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Inleiding:  

Ja het is al weer voor bij, een heerlijk zomerkamp!! 
Dit jaar hadden we een heerlijke locatie in Lith. Hellaas werkt het weer niet echt mee maar 
goed dat mocht de pret niet drukken. 
Om de herinneringen aan dit kamp zo af en toe weer op te halen heet iedereen een stukje 
geschreven. Al deze stukjes zijn samen gebracht in deze kampkrant. Onthoud bij het lezen 
wel dat wij alles letterlijk over hebben genomen van hoe het op papier stond. Wij hebben niets 
toegevoegd of weg gelaten, maar ook geen schrijf fouten verwijdert. Alleen waren er kinderen 
die het presteerde om een verslag van een aantal kantjes te schrijven met hooguit 5 punten 
erin. Omdat het erg moeilijk lezen is heb ik toch hier en daar een puntje gezet. 
Hopelijk wordt er door deze kampkrant over een aantal jaar ook nog terug gekeken op een 
uniek kamp! 

Veel lees plezier!!! 



30 juni, eerste dag zomerkamp 2007 
Door: Marloes 

Nadat ik thuis alles snel had ingepakt 
voor de heenweg naar het kampterrein, 
reden we eindelijk (veel te laat 
natuurlijk!!) aan. Ik was super moe want 
we moesten al om 8 uur (!!!) bij de kerk 
en Riethoven zijn! Net voordat we 
vertrokken maakte we nog snal een foto, 
waar ik echt te moe op stond, maar da 
snap je wel 0. Toen fietste we aan.... 

Het was een hele lange tocht, van wel 80 
Km!!! Dat was echt té ver!!! We hadden 
na een uurtje echt al een houtenkont en 
vermoeide benen. Rond half 12 mochten 
we even eten. 
Toen we op het kampterrein aankwamen was het 
tenten, maar er waren geen haringen, dat ging dus 
snijden en aardappels schillen. Daarna gingen we 

al weer half 4. We moesten beginnen met de 
niet. Daarom moesten we maar boontjes 
naar de Maas, waar Koen meteen uit de 
leren ging (behalve zijn broek dan) en hij 
moest gillen als een meid, want hij voelde 
iets glibberigs onder zijn voeten. 
Even later moesten we het eten gaan koken 
en zaten we alweer aan het eten. Het was 
best lekker... (voor de scouting dan). Ik 
moest de "dames"en "heren"bordjes maken 
voor aan de Dixies, daarna moesten Ellen 
en ik verslag schrijven. En zo was de dag 
alweer voorbij.... 

XXX 
Maloes 

Zaterdag 30 juni 

30-06-2007, eerste dag zomerkamp 
Van: Ellen 
Vandaag moesten we al om 8 uur verzamelen bij de kerk in Riethovn. Voordat we vertrokken 
moesten we nog even een foto maken. We moesten met z'n allen voor de  Dodge  gaan staan. 
Toen fietsten we aan . Annemieke en Katrien fietsten vooraan en Marloes en ik aerchter. We 
hadden een tocht gekregen waar alleen maar nummers opstonden. Daan legde uit dat het 
knooppunten waren die we moesten volgen. 
Toen we ongeveer op de helft waren hadden we pauze. Dré en Tissy waren met de auto en 
hadden boodschappen gedaan. Zij hadden dus allemaal brood en drinken bij. Toen we gegeten 
hadclen fietsten we weer verder. 



Na nog heel lang gefietst te hebben kwamen we eindelijk op het kampterrein aan. Het was een 
groot grasveld waar de maas omheen stroomt. Toen iedereen z'n fiets weggezet had vroegen 
we aan de leiding hoe ver hebben we gefietst? Het was we 80 Km!!! We moesten al meteen 
beginnen met het opzetten van de tenten maar.. we hadden geen haringen, want die hadden 
Pim en Gert-jan nog niet gebracht. Dus gingen we maar vast eten koken. Toen het eten klaar 
was, gingen we meteen eten, want iedereen had supererge honger. Na het eten ging één 
groepje corveeën en de rest ging spullen opruimen. Daarna gingen we de groepjes van de 
tenten indelen. Marloes en ik moesten in de kampkrant schrijven, dus konden we onze spullen 
niet klaarleggen. Dus annemieke en Katrien moesten dat maar doen. Nadat iedereen zijn 
spullen neer had gelegd, gingen we galgje doen. We hadden al veel moeilijke woorden gehad, 
toen Mark een woord verzon van 38 letters. Er stond alleen nog maar een "e" toen Koen S. 
zei: Het is tafelteimistafelfabrikantenvergadering. Het was nog goed ook!!! Dus iedereen 
moest kei hard lachen omdat Koen het meteen goed had. 
Nou... dat was het dan voor de eerste dag !!! 
XXX Ellen 

Sarah: 30 juni 	 Zaterdag 

We moesten vandaag om 8 uur op het kerkplein zijn. Eerst een paar foto's gemaak daarna 
iedereen de oranje vestjes aan en opstellen in de rij en de mama's en de papa's uitzwaaien. 
Iedereen kreeg een papier met cijfers erop, dat waren de knooppunt! We hebben veel plezier 
onderweg gehad, soms een beetje verkeerd gereden omdat de bortjes weg waren gehaald, toen 
hadden we pauze, onze luch of de boterhammen die we kregen of zelf ij hadden mochten we 
opeten. Daarna reden we aan naar het karnpterein, toen we er in de buurt kwamen zagen we 
bijna alleen maar water. Toen we aankwamen was het een lege grote plek. Eerst wat uitrusten 
en daarna de tent opzetten maar de haringen zaten nog op de aanhanger van pim. We moesten 
wachten tot pim op het kampterein was. Even later waren ze op het kampterein, de aanhanger 
leeg halen en de groep werd door 2e  verdeeld een de grote groene tent en de andere groep de 
twee andere tenten opzetten. Eten gekookt we aten: boontjes, tomatensoep en een toetje. 
Daarna galgje en bridsjebuldog. Daarna slapen. 

Zonda2 1 juli 

1 juli zondag 	 Sarah 

Tissy heeft ons rond 8 uur gewekt, daarna gegeten en toe een vlot gebouwd en een keuken. 
Toen het vlot klaar was hadden we het vlot naar het water gebracht en getest. Daarna moesten 
we zwemlderen aan en gewone kleren aan behalve Reon, ik (sarah) en Koen 0 want we 
moesten met z'n 3e  met het vlot naar een ander strandje dat was kei vet soms wat eng maar we 
kwamen er wel toen we aankwamen was de rest eral, we gingen allemaal water spelletjes 
doen op het strandje aan de andere kant van het meer daarn' a mocht iedereen met het vlot 
terug behalve ik, reon en koen 0 want wij moesten terug lopen. 
Toen we er weer waren gingen koen en ik weer naar het vlot zwemmen toen weer terug 
gezwommen. Even omgekleed en in het water gespeeld. Toen gegeten en toen spelletjes 
gedaan en toen slapen. 

Groetjes 
Sarah. 



Zondag 1 juli 

	

	 zomerkamp 
Hallo allemaal 

Vanmorgen stonden we allemaal op. Ik was nog heel erg moe en iedereen was mij uit aan het 
lachen!! ZO SLOOM keek ik!! Echt erg. Toen alles opgeruimd was gingeen we knopen. Een 
keuken en een vlot 0. Na lang geknoopt te hebben gingen we lekker eten, JamJam. Toen we 
klaar waren met eten en afwassen we 
ginge met zijn allen naar een strandje 
wat verder op! Sarah, Koen 0, Reon 
gingen met het vlot over de rivier naar 
het strandje ©! Wij waren er eerder dan 
zij 0!! Na een paar waterspelletjes te 
hebben gedaan moesten we met zijn 
allen op het vlot terug 0. Dat was super 
leuk.  Aileen  Sarah, Koen 0 en Reon 
mochten niet mee omdat ze op de heen 
weg al geweest waren. Ellen en ik 
moesten het vlot vooruit trekken. De 
drie die niet mee mochten kwamen naar 
ons toe gezwommen. Eenmaal aangekomen bij het kampterein gingen we in de groene tent 
zitten C). Na even kletsen verveelde we ons en dachten we we gaan in de kampkrant 
schrijven. 
Dus zie je dat we dat aan het doen zijn! Ellen was aan het klagen over haar haar dus ging ze 
haar haren kamen ©! 
Nu is ze klaar maar ik ga er ook weer vandoor! 

Doei Doei 
-XXX- 	Annemieke 

Vandaag: 1 juli 

Na gister die 80 kilometer gefietst te hebben waren we heel moe (vooral ik dan 0). Het was 
lang en saai maar met Annemieke is het altijs gezellig! EN FRET IS DOOD! Er la een nerts 
dood op onze weg, zielig hé! Onderweg moet er 
ook altijd iets fout gaan met mij. Natuurlijk was 
ik gevallen. Maar geen zorgen het deed niet pijn. 
Na fietsen leuk spelletjes gedaan en op de avond 
deden we britse buldog! Ik had een gestreept 
truitje aan en was volgens  Cos  een Zebra! Beetje 
scheel of nie. Vandaag vroeg op! Marijn en 
Marloes moesten eerder eruit want zij moesten 
corveën. Marijn moest een ontbet op bed maken 
voor Frank (gister stukje wordt en moest daarvoor 
een ontbijt op bed doen). 
Wij rusting uit bed lekker eten, maar het was 
mooi weer (wat ze niet verwachte). En we hebben 
hier onze geweldige maas liggen. 



Ik dacht dat we daar in hadden gezwommen, maar Dré zegt net dat dat niet was 0. We 
hadden een vlot gebouwd en een keuken. Ellen heeft door het knopen een blaar en met het 
zwemmen is het groter geworden (volgens haar voelt het heel raar). Op de vlot was het 
KOUD! En Hugo was met nat aan gooien maar ja, doe ik het toch lekker terug 0. Annemieke 
en Ellen waren zo gek om iedereen + vlot mee te trekken. Gekke mensen 0 . Oja helemaal 
vergeten Annemieke en ik hebben nieuwe namen Annemieke = Romeo en ik = Julia. Leuk he 
0. Maar ja ik was bij vandaag. Ergens vandaag zat er iets heel vies in het water iets 
glibberings BLEH! 
Na het zwemmen gingen we onder de tent zitten en Dré zij dat ik zielig ben © Voor de rest 
heeft Ellen heel haar uitrusting voor der haar gepakt en zit iedereen zijn haar te doen. Haha! 
We gingen lekker eten macaroni! Daarna had Hermie een spel voor ons bedacht Levent 
zeeslag, echt geweldig! We hadden wel verloren, maar ja. Toen was iedereen klaar met de 
afwas en gingen we een spel doen van een mengelmoes van ren je rot en pim pam pet je mag 
zelf verzinnen hoe het ongeveer gingle een lekker HEET kopje chocolademelk drinken en we 
vroegen ons af of we morgen de  hike  zouden hebben/maar ze zeiden niks dus..... We sliepen 
laat, maar Tissy zei dat we moesten gaan slapen (meestal mogen we van haar wat door kletsen 
vooral Annemieke en ik want wij kunnen heel goed fluisteren! Maar er was een reden 
voor.....) De volgende dag hadden we  Hike  AAHHH! 

-xxx- Katrien 

p.s. Annemieke en ik hebben de dixies moeten schoonmaken en da was echt RANZ1G! 
(vooral de drol van mark). 

Zondag 1 juli door Koen v.  Often  

`Smorgens toen we wakker werden moest Marijn er eerder uit want hij moest een ontbijd op 
bed maken voor Frank omdaat hij gisteeren een extra stukje worst had gekregen (koud). 
Daarna gingen we eten. Toen gingen we vloten bouwen en een keuken maar waar de keuken 
voor dient weet ik niet die staat 1 km van de grote tent waar we eten !!!!! 
Toen gingen we vlot waren en zwemmen. Dat was COOL!!!! Toen gingen we naar het strant 
en spelletjes doen maar ik en Sarah en Reon mochten net het vlot naar het strand varen. Toen 
we klaar waren mocht de rest op het vlot terug. Na het avond eten kregen we onkruid salade 
die een paar kinderen hadden gemaakt, ook kregen we nog soep van brandnetels en 

bramenblad. Maar toen we de 
salade maar terug gegooid 
hadden in het gras begonnen 
Dré en Daan te vertellen over 
de ingrediënten het waren 
trouwens: duizendblad, 
klavertjes, distelwortels => 
die planten die prikken. 's 
Avonds hadden we nog 
britsche Buldok gedaan waar 
ik nog een aantal krassen aan 
over heb gehouden!!!! 
Daarna zijn we in de tent nog  
if  wezen kletsen en toen zijn 
we gaan slapen. 



Tissy Heeft meestal haar pet op 
Iemand helpen doet e vaak 
Samen met Dré gaan is oke 
Stront ruimen van Jens 
Ysjes wedden om het thema 

Dré samen met zijn  dodge  gaat bijna altijd goed 
Ruig en altijd stoer 
En zijn haar zit altijd fantastisch! 

Hennie is altijd vrolijk 
Echt vol goede ideeën 
Niemand loopt over haar heen 
Nooit zonder Daan 
In een huis samenwonen met Daan 
En lekker kort haar 

Daan kan goed vloten 
knopen 
Auto rijden in z'n 
autootje doet hij graag 
Altijd met koffie 
Nooit zonder Hennie 

-xxx- 
Katrien & Annemieke 



Maandag 2 juli & Dinsdag 3 juli  (hike) 

Hike  dag 

Hoi, 

Jimmy 

We begonnen deze le  hikedag met het "bericht" de  Hike  begint zo opstaan. Wat de meeste 
niet echt fantastisch vonden. Nadat iedereen zijn tas had gepakt en gegeten had (sommige nog 
steeds half slapend) werd de eerste groep ingedeeld. We praten nog wat en konden een voor 
een (groepje na groepje) vertrekken. Het was een hele gezellige  Hike  van +/- 2 dagen met 
allerlei verschillende tochttechnieken zoals strippentocht, bolletje-pijltje en nog veel meer 
anderen. Ik zat met Reon in een groepje en liep dus alles (bijna) fout, het was veel te gezellig. 
Maar uiteindelijk zijn we  tog  nog op het kampterrein aan gekomen (maar dat was op de 2e  
dag). Aan het eind van de 1e  dag kwamen we aan op een boerderei waar we in de schuur 
mochten slapen. 
Dit was zo ongeveer wel wat er op dag I was gebeurd. 
De balle. 

Hikedag2 

Reon 

Hallo 
Deze morgen werden we weer wakker bij de boer waar we de vorige avond gingen slapen. 
Rond half 10 vertrokken we weer bij de rotonde in Dreumel. Deze dag hadden we weer 5 
posten. Met de eerste toch en de tweede tocht ging alles goed we stonden laatste en haalde 
wel 2 groepje in toen stonden we 3de. Bij de 3de  tocht toen kwamen we bij de veerpond en 
zagen we het groepje dat 2de  stond lopen. We waren net bij de pond toen hij vetrok daarna 
waren we het 2de  groepje de hele tijd kwijd. Bij de 4de  tocht raakte we de route totaal kwijt en 
scheurde we de noodenvelop open en liepen we richting de aangegeven punten. Daarna bij de 
5de  tocht mochten we terug naar het kampterrein lopen en dat was het einde van de  hike.  



Hike  verslag dag 1 	 door: Koen v.  often  & Marijn Spanjers 
's morgensvroeg kregen we opeens te horen dat we een  hike  moesten lopen. Nadat we onze 
spullen hadden gepakt en gegeten hadden werden de groepjes omste beurt naar voren 
geroepen. Wij waren als derde en moesten in plaats van met z'n drieën met zijn tweeën lopen. 
We begonnen al goed toen Koen de kaarthoekmeter al op het kampterrein had laten vallen! 
(ergens in het gras). Gelukkig hadden we hem al weer snel gevonden. Toen we "eindelijk aan 
moesten lopen moesten we een strippekaart volgen MAAR ER KLOPTE NIETS VAN. We 
liepen een rood paatje in en kwamen bij een rondje uit!!! Door de coördinaat uit de 
noodenvelop hadden we de post toch nog bereikt. Bij de tweede post kregen we een 
fototoestel om dingen te fotograferen die op een blaadje stonden. Zoals een zwart schaap en 
een kip met veertjes aan de poten, en 50 cent voor met de pond over te steken. Toen we bij 
een huis aanbelde om onze biddons te vullen vroep ze of we een boterham wouden, maar die 
hadden we zelf bij, toen kregen we snoep, veel snoep, 2 pakken tuk, 2 bananen, 9 pack met 
m&m's. da was kei relex, we liepen verder en toen haalde  jimmy  en Reon ons in. Het begon 
heel hard te regenen dus we gingen met z'n vieren schuilen bij een vroutje ze gaf ons alle 4 
een appel. Toen we iets verder waren kwamen Reon en Jimmy dat ze hun kaarthoekmeter 
waren vergeten dus wij hadden weer een grote voorsprong bij de volgende volgend post 
hadden we een boterham met knakworst gegeten en kregen we de bolletje pijltjetocht. Toen 
we die liepen moesten we een hele lange weg volgen bij het bezinestation waren kwamen we 
Katrien en Marloes tegen. Ze wisten niet meer waar ze waren maar wij wel. Toen gingen we 
bij de benzinestation een ijsje halen. Toen liepen we naar de volgende post met het ijsje. Toen 
kregen we de helikopter routen weer naar de volgende post deze techniek was niet zo 
moeilijk. Toen we weer bij de post waren kregen we een nasi pakketje met een toetje. Dat was 
best goed te vreten. Toen mochten we met z'n alle samen naar de slaapplaats lopen. Ze zeiden 
dat het dichtbij was maar het was best ver. Toen we er eindelijk waren, mochten we onze 
slaapspullen klaar leggen in de stal, omdat het buiten zo drassig was. We kletsten nog  if  en 
toen gingen we slapen. 

Dag 2 
's morgens werden we wakker gemaakt, maar eigenlijk waren we al wakker. We gingen 
ontbijten en toen we klaar waren moesten we onze tassen op de  dodge  leggen. We werden met 
de  dodge  naar de rotonde gebracht. Gelukkig hoefden we dat stuk niet meer te lopen. We 
kregen een kruispunten route. Het waren maar 4 kruispunten, maar het was toch best we ver. 
Op de weg lagen heel veel slakken. We hadden ze allemaal een naam gegeven zoals: Gerrit 1, 
gerrit 2, gerrit 3 enz. toen we op de post waren, kregen we  grades.  Die was niet zo moeilijk 
want het waren er maar 3. op de volgend post kregen een kruispuntenroute maar deze zaten 
allemaal aan elkaar. We liepen de hele tijd goed maar toen kwam Tissy eraan en die zei dat 
we fout liepen. Dus moeten we een heel pokke eind terug lopen. Toen kwamen we bij de 
eetpost. Er kregen kippensoep en mochten een boterham pakken. Toen liepen we weer verder 
met een strippentocht. De strippentocht was eigenlijk niet zo moeilijk maar je moest wel goed 
op de zijpaadjes letten. Zoals wij dus niet deden. Het is dus bij de tweede strippentocht dat we 
de tweede noodenvelop moesten openen. We hadden uitgepuzzelt waar het coördinaat was 
maar toch lukte het nog niet dus hadden we maar opgebeld. Maar het bleek dat we er heel 
dicht bij zaten. Bij de volgend post kregen we kruispeiling (Daan zei dat het met een korte ei 
was) en een appeltje. De laatste kilometers waren in zicht en uiteindelijk kwamen we aan op 
het kampterrein. 

YES!!!  
Groetjes: Koen v. Otten & Marijn Spanjers 



Hike  verslag zomerkamp 2007 
Door: Ellen, Koens en Annemieke 

We werden wakker gemaakt door de leiding. We voelden het al aan komen en ja hoor Dré zei 
dat we onze  hike  tassen moesten inpakken. Iedereen was klaar met zijn tas inpakken en we 
gingen eten. Na het eten even afwassen en ons groepje werd bij de leidingtafel geroepen. We 
kregen de uitleg voor de  hike  wat we wel en niet mochten. Vol goed moed liepen we met zijn 
3tjes aan. We liepen goed we en het ging goed. Op een gegeven moment klopte de route niet 
meer, dachten we. We kwamen Hugo zijn groepje tegen en we hadden goed gegokt waar we 
heen moesten. We liepen verder. De strippentocht was afgelopen maar er was geen post. Ik 
(annemieke) had Tissy zijn nummer nog dus die hadden we gebeld. We moesten nog iets 
verder lopen en kwamen bij de post aan. Het begon heel hard te regenen dus gingen we 
schuilen in de auto, op een gegeven moment was de regen afgelopen. Ellen kreeg een 
vuilniszak aan en wij hadden jassen. Toen kregen we een doorsteek van Dré we hadden hem 
opgelost en wisten waar we heen moesten we kregen ook geld mee van Dré voor met de pond 
mee te gaan. We liepen best hard door maar toen hadden we geen zin meer. Dus gingen we 
rusten. Koen ging foto's maken van dingen wat dat was ook een opdracht. We liepen weer 
verder en zagen de leiding al staan. We liepen er naar toe en we kregen eten. Dat was  supper  
lekker. Lekkere knakworstjes! Het begon weer te regenen dus we gingen weer in de auto 
zitten. De regen duurde heel erg lang maar uiteindelijk konden we weer verder lopen. Met de 
pijltjesroute. Dat was eerst een hele lange weg toen beetje door het dorp en we liepen fout. 
Nog een lange weg lopen uiteindelijk waren we bij post 3. daar kregen we lekker een 
banaantje. We liepen weer verder met een helikopter route. Het begon hard te regenen dus 
gingen we schuilen bij een huis. De regen stopte dus liepen we verder. We kwamen aan bij 
post 4. daar lekker eten (legereten) en toetje. We moesten met de hele groep verder lopen. We 
kwamen aan bij de slaapplaats, op een boerderij in de schuur. Al onze spillen klaar leggen 
even naar de wc  if  kletsen en lekker pitten. Dit was hikedag 1. Tot morgen! 
Owja het uitzicht was geweldi, super mooie  hike. 

Hike  dag 2 
We werden wakken in de schuur bij de boer. We gingen met elkaar kletsen. De leiding kwam 
met de auto aangereden dus we werden allemaal uit bed geschopt, snel aankleden, tas 
inpakken, eten en vlug weer weg. We mochten het eerste stuk met de  dodge  mee. We werden 
weer afgezet en we kregen de kruispuntentocht. Wij mochten als aller eerste aanlopen. We 
liepen maar en liepen maar over een kei lange weg!! Dat was niet zoon mooi stuk maar de rest 
van de  hike  was wel heel mooi hoor . Na ongeveer een uurtje lopen kwamen we aan bij 
post 1. Even uitrusten en horen hoe het groepje van Katrien verkeert gelopen was. Dat was 
wel lachen. We kregen toen de volgende route-techniek. Die route-techniek was dat je drie 
soorten graden's kreeg voor elk kruispunt 1. Dan moest je dat met je kompas op meten welke 
kant je in moest. We kwamen aan bij post 2. we kregen geld mee voor de pond. Maar toen zei 
Tissy dat ik (annemieke) nier meer mee mocht lopen omdat ik last van mijn knie had. Dat 
vond ik niet leuk. Maarja het moest. Dus Ellen en Koen liepen samen verder. 

Vervolg door Ellen: 
Bij post 2 kregen we geld mee voor de pond. Koen en ik liepen aan en net nadat we met de 
pond mee waren geweest, haalden we het groepje van Hugo.  Cos  en Mark in, want hun dachte 
dat de tocht niet klopte dus gingen ze het aan Tissy vragen. We liepen met 2 groepjes verder 
en we moesten over een hele, lange, rechte weg lopen. Dat werd best wel saai. Maar 
uiteindelijk zagen we toch in de verte de  Dodge  staan. Toen we bij post 3 waren gingen we 
etenn. 



Daan zette 2 blikken kippensoep op een gasstelletje en iedereen die al op de post was, pakte 
alvast een boterham. Iedereen ging op de grond tegen de  Dodge  zitten en zo bleven we even 
zitten totdat  Dean  riep dat de kippensoep klaar was. Iedereen sprong overeind, (voor zover als 
ze dat nog konden) en ging kippensoep halen. Toen het groepje van Hugo,  Cos  en Mark klaar 
was met eten kregen ze een strippentocht en liepen aan. 10 minuten daarna liepen Koen en ik 
aan. Al snel haalden we Hugo,  Cos  en Mark in. We liepen weer samen verder en we liepen 
over een hele lange weg. Mark kreeg overal last van en dus maakte zijn groepje de 
noodenvelop open. Koen en ik liepen weer verder en we hadden afgesproken dat we op elkaar 
zouden wachten (wat eigenlijk niet mocht). Toen Mark zijn tas opgehaald was door Hennie en 
Daan haalde  Cos  en Hugo en Mark ons weer in... Maar toen kwamen Hennie en Daan nog 
even langs en zagen dat wij samen liepen dus liepen Hugo en  Cos  en Mark verder en moesten 
wij even wachten. Toen kwam Katrien en Marloes eraan en liepen wij met hun mee. We 
haalden Hugo,  Cos  en Mark weer in en liepen we dus met 3 groepjes verder. We wisten niet 
meer waar we waren dus ging Katrien op de kaart kijken. Ze dacht dat ze de weg wist dus 
liepen we weer aan. We kwamen Hennie en Daan tegen en die zeiden dat we alleen maar de 
dijk af hoefden te lopen. Dus liepen we met 3 groepjes over de dijk. We gingen nog even op 
een bankje uitrusten en toen liepen we weer verder. Toen kwam EINDELIJK het kampterrein 
in zicht en na een kwartier waren we weer terug op het kampterrein. Iedereen was superblij en 
zakte meteen op de banken neer. HeHe...Eindelijk mijn verhaal klaar. 
-xxx- Ellen  

Hike  dag 1 door Mark, Hugo &  Cos  
Is hellaas door de regen onleesbaar geworden.  

Hike  dag 2  Cos  v. Driel, Mark en Hugo 
Nadat we de eerste dag gelopen hebben waren we alle best wel moe en waren niet zo blij dat 
we waren niet zo blij dat we weer in van die kleine tentjes gingen slapen. Maar dat was deze 
keer niet we sliepen eerst eigenlijk bij een kleine tentjes maar nu sliepen we bij de boer in de 
stal LEKKER droog! We waren kei blij dat we lekker warm en droog sliepen na die lange dag 
lopen. De volgende ochtend werd Hugo wakker omdat Annemieke en Sarah op hem lagen na 
5 min. erna was iedereen wakker en niet zo lang later was het gebrom van de uitlaat weer in 
de straat te horen want de leiding sliep niet bij ons we hebben toen lekker ontbeten daarna 
werden we achter in de  Dodge  naar het startplekje van de  hike  gebracht we kregen groepje 
voor groepje onze tocht nu mag  Cos  en Mark vertellen. 
Vanaf de rotonde zijn we gaan lopen, wat een eind! Het was slecht weer en iedereen was 
uitgerust behalve ik. Even later was Mark uitgeput en hadden Daan en Hennie Mark zen tas 
ophalen en toen kon hij wir goed verder lopen mark verteld verder. 
Dat liep inderedaad een stuk makkelijker en we liepen dus een stuk sneller ©. Maar aan de 
onderkant van de helling stond een ander groepje te wachten op ons en toen dachten we dat 
we Jimmy en Reon zagen dat was dus niet en toen bleven we zitten en toen kwamen we een 
ander groepje tegen en toen liepen we samen verder naar post 4. Toen kwamen we hennie en 
Daan tegen van hun hoefde we niet naar post 4 omdat we te ver waren. We mochten meteen 
doorlopen naar het kampterrein. 



De  hike 	 Marloes, Sarah, Katrien 
Onverwachts zij Dré dat we moesten inpakken voor de  hike!  Na enige uren vertrokken we als 
laatste, we kregen 	- kaarthoekmeter 

- kompas 
- 	en de kaart 

daarna vertrokken we. Op het begin was het moeilijk, maar daarna ging het wel goed. Na een 
stuk lopen kwamen Reon en Jim naar ons toe gelopen, want hun waren de weg kwijt. Wij 
(Katrien, Marloes en Sarah) konden de weg ook niet vinden en toen begon het heel hard, niet 
normaal hard te regenen, de kaart was zeik nat en scheurde helemaal. Toen de noodenvelop 
open gemaakt en naar de leiding gebeld, we kregen Dré aan de lijn en hij heeft de weg een 
beetje uitgelegt. Toen zijn we verder gelopen en toen kwam Dré ons oppikken en naar de post 
gelopen, daarna moesten we weer in de zelfde groepjes terug. We kregen 0,50 euro per 
persoon voor de pont. We kregen een wegwerpcamera en een blaadje er stonden dingen op 
die we moeten fotograferen. Daarna vertrokken we weer. We moesten met de pont naar de 
overkant. Toen we aan de overkant waren liepen we verder. We hadden bedacht om een stuk 
over te slaan, maar we konden de weg die we in moesten niet vinden. Dus liepen we echt een 
super groot stuk om —NIET LEUK- maar ja, we hadden nog 2 groepjes ingehaald —BINGO!-
we kwamen aan bij post 2 om half 3 waar we lekkere knakworstjes kregen voor middageten 
-JAMMIE0- We bleven nog lekker lang om uit te rusten. We vertrokken weer en kwamen 
aan bij de sluis, maar dat was zo ranzig BLEH! Op de wand van de sluis zat helemaal vol met 
slakken GETVER! We hadden een bolletjes pijltjes tocht dus dat was wel makkelijk. Na der 
hand kreeg Sarah last van haar knieën  —BALE-  Alle huizen gingen we af om te bellen naar de 
leiding. We wouden eigenlijk aanbellen voor lekkere snoepjes, maar we belden aan er deed 
een heel erg aardig vrouwtje open en wou ons niet laten bellen, dus maar weer verder. 
Uiteindelijk deed er iemand open die ons liet bellen —jammer geen snoepjes-. Sarah werd 
opgehaald en Marloes en ik (Katrien) liepen door! En we kwamen uit bij een bankje. We 
gingen zitten want Marloes was best moe (haar voeten deden heel pijn —zielig he-). Toen 
zagen we Koen en Marijn die achter ons liepen. Zij bleven ook bij ons zitten —een tijdje dan-. 
Tijden later liepen we samen door en gingen we voorbij het benzinestation om een wonder 
ijsje te halen! De post was heel dicht bij, dus we liepen met een wonder ijsje naar de post. Bij 
de post kregen we een lekkere banaan. Het groepje van Armemieke was al weg en die van 
Hugo ook. Dat betekende dus dat wij mochten vertrekken —OP NAAR POST 4!- Marloes en 
ik deden onze jus uit omdat het zo warm was. Opeens keken we naar achter en zagen we een 
dikke zwarte wolk en dachten van 0, nee net nu we onze jas hebben uitgedaan. Met de wolk 
achter ons hadden we een hele rare weg en wisten we niet of we die moesten nemen of niet. 
We dachten slim te zijn en er een vraagteken neer te zetten. De wolk kwam steeds dichter bij 
en deden onze jassen weer aan —alweer-. We kwamen in het dorp en daar stond een hele grote 
boom waar we gingen staan om te schuilen. Het regende echt sppr hard! Het begon zachter te 
regenen en liepen we maar door, maar het regende nog hard dus gingen we weer schuilen 
onder een boompje. Marloes zij dat er en vrouwtje aan her zwaaien was, we mochten naar 
binnen. We kregen cola en mochten naar een schone, doortrekkende, mooie wc! -GEWEL-
DIG- Het was gestopt met regenen en liepen we maar door en WEER GEEN SNOEPJE 
HAHA! We snapte er helemaal niets meer van van die helikopter tocht. Maar we liepen toch 
goed. Ook al hebben we 3x nummertje 5 gehad we hadden het toch goed 0. We kwamen aan 
bij post 4 en kregen we leger eten —kei lekker-. Toen liepen we met z'n allen naar de 
slaapplek. Annemieke haar knieën waren gewoon helemaal verrot! Ze zeiden dat het 2,5 km 
lopen was maar uiteindelijk was het wel 5 km belachelijk toch! De leiding ging weg en wij 
waren alleen. We zaten trouwens met z'n alleen in een boerderij. We mochten in de schuur 
slapen. Kei aardig van die mensen. 



De volgende dag: 
Stonden we op en gingen we weer lopen (Katrien had haar tong verbrand door de thee). Op 
naar post 1! We kregen een hele makkelijk tocht maar wij zijn toch weer zo dom dat wij weer 
fout lopen. We werden door Tissy ondekt en zij vond ons zo zielig dat ze ons in haar auto 
propte en van te voren een stukje afzetten . We kwamen als laatste aan bij de post als 26  
vertrokken. Ik (Katrien) had gezien waar post 2 lag bij Tissy C), dus was het niet zo moeilijk 
meer. We deden de toch toch en kwamen niet zo lang daarna aan (). 
Toen we bij post 2 weer aanliepen kregen we de 	zoeken we even op niemand weet 
meer hoe die tocht heet. Aha! De kruispuntenroute! Wij dachten 000h... da lukt ons 
makkelijk! Nagevraagd hoe lang de tocht zou duren naar de volgende post: 5 km... ahh.... 
Lukt ons MAKKELIJK (alweer). Wij liepen aan, zonde Sarah -4 verotte knie, kon dus niet 
meer verder. Heel blij, vol goede moed liepen we dus weer aan. Op de helft van de tocht 
moesten we met de pont naar de overkant. Voor ons liepen 2 groepjes: Koen v. 0. & Marijn 
en Jim & Reon. Wij waren net te laat voor de pont, en we moesten nog even wachten. Wij 
baalden een beetje want wij dachten: He, die gaan we even inhalen! Maarje...wij dus even 
wachten, en stapte op de pont. Wij waren van plan om na de pont links te gaan, toen we Tissy 
in de auto tegen kwamen. Ze zei dat we juist recht moesten. Wij blij anders waren we fout 
gelopen! We hadden gezien dat de andere 2 groepjes we links waren gegaan: Yes! We hadden 
ze nu dan toch ingehaald! Wij gingen blij verder. Maar na een tijdje vonden we da het toch 
wel lang duurde. Langer dan we 
dachten en we begonnen al wat 
langzamer te lopen. Uiteindelijk 
kwamen we dan toch nog aan op 
post 3. We hadden al best wel 
honger en 	—GELUKKIG-
het was de lunchpost! Lekker 
kippensoep gepakt. Ellen gooit de 
vermecelli per ongeluk in haar 
gezicht. Ik, marloes, lag helemaal 
plat. Even later deed ik precies 
hetzelfde! Hah! t. Nadat we onze 
buik vol hadden gegeten deden we 
onze rugzakken weer op en kregen 
we 2 varkentjes van Daan (Ja, die 
lekkere snoepjes ja). Wij liepen 
aan, slepend over de grond. We 
liepen echt sloom. De tocht die we 
moesten lopen was een 
strippentocht. Toen we 5 minuten 
hadden gelopen kwamen we Ellen 
en Koen S. tegen die 10 min. voor 
ons waren aangelopen. Daarvoor 
liepen Hugo,  Cos  en Mark die 10 
min. voor Ellen en Koen S. waren 
aangelopen. Zij hadden dus echt 
wel heeeeeeeel sloom gelopen. Samen met die andere 2 groepjes liepen wij verder. Al snel 
kwamen wij er achter dat de tocht niet meer uitkwam en we dachten dat we er een hadden 
overgeslagen. We liepen langs een best drukke weg en dachten al dat we fout aan het lopen 
waren. Tij  dens  het rusten (hadden we wel stuk of 4 keer gedaan) waren we aan het fantaseren 
hoe het zou zijn als een auto slipte en over ons heen zou rijden. 



Na een hele tijd lopen (toen we al lang in Lithoijen waren) kwam de post nog steeds niet. 
Daan en Hennie die langs kwamen in de  Dodge  zeiden dat we post 4 overgeslagen hadden en 
dat we verder moesten lopen naar het kamterrein. Ik nog snel even een foto maken van een 
molen die ook op de lijst van foto's die we onderweg moesten maken. We liepen met z'n 
allen weer, nog meer slepend over de grond, aan. Behalve Hugo, die had nog geen pijn aan 
z'n voeten, zei hij.... Uiteindelijk, na heel, heel, heel lang lopen (zo voelde het teminste) 
kwamen we toch nog aan op het kampterrein. Wij door het dolle heen: we hebben het 
gehaald! We hadden nog even de overige foto's die we moesten maken gemaakt zoals: Jens 
met sokken als "kip met sokje" en Katrien met luier van Jens op haar hoofd als "leuk 
hoofddeksel" 
En toen was eindelijk de  hike  voor bij en we leefde nog lang en gelukkig. 

Groetjes ons: Kartien, Sarah & Marloes. 

woensda 4 juli 

Woensdag 
04-07-'07 	 Mark 
Vanmorgen werden we wakker gemaakt door dré en die zei dat corvee groepje 3 de tafel 
moest opzetten en ik zit in groepje 3 daarna ging ik naar het vlot (na het eten duh) na een 
tijdje wou ik er vanaf dus peddelde naar de kant toen ik eraf sprong acht ik dat ik op het land 
sprong maar er kwam een golf aan dus ik sprong recht in het water. Baluh. Toen ik terug 
kwam op het kamp stond iedereen klaar omdat we ergens heen gingen en ik had druipnatte 
sokkuh en ik moes me bloes aandoen ik was hem kwijt Baluh dus ik hoefde alleen men das 
aan YES toen reeën we aan we gingen naar de kiosk van lith waar we een soort zig zag 
gingen spelen maar daar voor moeten paar kinderen en ik de auto van Tissy uit de moder 
duwen en we moesten met de  dodge  en toen zaten we het ateam liedje te zingen maar terug op 
da spel. Bij een opdracht moesten we op de site van de scouting om de volgende post te 
weten te komen toen wij bij iemand aanbelde konden we op de computer en even later en wij 
zeiden tegen de mevr. dat zij weg moesten 0 en toen het spel was afgelopen en kregen we te 
horen dat we zelf ons etuh moesen kopen mijn groep had dit als gerecht (we hadden 18 euro 
gekregen van de leiding) 

- cup a soep 
- broodje hamburger 
- 	taart met zoenen spekjes en time-outs 

en een ander groepje moest de shoarma afgieten 
Doei 

Kampverslag door Koenl : 
Vanmorgen werden we gewekt door dré. Dat was echt verekes irritant omdat ik nog lag te 
slapen en ik de tafel moest opzetten voor het ontbijt, dus ik stond op met slechte zin, toen we 
hadden ontbeten moesten we dankzij dré z'n auto uit de modder duwen en trekken met de  
dodge.  Daarna reden we terug en dré reed dit keer bijna vast, daarna kwam de dixie-
verschoner om de ruim een halve meter hoge drol van een aantal jongens d'r uit te zuigen. De 
wagen zat overigens ook VaSt.9977799979011leeSbaar2279797999999792999997997799799777999  
77799977779997929997772`7777979777779979777777777777777777777777779777777777777779777 

Daar moesten we ook naartoe daar aangekomen moesten we een briefje zoeken. 



Ik vond hem we moesten naar de dichtstbijzijnde pond onder het tafeltje bij de pond weer een 
nieuw briefje. D'r stonden een heel stel vragen op over de leiding bij elk antwoord moest je 
een bepaald kant op. Uiteindelijk hielt het op en we vonden nog een briefje. We moesten iets 
origineels vinden met het wapen van lith erop. Wij hadden een saai gemeente boekje, een 
ander groepje had een bloemetje, dus zij waren het origineelst. Daarna moesten we naar de 
plus lopen om van 18 euro een lekker maaltijd te maken wij hadden  cop-a-soep, hamburgers, 
spekjes, tumtimout (????), zoenen en vlaai. Groten deels is van het toetje omdat Ellen geen 
pudding lust henny at ook met ons mee, en het was heel gezellig. Het maaltijd maken was een 
soort wetstrijd maar wij verloren jammer genoeg. Na het eten ben ik begonnen met schrijven 
dus... .groetjes koenl 

4 juli 2007 door: Ellen 
Vanmorgen werden we wakker gemaakt door Dré en groepje 3 moest de tafel op gaan zetten. 
Toen groepje 3 5minuten weg was, ging de rest van de tent ook aankleden. Ook moesten we 
de tent opruimen dus dat gingen we ook maar doen. Tijdens het eten was iedereen nogal 
sloom, maar toen de man voor de Dixi's kwam, werd iedereen wakker. De man reed wast met 
z'n auto (vrachtwagen bijna) en Daan, Sarah, Mark, ik en nog wat mensen gingen de auto 
duwen. Toen de auto weer weg reed rookte heel het pad waar de band in vast zat. Toen de 
man weer weg was pakte iedereen z'n fiets en we reden aan naar de plaats waar we een 
spelletje gingen doen. Na 10 minuten fietsen kwamen we in het dorp en de leiding legde uit 
dat we een spel gingen doen waarbij je een soort van opdrachten moest doen om aan de 
volgende opdracht te komen. Ik zat bij Marloes en Jimmy in het groepje. Eerst gingen we naar 
het gemeentehuis omdat we 3 vragen over Lith moesten beantwoorden. Toen we de 
antwoorden hadden, gingen we terug naar de leiding en we kregen een woordzoeker. De 
oplossing was de locatie waar de volgende opdracht hing. We moesten naar de molen. Toen 
we daar aankwamen was de opdracht dat we op de site van scouting Rythovius moesten 
kijken. We belden dus bij mensen aan om op de site te kijken. Maar..... het groepje van 
Annemieke was ook al binnen. Dus gingen we samen kijken en toen we het wisten liepen we 
weer aan en we moesten naar het bankje bij de pont. Daar hing weer de volgende opdracht. 
Nu moesten we vragen over de leiding beantwoorden, dit lukte bij ons niet echt, maar toen 
kwamen we Annemieke's groepje tegen en die wisten de volgende opdracht. Nadat we die 
gedaan hadden liepen we terug naar de leiding en toen gingen we eten. Na het eten gingen we 
eten halen voor 's avonds (we mochten zelf koken). Toen fietsten we weer terug naar het 
kampterrein en daar gingen we koken. We gingen cup a  soup,  broodje hamburger, taart, 
negerzoenen en spekjes eten. Iedereen zat kei vol na het eten en ging meteen naar de wc om te 
poepen haha. Na het eten mochten we iets voor ons zelf gaan doen en ging ik dus hierin 
schrijven. Nou 	doeidoei ik moet Daan en Wieger gaan helpen. 
-XXX- Ellen 

4-7-07 kampverslag 	Reon 
Rond 8 uur s'morgens werden we als gewoonlijk waker gemaakt door de leiding groepje 2 
moest corveën. 
Na gegeten te hebben fietsten we aan richting Lith. Daar aangekomen kregen we uitleg over 
het spel en maakte we groepjes ik zat bij Hugo en Mark. De eerste opdracht was hoe goot lith 
was hoeveel inwoners lith had en welke dorpen er allemaal bij lith hoorden. De meeste 
kinderen gingen naar het gemeentehuis maar wij gingen naar dè plus waar we de vrouw van 
de burgemeester tegen kwamen zij kon ons alle informatie geven toen gingen we terug naar 
het plijn. 



Daar werden de andwoorden goedgekeurd toen kregen we een reedsel en daaruit kwam het 
woord molen en daar was de volgende opdracht toen moesten we op internet naar de scouting 
site gaan en daar stond het volgende: onder de picnictafel bij de pond licht je volgende 
opdracht. Toen we  cigar  aan kwamen en een blaadje pakte stonden er allemaal vragen over de 
lijding A was links B was rechtdoor en C was rechtdoor toen kwamen we uit op een kapel en 
daar was de volgende opdracht een orgineel mogelijk iets van het wapen van lith wij 
hadden maar een gewoon foldertje het groepje van sara had uiteindelijk gewonnen. Toen 
liepen we naar de plus en moesten we een maaltijd voorbereiden voor 18 euro wij hadden 
tomatensoep en soearma en tompoesjes. Uiteindelijk werd het beoordeeld door de  hiding.  
Savonds deden we nog een spel met een soort ladder en moest je elkaar uitdagen uiteindelijk 
had jimy gewonnen. 

Dit was mijn kampverslag 

Gemaakt door Reon. 

Donderdag  5 hill  

Donderdag: 
Vandaag hebben we ontbeten en zijn toen gaan zwemmen. Egt vet! 
Markt was in de glijbaan gegaan en kwam er met een bult op zijn kop uit. Armemieke dacht 
dat ze wel kon glijden maar stoten haar kop tegen de glijbaan en kwam er dus ook met een 
bult op haar kop uit. Daan was zo gespiert dat ie wast kwam te zite in un zwemband. Na 10 
min, was hij er weer uit. Verder was het zuper gezellig! Toen zijn we terug gegaan. We 
hebben gegeten en toen....MODDERGEVECHT! Egt vies man. 

• Maarja 't was wel egt vet! 

Groetjes  Cos.  

Kampverslag: Hugo Donderdag 
Hallo 
Donderdag: s'morgens werden sommige kinderen wakker door de regen het had zo hard 
geregend dat de rivier zeker 1 meter hoger stond. S'morgen hadden we eerst lekker ontbeten 
en daarna ouwe vuile kleren aangedaan voor het sokworstelen dat is een spel waarin 2 mensen 
in een ring elkaars sok uit moeten trekken. Dre had eerst nog wat extra modder neer gelegt 
zodat we nog meer vies zouden worden. Ik moest tegen reon ik had natuurlijk weer gewonnen 
reon en ik zaten helemaal onder de modder. 
Daarna zijn we gaan eten en toen moesten we heel snel onze zwemspullen pakken toen 
moesten we onze fiets pakken en zijn we gaan fietsen we wisten nog niet waarheen. Daarna 
toen we bij een groot gebouw waar ook een zwembad bij hoorden 'daar was het dus. We 
gingen vandaag zwemmen we hebben dikke lol gehad er waren 3 glijbanen 1 waar je met de 
band af mog en nog een heeeele snelle en nog 1 glijbaan waar annemieke haar hoofd aan 
stoote omdat ze van haar kont op haar knien ging zitten. Toen om 4:45 gingen we weer 
omkleden iedereen was klaar. Er stond ook nog een snoepautomaten sommige kochten ook 
nog snoep toen we naar buiten gingen vroeg daan wat we bij de friet wouwen. Daarna wou 
katrien haar regenbroek uitdoen toen ze bukte en weer omhoog wou gaan botste ze tegen het 
paaltje aan met haar hoofd. Daarna pakt we onze fietssleuteltjes bij onze leiding daarna 
fietsten we terug naar het kampterrein. 



Toen had Tissy friet gehaald met annemieke, hadden we samen gegeten. Toen zijn reon mijn 
beste vriendje en ik gaan potten bakken + gekleit en dat was heel leuk. 
Daan had een programma bedacht we gingen iets creatiefs doen. We kregen ieder een clas 
klomp we mochten er iets op verven wat we wouwen daan spoot steeds op ieder klaar 
klompje hoog glans zodat de verf er niet afregend daarna moesten Hugo en reon het vuur 
binnen 5 min aan maken in de laatste minuut lukte het net nu zitten we er lekker warm bij. 

Doei dit was de donderdag.  
By  Hugo!!! 

Speciaal voor Tissy 
Nou Tissy je wou weten hoe lief je bent! 
Nou dat zouden wij jou is vertekken. 
Nou even slijmen 
Je bent super lief hoor! 
Dat menen we echt! 

Groetjes Katrien 

Annemieke 

Speciaal voor Dré 
Nou Dré je wou ook weten hoe "geweldig" je bent. 
Nou je bent super geweldig hoor (maar ooit wel initand!). 
Maar je bent echt geweldig! 
Dat menen we echt! 

Groetjes Katrien 

Annemieke 

Speciaal voor Hennie 
Nou Hennie jij wilt vast ook wel weten hoe aardig je bent! 
Nou je bent super aardig. 
De beste bloemist ooit. 
We willen frietjes in je haren eten. 
Maar je bent super aardig. 
Dat menen we echt! 

Groetjes Katrien 

Annemieke 



Speciaal voor Daan 
Nou Daan natuurlijk ook voor jou een verhaaltje over hoe fantasties je bent. 
Je bent super fantasties! 
Je bent grappig! 
En een groot stuk tong. 
Maar je bent fantasties dat menen we echt! 

Groetjes Katrien 

Annemieke 

Speciaal voor Frank 
Nou we zijn jou ook niet vergeten. 
We gaan vertellen hoe schattig je bent! 
Nou je bent super schattig hoor. 
Je kunt kunt super mooi zingen dat ook. 
Maar je bent super schattig. Dat menen we echt! 

Groetjes Katrien 

Annemieke 

Owjha Katrien zegt dat ze donkerblond is. Niet dus! Ze heeft geen  excuse  voor haar domheid. 
HAHA -XXX- 

Annemieke 

Annemieke & Katrien! 
Het einde van het jaar is aangebroken! 
We moeten jullie gaan verlaten! 
Het was altijd HEELL gezellig, het was lachen, gieren en brullen en soms wat minder 

Annemieke en Katrien altijd samen, samen lol, samen verdriet, we moeten jullie gaan verlaten 
snik, snik! 
S'morgens werden we wakker vaak chagi (de leiding ook ). 
Maar de rest van de dag meligen buien (zal de leiding wel missen). 
We werden vaak benoemt voor schaap, want we deden de een na de andere domme acties: } 
Mehehhehe! 
Katrien wordt vaak als belg bekeken en ze is donker blond: }. 
Annemieke is een schaapje en hartstikke blond! 
Nu gaan we met tranen weg, en gaan iedereen missen. 
LEIDING WE GAAN JULLIE MISSEN! 

-XXX- Annemieke & Katrien 



Waarom? 

Waren zijn wij al bijna een jaar bezig met de voor bereidingen van dit kamp? 
Om hier in een ijs koude tent te liggen? 
Om nog geen droge kleren meer te hebben? 
Om geen echte sanitaire voorzieningen te hebben? 
Om 5 vakantiedagen af te moeten staan bij de baas? 
Om dodelijk vermoeid te zijn na een week? 
Om overal vliegen in en op te hebben zitten? 
Om dagelijks tot mijn enkels in de modder te staan? 
Ja eigenlijk weet ik het ook niet, maar onlangs al deze dingen blijft het toch gaafil!!! 

Groetje van mij 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19

