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Inleiding: 

Ook dit jaar zijn wij weer op kamp gegaan. bit jaar was het even allemaal wet anders als andere 
jaren dit komt omdat we dit jaar op zondag zijn vertrokken i.p.v. op maandag (dit was voor de 
leiding wel iets wat af en'toe voor wat onhandigheid zorgde). Het thema van dit jaar was: 
"Expeditie Zeeland". Een beetje naar het idee van Expeditie Robinson alleen don in het plaatsje 
zeeland. 

Elk kind heeft een keer in de kampkrant moeten schrijven en hier voor je zie je het resultaat. 
Wat er in staat is letterlijk door de schrijver/schrijfster zo geschreven. be leiding heeft er 
alleen een geheel van gemaakt. Verder hebben de kinderen tijdens de  hike  een tochtverslag 
moeten schrijven, helaas zijn deze niet compleet (of in sommige gevallen helemaal niet) bij de 
leiding aangekomen. In de stukjes is er niet in gecensureerd en er zijn geen schrijf fouten uit 
gehaald. Ook de leiding heeft regelmatig een stukje geschreven, zodat er ook te lezen is hoe de 
leiding het kamp heeft ervaren. 
Ik hoop dot het voor ouders/familie en/of vrienden een leuke geheel is geworden om te zien hoe 
ons kamp is geweest en dat het voor de scouts zelf (en natuurlijk ook voor de leiding)een leuke 
herinnering is. Altijd leuk om over een aantal jaar weer eens terug te zien. 

Veel leesplezier111 
Groetjes von de leiding 



Dag 1: zondag 29 augustus 

29-08-2004(duhh) 

WOW!!! beze dag was egt z0000 vet!® we hebben gefietst en gefietst en nog eens gefietst oja 
nog ff iets: gefietstil GEWELDIG!!! bat is  tog  wat elk kind wil in zijn of  hoar  vakantie 50km 
fietsen.Hahaha ik had een houten kont en natuurlijk (dat hebben wij weer!) zijn grote stukken 
verkeerd gereden. dre en frank zaten (niet fietsent!) in de auto.(logisch!!) verder was het een 
gewone niet echt boeiende we pakken alles uit* en "de leiding legt 
de regels uit 1 dag... SPANNEND! We aten nasi en kippesoep en vanillivla ook niet egt iets 
byzonders. boei pleun 

scoutingkamp 
Zondag 29-07-04 

We zijn begonnen met fietsen, we zijn naar Steensel gefietst, toen naar Oers, toen naar 
Wintelre en nog veel meer dorpjes. We zijn een paar keer fout gefietst maar we zijn toch 
terecht gekomen. Toen we hier aan kwamen was de wagen met spullen er nog niet, bus we 
mochten nog even vrij spelen. toen de wagen er was moesten we hem allemaal afladen. Toen 
hebben we de tenten op gezet in groepjes van twee. Toen bijde groepjes klaar waren mopesten 
we allemaal helpen met het opbouwen van de grote tent en daarna de tent inrichten, toen 
moesten we rond de grote tent een grachtje graven voor als het zou gaan regenen. Ondertussen 
begonnen de kokers al te koken. Toen het eten klaar was moesten we allemaal aan tafel gaan 
zitten en werd het eten opgeschept. Als voorgerecht hadden we kippensoep en als hoofdgerecht 
nasi met varkensvlees en nog wat groente en als nagerecht vanilievla. Maar het had goed 
gesmaakt. Na het eten mochten we wat spelen en daarna spelletjes doen voor de indeling van de 
twee groepen.Toen moesten we naar de kampvuurcirkel want we gingen stoken. baar hebben we 
chocornel en worstjes gekregen. Toen moesten we de tent inrichten. 

pieter tops 

scoutingkamp 
Zondag 29 augustus 

We begonnen met de fietstocht bij het kerkplein daarna gingen we richting Steensel en naar een 
tijdje waren we in Oers en we gingen door anderen dorpjes we fietste wel een paar fout maar we 
kwamen toch noch aan in Zeeland. We moesten nog wel wachten op onze spullen. We moesten 
eerst de tenten op zetten en daarna de groten tent toe4n opstond moesten we er een goot 
omheen graven en hout sprokkelen een groep moes het eten maken na het eten gingen we vuur 
stoken en kregen we worstjes en warme chocomel werden de groepen bekent gemaakt en mocht 
je je spullen in je tent leggen en daarna gingen we nog bij het kampvuur zitten. 

Edwin 



r dag door Wouter van Loon 

Deze zondagmorgen moesten we supervroeg uit ons nest, ik was maar half wakker toen we bij het 
kerkpleintje aankwamen. We gingen fietsen een route afleggen naar ons kampterrein in het 
dorpje Zeeland. 
Toen we daar aankwamen dacht ik echt van nee hè, niet hier!III Het was een open bosterrein met 
een hokje. Na een beetje het terrein te hebben verkend kwam de beheerder van het stuk grond. 
Hij maakte het hokje open en het bleek dat er wc's, douches (met warm water!) en een keukentje 
was. Toen kwam nog een of ander wazig verhaal over dat je alleen op zaterdagavond warm water 
mocht gebruiken maar ja. We hebben alles opgezet: Twee tentkampen voor de scouts (oost en 
west), de grote tent (keuken) en de tent van de leiding die niet klopte. Na wat gegeten te hebben 
moesten we spelletjes gaan doen om te bepalen in welk tentenkamp je kwam, daarna kampvuur. Ze 
weten nu nog steeds niet in welk kamp je komt terwijl het al 22:00 uur is en we supervroeg 
hebben gegeten maar ja. En toen waren we hier! 

M zz I ,  

Wouter 

Zondag morgen 9.00 uur (wat een tijd om opkamp te gaan). Voor een aantal leiding leden een 
zwaar begin. Moor goed na een lange voorbereiding was het dan eindelijk toch zover. Eerst even 
een fotootje =ken en klaar voor vertrek (helaas de hesjes zijn er dit jaar niet bij). Na een 
flinke fiets tocht van ongeveer 60 km. kwamen we op het kamp terreintje in zeeland aan. be 
kinderen hadden even tijd voor zich zelf terwijl wij een (gezellig)gesprekje hadden met de 
beheerder van dit leuke terrein. Een poosje later kwam Bert de spullen brengen. Snel met zijn 

alle de wagen af geladen en  Giles  opgezet.Het kamp is verdeeld in twee sub-kampjes maar de 

kinderen (en wij trouwens ook) weten nog niet hoe de groepen eruit zien. Na het opzetten was 
het tijd voor eten koken (voor kampvoer was het nog niet zo slecht), alhoewel mijn varken nog 
niet helemaal dood was. Na het eten was er tijd voor corvee. Vervolgens hebben we een aantal 
spelletjes gedaan om de groepjes te kunnen verdelen. Hierna het bekend maken van de groepjes. 
Hierna was het nog even tijd voor kampvuur met warme choco en worstjes. Hierna nog wat sterke 
verhalen van Frank. Verder wisten de kinderen niet hoe snel ze naar bed moesten. Ze liggen er nu 
net in en nu maar hopen dat ze ook gaan slapen zodat wij de avond nog even goed af kunnen 
sluiten en dat wij dan ook kunnen gaan slapen (ik heb het nodig). 

Groetjes van de leiding (Tissy)IIIII 



Dag 2: maandag 30 augustus 

's Morgens werden we al al vroeg wakker gemaakt door  Arian,  want die kwam de 
ontbijtmaakgroep halen. Toen we na een half uur suf  Gan  het ontbijt zaten kregen we te horen 
dat we die avond slakken te eten kregen. En Pleun viel al bijna flauw. Toen we klaar waren kregen 
we te horen dat de expeditie echt ging beginnen! Bij het eerste spel moesten we met een vuur 
een touw door proberen te brandden. West had toen gewonnen. Toen gingen we het nog een keer 
doen maar deze keer hingen de touwen hoger. En we mochten maar 1 keer hout halen. Toen het 
hout op was en de touwen er nog steeds hingen mochten we toch nog hout bij gaan halen. Oost 
won gelukkig deze keer. Toen we eindelijk weer een beetje uitgerust waren gingen we verder met 
het volgende spel. Er waren bekertjes met koekjes eronder en je moest niet een bekertje pakken 
zonder koekje want dan was je af. Oost had 2 keer gewonnen. Na het middageten werd er een 
stormbaan opgezet die moesten we ook 2 keer doen. be eerste keer won West en de tweede 
keer won Oost. Ardy lag ondertussen ziek in de tent. Nadat we alles weer opgeruimt hadden 
gingen we een tocht lopen waarbij je puzzelstukjes moest zoeken. West had helaas gewonnen. 
Maar Oost stond nog steeds voor, daarin zaten: Setz, Wouter, Ardy, Knoop, Frankie,Joanie, 
Pleun(maar die moest wisselen met Stefan), Edwin, Willem en ik. Frankie was onze 
vertegenwoordiger en Joanie was onze subvertegenwoordiger. Toen gingen we in de stromende 
regen avondeten maken of Donald  Duck's  lezen. Ook de slakken werden klaargemaakt(dat was 
het voorgerecht.) Iedereen kreeg er eentje en bijna iedereen had hem opgegeten behalve Kelly, 
Pleun, Setz en ik. Ik kreeg hem namelijk niet doorgeslikt. be rest van het eten was wel goed te 
eten. Het was best wel een leuke dag behalve het weer want het regende de hele tijd. 
Konijn S. 

Maandag 30-8-2004 

Hoi, 's morgens om 8 uur werden we wakker, ik kleedde me om en ging naar buiten en gingen we 
eten. Na het eten begon "expeditie Zeeland" (soort expeditie Robinson). 
We hebben 2 kanten, Oost en West, ik zit in West samen met  Davy,  Pieterkeert, Kelly, Karlijn 

A, Pleun,  Arian,  Koen, onze vertegenwoordigers zijn:  Davy  en Pieter. Vandaag hadden we een 

aantal spellen gedaan zoals: een touw dat tussen 2 bomen hangt en dat touw moest je dan met 

vuur eronder doorbranden. 
Na het middageten gingen we een hindernisbaan bouwen met een slingertouw, trap, één 
evenwichtsbalk en veel meer dingen. Toen de baan af was gingen we een wedstrijd doen met Oost 
tegen West, West had één keer gewonnen en Oost ook een keer. Na een paar spellen is de stand: 

Oost 100 - West 75. 
Ik moest het eten koken samen met Frank en Kelly we aten slakken, aardoppels, boontjes en 

vlees. 
be slak eten was wel heel erg speciaal want het stinkt en je voelt de slijm in de mond ronddwalen, 

je voelt het in je keel glijden en dan moet je bijna kotsen ©. 

Doei 
Van Want 



Maandag  

Helens  gisteren waren de  kids  dus niet meteen stil. We hebben nog erg mooie dingen gehoor toen 
we bij de tenten van de kinders stonden. Vooral kampt West was leuk om  near  te luisteren, zij 
speelde waarheid of durven. 

Vanmorgen liep de wekker veelte vroeg af. Na een lekkere boterhammen begon de echte strijd. 
Oost tegen West. Ze hebben ze een stormbaan moeten af leggen en een touw moeten laten door 
branden  maw  ook puzzelstukken moeten zoeken in de bossen. Het weer was redelijk. Er was de 
hele dag regen en onweer voorspeld maar dat viel gelukkig nog mee. We hebben wel af en toe een 
plensbui gehad maar goed. 
Vandaag was er voor mij zelf ook een beproeving, we hadden slakken gehaald als voorgerechtje 
voor de kinderen. Ik heb continu geroepen dot ik deze echt niet zou eten moor ik vind eigenlijk 
dat cis de kinderen ze eten ik het ook "moest" doen. Ik heb het gedaan (met veelmoeite) moor nu 
voel ik mee wel een bikkel. 

Tissy 



Tocht verslag 
West 2 

Dagl 

Het was de dinsdag, we moesten vroeg opstaan en snel ontbijten. 
Toen vertrokken we in de regen. We liepen erg snel en we haalden oost 2 in. We kwamen toen bij 
post 1 aan  bear  kregen we een kaart en moesten we de routen bepallen. Vlak daarna kwamen we 
aan bij post 2 baar moesten we lang achten op frank en dre want die hadden kompassen bij en 
ook eten. We hadden onzen buiken vol gegeten. Toen liepen we verder met de  hike.  Een uur later 
kwamen we in moeilijkheden want we waren helemaal verkeerd gelopen, toen kwamen we bij een 
meer waar we gingen rusten op het strand. We hadden even later de noodenvelope open gemaakt 
maat het hielp helemaal niks. Ook hadden we het aan mensen gevraagt toen kwamen we er wel uit 
en bij post 3 vonden we dre. We kregen er wat te drinken en snoep en een kaart om bij de 
volgende post te komen. Even later kwamen we bij post 4 aan de rest van de dag liepen we stevig 
door en kwamen  can  in schaijk we aten vis en spinazie. We sliepen onder een zijltje in het bos.  

bag 2 

We stonden weer vroeg op (7 uur) en we begonnen rustig aan de  hike  naar zeeland terug met 
weer een volle tas op de rug. be  eerste punt waar we stopten was een tankstation en daar hadden 
er een paar chips gekocht. Toen dachten we dat we na de rotonde linksaf moesten 

ik denk dat ze na deze zin in ski* zijn gewillen of dat de rest Pan het terhaal zo spannend is dat 
ze het niet op durfde te schrijten, want de rest win het toch verslag heb ik niet, hier kan men 
alleen noch maar naar raden. 

Van oost! is er helemaal niets bij ons aangekomen en oost 2 begint ergens halverwege de tocht 
ook makkelijk 

.... Maar we waaren snel op gang we hadden davy zijn  grope  in gehaald en toen lagen er twee van 
oost voor op maar toen liepen en liepen we toen kwam de r post we lagen 35 min achter op de 
eerste groep maar snel zagen wij hun we moesten even wachten van daan want we mogen niet 
samen lopen maar tien 10 minut moghten weer lopen (sorry ik heb dit niet verzonnen het stond er 
echt zo) maar toen waren we de kluts kwijt toen liepen we fout maar frank van baakel zette ons 
op de gooein weg gelukkig! Want anders waren we kei ver fout gelopen daarna zagen we post 2 en 
plofte neer want daar konden we eten naa het eten kregen we een strippentogt na een hele tijd 
lopen zagen we oost 1 die waren aan het rusten dat vonden wuh wel een goed idee dus gingen wij 
erbij zitten na een tijdje liepen hun aan 1 min laer vertrokken wij op een gegevene moment zagen 
wij oost 1 fout lopen en wij roepen aar ze hoorde niks dus wij verder lopen en toen zagen we daan 
en frank daar was de post toen moesen we een doorsteek maken maar daan  hat  de kaarthoek 
meters nie meer want die had frank meegenomen in de auto maar kort daarna kwam frank alweer 
dus wij snel gemaakt en doorgelopen. Toen we eindelijk op het eind waren waren we zo blij dat 
frankie meteen een voetenbad nam en toen was de  hike  opgelopen. 

dit was het tochtverslag van oost 2 
(frank,wouter,  rick,  edwin, stefan) 

En dat allemaal in 3 zinnen, knap. 



Dag 3: Dinsdag 31 augustus (# dag 4, bij tochtverslagen) 

be kinderen zijn vandaag op  hike  en ik zit al een paar uur hele maal alleen op het kampterrein 
(kampwacht). SaAaAaActAaAaAaAittul 

Tissy  

Hike  dag  1 

"t is best gezellig maar ja het is een beetje ver lopen 
Ik zit bij pieter kelly konijn (ikke) en peun en arjan in het groepje 

We gingen op weg naar post 1 

Het regende en we kregen een ei mee voor onderweg  maw  die van pleun was rot. Toen zagen we 
een babykikker en die was best tijgertastisch. 

Toen kwamen we aan bij post 1 

Zo ging het de heledag door en er was niet zo veel bijzonders gebeurt maar 't was leuk. 
Toen we half dood waren kwamen we op 't kampterrein en moesten we vissen fileren en da was 
raar en glibberig en het stonk.  

Hike deg 2 

Met moeie voeten gingen we weer weg. Ons groepje (west 1) liep 15 km fout zo ongeveer. Maar 
tijdens onz verschrikkelijke omweg gebeurde er wel iets leuks: we kwamen langs zo'n bouw keet 
met zo'n huisje waar een stuk of 5 mannen in zaten te pauzeren. Peieter en konijn en pleun 
kwamen als eerste  longs  het open deurtje en de man in de keet zei koffie? Colaatje? En pieter 
zei nee, neel ba hoeft niet be man ging verder: he jongen je blijft wel van deze 2 meiden uh 3 
meiden af he, of ik bel de politie. Hij zetten zijn radioding  Gan  en zegt: "er zijn hier 3 mooie 
meiden en een jongen en ik weet niet of hij wel van de meisjes of blijft. Toen zei hij tegen 
pleun : jij bent mooi 
Karlijn : jij bent mooier 
Kelly: en jij bent het mooist 
En toen liepen we verder vroegen nog  can  een bouwvakker de weg en die zei dat als we recht door 
liepen dat we goed zaten. Deze bouwvakker zei dat brabanders "reserve belgen waren" dat was 
nog eens een beledeging ik moest bijna kotsen. 



Dag 4: woensdag .1 september 

Woensdag 1-9-2004 

Vandaag zij we om 7 uur uit bed gekomen waar we die nacht in waren gekropen. Op dat 
kampterrein hebben we alles opgeruimd. Toen waren de  !eiders  er ondertussen aan gekomen. 
Toen zijn we begonnen met eten. Voor het eten hadden we de tenten (zijlenwaar we onder lagen) 
opgeruimd. Daarna was het eerste groep begonnen met de hike(oost 1) . En daarna west 2 waar ik 
in zat. Eerst was het een graden tocht (met een kompas). Daarna een tocht met tekeningen en 
een bolletjes pijltjes tocht. En toen een strippen tocht en daarna een doorsteek.ons groepje WOS 

maar een paar keer fout gelopen. Maar omdat we de vorige dag ook al gelopen hadden hadden we 
zere voeten.toen we op ons kampterrein waren groepje oost 1 en oost 2 al aan het koken. Die 
avond gingen we war bed en gingen we slapen. 

Groetjes van Geert 

Woensdag: 1-9-200411 

Door rick:  

Vandaag woensdag 1-9-2004 werden we wakker onder een zeiltje want we kwamen net van de 

eerste dag af (  hike  ) we moesten om 7 uur wakker worden en don gaan opruimen tot de leiding 
kwam. We hadden alles ingepakt en het zeiltje op geruimd dus we gingen eten ( want de leiding 
was er ondertussen ) ik had zo ongeveer 6 boterhammen op. Wij met ons groepje moesten cis 3' ( 
van de 4) vertrekken. Dus wij al heel vermoeiend aan lopen want we hadden niet zo super goed 
geslapen. We hadden een graden tocht maar bij het r puntje klopte het niet dus wij da puntje 
maar overgeslagen en het volgende puntje gepakt want da klopte wel dus wij daar maar 
doorgelopen ( toevallig wel goed ). Wij kwamen als 3' aan bij de eerste post. Bij de 2' post 

waren we al r en wij groep oost de 2 groepen liepen achter elkaar. Bij de r post waren we al 

eerste want de andere oost was verkeerd gelopen. Wij kwamen bij de post en daar waren Wan en 
frank en wij zeiden dat de andere oost verkeerd waren dus frank ging ze zoeken. Nou dus wij 
daar bij Daan en we moesten een doorsteek maken maar frank had de kaarthoekmeters mee in de 
auto genomen. Nou wij w88 op frank het duurde nie lang want frank had het zelf ook al in de 
gaten dus die kwam al terug. Nou toen we de doorsteek hadden gemaakt toen liepen we richting 
kampterrein in zeeland. En bij de grote weg moesten we met leiding oversteken. Nou wij dus 
overgestoken en verder gelopen en we kwamen eindelijk bij de goede zandpad dus wij al helemaal 
blij en al zeker toen we op het kampterrein waren en daar stond Tissy. Frankie wou meteen een 
voetenbad toen we aan kwamen en wouter kon gewoon bijna nie meer lopen, bus we waren blij dat 
we er waren. Toen we ff gerust hadden gingen we eerst ff de rugzak uitladen in de tent daarna 

gingen ik en frankie ff stoken in de "kampvuurcirker want daar lagen nog takken te branden en 
te gloeien dus wij nog wah takken er neer gelegd en het begon goed te branden. Toen na twee uur 
kwam het eerste groepje aan. Toen kwamen frank en dre en die zieden dah iedereen al bij de 
laatste post was geweest dus wij snel eten koken en om 10 voor 8 kwam het laatste groepje 

binnen . toen gingen we eten en het eten MS macaroni 



Dag 5: donderdag 2 september 

bonderdag 

s'ochtens ontbeten we en gingen we naar het dorp. Daar aangekomen deden we een spel. bat spel 
ging zo: we stonden bij de kerk met een video -band die we moesten we bekijken bij iemand uit 
het dorp. Op de band stonden tips over waar we heen moesten. als je op die plaats bent vindt je 
door weer tips. zo ging je op zoek naar de schat die bestond uit snoep. toen gingen we eten kopen 
bij de C1000 voor de kookwedstrijd. we kreegen 40 euro mee om dat te doen. s'Avonds was er 
die kookwedstrijd en wij kookte hamdurgers,  sate,  sla, taart puding, kippen soep en 
kaassoefle's dit verlore we. maar we stonden nog met 75 punten voor, we deden ook een smokkel 
spel waar bij je 100 euro kreeg en daar mee moest je spullen kopen en verkopen, elk produkt had 
een aantal punten die we niet wisten. het doel was zo veel mogelijk punten te verzamelen, dit spel 
verloor oost weer. 

van Willem 

bonderdaa  

gaap  were  allelemaal op zen beurt wakker en in eens komt peter in het beeld iedereen schrikt 
zich lam maar ja wo wil, do en dan zo vroeg op de morgen. 
Komt ie effe vertellen da wij(wouter edwin  pie-ter en ik) al een half uur telaat zijn met de 
ochtend corvee we hadde dus al eigelijk al aan het eten moeten zijn en wij lagen dus in bed nou 
wij als een speer aan kleden en die pokke tafel op deken. 
nog effe een preek aan gehoord dat we te laat waren en achter liepen op schema en na iedereen 
waker te schudden gingen dus op de fiets wa heel wo fijner was als vorig jaa omdat we toen dus  
ales  te voet moezen doen. 
op hei-  kerkplijn aan gekomen legde de lijding het keigave spel uit wa voral gaaf was omdat wij 
wonnen (wij karlijn s,knoop,ik,geert) 
aan het begin een video mee die moesten we bekijken bij mensen thuis we hadden bij het eerste 
huis almeteen gelukne en kregen dus die video te zien waar de lieding eerst wat tips en toen 
kwam den aanweizing 
waar we heen moesten en daar hong weer een envelop waar de volgende aan weizing was en 
zoacht keer tot dot we alles gehad hadden zoals video cassetebandje cd internet (2x) telefoon 
en een kapotte geknipte kaart we hadden bij ieder huis meteen geluk behalne bij allebij de keren 
internet de eerste keer kwammen we uit bij een huis waar daarna iedereen heen ging want daar 

woonde een knappe meid en djani was opslag verliefd geworden en liet daarom ook nog een 
stalkbrief in de brieven bus achter met wouter zijn email moor da bedacht ik nou nog snel effe 
dat ik ok nog voor een opdracht im een meer ben gesprongenda was best lekker water en nee ik 
heb het nie gedronken en de prijs was een zak  
ships  en van die schatkistjes entoe ginen we naar huis en het verhaaltje was uit. 

ARDY 



Donderdag ochtend wij werden wakker en gingen ontbijten na het ontbijt gingen wij naar het 
dorpje zeeland daar aangekomen moesten wij een schat gaan zoeken daarvoor kregen wij een 
video met een aantal tips en aanwijzingen die moesten wij bekijken bij iemand thuis bij ons 
duurde het erg lang voordat wij iemand hadden gevonden waar wij de video mochten kijken en 
daarna kregen we nog andere tips en aanwijzingen om half vier moesten wij bij de kerk zijn 
vanuit daar kregen oogst en west 40 euro en daarvan moesten wij boodschappen doen bij de 
c1000.wij aten als voorgerecht kippensoep en als hoofdgerecht aten wij hamburgers kaassoufflés 
met saté daarbij aten wij sla als nagerecht chocolade vla met slagroom en als toetje abrikozen 
vla met koffie S'avonds gingen we een smokkelspel doen. met heel veel leiding er waren vier 
teams gemaakt twee van oost en twee van west er was heel veel lol tijdens het spel maar Arjan 
was hard op de grond gevallen en bij allebei de spellen had ik verloren ® na het spel was Karlijn  
Smolders  en gingen wij bij het kampvuur zitten dat was erg gezellig een paar mensen gingen in 
de douche waar onder ik en dat was de hele donderdag 

0 
Groetjes 

Frank 
0 

bonderdag 

5' ochtends gingen we net als gewoonlijk ontbijten. be leiding had verteld dat we vandaag een 
stuk gingen lopen. Ik vond het best wel jammer wand ik had nog geen steunzolen. Maar toch 
stapten we de fiets op. Ik had geen idee waar we naar toe fietste. We fietste naar het centrum 
van Zeeland bij de kerk stopte we en de leiding ging uitlegen wat we gingen doen. We gingen een 
spel met opdrachten een voorbeeld van de opdrachten is dit. We kregen een video en moezen 
naar een huis om de video te bekijken en dan die opdracht uitvoeren. We maakte groepjes ik zat 
bij Djani Kelly D-day (Koen) en ik zelf natuurlijk. We liepen aan bij het eerste de beste huis 
belde aan en een vrouw dé open in der nachtjapon en met een gebroken arm. Ze liet ons binnen en 
gingen de video bekijken die was echt super erge humor. We liepen verder en gingen naar de aan 
gewezen post.  boar  vonden we achter een verkeersbord de envelop. Die lazen we en daar stond 
op dat we naar een grasveldje moesten. Dat deden we dus door kregen we een cassettebandje die 
moesten we luisteren. bus we gingen bij het de eerste beste huis door deed een Quasimodo open 
ze was echt super eng .maar ze had ons redelijk goed geholpen.  Maw  we waren toch nog 
verkeerd gelopen dus we zochten een huis om de plek te vragen waar we moesten zijn we kwamen 
bij een kinderdagverblijf daar hadden ze ons de goede roeten gegeven.we kwamen aan en vonden 
de plek daar was ook het groepje van Wouter (Joani,Etwin,en Wouter) we liep samen veder. We 
gingen de opdracht van het internetten ver vullen we moesten aan bellen bij een huis om te 
internetten. We liepen verder we hadden wel 6 huizen gehad en toen kwam een wonder het 
wonder van de dag er liep en super lekkere chick wouter en ik vechten om wie er bij haar mocht 
internetten maar wouter won dus. Ik had met Djani afgesproken dat wij er meteen naar gingen. 
Dus wouter kwam naar buiten en wij gingen meteen naar de chick ze was echt helemaal topie goed 
gaf nog een extra cadeau de computer WGS kapot en we moesten nog een herlijk kwartiertje 
zitten Djani en ik genoten vol van het uitzicht dit was het leukste van de dag. 

Groeten uit zeeland  (Davy)  



be Leiding 

DONDERDAG de leiding 

Donderdag was het weer een vroege ochtend, want iedereen was bekaf van de  hike  van de dog 
ervoor. be kinderen moesten 7.45 uur uit bed om op tafel te zetten en wat denk je?? 	Niemand 
was wakker. Dus toen heft Peter de kinderen eruit geroepen. Het kostten ze veel moeite  maw  
het lukte ze uiteindelijk wel. Maar goed, na een luidruchtig ontbijt zoals altijd, gingen we naar 
het dorp Zeeland om een opdrachtenzoekspel te doen. be groep werd opgedeeld in 5 groepjes 
(deze keer was er geen strijd tussen de kampen Oost en West). Vervolgens kreeg ieder groepje 
een videoband om deze te gaan bekijken en de aanwijzingen die daarop stonden te volgen. Als het 
goed is kwamen ze uit op de kruising Korte Dijk met de Managestraat achter een bord 
"Doorgaand Verkeer" en daar konden ze volgende aanwijzing vinden voor de volgende opdracht. 
En zo waren er dus 10 opdrachten in totaal. Verschillende mensen bij wie de kinderen de 
videoband hadden laten zien, vond de leiding maar maf, terwijl dat voor ons toch eigenlijk heel 
normaal is. Verder hadden ze nog een cassettebandje met routebeschrijving, een barcode die bij 
de C1000 moest worden gezocht en die voor veel scouts een drama was, omdat ze of de opdracht 
niet goed begrepen of omdat ze simpelweg niet goed konden optellen en aftrekken. Verder 
moesten ze een opdracht oplossen via de mailen een website en ook een telefoonscript 
ontcijferen. Al met al een apart, leuk en gaaf spel volgens de scouts. 1 groepje had het hele spel 
doorlopen, dat kwam ook door de goede onderlinge samenwerking. Verder vroegen enkele scouts 
zich af waarom de mail al op 31 mei jl. verstuurd was, zij dachten dat we die gisteren of zo 
verstuurd moesten hebben! 
Om 15.30 uur moest iedereen weer terug zijn om 



Dag 6: vrijdag 3 augustus 

no een leuk avondspel van gisterenmet voor mij een pijnlijke afloop was ik vanmorgen al een stuk 
fitter. wer begonnen m,eteen ontbijt (boterham met vlees, erg lekker). daarna hadden Dre en  
Doan  een stormbaan gehaald (opblaasbaar). 
We waren met zijn allen op het luchtkussen geweest Koen en ik moesten eerst 
uit proberen,ze hadden er water op gegooid we gleden allebij uit. 
We deden een soort estafete,Frankie was de snelste. we haden ook nog persoonlijke vragen. 
Toen hadden we de meiden ook nog nat gegooid vanaf toen werd het een grote 
watergevecht ik moest douche maar ik wou niet want ik was de hele week nog 
niet in de douche geweest toen spoten ze mij helemaal onder deo. 
We hadden ook een spijker in een stok geslagen en dan boven een gaspitje 
gehouden en wachten tot het rood werd dan branden in het hout. 
We hadden brandnetelsoep gegeten met boerenkool en rookworst en als 
toetje pudding. 
we hadden een avondspel gedaan toen was ik een beetje bang  maw  we liepen 
gezelig terug met fokels daarna gingen we fikie stoken in de kampvuurcircel. 
bat was heel gezelig. 

GROETJES 
AR. AN VAN EEMBERGEN!!!! 

Vrijdag. 

's-Ochtens toen we allemaal uit bed kwamen gingen we eten. Daarna gingen Dré en  Doan  samen 
een luchtkussen gingen halen voor een dagje plezier en ondertussen gingen wij op de gasbrander 
figuurtjes in het hout maken waarvoor we een spijker in een stuk hout sloegen en daarna 
roodgloeiend moesten laten worden. Eerst deden we een estafette waarbij je door een tunnel 
moest en over een muurtje moest springen en door een muurtje met een gat erin en onder een 
net doormoest.West had gewonnen met de estafette Daarna deden we het voor de persoonlijk 
record, waarbij Frankie het snelst was. Toen gingen we nog op de luchtkussen spelen tot die leeg 
moest. Daarna gingen we eten en we hadden dit. 
Voorgerecht: 
Brandnetelsoep 
Hoofdgerecht: 
Boerenkoolstamp met worst 
Nagerecht: 
Pudding. 
Het smaakte echter wel. Doom gingen we ons klaarmaken voor een avond bosspel en dan moest 
je naar een post lopen waar allemaal fakkels stond. Daarna gingen we naar een boom lopen waar 
een plastic zak omheen zat en die moest je der uithalen want er lagen lekkere snoepjes in. En 
daarna gingen we teruglopen en daarna gingen we een vuurtje maken in de kampvuurcirkel. 

eroetjes, 

!!!Koen Bozeltnans!!! 



Dag 7: zaterdag 4 september 

Frank maakte ons wakker maar ja wie lag ertog nog te slapu Konijn Antonis. bus begonnen ze wat 
te roepen en ik werd wakker.toen moesten we ons aankleden(duh) en onze tas ingaan pakken 
omdat dit de laatste dag was pleun is haar das kwijt en kelly haar zaklamp. Dus wij allemaal mee 
zoeken maar nee niks gevonden. Toen gingen we DENNENAALDENTHEE drinken dat was best om 
te zuipen.daarna gingen we de tenten ontruimen en in de zakken doen dat verliep best goed. Pleun 
was niet egt zo lekker, want ze had een beetje de griep. 

Toen kregen we te horen dat en een 6-tal ontgroend moesten worden en ja dat vonden wij wel 
tijggertastisch.we kregen toostjes(kweet nie hoeje do moet typen) vloeibaare bakboter en melk 
pudding van gister eergister en eeeergister dus da was wel om te pruimen.ei en bloetnstroop. 
Maar het was een softe ontgroening vergeleken met vorigjar want toenrn kregen we honden 
brokken en wortelstamp van 2 dage geleden mee chili saus en nog een paar liter slootshitzooy 
maar ja ik vond het nie zo erg vorig jaar eigelijk grappig. Toen kregen ze een minuut om iedereen 
trug te pakken en wie pakken ze met zijn2-en KARLIJN ANTONIS en ik kreeg een knuf en toen 
naderhand kon ik er nog meer mee lachen en toen gaf ikarjan een dikke knuf ( ik was  tog  al 
vies)en toen was ik mateloos want iedereen ging weg van mij omda ze gin knuf wilde. En toen ging 
ik mij maar even omkleden en toen gingen we al weer eten dat was het dan voor deze morge. 
Toen gingen we zwemmen yes dachten we maar we hadden nog nergens onder de  hike  een 
zwembad of zo gezien en dachten we dat we heel ver moesten fietsen maar het was maar heel 
kort fietsen het was op een of andere camping met een meer vol eenden-PIS-SCHIJT en 
glibberige tjoele op de grond. Da was kei ranzig en toen kwamen de jongens met een surfplankie 
aan en gingen we daar op kloten tot frank kwam met zijn eigeste plank toen zei die: rustig want 
ik heb m'n  brit  op en daar gaven wij niks om daus wij duwen hem eraf 
Toen zei die van ik kan nie zwemmen en toen gingen wouter ik en frank er uit en toen zwommen 

wij dus naar de kant en zei hij ho wouter en karlijn ik kan nie zwemmen ik heb wel op zwemles 
gezeten maar heb nooit een diploma gehaald en dat von ik ff grappig toen gingen we zonnen en we 
lagen er en uur of  so  en kommen er een paar gekken die over ons "struikelenu om # het truucje 
van rafael van der vaart te doen # dat waren stefan en pieter dus wij pissig en gingen maar weer 
door zonnen 
leiding frank een idee had om iemand te gaan ingraven op een gegeven moment zei frank en nou 
gaan we een vergroten arjan maken dus arjan ging liggen en de jongens begonnen allemaal zand op 
hem spaaien en da vonk best wel zielig maar ja toen gingen we naar het kampterrein en frank ging 
meteen de frietjes halen toen zei peter we gaan de groene tent uitruimen maar niemand stond op 
en toen nog een keer vragen toen stonden we  tog  maar op en ff naderhand gingen we eten op met 
vuilniszak boven de tafel en toen ging ik typen. Owja west ons tearnstaat 10 punten voor en ik ben 
blij als ik thuis kom want dan dan duik ik in bad en in mijn eige lekkere heerlijke zachte niet-
knoerhard-op-de-grond-bedje das hoe kelly het noemt 
Doei_xxx- jes 
Karlijn ( owja het was gewoon tygertastische dag ) 



Zoals elke dag moeten we schrijven wat we hebben gedaan en vandaag ben ik eindelijk aan de 
beurt maar het is oneerlijk want het is pas middag dus ik ben boos want iedereen mocht van de 
hele dag typen. maarja vandaag hebben we wel de ontgroening gehad en dat was wel leuk maar 
eerst moesten we nog wakker worden en dat deed Frank en we mochten uitslapen alleen ikke nie 
want ik moest met djani en franky de tafel dekken maar da maakt nie uit, en toen gingen we eten 
en ook dennennaalden thee! maar da was vies (vind ik) en toen we klaar waren met eten toen 
gingen we de tent afbreken en spullen opruimen maar ikke was m'n zaklamp kwijt en nou nog 
steeds. 
en toen werden de kleintjes ontgroent maar da WGS best saai want we mochten helemaal niks 
leuks doen omdat er weinig tijd was dus de kleintjes zijn heel erg soft ontgroent dus zijn ze nog 
steeds kleintjes, vind ik clan.  Hahn.  Geintje. 
want wij kregen vorig jaar kouwe wortelstomp met erwtensoep en chilisaus en hondebrokken en 
tandenpoetsen met mayonaise en slootwatertjep over ons heen en zo allemaal erge dingen dat ik 
half moest kotsten en hun alleen toastjes met meel en vloeibare boter en babyvoeding en een 
beetje tjep over hun kop zoals een ei en limonadesiroop. En toen mochten hun 1 minuut 
wraaknemen om ons een knuffel probere te geven ik stond toch achter een boom dus ik en mijn 
schone kleren hadden het overleeft. Lekker puhhhh!! 
Toen gingen we alweer alles opruimen en middageten maar ik mocht van pieter de chocoladepasta 
nie openmaken dus was ik heel verdrietig. 
En nou vertelt stefan nog heel effe hoe leuk hij het vond om ontgroent te worden. 

nou ik vond het wel heel leuk maar het was een beetje smeerig en toen mochten wij de mensen 
die ons hadden ontgroent terug pakken ik pakte met arjan konijn antonis 
ze was wel smeerig toen ging ik achter  rick  aan maar die ging door de losse takken heen maar ik 
was op blotte voeten dus ik ging terug maar toen floot de leiding 
en als de leiding fluit moet je kommen naar de leiding en in de middag gingen we zwemmen en 
arjan werf in gegraven met heel veel zand het MS eerst een kleine jongen even later werf hij 
door het zand heel  groat  er waren daar ook surfplanken wij haden er twee maar hij ging steeds 
ander water we waren tezwaar met zijn alle 
maar toen ging ik maar weg een ben met een groepje in het zand spelen en zo de hele tijd dus ik 
vond het harstikke leuk. 

nou ik ben weer kelly die aan het typen is en nou ben ik heel blij want ik mag WEL typen von de 
hele dag dus ik mag lekker vertellen over het zwemmen. we gingen op de fiets naar een camping 

en daar MS een meer met een paar eilandjes alleen het water was goor met eenden-pis-schijt en 

glibberige tjoelie op de grond zoals karlijn het noemde. 
Maar ik ging wel zwemmen en stefan en pieter deden dat truukje van rafael van der vaart dat ie 
struikelt en dat die meisjes hem don heel klef verzorgen dat ie da leuk vind omdat ie aandacht 
wil maar het werkte niet bij karlijn en joanie. hahahahaah. 

Nou dat was het wel zo'n bietje wa we vandaag allemaal hebben gedaan en owja we hebben friet 
gegeten van de tafel net (met een vuilniszak der onder!) en da was echt heel lekker want 

iedereen was aan het verhongeren en ikke vooral want ik had geen chocolade pasta gehad en dat 
was pieter zijn schuld. Dadelijk komen de ouders iedereen ophalen maar alle spullen moeten nog 
de kar op en iedereen helpt altijd enzo en alles moet nog beeindigd worden met afscheid en 

uitslag enzo (west  stoat  trouwens 10 punten v000000000r!! en volgens mij kunne er geen punten 
meer behaald worden dus FEESTVIERUHHHH!!!!) maar ik bedoel eigenlijk dat we nog langes nie 
thuis zijn maar als we thuis zijn dan duik ik in bad en in mijn eigen lekkere heerlijke zachte niet-

knoerhard-op-de-grond- bedje!! 
Doei, dit was het kilometers en een klein stukje van stefans lange verhaal van kelly. 
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