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Beste lezer, 

Hier ben iI dan weer, DE KAMPKRANT(( En boeKje vol leuKe en spannende 
verhalen en vooral °of< onzin. EWe dag waren er weer 2 scouts die mij openden en er 

een verhaal in schreven. 'ommige handschriften niet te lezen en de andere gingen 

vanzelf. Het was soms een heel gepuZzel. Verder wil ic even melden dat alles zo 

geschreven is zoals in het origineel staat alleen dan WEL leesbaar. Ic heb er ooi< nog 

wat leuKe foto's bijgeplet dan zie  if<  er extra leul< uit( Kortom \TEEL 

LEEPLEZIER,gewenst « 

Groetjes de KampRrant 

Aan dit zomerKamp werKte mee: 

Koen pnolders  

Mari.)  n 	njers 

Jim Willems 

garah Groenenberg 

Marjolein van Lieshout  

Ellen van Herr< 

Marloes van Loon 

Marc Irfects 

jordi van  Weert 

Koen  van Qt-ten 

De regie lag in handen van: 

Dre Hoppenbrouwers 

TissY Caeyers 

Daan  Kea  

«Frani< van BaRel (hij MaaKte een 
comebacK) 

Rob  smolders  

Hennie van HerK 



We beginnen met de tochtverslagen!!! (05 06jUli 2008) 

Tochtverslag Ellen en Marloes  

Hike  verslag Dag 1 05-07-2008 

We verzamelden vanmorgen om 8.00u bij de kerk in Riethoven. Na een paar foto's gemaakt te 

hebben zwaaiden we de ouders uit en fietsten we aan. Na ongeveer een half uurtje stopten we bij 

een riviertje. Dat was blijkbaar post 1 De leiding had een zeil op de grond gelegd met al onze spullen 

erop. Er werd verteld dat we onze  hike-tas moesten 

inpakken voor 1 overnachting en 2 dagen lopen, we 

moesten dus vandaag al beginnen met de  hike!  Gelukkig 

mochten we wel met de kano naar post 2 varen. Het was 

een heel relaxte kanovaart, totdat we onder een laag 

bruggetje moesten en dus even uitstapten. Bij iedereen 

ging 't goed, maar natuurlijk vielen wij weer om!! 

Iedereen moest natuurlijk kei hard lachen, maar wij 

waren ZEIKNAT! Toen vaarden we weer verder en 

hadden nog een aantal keer een botsing vmet andere groepjes onderweg kwamen er veel koeien 

tegen Ons groepjes en het groepje van Koen v. 0. vaarden heel dicht bij elkaar. We hielden een 

wedstrijd en Koen en Mark kwamen vast te zitten en dus lagen wij voorop. Maar het groepje van Jim, 

Marij en Koen S was ook snel en haalden ons in. Wij kwamen als 2e  aan bij de Venbergsemolen en we 

liepen weer snel aan naar de volgende post. Onderweg kwamen we langs het huis van de mentor van 

Ellen (en Jimmy's oude mentor)tmmy had al aa 	beld en het duurde even voordat eerst de 

vriendin van mnr. Schake76oven bij het raam tevoors -n kwam, en later ook hijzelf (waar zouden 

ze toch mee bezig zi 

Toen liepen we verder en  kw 	 n op de markt 	 r mochten we ons 

lunchpakketje opeten. Daar na kregen we van Hennie een nieuwe envelop en die moesten we 

tegelijk open maken. Op het blaadje stond dat we de bus moesten nemen naar Eindhoven. De leiding 

ging niet mee dus gingen we met 9 mensen. We stapten uit op het station in Eindhoven. Vanaf daar 

moesten we de trein naar Deurne nemen. Voordat de trein vertrok gingen we nog snel een  Swirl  (een 

ijsje met fruit) halen. Hij was héél lekker en we gingen samen met onze  Swirl  de trein in. Wij met 

onze véél te grote  hike-tassen zaten per ongeluk eerst in de le  klasse, maar we moesten in de 2e  

klasse zitten! Dus wij helemaal 3 of 4 coupé's door en we sloegen iedereen die daar zat allemaal 

minstens één keer met onze tas (wel per ongeluk hoor;))Toen we naar de volgende coupé wilden, 

moest je een deur open houden die vanzelf dicht viel. Ellen moest die met 2 vingers openhouden 

met haar tas en haar ijsje in d'r hand. Toen moesten we weer verder lopen met de kruispunttocht. 



We kwamen aan op een boerderij waar we zouden slapen, 

nadat we 8 km hadden gelopen. Meteen moesten we 2-

persoonstentjes op gaan zetten. (waarvan we vonden dat 

er eigenlijk maar één iemand in kon) Daarna mochten we 

ons eten klaar gaan maken, weer dezelfde nasie-uit-blik 

gerechten van 't leger, al;s vorig jaar. Na het eten gingen 

we een combinatie van slagbal en softbal doen. Daarna 

gingen we lopend naar een meertje in de buurt, maar de 

leiding wilde ons gewoon laten lopen, want we zijn 

helemaal niet bij het meertje geweest. Toen gingen we 

springtouwen met een véél te dik en zwaar touw. Waardoor iedereen bijna meteen viel (het was ZO 

grappig om te zien.) Daarna gingen we de auto van Daan trekken en duwen. Heel onnuttig dus. Toen 

was het ongeveer bedjestijd en ging de leiding weg en wij naar bed 0. 

Hikeverslag dag 2 06-07-2008 

We werden wakker en Marloes kwam erachter dat heel haar wang dik was omdat ze gestoken was. 

We ruimden onze tentjes op, aten wat en vertrekken alweer snel nar post 1. Daarna liepen we naar 

post 2 en daar mochten we boterhammen eten. Daarna liepen we naar post 3 waar we een appel 

kregen. Ellen wilde even haar voeten bekijken en ze zagen er echt héél vies uitzagen! Ze waren 

helemaal wit en verrimpeld. Toen liepen we aan naar alweer de laatste post! :D We kwamen daar 

(best wel vermoeid) aan en moesten metéén al onze tent opzetten! C) Het ging sloom maar 

uiteindelijk stond hij... Toen was het alweer tijd om te eten we kregen macaroni :P (eerst 

tomatensoep met balletjes) en daarna zelfgemaakte bananen en chocoladepudding. Die chocolade 

smaakte niet echt, maar ja.. Het corvee groepje waste af en de rest moes t het kampverslag gaan 

schrijven. Het kampvuur was aan en wij gingen als avondspel de Lama's spelen (bekend van tv 0) 

Eerst het moordspel, daarna het datingspel, daarna nog dat je geen ja, nee of uhh... mocht zeggen en 

daarna dat je met een vraag moest beantwoorden. Toen gingen we even vaag in het bos rondlopen. 

Daarna gingen we nog even marchmellows roosteren en daarna alweer naar bed. 



Tochtverslag Sarah en Marjolein 

Dag 1:  

Rond 8 uur moesten we verzamelen met de fiets op het kerkplein verzamelen. Er werden ook een 

paar groepsfoto's gemaakt. Een kwartiertje later vertrokken we op de fiets. We fietsen richting 

Borkel, daar ergens stopten er en had de leiding vertelt dat we onze hiketas in moesten pakken. Dat 

was iets minder maar later kwam er een auto aan met kano's erin. 'yes' we gingen kanoën. De leiding 

vertelde bij wie we in het groepje zaten en met wie we in het  hike  groepje zaten. lk zat bij Marjolein. 

We stapte de kano in en vertrokken we kwamen na 2 uurtjes, aan op het einde tas om en we 

vertrokken. We moesten naar de kerk in 

Valkenswaard daar stapte we met zun allen in de 

172 richting Eindhoven. Even later kwamen we aan 

op het station, we moesten naar Deurne dus "wij" 

mochten kijken welke trein we moesten. We liepen 

de trein in de le  klasse we moesten naar de 2de  

klasse we gingen dus heel de trein door met onze  

hike  tassen iedereen in de trein kreeg onze tassen in 

hun gezicht C), daarna kwamen we in Deurne aan 

daar kregen Marjolein en ik een tocht en liepen aan 

we kwamen aan op onze slaapplaats ergens achter op het weiland bij een boer. We mochten de 

tenten opzetten later mochten we eren. Na het eten slagbal gedaan. Later waren Ellen, Koen 0, 

Marijn, Marloes ik en Jimmy op het pad met prikkeldraad waar stroom op staat. Rob had het 

prikkeldraad vast en iedereen gaf hem een hand iedereen kreg stroom C)! Daarna zaten ik (Sarah) en 

Jimmy langs het prikkeldraad, Dré kwam met een stok aan van ijzer legde er op en tegen Jimmy aan 

en kreeg stroom©. Daarna ging de leiding weg en wij gingen slapen. 

-xxx- Sarah en Marjolein  

Sarah & Marjolein 

Hike  dag  2 

Sarah en in waren al eerder wakker dan je eigenlijk moest zijn, dus gingen we alvast de tent uit om 

even om te kleden en de tent af te breken. lk had iets te hard gepraat en had de andere daarmee 

wakker gemaakt. Toen we klaar waren met de tent, mochten Sarah en ik even eten en drinken met 



de rest, en daarna moesten we als  rte  verder. Mijn voeten deden nog pijn van gisteren het branden 

echt! Sarah zei steeds van: kom op! Je kunt het wel © Ik had ook nog buikpijn van gisteren, maar ik 

denk dat Sarah na een tijdje ook wel een beetje last had van dr voeten. Maar ze zei wel dat ze last 

had van dr knieën. Ik had eigenlijk best veel gezeurd over me voeten. Maar probeerde er niet zoveel 

aan te denken. 

We hebben vandaag een: 

- Compassrightingen 

- 	Strippentcht 

Bolletjes, peiltjes tocht 

Kruispeiling tocht gehad 

Toen we aan kwammen waren: Marijn, Koen en Jimmy er al, Sarah en ik kwammen als 2de op het 

kamp terein . Allebei hadden we er geen zin meer in en waren we bek af. We moesten nog een 2de  

tent opzetten en de spullen in de tent doen. Had er nog blaren van over. Eigenlijk vond ik het best 

erg om te doen maar ook leuk. We waren Marloes en Ellen ook best vaak tegen gekomen. Daarna al 

onze spullen erin en toen moest iedereen de grote groene tent in en gaan eten, we aten macaroni 

met smak het was echt lekker!!! Na het eten moesten Jim, Koen 0 en ik (Sarah) afwassen 

ondertussen mocht de rest van de kinderen de tochtverslagen schrijven had Tissy een avondspel 

verzonnen © we gingen de lama's doen, daarna naar bed toe. Het was een  supper  dag!! 

-xxx- Sarah en Marjolein. 



Tochtverslag Jimmy, Marijn en Koen S  

Hike  verslag van Jimmy, Marijn & Koen 

Om 8 uur: 

1. Verzamelen kerk 

2. naar borkel fietsen (kano instap plaats) 

3. Kanoën 

4. Lopen Valkenswaard (markt) 

5. Bus 171 172 naar eindh station 

6. Trijn tijd zoeken 

7. Ijsje eten 

8. Mensen 50 keer raken met matje 1e  klas (eerste deur erin helemaal naar achteren lopen) 

9. Lopen slaapplaats 

10. Lopen lopen lopen 

Op zaterdag ± 8 uur verzamelde we bij de kerk in Riethoven. Na een leuke spontane foto te hebben 

gemaakt, gingen we naar een aanleg plaats voor kano's en kajaks (voor de domme onder ons drie- en 

eenpersoons bootjes) we kanoode naar de venbergse molen (wij waren er als eerstes) 

Za: toen we rond 8 uur allemaal op het kerkplijn gearriveert waren, konden we vertrekken. We 

stapte op de fiets en fietste aan. Al bij de eerste stop kwamen we voor een leuke verrassing te staan, 

we gingen kanoën! Na 2 uur lekker gevaardd te hebben kwamen we bij het einde van ons kano 

avontuur en stapte we uit. Nadat we wat gerust hadden liepen we verder. Toen we na een halve dag 

gelopen te hebben bij onze  "hike-staanplaats' arriveerde was iedereen blij. We zetten de tenten op, 

aten wat, speelde nog wat spelletjes (zoals lomp touwtje springen) en gingen na een gezelli  hike  dag 

naar bed. 

Zo: na een slapeloze & hete nacht achter de rug te hebben stonden we op en aten we wat. Na het 

ontbijt ruimden we de tenten op en waren we klaar voor vertrek. We begonnen met lopen als 2de  

maar al snel haalde we het eerste groepje in (Sarah en ellen (snapte het kompas nie)) we haalde ze in 

maar 10 min later haalde ze ons weer in na 30 min zagen we ze linksaf gaan maar we moesten 

rechtdoor toen vroegen ze waar we heen gingen en we zeiden dat we naar de supermarkt gingen (er 

was er helemaal geen) maar we wouden niet dat ze ons achterna liepen kort daarna waren we bij de 

post 

midden in de route dachten we dat we fout waren gelopen maar we waren erachter gekomen na 

veel gepuzzel dat ik zal geen namen noemen K**n had er 1 tesnel afgekruidd maar we waren toch 

nog steeds als eerste aangekomen toen moesten we een kruispijling maken daar was het 

kampterreind na een hele tocht (12km)0 waren we er eindelijk 



Tochtverslag Koen 0 en Mark  

Hike  dag  1 

We begonnen met een fietstocht naar een oever in Borkel. Daar vertelde de leiding dat we meteen 

gingen beginnen met de  hike  vanaf post 0 naar post 1 moesten we kanoën naar de venbergse molen. 

We kwamen bij een bruggetje aan waar we niet onderdoor konden. Toen we naar de kant gingen en 

de boot uit het water trokken botsten we met ellen en marloes, die vielen in het water. Dat was echt 

lachen!!! We voeren verder en deden wedstrijdje met ellen en marloes, 

en marijn en koen S en jim. We lagen de hele tijd eerste maar toen 

botste we en lagen we derde we hadden het maar opgegeven. Bij post 1 

kregen we een oliaatje. We moesten naar de markt in Valkenswaard. 

We liepen Door de straat van mark zijn peettante en door de straat van 

de mentor van Koen v.  Often.  Op de markt aten we ons lunchpakketje 

op en gingen we met de bus naar Eindhoven Centraal Station. Vanuit 

Daar moesten we met de trein naar Deurne. We starten voorin bij de 

trein in, bij de eerste klas. We moesten dus ergens in het midden, bij de 

tweede klas, zijn. Dus we liepen met z'n allen door de trein met een 

hiketas op onze rug. Alle mensen die in de trein zaten kregen 1 of meer klappen van de tassen. We 

kwamen aan in Deurne en we kregen een kruispunten route. Onderweg belden we ergens aan voor 

een pen maar de bewoonster praatte door de brie venbus en zei dat ze in de douche zat dus hebben 

we bij de buren aangebeld en kregen daar een pen. We liepen verder naar de Maria Hoeve Daar 

hadden we in het weiland geslapen in hele kleine tenten.'s Avonds hadden we spelletjes gedaan 

zoals: slagbal, balletjes zoeken, auto duwen en touwtje springen. Dat laatste ging wel heel lomp! Het 

was heel dik touw dus als je werd geraakt viel je met een hele harde klap op de grond Mark en ik 

vielen wel heel hard! :s We hadden ook allemaal elkaars handen vast gehouden en toen pakte Rob 

de schrikdraad vast 2 seconde gebeurde er niks maar toen liet Rob opeens iedereen los. Wek kregen 

allemaal stroom. Het was heel grappig. Na nog wat gezelligheid gingen we slapen.  

Hike  dag  2 

We waren vroeger wakker dan 8uur dus gingen we vast 

aankleden en spullen inpakken we begonnen de tocht met 

een kompasrichtingenroute. Nou hier begon iets heel stoms. 

We volgde heel de weg de rode pijl in plaats van 82° of 1300  

of 64° enz. zo kwamen we dus de hele tijd goed uit totdat we 

ellen en marloes onze kant in zagen lopen we wisten dat er 

iets fout was, maar we wisten niet wat. Nadat de leiding ons 

had uitgelegd hoe we een kompas moesten gebruiken liepen 

we weer verder. We kregen op de volgende post een bolletje 

pijltje tocht. Ook deze ging niet zo goed we waren verkeerd gelopen en moesten de noodenvelop 

open moeten maken. Bij de volgende tochten ging alles goed. We kwamen onderweg alleen 2 

mensen tegen die dachten dat ze het beter wisten. Maar natuurlijk volgden wij gewoon de route! 

Groetjes Koen en Mark 0© 



MAANDAG 07-07-2008 

Jim 

Ma: we begonnen de dag met een ontbijt dat door een aantal scouts klaargezet was. Toen iedereen 

klaar was en genoeg gegeten had kreeg iedereen de opdracht om een lunchpakketje te maken omdat 

we naar  'liberty  park' zouden gaan. Tijdens de heenweg werdt iedereen helemaal natgeregent door 

een plaatselijke regenbui die gelukkig snel weer wegtrok. 

Eenmaal in het museum aan gekomen keek iedereen zijn 

ogen uit naar de prachtige tanks, foto's, enz uit de oorlog. 

Toen iedereen het museum rond was geweest en op de 

verzamelplek was gearriveerd vertrokken we weer richting 

kampterrein. Onderweg ging het weer regenen en het 

verhaal van de heenweg herhaalde zich terug op het 

kampterrein speelde we een variant van 'deal or no deal' 

om het menu van 2 groepjes (van te voren ingedeelt) te 

bepalen. Toen dat gebeurt was konden we beginnen met 

koken. Nadat iedereen zijn of haar voortreffelijke eten op had kon de groep gezamenlijk gaan 

afwassen. Toen de afwas gedaan was gingen we het spel 'ren je rot'spelen. Wat ik ellen en koen s. 

wonnen. Nadat iedereen weer een beetje op adem was gekomen gingen we gezellig chocomel 

drinken en frikandellen roosteren. We gingen nog even 'chinees tellen'en een voorwerp 'gekruist'of 

èngekruistdoorgeven, maar na die spelletjes was het tijd om te gaan slapen. Het was een super 

gezellige dag die ik zeker nog een keer zou willen overdoen! 

Groetjes Jim Willems 

Koens 

Maandag! 

We begonnen vandaag om 7 uur met opstaan & omkleden. Daarna gingen we heerlijk ontbijt eten en 

lunchpakketje maken, want we gingen die dag naar een museum over de tweede wereldoorlog. De 

fietstocht ernaar duurde ongeveer 1:15 uur. Toen we er waren bekeken we eerst de dingen die 

buiten stonden. (ongeveer 5 dingen) daarna verzamelden we rond een tafel en er werd een banaan 

en twee drinkdingetjes gegeven per persoon. Na even geacht te hebben mochten we naar binnen. Er 

was een ruimte met een café, een ruimte met een winkeltje, een ruimte over honden (raar maar 

waar), een ruimte met wagens & 2 ruimtes met overigen. De ruimte met oorlogswagens stond vol 

met (de naam zegt het al) oorlogswagens. Er stonden ooktweenagemaaktestranden met een stuk uit 

de bestorming van Normandië. De auto's en wapens stonden natuurlijk wel in de spotlights. Daar zat 

ook een knopje bij, en als je daarop drukte hoorde je allemaal knallende geweren. En dat was écht 

vet! Er stond ook nog een oplaadboot met een wagen erop. Daarbij zat ook  if  een geluid als je op 

een knop drukte, maar die was niet zo leuk. Verder waren er geen geluids-effeten meer. Verder 

stonden er nog een paar wagens maar ik ga ze niet opschrijven. Nadat ik me daar had vermaakt 

(voornamelijk met de geluidseffecten) ging ik verder naar de volgende kamer. Daar trof ik een aantal 

schermen aan met een knopje erbij, als je daarop drukte ging er een man/vrouw vertellen over de 



oorlog. Sommige verhalen warenbest we aangrijpend. Verder stonden er nog een paar wagens 

daarna ging ik naar de volgende kamer. Daar stonden spullen uit de oorlog. Dat was best wel 

interessant en boeiend vond ik. Daarna ging ik naar een kamer over honden van beroemde mensen 

uit de oorlog dat was ook wel leuk maar ik was er niet lang. Toen ik daar weg was kreeg ik het gevoel 

dat het al bijna half 2 was. (zo laat moesten we bij de uitgang verzamelen. lk kwam om 1 voor half 2 

aan bij de uitgang. Ik was als laatste, maar dré wist dat niet en bleef dus nog even zitten voor de 

uitgang. Nadat we hadden vertelt dat iedereen er was gingen we 

weer terug naar kampterrein terug. Na 1 1/2  uur fietsen kwamen 

we weer heel blij terug. Toen mochten we even in de tenten 

lamballen terwijl de leiding een spel voorbereidde. Toen we weer 

uit de tenten mochten komen, stonden er dozen op de 2 tafels. 

We werden in 2 groepen gedeelt en groepje 1 (waar ik in zat) 

mocht beginnen met kiezen. Het had dezelfde regels als deal or 

no deal alleen dan met eten. Nadat we het spel hadden gedaan 

moesten we eten daan maken met het bod waarbij we deal 

hadden gezegt we moesten wel met de 2 groepjes apart bakken. 

Na het eten gingen we een paar spelletjes spelen zoals 

paalvangen, britse buldog & ren je rot. Bij rent je-rot had ik met 

marloes en Jimmy gewonnen met de score van 24 lucifers. Daarna 

,0 	gingen we bij het kampvuur nog het spel ik zie een beer spelen. De 

spelletjes chinees tellen & gekruisd/ongekruist doorgeven zijn ook nog gespeeld bij het kampvuur. 

Oja! De leiding heeft al mijn chips afgepakt bij het spel deal or no deal. Nadat we nog even bij het 

kampvuur gezit hadden hadden, moesten we naar bed 

Koen  smolders  over maandag 



• ." 

• 

DINSDAG 08-07-2008 

08-07-08  

Vandaag werden we om 9.00u wakker gemaakt, we moesten sportkleding aan en koen o, jim en ik de 

tafel opzetten. Na het eten vertelde Dré dat we vandaag een zware dag hadden. We moesten als 

eerste een stormbaan opbouwen daarna gingen we middag eten. Na het eten gingen we een voor 

een de stormbaan af op de stormbaan was: rennen, touw lopen , aan touw hangen, stukje rennen, 

tijgeren weer een stukje rennen en klimmen, stuk 

rennen, 2,5 m springen, paal hangen, zwieren, en als 

laatste buikschuiven het was best zwaar!! Daarna even 

uitrusten en moesten we 2km fietsen en 1800 m 

gelopen. Bij stormbaan was mijn tijd 4.46 minuten en bij 

het lopen en fietsen had ik 17,49. Na dit mochten we de 

stormbaan afbreken. Daarna eten eerst hadden we 

champignonnen soep na de soep kregen we sperzibonen 

met aardappel en als vlees een boomstammetje het was 

lekker! Na het eten nog een lekker yoghurt toetje, na het 

eten gingen we een doolhofspel doen. We kregen een 

blaadje met een beginvakje je kreeg ook een dobbelsteen daar moest je mee gooien, hoeveel je 

gooide mocht je vooruit lopen. Het doel van het spel is dat je het zakmes van mcgiver vind, wij 

(Jimmy, marijn, koen s, marjolein en ik) hadden gewonnen na het spel chocomel en peperkoek het 

was een leuke maar ook zware dag. -xx- Sarah 

Dinsdag 8-7-'08 

Vandaag hadden we een heel sportieve dag gehad. We gingen dingen doen voor ons trappers 

insigne. We werden 'smorgens wakker gemaakt en we 

moesten sportieve kleren aan doen. Na het ontbijt 

gingen we de stormbaan maken. Versprijd over 300 

meter. Stonden de volgende hindernissen: een 

indianenbrug, toen moest je in een touw klimmen, 

daarna gingen we, over een touw, via onze voeten en 

handen naar de andere kant. Na nog een stuk te 

hebben gelopen moesten we tijgeren. Vervolgens 

moesten we een stuk klimmen, sprongen we over 2.5 

meter en daarna moesten we paaltje hangen, toen w 

laatste buikschuiven. lk denk dat de gemiddelde tijd rond de 4 zwieren (over een stuk modder) en als 

minuten is. Nadat we ons uitgeput hadden we gehoord dat we nog 2 km moesten fietsen en 1800 m 

moesten lopen.  Ooh...  dat was pas vermoeiend!!! Iedereen was blij dat we dat gehad hadden!! 

'savonds gingen we eten 



's avonds deden we het doolhofspel. We moesten het zakmes van mc gyver vinden. Na ± 2 uur waren 

de winnaars bekend: tent 1. Na het spel gingen we bij het kampvuur zitten we kregen peperkoek en 

chocomel daarna gingen we naar bed 

114.07WIr6y.  

: 
Groetjes Koen van Otten 



If<  zal je missen, groetjes de KaMpKrant 

Even een tussendoortje van de KampKran-0 

We mogen niet vergeten dat dit helaas het laatste zomerKamp was van TiSSY. Zij is 9 
jaar leiding geweest bij de scouts. Lang genoeg Zou il< zeggen. Helaas Kon Tissy het 

laatste zomerlamp niet alle dagen mee en daarom hebben wij vandaag (woensdag  ii  

juli) haar afscheidscadeau al gegeven. Jammer genoeg gaat ze nu echt stoppen, 

daarom nog wat leuKe MeKies van Tissy in deze Kam'<rant!  



WOENSDAG 09-07-2008 

Uitslag 	wij 8 

Jimmy 11 

Woensdag 9 juli 2008 

marloes 12  

Vandaag moesten we oude kleren aandoen omdat we allemaal 

waterspelletjes gingen doen kei leuk. Als eerste gingen we een 

oberrace doen met slalom en binnenbanden (die stropdassen waren 

omdoen daarna rondjes lopen om een pion vervolgend door een balk  

overlopen. Als tweede spelletje gingen we flesje plassen dan moest je een bierflesje tussen je bene 

klemmen met water erin en daarna het flesje naar een emmer lopen om daar het flesje in te legen. 

Het 3e  spelletje paintballen en dan de vlag veroveren. Het 4e  spelletje was appelhappen het 5e  

spelletje was waterballon vollyballen met vuilniszaken kijk zo: als laatste spelletje deden we 

waterslagbal elk honk was een emmer 
011ra. 	

met water, waarin je iets in moest 

steken als eerst je arm daarna je been 	#41," Wike, 	vervolgens je kont (ik werd er 

helemaal ingedrukt door Dré 	 uiteindelijk won ons team daarin 

zaten: marloes, ellen Jordi 	 koen.o. en ik) met 13-9. Na de 

lunch gingen we naar Venray en een fotospel doen ik vond het best we saai. lk vond het avondspel 

superleuk het ging zo: de heks had de ring van de koning gestolen en je moest de ring terug krijgen 

door bij allemaal mensen zoals dwergen, wijze mannen, prinses, handelaar, wit paard, goudmijn, 

draak, tovenaar, elfen. Bij elk zo'n mens kreeg je iets of moest je iets doen bijvoorbeeld bij de dwerg 

moest je dingen proeven, en als je die goed had kreeg je een tip om bij de tovenaar iets te mogen 

doen en zodoende kreeg je de spullen om de heks te verslaan koen een ik hadden op het nippertje 

verloren want marjolijn en marloes hadden gewonnen. 

Groetjes Mark Smets 

09-07-2008 

Hallo allemaal 

Vandaag werden we om 8,5u wakker gemaakt door de leiding. lk moest samen met Mark, Marjolein 

en Jordi corveeën. Na het eten gingen we spelletjes met water doen. Eerst deden we de oberrace. Je 

moest met een koekenpan vol water over hindernissen lopen en aan het eind het water in een 

emmer gooien. Daarna gingen we flesje-plassen. Je moest met een bierflesje met water tussen je 

benen naar een emmer lopen. Als je bij de emmer was moest je het flesje leeg 'plassen', zonder je 

handen te gebruiken. Toen gingen we 'paintballen'. leder groepje moest een vlag verstoppen. Het 

andere groepje moest deze zoeken. Als je door iemand van het andere groepje werd afgeschoten 

(met een waterpistool vol water met verf) moest je teruglopen naar de leiding en dan kreeg je 1 

minuut straftijd. Na het paintballen gingen we met een vuilniszak en een bal over een volleybalnet 

gooien. Dit was het enige spel (tot nu toe) wat we hadden gewonnen. Net  voor het eten gingen we 

nog even slagbal doen. Op de honken stond een emmer met water. Op het eerste honk moest je met 

je arm erin, op het 2de  met je been op het 3de  met je kont en op het laatste met je hoofd. Hierbij 



hadden we ook gewonnen, maar in totaal was het andere groepje toch beter. Nadat dit verteld was 

gingen we eten. Na het eten moest ik alweer corveeën. Samen met Marjolein, Jordi en Mark. We 

moesten opschieten van de leiding, want we moesten nog weg. Iedereen moest z'n blouse aan en 

toen moesten we onze fietsen pakken. We fietsten aan en na ongeveer een half uur kwamen we aan 

in het centrum van Venray. We moesten 3 groepjes maken en kregen per groepje een paar blaadjes 

met foto's. Bij iedere foto stond een vraag. Alle 

antwoorden waren te vinden in het centrum van 

Venray. ik liep samen met Marloes, Sarah en 

Marjolein. Sommige foto's waren wel makkelijk, 

maar sommige konden we niet vinden. We hadden 

een paar mensen gevraagd of ze de foto's 

herkenden. Zo kwamen we al een stuk verder. 

Ongeveer om kwart over 5 waren we klaar en 

gingen we terug naar de leiding. Tissy vroeg wat 

we lustten van de friettent en toen iedereen er 

was, gingen we weer naar onze fietsen. Toen we 

weer op het kampterrein waren, gingen Sarah en ik met Jens spelen. Toen het eten er was ging 

iedereen aan tafel zitten en gingen we friet eten van vuilniszakken (die over de tafel heen lagen). Na 

het eten gingen Sarah en ik nog even met Jens spelen. Er kwamen steeds meer mensen aan op het 

kampterrein en Frank legde uit dat deze mensen kwamen helpen met het avondspel. Bij dit spel 

zaten er mensen in het bos. Ze waren allemaal een prinses; een dwerg, een elfje, een heks, een draak 

enz. Tissy was de koning(in), en ze was haar ring kwijt. Je moest door spelletjes in het bos (bij de 

verschillende personen) de ring proberen te vinden. Je kreeg steeds tips en je moest in een bepaalde 

volgorde naar de 'postenlopen. Sarah en ik waren 4x ons leven kwijt bij Dré omdat we niet wisten 

dat je achteruit moest lopen. Bij Daan kreeg je die tip, maar Sarah en ik kwamen daar pas op het 

laatst achter. En toen wij dat wisten, hadden Marloes en Marjolein de ring al gevonden. Dus het spel 

was nu afgelopen, iedereen zat in de groene tent en we gingen met waslijn-draad dasringen knopen. 

Dré, Rob en Daan hadden pizza's gebakken en toen iedereen die op had, moesten we alweer naar 

bed. Het was een hele leuke dag -xxx- Ellen 



DONDERDAG 10-07-2008 

Donderdag 10-07-08 

Vandaag moesten we 3 mensen ontgroenen Jordie Marjolein en Rob toen we uitijndelijk wakker 

waren en alles opgezet was gingen we eten daarna gingen we bedenken wa we gingen uitzetten als 

parcours het idee was om eerst een modderbad te maken waar zedoor moesten kruipen en daarna 

een specie kuip vol met modder en daar moeste ze een lepel uithelen daarna moesten ze over een 

zeil heen murmelen (enkels vastpakke en kruipen) daarna moesten ze lekkere'dingen eten toen we 

alles uitgezet hadden gingen Jordi Rob en marjolein het parcour lopen ze begonnen met het 

modderbad ze zwomen meer dan dat ze kropen daarna gingen ze lepels vissen het was niet gelukt 

want de lepels lagen 10 cm onder de zand 

dus dat was geen wonder daarna gingen ze 

murmelen ondertussen werden ze 

afgeschoten met verf pistolen en daarna 

gingen ze eten het was heel vies met olijven 

hotpepper saus  curry  mayo enz. )apart niet 

maar de mix xp daarna gingen we eten en 

daarna zwemmen was heel leuk zeker toen ze 

op de matten zaten en we elkaar eraf aan het 

duwen waren nu gaan we eten lekkere 

wortelenstamp met spek en vlaflip 

Mzzl van Marijn 

10-07-'08  

Hoi! 

We werden vanochtend wakker gemaakt en ik moest met mijn groepje corveeën. Na het ochtend 

eten moesten degene die ontgroend zouden worden afwassen. De rest ging ondertussen de 

ontgroening (!!!) voorbereiden. ik moest samen met Marijn een bak met zand, zaagsel en sponzen 

maken, waarin ze met hun mond een lepel van de grond moesten happen. Toen we klaar waren met 

voorbereiden haalden we Rob, Marjolein en Jordi voor de ontgroening. Ze moesten eerst een paar 

hindernissen afleggen. Eerst moesten ze door een modderbad kruipen en bestrooiden wij ze met 

zaagsel. Daarna moesten ze dus met hun mond een lepel uit de bak vissen. Het lukte helemaal 

niemand! (losers! ;)) En Rob had iets van zaagsel ingeslikt en begon heel hard te hoesten. Toen 

moesten ze over 'n zeil murmelen, waar allemaal groene zeep op lag en je dus helemaal niet 

vooruitkomt (nou ja, bijna niet...) Rob had daarna helemaal rooie knieën. Bij de rest zag je 't niet, 

want ze hadden allebei 'n lange broek aan. Wij mochten ze ook beschieten met verf. 

Cf100\er) 	jos ck  

Zdo 



Toen moesten ze met ballonnen met verf erin overgooien. Daarna moesten ze op een bankje gaan 

zitten en kregen ze een blinddoek om. Ze kregen allemaal vieze brouwsels die Sarah en Jimmy 

hadden gemaakt. Jordi zat te kokhalzen en zelf ik werd er 'n beetje misselijk van om hun dat te zien 

opeten. Op 't laatst kregen ze nog eieren over hun hoofd en (HELAAS) was de ontgroening alweer 

afgelopen. Wij moesten alles opruimen en daarna gingen we weer eten. Ons groepje moest weer 

afwassen en daarna gingen we ZWEMMEN!!! Daar waren wij natuurlijk wel heel erg aan toe! :D het 

zwemmen was heel fijn! Er was een glijbaan waar we soms er bijna uitvlogen (zo leek 't). Ook was er 

'n bubbelbad en 'n soort waterrenmat. Toen gingen we weer naar het kampterrein. Het corvee 

groepje ging koken. We kregen wortelstamp met spek. De wortelstamp werd door de leiding op van 

die zelf gemaakte stooktonnen. Na het afwassen gingen we een heel leuk spel doen©. Eerst 

moesten we geld briefjes zoeken. Ons groepje (Ellen, Sarah, Marjolein, Koen S. en ik) had de meeste 

© We hadden in totaal €109200,-!! Toen gingen we allemaal 

spelletjes spelen, waarbij je kon inzetten. Als je won, kreeg je 

de inzet van 't andere groepje. Eerst moest je knikkers zo snel 

mogelijk over 't zeil brengen tussen j tenen. Wij hadden 

gewonnen © Daarna moesten we van pion naar 'n pion rennen 

en daar 10 rondjes omheen draaien en dan moest je 5 keer 

slaan om een spijker erin te slaan. Ons groepje was weer het 

snelst! Daarna deden we kruiwagenrace, wij hadden weer 

gewonnen. Toen begon 't heel hard te regenen, anders hadden 

we ook nog een smokkelspel gedaan met 'drugs', maar daar 

regende 't dus te hard voor... 9 Daarom gingen we maar appels 

met kaneel en suiker maken. Toen vertelde de leiding wie z'n 

trappersinsigne had gehaald. Iedereen had 'm gehaad, behalve 

Marjolein.. Iedereen moest naar bed behalve degene die over 

zouden vliegen: Sarah, Ellen, Koen v. O., Marijn, Jimmy, 

Marjolein en ik. We kregen allemaal chips en frisdrank, maar na even kletsen moesten wij toch ook 

echt naar bed... Het was een hele leuke dag! 

Kus Marloes 

P.S. Dit was m'n laatste keer dat ik in de kampkrant kon schrijven!! 00 WEHHH!!! Nu ben ik héél 

verdrietig 



VRIJDAG 11-07-2008 

Vrijdag 11 july Marjolein 

Vandaag waren we om 8 uur op gestaan, we 

kregen 10 minuten om om te kleden. Daarna 

gingen we naar het duitse kerkhof, daar lagen 

1385 doden 0 Sommige grafstenen hadden nog 

steeds geen naam, dus je weet niet wie er lag, 

Toen we terug kwammen, moesten we de spullen 

opruimen. Dus te tenten gingen neer . toen het 11 

uur ongeveer was waren we klaar e Daarna 

moesten we bedenken wat we voor de bonte middag moesten doen, 

Tissy en Jens kwamen ook nog kijken. Nou dat was heta 

voor de ouders en de leiding. 

Vrijdag 11-07-08 

Vandaag kwamen we om 8uur uit ons nest. Daarna liepen we met zun allen naar het duitse kerkhof 

dat was best een eintje lopen toen we daar aan kwamen vond ik het giegantiisch groot er lagen wel 

31585 mensen van de oorlog die in Nederland 

begraven zijn. Daarna liepen we trug naar het 

kamp daar ontbeten we.  jimmy  sara en coen 

hadden corvee Toen hun het corvenen waren 

moest de rest hun spullen gaan inpakken, als 

je klaar was met inpakken moest je aan de 

leiding vragen wat je moest doen ik moest de 

tentdoeken opruimen samen met sara daarna 

ging ik met coen de staf kist bij de 

aanhaanwagen neerzetten. Er lagen allemaal 

kleren op het grasveld die waren van mijn 

kampgenoten er lagen ook kleren van mij 

gingen de rest bij het kampvuur zitten oja ik moet 

ook nog een pelit op het vuur legen dat was het. 

(dit was het Kampverslag van Jordi) 

tussen. Toen we dat allemaal opgeruimd hadden 



Nog een tussendoortje van de KaMPKrant! 

Natuurlij willen wij FranK bedanKen voor zijn comebacK. Hij is jaren leiding geweest 

van de scouts, en daarom is hij dit jaar mee als vervanger van Tissy (en Dre mocht 

TjssY gaan bevallen). Pus bij deze namens alle leiding 7'1-ant<  bedanKt voor de 

geweldige hulp! Hierbij zitten OOK nog wat leuke KieKjes van FranK. 

Groetjes de KampKrant 



DRE 

ROB 

1~  

HENNIE 

Namens de leiding allemaal bedanKt, het was geweidig!!! 

FRANK TISSY 



Hallo,  

Helaas, dit is echt de laatste pagina van de KampKrant, je hebt hem nu echt 

uitgelezen. Wel veel leesplezier gehad??? Hope!UK bewaarje mij nu op een speciaal 

PleKje zodat je mij over 20 jaar nog eens Kunt lezen, en je Kunt terug denKen aan alle 

ieuKe herinneringen. IK vond het in ieder geval wel een geslaagd en gezellig Kamp en 

IK zal jullie niet vergeten! 

Groetjes de KampKrant 

Bewaaradvies Kampkrant: zorg dat iK droog en stogirij ben opgeborgen, en let op dat de hoetsjes niet 

dubbel vouwen, daar Krijg IK zo'n spierpijn van. BedanKti 
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