze zingen als het kan 

Refrein 

Refrein 

Esta's met [2x] 
Doen de naturr [2x] 
's zaterdagsmiddags spelen ze fijn 
en zingen ze dit refrein 

Refrein 

al jaren mee [2x] 
dan ook voor twee 
bij hen een rol [2x] 
zingen zij met lol 

's avonds laat [2x] 
al op maat [2x] 
die hebben ze 

wel[2x] 

zich een bult [2x] 
en veel geduld [2x] 
de moed ontzinkt 

zodat het klinkt 

heeft ook zijn deel 
maar ze doen ook 

veel [2x] 
gaan zij hun gang 
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