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WoordieVooraf 

Na weer een zeer geslaagd zomerkamp gehad te hebben is hier dan weer de 

kampkrant. Dit jaar is het iets anders gegaan met deze krant als andere jaren. Normaal 

werd deze krant door de scouts zelf geschreven en daarna door ons als leiding uit 

gewerkt, maar dit was nou niet echt een makkelijk werkje. Teksten waren vaak 

onleesbaar en met dan nog een "aantal" schrijffouten er bij was het voor ons een hele 

taak om er nog iets van te maken. Daarom hebben we dit jaar besloten om het anders te 

doen. We hadden twee computers mee genomen en hierdoor kon iedereen zijn/haar 

stukje voor in deze kampkrant zelf uit werken, nu hebben wij er een mooi geheel van 

gemaakt en er een aantal leuke foto's bij geplaatst. Van iedereen werd er verwacht om 

een stukje te typen en ook de leiding is er zo nu en dan eens voor gaan zitten. Voor de 

goed orde willen wij er nog even bij vermelden dat wij geen enkele tekst aan hebben 

gepast of er fouten uit hebben gehaald. Al met al zijn wij tevreden met het eind resultaat 

en wij hopen dat jullie het ook leuk vinden. 

De leiding 
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ZATERDAG 

DeEersteDagVanDeHike 
DeEersteDagVanHetKamp  

hike  dag  1 stefan, rick, frank,willem. 

de eerste dag, 
we vertrokken om 8 uur bij de blokhut. Het eerste deel deden we samen. Daarna gingen we in groepjes 
verder, we kregen een ei mee.die moesten we tot het eind bewaren, we hadden een kruisingentocht. Wij 
waren het laatste groepje. Wij waren net bij "het huufke" en we moesten al stoppen want er was een 
groepje voor ons da nie doorliep dus hielden ze de rest op. na  der hand kwamen we bij de eerste post aan. 
daar kregen we een co-ordinaat en die moesten we ZONDER kaarthoekmeter zoeken. maar de leiding 
had ons een beetje geholpen. Het ei had ik in mijn broek gedaan. We staken met hulp van mr. van bakel 
over en gingen met de tocht verder. op een gegeven moment voelde ik wat nats in mun broek. dat was het 
ei! dus ik snel een andere broek aangedaan en gingen we verder, daarna kwamen we op ee prive terein 
aan (da wiste we nie) daar was een man en die wees ons de weg toen was er een hele lange weg naast 
eren snelweg daar moesten we lopen, daar was post 2. we kregen daar ook wat te eten. (wat hadden we 
een honger!) Toen we wat gegeten hadden kregen we een kompas en gingen we verder, we kwamen 
oderweg ook een andere scoutinggroep uit ooster hout tegen. we moesten een spoor over en toen rechts 
een grasveld op. Joepie we kregen daar dropjes. Van Daan :( Maar die heeft Tissy gekocht:) toen moesten 
wij naar restaurant" 't weekend" DA WAS EEN POKKUH END hahaha. onderweg vroegen we aan veel 
mensen om wat te dringken dat kregen we gelukkig na die post was het voor ons nog best lange belde 
weer aan ze deden niet open we gingen weer en toen deed ze open ze vroeg of we een ijsje en wat 12 
drinken wilde wij zijden JA !! daarna kwamen we de leiding tegen en zijden dat het nog maaar 2kn was 
dus toen waren er verder gelopen, later kwamen wwaren we er er stond een sproeier aan dus gingen we 
er onder doei !!!!!!!! 
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Hike  dag 1, Jeroen, frans ,bart 

vandaag hadden we om 7.30 moeten zijn. Maar we waaren om 9.00 uur waren we vertrokken en we 
moesten mee plassen en toen we klaar waaren liepen we weer verder.Maar toen we langs tissy der huis 
kwamen waaren we aan het zwaaien maar niemand zwaaide treug . toen liepen we weer door en konden 
we weer stopen want de groep voor ons stonden weer stitEn toen trokken weonze bloes uit en trokken 
een tshirt aan en toen deden we weer de tassen weer op en liepen weer aan en toen ze stonden weer stil 
bij het hufke daar was de groep voor ons en en daar zatten we mee te burten en ze zedden dat de groep 
voor hun niet door lopen en er moest 10 minuten tussen zitten en toen zij de leiding datje elkaar mocht 
voorbij stekken en we waaren waar als 4de vertrokken en we waaren op een begeven moment 2de 
geworden dus wij loppen en we kwammen bij de 2de post aan en ze zijde dat er een uur tussen zat dus 
wij geloven er niets van en op een begeven moment moesten we op een heel lang stuk loppen en wij aan 
mensen vragen hoe lang het nog wa en de een zij nog 1 km en de ander 2 km en de ander zij nog 300 
meter dus  lope lope lope lope  het bleek nog ongeveer 4kilometer  fie  zijn, toe 
n zagen we leiders en en toen was er geen drinken dus wij bij mensen aan gebellt om onze flessen vullen 
dus wij nog met de mensen geburdt En toen waren we weer aan het lopen en op een begeven moment 
konden we effen onze buikjes weer rond geetenen wij weer lopen. Toen dachten we dat we er bijna 
waren maar we moesten nog 15 kilometers het werd zeer saai en bart werd zeer moe we waren blij dat 
we er waren. Toen we daar waren gingen we eindelijk eten, en dat was best lekker. Groetjes Jeroen en 
Frans en Bart.  

Hike  dag 1 Djani, Wouter en Geert 

Het was een mooie zaterdagochtend lekker windje en een mooie zon. Toen moetsen wij: Wouter, Geert en 
Djani vertrekken om 10 over 8. we begonnen in riethoven en gingen richting dommelen. Onder weg was 
er niet zo heel veel gebeurt. Maar toen we waarle binnen kwamen werdt de stemming al veel beter omdat 
we Renske, Kelly en pleun tegen kwamen. Wij waren natuurlijk veel sneller als hun. Maar teon liepen we 
verkeerd en kwam Daan ons helpen. Toen kwamen we bij post 1 hadden even gerust en gingen we verder 
we liepen al gelijk verkeerd. Maar toen kwamen we Jeroen, Bart en Frans tegen en die liepen een stukje 
met ons mee. even later kwamen we een boederij en vroegen om een beetje water. en we kwamen bij post 
2. we gingen bij een restaurant naar de wc en leipen verder en verdwaalde weer. we vroegen een meneer 
op een fiets de weg en kwamen aan in Heeze bij post 3. Toen kwamen we bij een hele langen eentonige 
weg. Gert kreeg hoofde pijn wouter buikpijn en ik (djani) blaren. Toen kwamen we bij restaurant het 
weekend daar was post 4. Toen liepen we de hele tijd samen met renske, pleun en kelly want zij wisten de 
weg niet meer. Toen waren we bek af en stopte we om de 5 min. toen kwam tdssy en die bracht ons hier 
heen. toen gingen we onder de sproeier staan en werden we klieder nat en toen kwam een olifant met een 
hele grote snuit en die bliues het verhaaltje uit. 

Verslag  hike  dag 1 Jeffrey,Davy,Ardy 

Begin 
We vertrokken bij de blokhut om acht uur. We liepen verder naar een of ander pad. Waar we in groepjes 
verdeeld werden. we begonnen met een kruisingentocht Dit verliep goed tot we op een prive terrein 
kwamen opeens kwam er een ouwe man met zijn hond hij zij dat dit prive terrein was en dat we er niet 
opmochten maar we liepen lekker door en na 5 minuten waren we bij post 1 
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Post 1 
Bij post een hoorde we van de leiding dat we ongeveer 1 uur voor liepen dit was leuk om te horen. 
Om bij de volgende post te vinden moesten we coordinaten vinden op een gekleurde kaart. Maar wel 
zonder kaarthoekmeter. Toen we hem gevonden hadden begonnen we met lopen. Kort samen gevat was 
dit warm en saai. Na dit kwamen we aan op post 2. 
Post 2 
Bij post 2 moesten we met het kompas werken. Toen we in de bossen waren kwamen we veel scouts van 
andere groepen tegen. Een heel stuk verder kwamen we nog meer scouts tegen een van deze scoutinetjes 
reed vol tegen davy's tas en ging vol op haar plaat toen ze opstond zag ze een stuk spatbord liggen en 
begon hard te huilen. Na een poosje lopen kwamen we op post 3. 
Post 3 
Hier gingen we schranzen en we hoorde dat we nu 3 uur voor liepen op de laatste We moesten toen een 
uur relaxen omdat anders veel te ver voor opliepen. we kregen hier de opdracht om bij de rotonde 
rechtdoor te lopen en  cafe  het Weekend te lopen. Dus dachten we a dat is maar een klein eindje. Dit was 
maarliefst 121CM 
Toen we bij post 4 kwamen was er nog geen leiding. 
Post 4 
We gingen hier op het terras van het  cafe  zitten. Ardy begon aan zijn fles te lurken maar toen de ober er 
aan kwam vroeg hij of we iets wilden drinken Ardy zei "ik heb al drinken" Toen lulde de ober "U bent 
verplicht een consumptie te nuttige" toen gingen we van het terras entoen gingen we naar de parkeer 
plaats en we wachten op de leiding toen de leiding kwam waren we bij post vier bij post vier kregen een 
srippetocht en toen we die uit hadde gelopen waren we hier in Someren en hier overnachten we.  

Hike  dag  1 Karlijn 2X, Joanie 

We vertrokken heel vroeg (rond half negen) 
We moesten even wachten want een groepje liep heel sloom. 
We zagen een hond met uitgelebberde lieten (haha)en later ook nog een man met dezelfde ziekte.We 
moesten van daan een ei meenemen... en dat eitje heette ja je raad het al..DREImmil(We hadden er een 
Dré gezichtje op getekent, dus een eihoofd) 
We waren een beetje verkeerd gelopen omdat er geen slagboom stond , maar Daan (onze reddende engel) 
wees ons de weg. 
Toen kwamen we bij de lste post 	daar zat daan..in z'n uppie. 
Hij had voor ons de route uitgestippelt. En we vertrokken weer. Nadat we 3 groepjes hadden ingehaald 
en een lang saai pad hadden afgelopen kregen we EINDELIJK eten. Na het eten kregen we een kompas 
mee en Karlijn moest het kompas natuurlijk weer dragen. Dré (het ei) was nog steeds niet kapot. Joanie 
was weer zo slim geweest om haar waterfles te vergeten maar Daan en Dre brachten hem later terug. We 
kwamen de scouting van Oosterhout tegen die waren daar op kamp. En allemaal bejaardenbonden die 
waren heel saai. We liepen naar Heeze waar we Daan (alweer) Dré en Peter tegen kwamen. We kregen 
dropjes en we vertrokken weer. We moesten de langste weg van de wereld af lopen dat leek teminste zo. 
De ene bejaardebond zei dat we 300meter moesten lopen en de andere zei dat we nog 3kilometer moesten 
(stom dus). Toen kwam Joanie erachter dat Dré kapot was 'SNIK'. We waren kapot maar toch moesten we 
verder lopen, we kregen heel erge pijn want de tassen hingen op je schouders en die werden heel erg rood 
dat kwam ook door de zon. Het groepje van Jeroen zat te klungelen want Setz liep weer is niet door dus 
dat schoot niet op. Ook maakten ze ons de hele tijd nat. En Setz kon zelfs niet meer op zijn benen staan. 
Toen kwamen we Tissy en Frank tegen en die zeiden dat we nog maar 2 kilometer hoefden te lopen dus 
kregen we weer moed in de schoenen. We kwamen bij nummer 13 aan en we gingen onze blaren chekken 
en daarna stonden de sproeiers op ons te wachten. Daarna gingen we ALWEER EINDELIJK etenlill" 0 
ja Joanie haar tas was kapot gegaan en Karlijn A.'s tas was ook kapot. 

Groetjes de 2 Karlijnen en Joanie. 
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Hike  dag  1 Renske, Pleun en Kelly, 

19 juli 2003 begonnen we de  hike  om 8:20uur. 
we begonnen met een kruissingentochtten.We waren 500m weg en Pleun zei al stop even, "oh pleun" 
zeiden wij wat is er nou weer, mijn slaapzak ligt eraf en dat ging zo nog een paar x meer (7x) door. Toen 
zei ze: ik doe hem er anders op,toen bleef hij wel zitten. Toen we op de post aankwamen zaten Tissy en 
Frank daar, wij kregen een kaartje met wat koordienatn en een kaarthoekmeter en daar moesten we het 
mee doen, alles kwam toch goed, toen wij die route uitgestippelt hadden, gingen we weer we begonnen al 
last te krijgen van onze voeten (10 km) en we moesten nog zo veel nou onderveg zijn er nog 27 dingen 
gevallen maar het was wel gezellig af en toe wa zingen (lallen) maar het kwam goed toen stonden we 
midden in het bos en kelly zei heel onnozel weet iemand waar we zijn uh nee jij hebt de kaart ja oeps 
vergeten maar onze reddende engels bart, jeroen en frans die wisten wel waar we waren toen we weer 
wisten waar we waren ging alles goed we zijn een x fout gelopen maar toen per ongelijk weer goed. 
Want we zaten zo bij de kraan van Ad van Rooi en dat moest nog niet want we hadden nog vier 
coordinaten die we moesten doen en dat was stom. 
Maar we deden die coordinaten nog maar en toen deden we de rest van de routebeschrijving en toen 
kwamen we precies goed uit terwijl het helemaal niet klopte wat we liepen maarjah. 
We kregen dropjes en liepen weer eens verder. 
En we liepen verder en verder.., en toen moesten we zelf een route uitstippelen en dat deden we allemaal 
intekenen langs de snelweg en dat was een heel stom zandpad met los zand en in de zon. 
En o wat was kelly (ik) plotseling moe toen we hoorden dat we nog een post moesten. 
En toen we die laatste post aan het doen waren toen gingen we helemaal fout want pleun wou rechtdoor 
en renske wou rechtsaf en ik (kelly) zei dat we pas bij nummer 2 waren en hun zeiden dat we al bij 3 
waren maar jah. 
En toen kwamen we onze "helden" tegen: Geert, Djani en Wouter. En hun zaten goed dus gingen we 
gezellig in de berm zitten een eind verderop en we gingen kletsen want onze voeten wouden slapen 
En een stuk terug toen ging Bertha (ons ei) dood. Kelly zat helemaal onder. Haar blouse en haar T-shirt en 
haar benen en handen zaten onder en als je aan haar handen rook werd je misselijk. 
En toen, weer een stuk verder, bijna aan het einde toen kwamen we Tissy tegen en die hielp ons met de 
fiets aan de hand. 
En toen waren we er en toen waren we blij maar toen gingen we eten en natuurlijk afwassen en tent 
opzetten en tochtverslag typen. 
Maar nou is pas zowat de eerste dag afgelopen helaas.... en we moeten nog een keer maar dan gelukkig in 
2 dagen 35 km dus dan hebben we 70 gehad. 
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Woordje van de leiding,  Hike  dag 1 (zaterdag). 

Een warme dag vandaag, erg warm. We vertrokken al vroeg met goede zin. wonderbaarlijk hoe 
goed ze de stemming er in kunnen houden zelfs na vele kilometers. bij de eerste post bleek al dat 
er een groepje vrij ver voor liep op de rest, dit hebben ze dan ook heel de  hike  volgehouden en dit 
groepje kwam dan ook een aantal uur eerder binnen als het tweede groepje. We hadden als leiding 
al bedacht dat er een stuk van de  hike  was waar we de  kids  een stuk met de auto vooruit zouden 
zetten om dat de afstand die voor deze dag gepland stond erg groot was (een kilometer of 30). 
Maar uiteindelijk heeft iedereen heel de  hike  gelopen en allemaal met bepakking, GEVVELDIG!!! 
en niemand heeft de noodevelop open gemaakt. Voor sommige ging het steeds moeilijker als voor 
anderen, maar toch heeft iedereen het gered. Ik, als leiding, was bijna net net zo blij dat ze 
allemaal weer binnen waren als hun zelf De laatste twee groepjes ben ik dan ook tegemoet gefietst 
en heb ik een stukje met hun meegelopen. Dit vooral omdat de motivatie ver te zoeken was en ze 
niet erg snel vooruit gingen het laatste stuk. Al met al kunnen we erg trots op ze zijn. Maar hoe 
moe dat ze ook waren na het eten waren ze dat al weer snel vergeten en waren ze allemaal heel erg 
druk en over actief volgend jaar de tocht dan toch nog maar langer maken. We hadden wel erg 
goed gegeten, maar ja alles smaak voortaan als je zo'n honger hebt. Er was alleen geen soep meer 
voor de leiding (zielig he!) door een reken fouije. En daarna ijikkentoenajt(?) en chocolade 
pudding na. 
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ZONDAG 

TweedeDagVanDeHike 
AankomstKampterrein  

Hike  dag 2 Bart, Jeroen, Frans 

Begin  
Vandaag vertrokken wij om ongeveer 9 uur vanaf onze slaaplaats. We waren als een na laatste 
vertrokken. En we hadden ons voorgenomen om als eerste te eindigen. We liepen best goed we hadden al 
twee groepjes ingehaald. alleen toen kwamen op een groot kruspunt en daar stond iedereen stil en toen 
wisten wij ok nie mir waar we heen moesten. Wij gingen gewoon ergens een woonwijk in en we zagen 
wel waar we teregt zouden komen. alleen toen kwam dré en die zei da we fout zaten. Dus toen moesten 
we de NOODENVELOP voor de eertste keer open maken en daar zat een kaart in maar daar hadde we 
niks aan. dus wij bij mensen aangebeld en toen wisten we waar we heen moesen alleen dat was nog een 
klote(minder prettig)eind lopen, toen waren we eindelijk bij post 1. De leiding had gezegd da we daar 
eten kregen. Alleen da was nie, daar moesten we nog 5 km voor lopen, en dat wass echt vermoeiend, we 
kregen toen pas om 2uur te kanen. want we waren veel te laat bij post 1 vertrokken. 

Post 1  
bij post 1 moesten we wachten want er waren nog 3 groepjes voor ons dus wij gingen met stenen gooien. 
Dus wij allemaal gooien gooien en toen zagen we een dode eend in het water  lichen  dus wij haden dat 
tegen Daan gezegt en van Daan mogten we er niet op gooien wat doen er een paar die gooien er toch op 
en toen gingen Daan en Jeroen stenen gooien en kijken wie het verste komt dus Daan begon en toen ik en 
ik won ook nog ik had hemer bijna overer gegooit het kanaal dan .Toen mogten we weer aan lopen en wij 
alemaal lopen lopen lopen en toen kwam er het einde in zicht dus wij blij en toen zij Bart ik ben mijn 
blouse kwijt en toen liep hij treug om te kijken waar zijn blouse was en toen gingen Frans en ik zitten dus 
wij burten en toen kwam Bart er weer aan en liepen weer verder en toen kwam er een ander groepje aan 
en die gingen de andere kant op dus wij lopen ook door en kawewn een ander groepje tegen en dat was 
wel leuk dus wij hun in gehaalt kwam Frank Van Bakel tegen en die zij dat er eten net voor de post was 
dus wij liepen wel wat door en toen we daar kwamen zat Tissy daar die  hat  eten bij en wij hadden super 
veel honger we hadden al het brood opgegeten dus was er voor het volgende groepje geen brood meer. 
daarna liepen we weer verder naar post 2. 
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Post 2 
Toen we bij post 2 kwamn mochten we de tassen daar laaten omdat het zo warm was toen we aan liepen 
had Jeroen last van kont schurft en hij liep noch maar heel sloom toen we ongeveer 1 KM hadden 
geloopen 
haalde het vorige groepje ons in en liep daarna meteen fout dus haalde wij ze meteen weer in we liepen 
weer 
verder en toen haalde ze ons weer in ze rende ons voorbij toen we ze weer in woude haalen kwam Frank 
van Bakel en zij dat we moeste wachten zodat de andere verder konden toen kregen we van een paar 
mensen een zak met pepermuntjes. daarna kwamen we in het bos en toen kon Jeroen niet meer lopen 
want hij had veel te veel last van zijn kont schurft 

Post 3  
Toen we met veel moeite bij post 3 aankwamen had Jeroen ggeen last meer van zijn kont schuift maar nu 
had hij een theek en 2 blaren we liepen verder en ten kwam Frank van Bakel en die zette ons weer op de 
goeie weg. 
toen we er bijna waren kwamen Dree en Frank met de fiets en fietste met ons mee we liepen eerst een 
rontje en toen kwamen we bij het kampterein en toen kon Jeroen niet eens normaal meer zitten van de 
kont schurft 

Groetjes Jeroen, Bart en Frans  

hike  dag  2 Frank, Stefan, willem, rick 

Het was smorgen's vroeg (7 uur) in de morge en werden wakker gemaakt.Dat vonden wij niet zo leuk maar 
moeste er  tog  uit en we ginge eten, het was best lekker. Ons groepje dacht da wij als laatste moesten 
vertreken dus wij name de tijd om te eten. Maar toen krege wij te hooren da wij als eerst moeste vertTeken. 
dus wij propte heel veel ete naar binnen en ginge weg. Meteen toen we vertroke waaren we al fout gelopen. 
Dus werden we terug geroepen. wij dagten he wa nou weer waaren we te vroeg vertroken of zo. Maar da 
was nie het geval we waaren fout gelopen. Dus wij weer terug gelopen. Toen we er waren zijden ze da we de 
andere kant op moesten. dus wij de andere kant op. We moeste met het kompas werken. In het begin liepen 
we goet maar naa en tijdje ging het nie meer goet he wisten nie meer wa eebn inrit was of wa een weg was en 
we dachten dat we erg fout waren gelopen. Op een gegeven moment dagten we da we de post zagen dus 
gingen er heen. maar het was geen post ze keken aleen of het goed ging. dus wij wisten helemaal nie meer 
waar we heen moesten. dus wij liepen maar ergens heen. Dat was niet zon slim idee we waaren helemaal fout 
geloopen wij wisten egt nie meer waar we heen moesten naa een tijtje kwam dree er aan. Hij zij da we beter 
de noot envelop konden ope maken want we zaten helemaal verkeerd. Dus wij me tegezin de nood envelop 
ope gemaakt. er  zat een kaart in dus wij zoeke waar we zate en daarna haden we een route uitgestippelt en 
waren aan gelopen ijndelijk bij post een aangekomen namen we een pauze toen krege we na een tijdje de 
volgende kaart en we moeste een heel ijnd langs een kanaaal lopen er leek geen ijnd aan te komen het duurde  
Ian  en wet was saai afentoe kwamen we een visser tegen naa een lange tijd kwam het eind in zigt we moesten 
toen afdraaien. die weg duurde ook al zo lang. we kwamen ook nog een hondje tegen die ging naar frank en 
ging heel braaf zitten wij even gew8 en toen liepen we verder, we moesten de snelleweg over(over een 
viadudukt) daar deden wij wel een half uur over, toen kwamen wij leiding tegen. mvr. Caeyers en mr. v. 
Bakel. die hadden eten. JOEPIE !!! (als wij het woord eten horen dan is het goed) dus wij nog  if  gegeten en 
toen weer verder het ging best snel. wij wouwen de weg was afsnijden. (door het bos) alleen frank wou dat 
niet de rest wel dus hij bleef zitten maar later ging hij wel mee wij kwamen toen bij post 2 mr. 
Hoppenbrouwers was Formule 1 aan het luiseren  (FERRARI  STOND VOOR!!!!), en hij is voor willie-urns we 
kregen weer een kruisingen tocht maar dan anders dus wij weer verder wij kwamen mr. Hoppenbrouwers 
nog tegen (in de bossen (en auto) dus hij allemaal gas geven zodat wij in de stobber liepen. Dit onderdeel 
ging best goed!. we kwamen aan op een fietspad en daar hadden we even gerust toen kwam mr  Kea  op de 
fiets naar ons toe (heel sportief) dat wij op moesten schieten. frank ging hem 8erna en mr. kea moetst 
doorfietsen toen schoot zijn ketting er af!!! wij lachen !!!! in het volgende stuk was er  nix  gebeurt aleen een 
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watergevechje en een trijn die voorbij kwam. bij de volgen de post kreeg ik twe horen dat  FERRARI  had 
gewonnen en niet willie-ums (hahaha)nou wij weer verder en we kwamen bij een t splitsing waar we af 
moesten draaien. we waren op de helft en toen riep de leiding ons die had de leiding nie gezein bij het 
uitzetten van de tocht iedereen was fout gelopen, behalve wij:) wij verder en toen kwamen we bij de 
slaapplaats ijndelijk RUST!  

Hike  dag  2 Davy Ardy Jeffrey 

Begin 
We begonnen de tocht met windrichtingen op het kompas dit verliep goed totdat we op een kruising 
kwamen waar dre stond. we liepen rechtdoor de rest liep achteruit en iedereen zat fout, dus we gingen 
terug naar de kruising naar links dus we lopen heel de tocht af en het klopte precies alleen we zaten bij 
de verkeerde windrichting we konden niets anders doen dan de nood envelop open te maken. Er zat een 
kaart in maar we zaten net buiten de kaart dus we gingen naar een huis maar er was niemand alleen een 
hond. we gingen dus naar het volgende huis waar wel iemand was daar kregen we wat te drinken en hij 
zei hoe we moesse lopen en dat deden we we gingen over het viaduct daar was een glijbaan en we 
gingen glijden en zo kwamen we bij post een. 

Post 1 
We bleken niet de enige te zijn die de nood envelop open hadden gemaakt yes dachten wij mischien 
werd het toch nog wat. Daan stuurde ons naar de hel een 5 km weg met geen schaduw dit was me zo 
heel fijn. 
uiteindelijk kwamen we bij een modelbouwvliegdub daar kochten we wat te zuipen en we rusten een 
half uur uit. 
we dachten dat we een paar uur achter lage maar we hadden twee groepjes ingehaaldtoen waren we 
Daan dankbaar maar toch wouden we hem vorot schuppen. Toen we bij post 2 aan kwamen waren we 
half dood 
maar om ons op te pepen kregen we eten 

Post 2 
Bij post twee moest Ardy erg schijten beeeej maar hij deet het niet van weegen zijn konte korst. 
En we kreegen eindelijk eten daarnaa naaide we er weer uit zonder tas. Naar een poosje moesten Ardy 
en Jeffrey schijten we staaken het spoor over en we zagen een huis dus ging Ardy schijten en Jeffrey 
moest ook verekte schijten dus hij stak ook ilegaal over en ging daar schijten maar toen kwam Tissy 
jeffrey kreeg op zijn fliker. 

Post 3 
Bij post 3 moesten we coordinaten zoeken heel de roete was een saai stuk er was niets gebeurt. En we 
hadden heel veel gerust 

Post 4 
Toen we bij Dre kwaamen hoorden dat het groepje van Djani een kwartier voor ons liep dus we gingen 
steevig doorwandelen maar de leiding  hat  een afslag vergeeten op het blaadje te zeten dus we waaren 
ongeveer een uur verkeert geloopen en we ginge bij een legerterrein zitten. We zaten hier een uur te 
piekeren over of we de nood envelop ope moeste maken of nie. We maakte hem open en we zagen waar 
we moeste zitten en dat was nog ongeveer 10 km moeste lopen of zo en het was al negen uur, we liepen 
naar de grote weg en we zagen Frank voorbij rijden hij tuuterde een keer en reed verder. We liepen 
verder en we zagen Mike. We liepen nog wa verder en  mike  kwam achterons aan en we mochten met 
hem mee rijden naar de volgende post. ik kwam erachter dat ik mijn water fles vergeten was dus liepen 
we weer terug. Toen we de fles terug hadden gingen we weer naar de auto en gingen naar de 
slaapplaats. 
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Hike  dag 2, Djani wouter en geert 

Het was goed weer voor dag 2 van de  hike  waar we als vierde vertroken. We gingen naar de achterkant 
van het veld daar begon de tocht. de eerste tocht was een graden tocht, na een tijdje werden we ingehaalt 
door het groepje dat na ons kwam en het duurden niet zolang voordat we door het volgent groepje 
werden ingehaalt. Toen waren we laatste. Maar door een wonder liepen alle groepjes fout kwamen we als 
eerste aan.Onze voorsprong werd groter en groter.We liepen bij post 1 aan en het was een heel lang 
zandpad toen kreegen we alle blaren en dat was dus niet zo fijn en ons eitje was ook nog eens kapot maar 
we kwamen wel aan bij post 2. Bij post twee hebben we een uur over eten gedaan en zijn toen rustig 
aangelopen we liepen een groot stuk in het boser was veel schaduw en dat was zeer lekker. Ook bij post 3 
hebben wij een uur gezeten. Toen we weer liepen kwam Daan achter ons aan en zei "ik loop even met 
jullie mee tot aan die weg een daar help ik jullie over steken want dat is een gevaarlijke weg" dus hij hielp 
ons over steken en wij liepen weer door. Bij post 4 hebben we een kwartier staan wachten op Daan en Dré 
we hebben ook nog eens een uur op dré zitten wachten omdat hij water ging halen voor ons. Toen zijn we 
naar de slaapplaats gelopen en hebben gekookt We aten kippensoep met macaronie en als toetje kregen 
we een bakje puding en toen gingen we de tenten opzetten en afwassen en daarna slapen. 

doei 
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Hike  dag  2, Karlijn,Karlijn,joanie  

Nadat we (goed) hadden geslapen vertrokken we als 2de om half 8.In het begin ging het goed totdat we 
verkeerd liepen. Iedereen volgden ons omdat we intusen als lste liepen we kwamen er echt niet uit dus 
moesten we de noodanvelop openen. Alle groepjes hadden dat gedaan behalve die van Djani. Toen we 
uiteindelijk bij de post aan kwamen kregen we nieuw water, en we werden bont en blauw geslagen met 
de smily knuppel van Frank van  Bake!.  Hij was helemaal door de dolle heen, en in het water lag een eend 
zonder ingewanden maar met maaien. We vertrokken rond 11 uur naar post 2. Het begon al met en lange 
weg. Na de lange weg naast het kanaal moest iedereen naar de wc dus we belden aan en we mlochten 
plassen. De wc spoelde niet door maar we kregen wel een  milky  way (jam jam). Die was wel een beetje 
gesmolten. Toen namen we een grote pauze dat was wel nodig voor onze voeten. Tissy zat op ons te 
wachten omdat het te warm was kregen we eerder eten en het water was op dus moesten we bij iemand 
aanbellen. We hadden water moeten vragen aan een oud vrouwtje daar moesten we 5 keer uitleggen wat 
we wilden maar ja we kregen water. Toen hadden we een pauze gehad samen met kwintes groepje 
omdat de rest niet doorliep. Kwinten had kontschurf. Daar had ie nogal last van. We kwamen bij post 2 
daar mochten we EINDELIJK onze zware rugzakken af doen. Ze wogen wel 50 kilo dah dachten wij 
tenminste. Setz dacht zelfs 60 kilo. Zonder rugzakken liepen (vrolijker) verder. En ja daar was het groepje 
van Setz weer, ze zaten op het brugje op ons te wachten we gingen rennen (dat konden we nog net) en 
haalden ze in. Na veel lopen en lopen en lopen en lopen kwamen we mensen tegen die aan het picknicken 
waren en we kregen een zak pepermuntjes die moestem we delen met het groepje van kwint. Daar was 
eindelijk post 3. Daar zat Peter met al zijn matuh (alleen dus). We liepen zingent verder naar het spoor die 
we over moesten. En daar lagen Tissy en Peter in het gras op ons te wachten want ze moesten mee helpen 
om over steken. Daar kwamen Marian en Mike aangescheurd die kwamen even op bezoek. En we liepen 
weer verder en verder en verder. We zongen nog wat en liepen weer verder. Het was heel rustig want we 
hadden het groepje van Jeroen al een tijd nie gezien. We kwamen bij een paardenschool waar Daan heel 
alleen op ons zat te wachten. Toen we verder liepen kregen we omasnoepjes van Dré, maar achteraf was 
Tissy heel boos want het waren Tissy's omasnoepjes. Daan en Dré kwamen langs gescheurd en Daan was 
gek bezig want hij ging uit het raam hangen en nog meer. Toen we Deume binnen kwamen begonnen we 
super hard te zingen en te krijsen maar de buurvrouw had al geklaagt dus moesten we fluisternd verder 
zingen. We vielen aan op het eten en we sliepen al vlug.  

Hike  dag  2, kelly pleun,renske  

wij hadden die nacht niet zo goed geslapen. 
wij kregen watwintrichtingen en daar moesten wij het even mee doen toen dacht ik (renske) wa8 ff ik heb 
mijn orientatie insinge boekje bij dus wij alles op geschreven en we gingen het ging maar we waren eem 
paar straten vergeten en toen klopte er  nix  meer van wij maakten de noodenvelop open daar zat een of 
andere vage brief in en een kaartje met het punt waar we heen moesten maar dat hadden we al lang 
gevonden dus hadden we er  nix  aan toen belde wij bij een oud vrouwtje aan en die zei ik heb nog wel een 
kaart van someren dus wij mee naar binnen en toen begon ze te zoeken een kaart van 
zeeland,braband,enz eindelijk een van someren en ze had ons de weg gewezen dus wij aan het lopen toen 
wij op een viaduckt waren zagen wij daar de post eigelijk moesten wij een stuk omlopen maar wij d8en 
kom we gaan er van af glijen(boven op een viaduckt is een stijle hellig naar beneden wa korter)maar da 
schuurde aan je kont au wij eindelijk zingent bij de post aan gekomen lag daar een eend in het water mee 
100000000 maaien erop en jeroen en daan waren stenen aan het gooien maar daan kon het niet winnen 
van jeroen dat vonde die nie zo  luck  toen kwam tissy zun  supper  gooi toch wel een meter of uh 3!! echt 
een toprecord. 
Maar toen gingen we verder en dat was een lange weg maar wel leuk en we waren moe. Maar toen een 
eind verder waren we nog moeier en toen letten we even niet op dus toen snapten we het  if  niet meer dat 
was stom. 
En we vroegen dat allemaal aan mensen en die zeiden zo van: volgens mij die kant op. en een ander zei 
zelfs dat we helemaal terug over het viaduct moesten (100 km terug) en dan niet links maar rechts 
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moesten en dan aan dat restaurant vragen maar er was in de wijde omtrek geen enkel restaurant te 
vinden. 
En weer een ander mensje zei dat we rechtdoor moesten enzo dus er klopte helemaal niks meer van. 
En we waren moe. 
Toen gingen we maar zelf nog eens goed kijken en toen gingen we een lange dieserweg op dat was stom 
maar het was wel goed. wij dachten dat het de fouten weg was maar dat was niet er zaten allemaal 
bochten in die er nie hoorden na lang lopen liepen we zo ver achter kwamen ze ons tegemoet en hebben 
ze ons naar de volgene post gebracht en onze tassen naar de slaapplaats toen we daar zingend 
aankwamen kwam daan aan sssssst die vrouw heeft net geklaagd dat we te veel herrie maken dau wij 
zachtjes zingend verder wij wa gegeten en toen tenten oppzetten dat ging wel goed daan en tissy hielpen 
met de tent en toen ginen we slapen.  

Hike  dag 2 (zondag): woordje van de leiding 

Iets minder warme dag, met af en toen een kleine drup (maar dat was juist wel fijn). Iedereen 
heeft vandaag weer erg goed gelopen. Gelukkig was het vandaag een stuk minder ver (bijna 10 
km. korter, maar nog een hele trip) want het tempo lag vandaag aanzienlijk lager dan gister. Een 
groepje is een stukje vooruit gezet, en 's middags zijn de rugzakken ingenomen, ze hadden het 
zwaar genoeg gehad. de meeste groepjes hadden wonderbaarlijk goede zin, af en toen was dit wel 
wat minder en dit kwam dan vaak later wel weer terug. Helaas zijn er vandaag wel groepjes 
verkeert gelopen, een groepje heeft alles goed gelopen zonder ook maar een keer verkeert k gaan 
(perfect!!). Al met al kunnen wij als leiding vandaag weer erg trots zijn op de kinders. 
een maal op de " overnachtingsplaats" aangekomen zijn we direct begonnen met het eten koken, 
we waren immer al heel laat. we hadden naar mijn menig niet onaardig gegeten, kippensoep, 
macaroni en vruchteyoghurtjes. Iedereen was erg moe en na het eten werd de "tent" op gezet en 
ging iedereen ging dan ook direct naar bed. 
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MAAN DAG 

10-Stomme-Vragen-Ruilspel-Van-Peter 
Kookwedstrijd 
SleutelHangers 

maandag morgen karlij.s joanie kelly,renske 

ik ben oskar en samen met mijn vrienden kunnen jullie mij altijd in mijn volkswagen vinden dit hier is 
pino die praat en praat en praaten tommy zingt van 's mogrentot 's avons heel erg laaten dit hir is bert met 
een plukje op zijn kopals je aan het zeuren bent dan zecht ie donderopdit hier is ernie die is heel goed in 
taalen als je dan iets vraagt zecht ie heel brutaal WAS  1ST  ER LOOS?!?! 

maandag stefan, 

smorgens werden we wakker.(logis)onder un zijl waar gaten in zaten.  Mr Kea  kwam er aan en wij 
verschoten meteenififf  even later kwam mr. v. BakeL Wij allemaal net doen of we sliepen (waar mr kea bij 
was) we hadden verzamelt voor het eten en de leiding had gezegt dat het hier was (het kampterrein). we 
kregen ook nog tassen-kontrole (of je je tas goed ingepakt had) nog een heel even lang later ( als je steeds 
toen en toen enzo zegt is het geen goed opstel (zegt oskar(dre) kwam Bert  smolders  mee zun bak en daar 
moesten we de spullen van af halen. De tenten, spullen, balken enz we moesten goede plekken zoeken 
voor de tenten, schoonmaken en de tent opzetten.boven de keuken hebben we een grote tent gezet die 
moesten we ook op zettu. Daar gingen we evenlater eten. de leiding had inkopen gedaan maar was de 
boter vergeten.dus geen boter. onder het eten had jeroen een vlieg gevangen maar evu later liet hij die vrij. 
simiddags gingen we de stad DEURNE indaar gingen wee een ruilspel doen we kregen toen een ei mee en 
die moesten we dan ruilen tegen andere dingen sommige mensen gaven meer dan 1 ding dus konden we 
meer dingen ruilenwe liepen turug en bij de cl 000 zij de leiding dat we een kookwedstrijd deden we 
mochten zelf eten kopen en dat moetsen we dan ook koken en bakken en braajen. de leidin kon op het 
eind geen beslissing maken wie de beste was dus hadden er alle verloren(of gewonnen wa je wil) we 
gingen groepjes maken voor het slape ik zit in het groepje mee 4 man dus lekker veel ruimte !ijeroen en ik 
wouwe de douce in gaan aleen da mocht  the.  de dames modtte weer is voor ( het was te verw88 
(verwachtten).toen ging mr  Kea  een sleutenhanger maken mee tou daar was k mee bezig en toen moest ik 
op de komputer. mr.Hoppenbrouwer moest  if  scheiten . nou wa erg 11"1"  ik heb een kwartier buiten 
gestaan om lucht te krijgen ik naar binne we mij t-shirt over mun neus getrekt maar het kwam nog 
binnen op deze komputer is het nou 21:53 (zal wel weer is me kloppe) maar nu een kwartiertje gelede is 
die lucht weg gegaan maar ik hou nou op doei lees maar hier onder verder op de volgende bladzijde 
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maandagmorgen 
Karlijn 5 

We werden gewekt door Jeroen (zoals altijd) en we waren nog niet wakker of er werden foto's gemaakt 
Het was 9 uur en we moesten het zeil opruimen en onze spullen inpakken. We gingen met onze slaapkop 
aan het verse brood en we kregen tas controle. We moesten onze hiketas helemaal uitpakken en weer 
inpakken. Toen we dachten dat we nog 15 kilometer moesten lopen kwam Bert met de aanhanger 
aangescheurd. We wisten het al: we bleven dus in Deurne. Iedereen was blij dat we niet meer hoefden te 
lopen maar toen moesten we de aanhanger uitladen. Frankie lag duizelig op de grond want hij had een 
pionier-paal tegen zijn hoofd gekregen. Toen we alles hadden uit geladen gingen we de tenten op zetten. 
Toen gingen we met z'n alle de grote tent op zetten die stonk nogal. Iedereen was uitgeput dus gingen we 
in onze zelf opgezette tent eten. 

maandagmiddag 
Wouter 

• Na het eten moesten we snel opruimen want we gingen naar het centrum van Deurne. Tissy zei: 'We 
gaan de openbare weg op dus kun je je misschien even omldeden.' Wij dachten gewoon even lopen 
dus dat zal wel niet nodig zijn. Wij lopen dus richting Deurne centrum en er wordt vertelt dat we het 
ruilspel gaan doen. heel blij maar ja die kleren daar kan je eigelijk niet mee aan de deur komen. Maar 
ja pech dan maar met vieze kleren aan de deur. Om te ruilen krijgen we een rauw eitje. We komen bij 
het eerste huis en krijgen voor het eitje een appel. Zo gaat een tijdje door totdat we bij een 
snoepwinkel komen en we een splinternieuw boek tegen een bus pringels ruilen. Die man kijkt naar 
het boek ziet de naam van de schrijver en zegt heel blij:' hé, die is van 	pak maar een bus 
extra! Wij heel blij met twee pringel bussen weg we kregen steeds meer dingen en op een gegeven 
moment kwamen we bij een soort alleswinkel ze hadden er van alles. We vroegen: 'wat wilt u ruilen 
tegen dit snoepje????' Ze liep naar achteren kwam terug en zei: 'Hoe oud zijn jullie?' Ja zei Ardie 
welke dag is het want hij was bijna jarig. De vrouw zei jullie zijn zeker allemaal rond de 14 jaar op 
niet? Tuurlijk zeiden wij. Ze liep naar een rek en haalde er een supercondoom uit. YES, zeiden we en 
we waren weg. Zo ging het een tijdje door en om 5 uur stopten we. Daarna gingen we een 
kookwedstrijd houden, we maakten drie groepjes en gingen naar de c 1000. Daar haalde we onze 
ingredienten. Daarna gingen we onder de tent koken. We hadden zo goed gekookt dat de leiding niet 
wist wie er eigenlijk nou de beste was. 

maandagsaachts 
Frans 

Maandagsavond maakten we eerst sleutelhangers van touw, Daan legde het ons uit en dan moesten wij 
het ook maken met touw toen we daar mee klaar waren gingen we eerst douchen met koud water we 
mochten alleen niet zingen en hard praten want dan kwam de overbuurvrouw klagen dat we te veel 
lawaai maakten 
toen we klaarwaren met douchen hadden we het meteen weer warm toen gingen we naar de 
kampvuurcircel 
een vuurtje maaken dat duurde niet zolang want toen moesten we naar de tenten en gaan pitten. 
toen we waren omgekleed en in de slaapzakken lagen gingen we noch  if  kletsen maar toen kwam Tissy en 
die zij dat we te hard praten,  dud  gingen we slaapen maar toen werden we naar een teidje weer wakker 
want Joanie was aan het slaapwandelen. 

Groetjes 
Frans 
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DJANI 
MAANDAGSNACHTS: Het was 11 uur en Daan ging ons leren sluitelgangers van touw te maken bij de 
kampvuurdrkel ik snapte het eerst niet zo goed maar daarna wel en Karlijn.S had getrakteerd omdat ze 
jarig was. Toen ging ik douche het water was wel erg koud maar daar wende ik wel aan en ik was lekker 
schoon maar de tegenoverbuurvrouw die had weer eens last van ons dus had ze iemand gestuurd omdat 
we veel geluid maakte. Daarna moesten we pitten en we kletsten nog heel lang (wat eigenlijk niet mocht) 
maar toen kwamen Daan en Frank en moesten we een kwartier rechtop blijven zitten en daarna sliepen 
we goed. 

woordje van de leiding door Frank. 
Maandag 21 juli 2003. 

Vandaag werden we om 8.00 gewekt door de wekker. Moeizaam werden we wakker. Daan werd 
als het eerste actief en ging koffie zetten. De kinderen hadden goed geslapen onder hun zeilje. Na 
een paar foto's ging ik snel met Tissy boodschappen doen. Toen we terug kwamen gingen we 
meteen eten. Na een kopjekoffie moest ik meteen op pad om de aanhangwagen met spullen naar 
het kamp terein te botsen. Dre, Peter en Daan gingen ondertussen tas controle doen. Op de 
grootste rotonde van brabant moest ik de aandacht van Bert trekken opmet moment dat die daar 
van de snel weg kwam. Na even wachten kwam Bert er aan en gelukkig zag hij mij meteen. We 
kwamen op het kamp te rein aan en langzaam drong het tot de kinderen door dat we niet verder 
gingen lopen maar de hele week hier bleven. 
De morgen gingen we snel het kamp terein op bouwen. De aanhang wagen werd nog snel leeg 
geladen maar al snel was het tempo bij de kinderen eruit. De leiding moest de  kinder  achter de 
broek zitten anders was het kampterein nu nog niet opgebouwd. Het kamp terrein is dan ook best 
uitgestrekt. Alles staat een best ver uitelkaar. Pleun had een beetje last van vermoeidheid en 
heimwee. Gelukkig kon ik haar een beetje troosten. Het middag programma was wat relaxter dus 
na het middag programma waren alle kinderen inclusief Pleun weer een heel stuk vrolijker en 
uitgeruster. Wat een beetje rust al niet kan doen. 

Door Peter. 
Toen de kinderen terugkwamen van het middagprogramma (ruilspel in Deurne city + 10 (9) 
stomme vragenspel van Peter) waar ik niet bij was omdat ik kampwachije moest spelen, werd er 
een kookwedstrijd gehouden. Het was een beetje  fast food  maar wel lekker. ik heb samen met 
Frank bij het groepje van Ardy, Karlijn A.  etc.  gegeten. Daar kregen we geen voorgerecht wat ik 
wel een beetje misten. Maar een wit broodje met sla, giro's en gekookte gekruide aardappeltjes 
met knoflooksaus. Was lekker te eten. Daarna kregen we nog een vanilleyoghurt met vruchtjes, 
mmmmmmmmm. Dit gold ook voor de overige groepjes en daarom heeft niemand de 
kookwedstrijd gewonnen. 
's Avonds hebben we nog wat knooples van Daan gekregen. Iedereen moest een friemeldingeije 
maken voor aan zijn sleutelhanger. Voor sommige (waaronder ik) was het moeilijk om te 
beginnen, maar na wat oefenen kon iedereen zijn dingetje afmaken. Het begon de leiding op te 
vallen dat steeds meer kinderen overal hun spullen lieten rondslingeren. Daarom heeft de leiding 
besloten om de spullen in te nemen zo gauw als er ze rondslingeren 
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DINSDAG 

MiniPionieren 
BrugBouwen 

HetGroteVerziekSpel 
Dinsdagmorgen 
Frans 

Dinsdagmorgen werden we om 8.30 wakker toen moesten we omIdeden want we gingen we eten. Na het 
eten gingen we allemaal gewoon iets doen en Renske ging de Orientatie insinge doen want die had ze nog 
niet gemaakt (en ze is gezakt) en daarna gingen we alle pionierbalken naar de sloot brengen want we 
gingen er een brug overheen maken we hadden de steunbalken er al overheen en toen gingen we eten. 

dinsdagmiddag 
bart 
We gingen om een uur of 1 kanen. We kregen deze keer kankworstjes. Die waren best goed te kanen 
alleen ze waren zo snel op da was wel jammer. Toen we klaar waren moest ons groepje de zooi opruimen. 
En da was  rile  zo prettig eerlijk gezegd. We waren toen klaar en gingen een dorpje maken (in het klein) 
dat was best lollig. lk had een familie-schommel gemaakt en da moes van touw en bamboe-stokjes. Oja, 
jeffrey had ook twee knoopjes in mijn familie-schommel gemaakt. Toen gingen we daar even mee stoppen 
want we moesten onze grote echte brug nog afmaken die we over de sloot probeerde te bouwen. Alleen 
we moesten terug komen van frank omdat we goed hadden afgewassen dus konden we nog nie mee 
helpen. Da afwassen was eigenlijk best wel ranzig. Maarja na al het gezeik van frank en tissy konden we 
naar de brug alleen die was toen natuurlijk al weer af. Toen gingen weer verder met ons mini-dorpje. 
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Daar waren we eigenlijk al heel de tijd half iedere keer mee bezig maarja BOEIUH. We kwamen op het 
idee om een zwembad te brouwen. We hadden wa balken tegen de bomen aan geknubbelt en een zeiltje 
erover gedaan en toen was het klaar. Alleen toen moest het water er nog in en de tuinslang was te kort 
dus moesten we alles met emmers overbrengen en dat was minder prettig want het zwembad was notgal 
groot. Het corvé-groepje was al bezig met het eten klaar te maken. We hadden bloemkool en die moest 
kelly snijden maar dat was niet zo slim want ze had toen in haar vinger gesneden en toen moest ze naar 
het ziekenhuis om het te laten hechten. En wat we verder gaan doen is nog een grote verrassing. 

dinsdagmiddag en dinsdag avond van Frank 

om een uur of een gingen wij kanen we  ate  knakworsjes (die ik nie zo lekker vond) maar de rest was best 
lekker daarne gingen we nog effe aan de brug werken nadat we het frame af hadden moesten we weer 
weg en we wisten niet waarom toen we ware waar we moeste zijn legde ze uit wat we moeste gaan doen 
en dat was en dorpje in het klein bouwen van touw en bamboe dat was best wel  lathe  maar na een tijdje 
ginge we weer aan de brug werken na een tijdje kwam de politie 
dus wie dagte da da klote wijf gebel had da de hele tijd zat te klage over geluids overlast maar da was 
gelukkig niet wan ze kwarne gwoon kijke da was dus een hele oplugting voor ons dus gingen wij weer 
verder werken toen de brug klaar was maakte we fotos eertst van de ijiding en daarna van de kinderen 
en na een tijdje vroeg dree of er een paar mensen een zwembad da leek mij wel leuk dus ik zij da ik wel 
mee wou werken en een paar andere mensen zijden da ze ook wel mee wouden werken dus wij ginge een 
zwembad bouen we boude eers een frame van houd en touw na een tijdje werken kwam er in een keer 
een auto en die leek op de auto van de meneer die het gebied bezat wat wij gehuurd hadden dus wij 
denke het da klote wijf weer gebeld dus wij alemaal kijke of het hem was maar er stapte een vrouw uit en 
wij van hu hoe kan da en wouter keek ook maar eens om en hij zij eej das ons mam maar wij dagte da da 
een grapje was dus grote frank zij heel grappig wouter maar wouter bleef beweeren da het hun mam wat 
dus zei grote frank effe siriuus maar wouter zei da is siriuus en da was ok dus hij hun mam rondgeleid 
over het kampterein effe nadat die moeder van wouter weg was horde we de andere alemaal dree roepen 
dus wij denken van wa is hier aan de hand wa bleek nou ze  hat  in haar vinger gesnee den dus de leiding 
me haar naar de dokter want het was een begoorlijke snee maar voor ons ging het gewoon door nouja 
gewoon wan pleun zei alemaal da ze flau gin vallen want die kan nie tege bloed maar we ginge  tog  ete 
toen we net  begone  waaren kawrn kelly terug van de dokter ze  hat  twee hegtingen in haar vinger na het 
eete moest ik gaan type en da ben ik nog steeds aan het doen alowel het nie zo leuk is mar ik gaa nu 

groetjes Frank 

Dinsdagavond: 
kelly 
Groepje C en D moesten koken voor vanavond. We aten bloemkool en aardappels en worst en pudding 
en soep. 

Kelly, ging de bloemkool kleinsnijden dus ik pak een aardappelschilmesje en ik begin de stronken eraf 
te snijden. En toen snee ik me in mijn duim. 
En ik riep een paar keer: "mijn duim! mijn duim! mijn duim!" en toen pas keken ze en was er allemaal 
paniek. En ik was allemaal met mijn duim aan het wapperen en de bloemkool zat helemaal onder. En 
Djani kreeg allemaal spetters bloed op zijn arm want die zat naast mij. En toen kwam dre, onze redder in 
nood en die deed er verband omheen en Tissy hielp mee. En ik huilde wel want ik schrok me kapot want 
het bloedde best wel erg. 
We gingen naar de eerste hulp zoeken bij een of ander ziekenhuis waar ze niet eens EHBO hadden. 
En we gingen verder en kwamen nog ergens wat ook iets met dokters was maar daar deed niemand open 
maar wel een mevrouw die ons vertelde dat je beter naar het ziekenhuis in Hehnond kon gaan. 
Dus toen gingen we daarheen. En in de wachtkamer zitten was saai dus ik ging de Bobo lezen. 
Uiteindelijk kwamen ze naar ons toe en toen moest ik mee. Toen keken ze enzo en deden er jodium op. 
Auw dat deed echt zeer het prikte heel erg. En toen kwam er een kleine hechting, zonder verdoving want 
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anders moest ik nog twee verdovingsprikken erbij dus dat deden we maar niet. En dat deed ook al zo 
zeer. Daarna ging mijn duim helemaal in het verband en toen gingen we weer. 
Het bleek daarna dat Pleun kei erg geschrokken was. Maar nu was ze weer helemaal blij. 

DJANI 
DINSDAGMORGEN: We werden wakker om half 9 wakker en we gingen eten en na het eten een brug 
bouwen over de sloot en als middageten aten we knakworsijes 

DOEI VAN DJANI 

Dinsdag voor de middag door Geert 

gisteren avond hebben we een soort smokkel spel gedaan je kreeg een briefje met bijvoorbeeld luzi 
lhandgranaad en 2 revolvers en een bankbiljet sommigen leiders hebben driefjes met die dingen er op. 
Daan die begon met handgranaaten te verkopen en toen wert er onder  ling  gewiselt entoen had hij  ales  
behalven handg-ranaaten. Daarna hebben we hout gezocht een vuur gemaakt op dat vuur hebben we 
appels met suiker en kannel gelecht dat was erg lekker. Toen gingen we slapen. 
WOENSDAG OCHTEND 
8.45 We zijn door Frank wakker gemaakt hebben ons aan gekleed en om 9.00 zijn we gaan eten groepje B 
had beurt om tafel te dekken en de af was te doen dat hebben ze gedaan terwel de rest aan het houten 
dorpje bezig was. Daar na hebben we spelletjes gedaan die be maken hebben met zwervers zoals in 
vuilniszakken voelen en dan op schrijven wat je had gevoelt of een bier flesje met water tussen je knieen 
en dan zonder handen te gebruiken het water in een bak gieten daarvan kreeg je best een natten broek 
van dat deed je in groepjes A,B,C en D. Daar na hebben we gegeten toen moest er hout gezocht worden en 
heeft Dre een vuur gemaakt we gaan primitief koken en als zwervers hebben we eten gezocht in het bos. 
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Leiding woordje door Peter 
Dinsdag 22 juli 2003. 
Vanmorgen konden we een beetje uitslapen. We hadden geen wekker gezet en werden toch om half 9 
wakker. Frank was eerst nog  if  wezen douchen en heeft naderhand (na een tip van Daan) toch koffie 
kunnen zetten. Het leek een fris dagje te worden, maar nu is het toch weer behoorlijk zonnig, lekker weer. 
Nadat iedereen uit bed was gestapt hebben we ontbeten. Dit ging volgens het volgende ontbijtritueel: waar 
is mijn bestek? Waar is mijn mok?  etc.  Nadat iedereen dus aan tafel was komen zitten hebben weer enkele 
broden verslonden. Daarna zijn we een brug gaan bouwen over de sloot die voor ons kampterrein loopt. 
Iedereen vond het leuk om te doen en het was te merken dat nu echt de moeheid van de  hike  was 
verdwenen. In de tussentijd is ons vaste inkooppanel (Frank en Tissy) inkopen gaan doen. Toen zij weer 
terug waren zijn we gaan eten. Ook was de postbode weer langsgeweest en had voor veel kinderen weer 
een kaartje bij. Sommige kregen wel 3 kaartjes! Na het eten zijn we begonnen aan het minipionieren: van 
bamboestokken een heel groot dorp pionieren met van alles en nog wat. Dit kunnen we de rest van het 
kamp, als we ff  nix  te doen hebben, maken. Echt iedereen vond het kikke, gaaf en leuk. Dit moet dus wel 
iets heeeeeeeel speciaals worden. Daarna hebben we de brug afgemaakt en is een gedeelte van de groep nog 
een zwembad aan het pionieren gegaan. De rest ging weer verder met het minipionieren. Nu (ca. 16.45 
uur) wordt er aan het eten koken begonnen. en SPOEDGEVAL!! 
Kelly heeft in dr vinger gesneeen. 

Leiding woordje door Frank over dinsdag door Frank op woensdag morgen. 
Nu weten we dat het wel mee viel met die vinger van Kelly maar gisteren was het wel even een spoed 
geval. Kelly had onder het oog van de leiding flink in der duim gesneden. Daarbij zwaaide ze ook nog eens 
met haar arm Daan haalde snel onze EHBO-er Dre erbij en Tissy verleeder A-EHBO-VGEAI (Aller 
Eerste Hulp Bij Ongelukken Voordat Gediplomeerde Ehbo-er Aanwezig is.) Dre verbond snel de duim van 
Kelly en samen met Tissy gingen ze naar de EHBO van het ziekenhuis. Alleen bleek dat ziekenhuis geen 
EHBO te hebben. 
Peter, Daan en ik bleven met de rest van de kinderen op het kampterrein. Langzaam werden die drukker en 
drukker. En sommige keken bij elke auto die door de straat kwam of het misschien Dre was die terug 
kwam. 

Woordje van de Tissy, dinsdag 
Het was gisteren wel even schrikken met het gevalletje van Kelly, maar gelukkig is dit nu goed afgelopen. 
We hedden een map met adressen en telefoonnummers van het ziekenhuis en de huisarts  etc.  dus Frank 
heeft direct de dokter gebeld toen Dre en ik kelly's had  an  het verbinden waren maar deze arts was er niet 
en wij besloten direct naar het ziekenhuis te rijden omdat het nog al hevig bloeide. Het ziekenhuis was 
gelukkig dicht bij maar toen we daar aankwamen bleek dat er daar geen EHBO post was (ERG 
VREEMD!!) en we werden doorgestuurt naar de dokterspost in de woonwijk tegenover het ziekenhuis, het 
bloeden was inmiddels gelukkig wel gestopt. Dus wij op zoek naar deze dokterspost maar deze was niet 
makkelijk vinden en te berijken i.v.m een weg afzetting. Een maal aangekomen bij de dokterspost bleek hier 
niemand te zijn, ERG FIJN, op een mevrouw na. zij verwees ons weer naar het ziekenhuis in Helmond en 
dus stapte we weer in de auto en 10 minuten later waren we in dat ziekenhuis. Daar hebben we nog even 
moeten wachten (beina 3 kwartier of zo) en toen mochten we binnen. De arts heeft de wond bekeken, 
schoon gemaak en gehecht. En met enn verbandje erom mochten we weer terug naar het kam pterein. 

Daar is Peter weer 
Toen Kelly, Tissy en Dre weer terug waren op het kampterrein konden ze meteen aanschuiven bij het 
avondeten. Daarna hebben we nog ff het zwembad(je) bijgevuld en het grote verziekspel gedaan. Konden 
de kinderen zich ffuitkuren na een dag van brugbouwen, minipionieren en een ongeval op het 
kampterrein. 
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WOENSDAG 
ZwerversGerelateerdeSpelletjes 

KipAanHetSpit 
GrootAvondSpelMetKnechts 

woensdag 23 juli 2003 
Door  Rick  

we werden van morgen gewekt want we gingen over 10 min eten zeiden ze. dus wij aankleden en gingen 
eten. daarna hadden ze afgewassen en gingen we spelletjes doen ( zwerverspelletjes) bijv. in een 
vuilniszak dingen zoeken die op een lijstje stonden en met je hand in een vuilniszak voelen en daarna 
opschrijven watje gevoeld had en felsjes voetbal dat was allemaal best leuk en wij groepje b hadden 
gewonnen. toen gingen we onder de spelletjes ook nog  if  eten. daarna moesten we in de bossen ons avond 
eten zoeken want dat zat verstopt ondertussen hadden ze al een best groot vuur gemaakt want we 
hadden kolen nodig voor de kip warm te houden en gaar te maken. we moesten ook aardappelen in 
aluminiumfolie wikkelen en op de kolen leggen tot ze goed gaar waren. en we hadden ook nog bonen. ik 
vond het eten opzich best lekker. toen kwam er allemaal bezoek en die moesten meehelpen met een spel. 
want er was een koning en die was zijn ring kwijt want die had iemand gestolen en die moesten we terug 
vinden, het groepje van si2fan had gewonnen. toen hadden we nog  if  kampvuur en daarna gingen we 
naar bed. ik vond dit een kei gave dag. groetjes  rick  
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WOENSDAG OCHTEND Ardy 

8.45 we zijn door Frank wakker gemaakt hij zij dat we over 10 minuten klaar moeze zijn en een paar 
minuten later dat de tafel op dek ploeg over 5 minuten klaar moest zijn en dat was ik nie dus boeje en 
toen heb ik voor het eerst mijn haar gedaan eindelijk een keer in die toilete tas 
Tissy zij dat het niks was omdat het zo strak was maar da doe ik zo altijd alles moest kij snel gedaan 
worden omdat het een strak programma was maaaaaaar het was wel een leuk programma we gingen 
allemaal zwervers spelletjes doen eerst moeze we een jery kan vullen door een soort hindernis baan toen 
gingen geblindoekt een stoel vinden het volgende was vuilnis uitzoeken toen moesten we vuilnis 
onthouden en opschrijven aan de hand van de vorm toen moeste we water pisse uit een flesje en als 
laatste dede we flessen voetbal en wie had er gewonne wij nartuurlijk verderest is er niet veel gebeurd en 
nou 19.36 uur zit ik hier te typen en hou dus nou op houdoe. 

Woensdag Voor de lunch door Pleun Smits 
Dinsdag avond hadden we het "grote" spel gedaan. We moesten kaartjes verzamelen van uzi's, 
handgranaten, revolvers en machinegeweren. Ik zat niet bij de top 10. Jammer, want dit telde wel mee 
voor het zwervers insinje. Maar ja, daarna hadden we appels met suiker en kaneel gegeten. 
Toen zijn we gaan slapen. We verveelde ons in de tent, dus gingen we een kwartiertje rechtop zitten. 
Omdat we de vorige avond teveel hadden gekletst, dus moesten we voor straf van de leiding rechtop 
gaan zitten. 
DE VOLGENDE MORGEN:  
Om 8.50 uur werden we wakker gemaakt en gingen we onbijten. Daarna gingen we zwerversspelletjes 
spelen. We waren met ons groepje ( Renske, Frank,  Davy,  Bart en ik natuurlijk) derdes geworden! Goed 
he!!! Der deden 4 groepjes mee. Tijdens de lunch kreeg ik 2 kaarten, 1 van mijn mama, papa, broertje en 
broertje en nog 1 van mijn opa en oma. Ik mis ze heeeeeeeeeeeeeeeeeeeel erg! Nu ik hier zit te typen is de 
rest hout aan het sprokkellen, ik denk dat we gaan koken zonder gasstel. (primitief dus) 
Nou doei 

—XXX— van Pleun 
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Woordje door de leiding 
Woensdag 23 juli 2003 

Een overzicht van weer een goeieweer dag zonder regen door Peter 

Vanmorgen mochten  my  (Dre en ik) de taak van het vast inkooppanel overnemen omdat Tissy en 
Frank zwerversgerelateerde spelletjes hadden. Maar het inkopen ging niet met succes. Allereerst 
hadden we gewoon inkopen gedaan bij de C1000. Daar waren we ook op zoek naar een hele kip 
voor 's middags. Want toen gingen we kip aan het spit klaarmaken en aardappels poffen en 
sperzieboontjes koken. Maar goed, die hele kip hadden ze dus nie meer en toen dus naar de slager. 
Daar werden we nog ff uitgemaakt voor homo! (Echt een apart volkje die Deurnenaren (of hoe je 
het zegt!». Daarna naar de Edah; daar waren nog 2 kippetjes te vinden en toen weer naar de auto 
om naar de AH te gaan. En toen we bij de auto waren, waren we dus de autosleutels kwijt en de 
deur was open. Toen zijn we maar alle winkels af gaan zoeken op zoek naar de sleutel. Gelukkig 
lagen ze nog bij de DA. Fijn voor ons! Toen hebben we gelukkig nog 2 kippen kunnen 
bemachtigen bij de AH. En daarna snel terug naar het kampterrein. En nou hebben Dre en ik 
besloten dat we de voortaan geen inkopen meer doen omdat het veel te ingewikkeld is. 
Vanmiddag zijn we al meteen weer aan het avondeten begonnen om dus die kip aan het spit vast 
te garen en de sperziebonen te koken en de aardappels ie poffen. Het houtsprokkelen vonden de 
meesten niet leuk en dat was dan ook duidelijk le merken aan de tijd die nodig was om 1 stuk 
hout te zoeken in het bos. Ik kan zeggen we vandaag dus het lekkerste was van wat we tot nu toe 
op kamp hebben gegeten en daar waren het veel scouts mee eens. Nu zijn we op tijd klaar voor het 
avondspel. Iedereen is nu nog of het zwembadje aan het vullen of aan het minipionieren of aan het 
afwassen of misschien wel  if  aan het relaxen. ik ga nu ook weer ff kijken wat ze allemaal aan het 
doen zijn 
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DONDERDAG 

Steptocht-Met-Opdrachten 
HetEetZoekSpel 

Kampkrant op Donderdag middag 16:00 door  Davy  

De dag begon om 12:00 we gingen naar de tent, in de tent gingen we kletsen en naar een poosje gingen 
Pleun Kelly karlijn en Bart slaapen. Toen begon de nacht pas echt. we hadden op Pleun zijn voorhooft 
tantpasta gesmeerd. Toen we verder aan het kletsen waaren begon Pleun te rollen en smeerde heel de 
tandepasta over haar gezicht en lach uiteindelijk op Wouter zijn matje. Wouter vroeg aardich of ze op 
wou schuiven maar ze sliep zo vast dat ze dat niet hoorden. Dus Wouter duwde haar op zij en ze zij (rot 
op). 
Toen laagen ik Djani en wouter in een deuk en Wouter duwde Pleun weer weg maar toen sloeg Pleun. 
Daarna begonen we nog veel harder te lachen. En toen zij Wouter (ik duw Pleun en re snel weg) en 
Wouter deet het dus.Toen begon Pleun Djani alemaal te slaan en ze begon weer te slaapen. En nu begon 
Kelly alemaal gaaweg te roepen we hadden toen nog wel een kwartier glachen. en we gingen slaapen. 

We werden st morgens wakker we gingen eeten en toen kwammen de steppen. de leiding maakte 
groepjes. Ik zat bij karlijn en renske. Maar dat ging niet al te best dus we maakte een ander groepje. En dat 
ging wel goed maar naar een poosje ging het verveelen. Toen we gingen rusten moesten we opdrachten 
maaken en we moesten ook nog een speletje speelen. We gingen weer verder stepen en op het eind begon 
het ook nog eens te regenen. Toen we aankwaamen weren we best wel nat en daarnaa moest ik hier gaan 
typen. 
Dus nu zit ik hier We gaan nu ertesoep met wortel stamp eeten das pas vies 

kampkrant donderdag middag 16:00 uur,Renske 

ik had hele erge last van mijn rug daarom kreeg ik een luchtbed van tissy ik liep van de kampvuur cirkel 
naar onze tent en ik was al een dopje kwijt maar jha ik paas da kuchtbed in mijn tent en ik ga mee karlijn 
men tande petsen ik kom terug had kwinte men luchtbed al opgeblazen (goed gedaan hoor) dus ik al 
helemaal verbaast da die da gedaan had toen was het ondertussen gaan regenen da was fijn want dan 
slaap je kei fijn dus wij nog  if  gekletst en toen gingen we slapen roept frankie opeens wisten jullie da uh 
hard regende ja frank houd je kop ging het die ochtent kwam frank ons wakker maken GOEDEN 
MORGEN GROEPJE C TAFEL OPDEKKEN, GOEDEN MORGEN GROEPJE C TAFEL OPDEKKENx 20 
dus wij allemaal wakker die avond daar voor hadde ze ons proberen wijs te maken dat we gingen  hike  
sommige geloofde da wel maar dan moes nog alles gesloopt worden en daar was dan toch geentijd meer 
voor dus wij wa aan het zingen na het eten en nog wa gestookt toen kwam een klein vrachtwagentje aan 
met fietseverhuur nog wa er op dus wij dachten, wij gaan fietsen zie je da der een paar van die joekels van 
steppen uitkomen wij zo IK HEB EEB STEP MEN STEP IS BLAUW HIJ KAN WEL 100 HOE HARD KAN 
DIE VAN JOU er moesten groepjes gemaakt worden ik zat bij karlijn.s en davy wij stepte aan als 2de ofzo 
en ik vooraan op dei step en toen karlijn en toen davy wij een eindje gestept toen hreeg ik last van men 
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rug dus ik zee davy jij voorop hij zo okay wij een eindej gestept(200) meter hij zo das kei zwaar da kan ik 
nie toen karlijn voorop mee vielen we toen wier er was geriult en toen zat ik bij daan en karlijn da ging 
goed toen we een gras veltje tegen kwamen gingen we daar ff wa drinken en een spel doen, wa raatsels 
oplossen een half uur 3 kwartier daar gezeten gingen we weer da ging even goed en toen vielen karlijn en 
ik daan z'n schuit die kan nie sturen maar je karlijn haj wa schaafwonde op z'n kin biuk en hand ik aleen 
aan m'n elleboog en wa op m'n knie gevallen nou karlijn  if  in de auto dan kwam tissy bij ons op de step 
nou da ging  if  goed todda ik moes steppen ik kreeg da ding nie meer vooriut mee tis en daan erop dus en 
wier wir gewisselt toen kregen we pleun die stepte aan de andere kant nou we kwamen vooriut maar mee 
karijn ging da toch wel wa hendiger toen hadden we weer pauze en hadde karlijn en dre ijsjes gehaalt wij 
alemaal zon ijsje weg gewerkt op een honde peopplaats mmmmmmmm 	rook lekker toen we weer 
gingen ging ik nog wa drinken bij dre gooit die gou wa water over mij heen da was wel fris karlijn kwam 
weer bij ons op de step het ging goed totdat het bogon te regen en en onweren toen wier da wel wa kou 
maar we waten er bijna het was echr kie leuk en nou ga ik koken erwtensoep mee wortel stamt en 
rookworst mmmm 
het was kei leuk 

Donderdagavond willem 

we werden wakker gemaakt door (grote) Frank ,die na 5 keer "goede morgen ,groep C tafel dekken" 
geroepen te hedden naar de volgende tent ging. we moesten na 10 minuten in de grote tent zijn . na het 
ochtend eten werd er afgewassen en toen kwamen er steppen. Een tijd later gingen we steppen . we 
gingen wegop de step. ik zat bij Frans en Djani, in het begin ging het niet zo goed. We stopte vaak omdat 
er voor ons een ander groepje stopte, volgens mij ging het bij niemand echt goed.na  een hele poos steppen 
haden we pauze. We haden een spelletje en een paar blaatjes met raadsels die kregen we niet af. We 
gingen weer veder steppen op onze steppen. weer een poos later haden we pauze een aten we iets. Na dat 
iedereen het brood op had gingen we veder net steppen op de steppen. na  het eten  hat  Frans een tip van 
een ander groepje gekregen namelijk: eerst de voorste een antal keer steppen en dan de tweeden en dan 
de derden. wij sproken af 5 keer steppen, dat ging goed en gingen best wel hard. snel er naar moesten we 
stoppen, er was een groep een gevalen. een van de genen die gevallen waren mocht met de auto. even er 
na was er een stop op een gras veld met hondenpoep we kregen daar een water ijsje die was lekker. Toen 
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gingen we verder op de step (nog steeds) het ging nog steeds goed een end verder was er een pauze. Toen 
begon het te regenen en stepten snel door we kwamen hier aan en rende naar de groten tent .Daar kregen 
wij een veltje papier met twee opdrachten die we moesten maken, ik wist de eene ,de andere werd niet 
opgelost. Een hele tijd later werd het droog een braken de brug af. Er werd onder tussen gekookt. We 
aten: erwtesoep, wortelstamp met rookworst en vanile vla als nagerecht Toen moest ik gaan bedenken 
wat ik zou doen op de donte avond. Na lang te hedden nagedacht doe ik met vier anderen de 
rarenkampmensenshow. Het kampvuur staat aan en straks gaan we naar bed. 

Donderdagavond, kelly. 

Steppen 

We werden wakker gemaakt en moesten binnen tien minuten in de grote tent zijn om te ontbijten met zijn 
allen. 
De vorige avond was er gezegd dat we toch nog zouden gaan hiken. Sommigen geloofden dat niet en 
gaven er verder niks om, maar we gingen wel hiken. Alleen dan met de step. 
Het waren grote steppen, waar je met zijn drieen of vieren op kon, maar dan moest je elkaar wel goed 
vasthouden. 
We zouden als eindpunt gewoon weer terug op ons vaste kampterrein terugkomen, en we gingen ook 
met zijn allen samen en natuurlijk de leiding ook mee. Want het is nogal onhandig om met een briefje in je 
hand, midden in de bossen op een step te gaan zitten zoeken waar je bent Dus wij vertrekken en meteen 
springen er al een paar van de step af omdat het zo wiebelt. En in het begin was het best wel eng want je 
moet echt de hele tijd in evenwicht blijven en dan ook nog steppen. ik zat met Franky en Jeroen op een 
step en Jeroen stuurde. Dat ging best wel goed, totdat Franky ook eens wilde sturen en toen hij ging 
sturen vielen we meteen om. Dus Jeroen mocht weer. 
We stopten op een groot grasveld en deden daar een soort van hindernisbaan, met hinkelen en over 
plankjes heen en achteruit lopen enzo. 
En we moesten een soort van puzzel oplossen daar stonden drie opdrachten in die omgekeerd moest 
uitvoeren. Je moest tien meter van tissy weglopen, daar een menselijke piramide maken en als je allemaal 
zat dan moest je samen een liedje zingen. Daar was ons groepje het snelste mee. En we kregen een boekje 
met allemaal van die stomme vragen en droedels. Van sommigen was echt zo dom dat je niet achter kon 
komen zowat 
En we gingen verder. Na een tijdje stopten we weer. Er lag een heleboel poep en we kregen een ijsje. 
Karlijn was een stuk terug gevallen en had best grote schaafwonden dus ze mocht een stuk met de auto 
mee. 
En toen gingen we weer. En het begon te regenen. Maar dat was wel leuk. 
Toen gingen we een eind verder weer stoppen op een klein grasveldje en toen gingen we eten. Dre die gaf 
je een schop en Tissy begon te springen als je op de weg ging zitten. 
En ik zat Dre lekker te irriteren met steentjes. Dat was leuk. Maar helaas kreeg ik geen steentjes in zijn 
schoen gepropt. Anders duurde het tien minuten voordat hij die aan en uit had gedaan en het steentje uit 
had gehaald. 
En we gingen weer verder en weer een heel eind verder toen waren we er maar toen was het allemaal aan 
het regenen. 
Toen gingen we eerst in de tent schuilen en daarna werd het eten gekookt Dat was ook al zo kei lekker. 
Jam jam jam enz. 
Toen gingen de kinderen die nog niet ontgroent waren, (ik ook dus) mochten alvast wat gaan bedenken 
voor de bonte avond en en de rest ging dingen bedenken voor de ontgroening. 
Er werd al heel wat leuks bedacht 
En toen gingen ik typen. 
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VRIJDAG 
Ontgroenen 
Zwemmen 
Afbreken 

BonteAvontju 

Jeffrey Tabben vrijdag 

ik werd wakker gemaakt door mensen uit een andere tent op een zeer luidruchtige manier niet  flex  dus. 
we moesten alles in onze tas laaien en komen eten. Na het ontbijt gingen we ontgroenen. De al ontgroende 
mensen waren de avond van te voren al bij elkaar gekomen om wat te verzinnen. Dit gingen we deze dag 
uitvoeren. We begonnen met een overheerlijk (duzz not) 3 gangen menu bestaand uit babyvoer 
wortelstamp van de vorige dag en hondenbrokken met yoghurt en nog wat prutty ze moesten ook elkaars 
tanden poetsen met mayo  em  we gaven ze een gezichts masker van versgeschept sloot modder water zooi 
en alles wat over was van het eten ging er ook overheen. Uhhh waar was ik ook al weer, 0 ja na het 
ontgroenen. Dus iedereen stonk verrekte en ging douchen. Ondertussen dat iedereen zich aan het 
douchen was in daan's zelfgebouwde douch ging de rest de tenten afbreken en opruimen. Toen iedereen 
weer een beetje schoon was van het ontgroennen begonnen we al weer aan het middag eten. toen we klaar 
waren gingen we onze zwemspullen pakken en lopen naar het zwembad. Een heleboel mensen dachten 
dat we een heel eind moesten lopen maar dit bleek mee te vallen. Toen we omgekleed waren en 3 
seconden in het water waren begon een knorrig oud mens op ons te mopperen zij bleek dus de 
badmeester te zijn en op iedereen de pik te hebben dat dus niet  flex  was. Toen ze klaar was met mopperen 
gingen we zwemmen. Na het zwemmen gingen we lopend terug naar het kampterrein. Op dat moment 
kwam Dre aan met het avond eten FRIET. Na het eten gingen nog meer opruimen en dit was eigenlijk het 
einde van de dag. 

dag 7 	jeroen 

Gistrereavond haden we een groot kampvuur en een kop thee en toen ware we moe dus we gingen 
slapen.De volgende dag haden we geeten enen toen zijn we gaan typen op de computer.En we hadden 
ontgroening gehad dat was wel gaaf en wel smerig maar het was alemaal lekker en er waren 
hondebroken en wortelstamp en joygert en sambal babyeten en tjoelik (dat is wel moder) en het stinkt 
naar strontmelkpeper en enz. En nog kampvuur gestookt wel niet zo'n groot kampvuur maar wel warm 
en er was net weer een jankende en wat het was dat weet ik niet en dat hoef ik ook niet te weten.de  
ontgroening was het leukst en ze zijn nou aan het dochen en ze stinken een uur in de wint Pleun vondt 
hetleker ook en de Husels ook maar ik zou het niet lussen en Djani vondt het lekker ook kelly vondt het 
maar het stonk wel ze zijn nou aan het dochen 
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vrijdag joanie smets 

Gisteravond hadden we generale repetitie voor de bonte avond. 
Ik deed samen met karlijn en we deden het alfabet met bij iedere letter iets over het kamp. 
het groepje van jeffrey had gochel kunsten en da was wel lache!! 
Pleun en haar groepje hadden een toneelstukje over kelly zn duim en da was wel  lathe  want er kwamen 
grappige dingen die helemaal niet in het echt gezegd waren naar voren. 
Het groepje van frankie had een s000rt intervieuw met iedereen die een blunder had gemaakt..kelly 
renske...ik...enzovoort 
na de generale repetitie hadden we nog ff kampvuur en waren de masseerders weer aan de gang. 
We krege nog een kopje thee en toen gingen we naar bed...de laatste dag naderde... 
smorgens kwam kelly ons wakker maken en we moesten onze spullen inpakken. 
Toen gingen we eten en jeroen zat heel goor te doen. 
Na het eten was de voorbereiding van de ontgroening. 
Eindelijk daar was de ontgroening op komst 
Nou we begonnen met babyvoer en toen wortelstamp met nog wat tjap erbij. 
en daarna kwam yoghurt met hondebrokken....BAH. 
toen nog wa siroop en tjoeluk. 
en toen het meest leukste en stinkende.....SLOOTWATER!!!!! 
Daan ging haast over zn nek..hahahhahahaha... 
Daarna moesten we opruimen en het zwembad afbreken. 
De ontgroende mensjus die mochten onder de douce en waren weer bijna helemaal schoon. 
nu gaan we denk ik zo eten en ik ga nu stoppen. 

groetjes joanie 
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vrijdag karlijn antonis 
ik werd wakker en ik en kelly moesten naar de wc dat deden we en toen we terug kwamen hoorde ik de 
leiding praaten ik zei goedemorgen en van hun moesten we de kinderen wakker gaan maken en groep d 
moest de tafel opdekken.toen kregen we te horen dat we en ik die nog niet ongroent waren ontgroent 
werden.we gingen oude kleren aan doen. eindelijk de ontgroening ;ik had er wel zin in maar daarna niet 
meer.we kregen een 3 gangen menu het voorgerechtbabyvoer(koud)dat vond ik niet zo erg maar ik vond 
he hoofdgerecht erg ranzig dat was:wortelstamp(van gisteren) sambal mosterd en een paar scheuten melk 
door elkaar heen.en elkaars tanden poetsen met mayonaise,dat was ranzig.en het 
nagerechthondenbrokken met vla en ranje en een scheut sambal ik kon kotsen zo ranzig was dat, toen 
kregen we nog van alles over ons heen bijv. een rauw ei ranja siroop stinkende sloot zooi (datje een uur in 
de wind stingt)meel de wortelstamp en de honden brokken nog een keer mayonaise en dat ei had dre op 
mijn hoofd kapot gemaakt en bij de rest van de kinderen zat geen eierschil op en in de haren. na  de 
ontgroening ging en we douchenen daarna gingen we zwemmen dat was gaaf maar de badjuf was kei 
chagerijnig je mocht haast niks er was ook een bubbelbad daar zaten we de helft van de tijd na het 
zwemmen gingen we eten. we aten friet, dat was lekker en de friet werd op vuilniszakken op de tafels 
geladen en de mayo en  curry  ooken toen moest ik dit gaan typen. 
groetjes de ontgroende scout karlijn antonis 
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Het hike  sprookje  

Er waren eens 19 scouts uit een dorp hier ver vandaan.in het dagelijks leven waren het gewone jongens en 
meisjes maar op de vrijdag avond veranderde ze in superscouts. Dit geweld werd in bedwang gehouden 

door 5 mensen. Maar een vrijdag avond in de week was niet genoeg om de 19 scouts tot bedaren de 
brengen dus werd er ook een keer per jaar een hele week gepland. In deze week werd er gelopen, 

geknoopt, niet geslapen en natuurlijk veel lol gemaakt. Op een van deze jaarlijkse weken gebeurde er iets 
raars. Ze moesten 's morgens heel vroeg op en ze moesten in 1 keer beginnen met lopen (met bepakking) 
en waar ze heen gingen wisten ze niet Ze kwamen tocht technieken tegen waar ze nog nooit van gehoord 

hadden en liepen door stukken ongerept Brabant. Wat ze niet wisten was dat ze bezig waren met iets 
waar de doorsnee mens nog nooit aan had durven denken. ze waren bezig met de  atom  besproken en 
voor niet te doen verklaarde tocht van Riethoven naar Deurne. Onder weg kwamen ze wat obstakels 

tegen zoals: woestijnen, draken, ridders, vieze steek beesten maar vooral de ziekte van blaar, maar de 19 
super scouts bleven gaan en gaan en gaan. Twee dagen later kwamen ze aan in Deume en hadden ze 
gedaan wat de rest van Brabant voor onmogelijk had gezien. Ze waren niet eens moe want de daar op 

volgende dagen waren ze nog net zo druk als normaal. 
"Shit we moeten toch nog iets anders bedenken." 

ERNIE 

MP, 
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