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Wij werden enthousiast ontvangen dcor: 0000000000000000000000

Wij zijn het kampbezoekteam van het distrikt; ... v.a.~~~~VJ-~ ó

kampPlaats;J\!lJ!.llLJb.'.lè~ei4.J!Coutingnoold blabanl
datum; _- 1;; _~: .EB_ - - - ____ _______ _________ datum bezoek; __~1:J_-~J_~ _
naam groep;---~T\."'w~ •.....o1f- - - - - - - - - - - - - - - - - naam bezoeker; - :rOlC1..~Jt'fh__
aangeboden door het kampbezoekteam van het distrikt; _
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* Elke dag minstens een spel voor de score-lijst. Het
winnende land van die dag krijgt de krans overhandi.gd. Dit
gebeurt 's avonds voor het slapen.

::I: Iedere dag wordt er geopend door o.a. het hijsen van de
vlaggen en het ontsteken van het vuur en het zingen van het
kamplied.

::I: Elke avond wordt door de leiding uitgebreid de volgende
dag doorgesproken.

* Medailles afmaken.

::I: Degene die als corvee-opdracht de slaapzaal heeft schrijft
tevens de kampkrant .

::I: Leiding verdelen bij het corveen.

(l,c_
)~ \(1,"': L~.·..\l

6f(l~,-\
-t-t:" (k '~" 10 h l \ \ I

J
\,

ju d-

r> ;V 'v (rUî bt i C' I <. - L I ~\{j.\t:~(llj
t, t- ''V - -" ~.~tI I "" ~" ot' - \ '-- , "-

, { ,

\' t I. l ~'J l..-
il +te l t\ ;,-

'--
~ .



; I 

Riethoven, 23-7-1888 

Beste ouders en welpen.

Het welpenkamp staat weer voor de deur. We verwachten dat de 
welpen er ook dit jaar, net als de leiding, weer veel zin in 
hebben. 0ok dit Jaar blijven we weer vlakbiJ, nameliJk in 
Hoogeloon! Hier volgen de beloof'de verdere gegevens: 

Zomerkamp in Hoogeloon:van 6 tot en met 12 augustus. 
Kampadres: Kampeerboerderij "Hoeve-Biestheuvel" 

Hoogcasteren 25 
5528 NP Hoogeloon 
Alleen in noodgevallen bellen naar 
P. vd WiJdeven tel: 04878-1257

Vertrek: We vertrekken op zaterdag_6 augustus om 11.00 uur 
met de fiats. Jullie dienen dan ook voor 11.00 uur in 
volledig unif'orm op het dorpsplein aanwezig te ziJn. 
Bagage Deze breng je zaterdagochtend voor 11.00 uur mee 
naar het dorpsplein. Wat je zeker bij je moet hebben is: 
slaapzak, toiletspullen, washandjes, handdoeken, wasbak, 
voldoende kleding, schoenen, pantoffels, zwemspullen, evt. 
regenkleding, zaklamp en spelletjes. Jullie mogen voor dit 
kamp ook sportkleding (oak grappige) meenemen, evt. ook nog 
grappige sportartikelen (bv rolschaatsen). 
N.B. wat je zeker niet biJ je hoeft te hebben is een lucht
bed. 
Ouderbezoek: VriJdag 12 augustus om 18.30 uur. U kunt dan 
komen kijken en luisteren naar wat we zoal in die week 
hebben gedaan. 's Avonds kunnen de welpen mee naar huis. 
Ka.mpgeld:Wilt u, als u het nag niet heeft gedaan, de 
�100,- zo spoedig mogeliJk over maken op rekeningnummer: 
1438 05 884. 
Enk.ele punten=* Als uw welp mediciJnen gebruikt of andere 
bijzonderheden heef't horen wij dit graag van u. 

* probeer in alle spullen de naam te zetten,
* Geer uw welp geen snoep, geld of een zak-

mes mee.
Leiding die meegaat:J

Groetjes, 

N.B. wilt u aan uw welp een lunch 

pak.k.et meegeven (deze wordt dan 

onderweg opgegeten). 



KAMPLIED ZOMER KAMP 1988

Wijze: 'wij zijn de jongens van plezier'

1.

Wij zijn de welpen niet van hier
we komen uit vier landen
met bossen en met stranden
wij zijn de welpen niet van hier
we sporten en we spelen met veel plezier

r-
I

2.

We hebben ontstoken t'olympisch vuur
Russen Canadezen
Spanjaarden en Chinezen
We hebben ontstoken t'olympisch vuur
en strijden om het goud op elk uur

3 .
De Russen zijn sterk op ieder vlak
Spanjaarden zijn weer feller
Chinezen toch wat sneller
,de Russen zijn sterk op ieder vlak
maar ook de Canadezen zijn goed in hun vak

4.
Elk land zal strijden om het meest
maar toch blijven we vrienden
om winst die we verdienden
reeds na vier dagen is't geweest
en zullen dan gaan vieren een heel groot feest

. '~.'

5.

"
We hebben ontstoken t'olympisch vuur
Russen Canadezen
Spanjaarden en Chinezen
We hebben ontstoken t'olympisch vuur
en strijden om het goud op elk uur!

b



ETETSROl 'TE NA.A.R HOOGEI DON

Vertrek vanaF het dorpsplein in Riethoven,
Schoolstraat richting Walik,
T-splitsing links en dan vrijwel meteen rechts het zandpad
in naast het huis van de Fam. Geel.
Einde pad links richting Steensel, (Riethovenseweg)
In Steensel zelF steek je de grote weg over richting Knegsel
Nadat je het viaduct bent overgekomen rechtsaF,
die weg heet Oude Dijk Oeyenbos.
Hierna blijF je rechtdoor het zandpad volgen.
Rechtdoor Oude Dijk.
Als je bij de verharde weg uitkomt deze weg schuin over-
steken en de weg De Wetering volgen.
Einde weg rechts aF (verhard).
Dan links aF de Hoogeloonsedijk op, er Zldn 2 aFslagen maar
de eerste loopt dood en die moet je dus niet hebben.
Eerste zandpad rechts aF,
bij verharde weg weer recht aF.
Bij ANWB-paal links aF de Grote Vliet inslaan.
Bij de twee kruisingen ga je gewoon rechtdoor daarna rechts
aanhouden en de B-weg inslaan, verharde weg volgen.
Link.s aanhouden Veneind inslaan (is in Feite rechtdoor).
Zandpad volgen, rechts aanhouden.
Bij asFaltweg links aF het Fietspad naast de weg op.

PICK-NICK bij ven.

Gezamelijk Fietsen:
weg volgen richting Vessem,
In Vessem richting Eersel-Duizel aanhouden, dat is links aF
de Grootakker in.
Links ar: Hoogcasteren,

Hoeve Biestheuvel ligt aan de linkerkant.

De Fietsroute is ongeveer 25 km lang. We Fietsen in een stuk
d.oor naar·het ven waar we eerst op elkaar wachten voordat we
beginnen met eten. Na het eten Fietsen we gezamelijk het
laatste stuk naar de boerderij.

7



11.00 uur: Iedereen komt op het dorpsplein samen waar ook de
bagage verzameld wordt (deze wor"dt·met aanhangers

naar Hoogeloon gebracht). De fietstocht naar Hoogeloon is 25
km lang en wordt gereden in subgroepjes olv minstens 1 man
leiding die een uitgebreide routebeschrijving heeft. De sub-
groepjes zien er als volgt uit:
1. Roei so. 2. RoeL Sm. ~(Q,

Maaike v. O.
Petra
Geert-Jan

3. Maaike D.
Ester 'Ki~
Rolf

Mark
Guido
Judith Jochem

Noud
,Q.R-I+Q.

Dries José
Joris , Ha-R.J::.Q.k.~
PI.Q.:UU- -t- (Ifu IClr'(~

4. Koen .n1:u·lu.~.x0 5.
Bart
Niels
Nol
Lilsanno
-Mapi,",.

Maaike A.
Harry
Pieter
~ Mo.r~
Patric

Bij ·het ven waar we gaan Pick-nicken wachten we eerst op
eLk.eer- voordat we beginnen met eten. Na het eten fietsen we
allen samen naar de boerderij zodat we daar allemaal tege-
lijk zijn.

14.00 uur: Aankomst. Na aankomst gaan we eerst een uurtje
rommelen dwz. de slaapplaats op orde brengen en de boerderij
verkennen.

15.00 uur: Middagspel.Dit spelJ zitvoetbalJ wordt als
eerste keus gespeelt op het grasveld. Wanneer het veld te
nat is wordt overgegaan OP tweelingvoetbal waarbij de
voeten aan elkaar gebonden worden.

rn 'J.

15.45 uur: Drinkpauze.

16.00 uur: Tussenspel. Konriingsbal-estafette:
De groepjes staan in rijen naast elkaar opgesteld. Voor elke
rij. op ca. 3 m afstand. staat één speler. dit is de koning.
Hij staat met zijn gezicht naar de rij toe. met een bal in
de handen. Op teken werpt de koning de bal naar nummer 1.

\1\ '~J

,

f&~**~1
**~**r~
r1f**r1

3 meter.

8



Deze werpt de bal terug en gaat dan op de hurken zitten.
Vervolgens werpt de koning nummer 2 de bal toe, deze werpt
de bal terug en gaat ook op zijn hurken zitten. Het spel
gaat zo verder, tot de laatste speler de bal krijgt, terug
werpt en ook op zijn hurken gaat zitten. De koning steekt
dan zijn hand omhoog als teken dat zijn groep klaar is.
Welke koning steekt het eerst de hand in de lucht'?

16.00 uur:Viervak-spel:Het veld is in 4 vakken verdeeld
van ongeveer 4 bij 4 mtr. De groep wordt in 5 subgroepjes
opgedeeld, 4 in het veld, 1 wisselgroep.
Taak voor de spelers: de bal (volley- of strandbal) naar een
ander vak spelen en vermijden dat de bal tweemaal achter
elkaar in het eigen vak stuit.
De spelers in een vak zijn af als:
* een toegespeelde bal tweemaal in dat vak stuit.
* de bal na 1 stuit gemist wordt en buiten het speelveld
terecht komt.
* zijzelf de bal buiten een ander vak spelen.
In deze gevallen moeten de spelers van dit vak het veld
verlaten. Ieder schuift een plaats op. De nieuw in het spel
gekomen spelers beginnen met de opslag.

\1), J

. \
17.00 uur: vrijspelen.

17.30 uur: eten + corvéen.

19.00 uur·:verkenning omgeving:

We werken in de ï-ietsgroepjes van 's morgens. Iedere groep
krijgt een kaart van de omgeving waar een cirkel op gemaakt
is, daar moeten ze heen lopen. Op die plaats ligt een grote
cirkel in de kleur van de Olympische Spelen. (denk aan de
grote van een hoepel).

, .,,'"





J~,~~1
,Als de kinderen terug komen van de tocht staat het Ontvangst
Comitée klaar. Nadat de welpen zijn gaan zitten vertelt het
comitée wat er aan de hand is, en wie ze zijn.
"Jongens en meisjes, ik kom jullie onder andere mededelen
dat er extra Olympische Zomer Spelen ingelast zijn omdat er
in 4 landen die ook meedoen teveel goede sportlieden zijn.
Om hier uit de beste te selecteren worden deze spelen ge-
örganiseerd. De vastgestelde plaats voor de spelen is Hoeve
Biestheuvel waar we ons nu bevinden. Maar ik zit met één
probleem nml. de plaats ziet er nog erg leeg en kaal uit en
morgen komen de sporters er al aan. Bovendien zal de plaats
herkenbaar gemaakt moeten worden voor de pers die zeker zal
komen.
Het moet er erg gezellig uit komen te zien want de Olymp-
ische Spelen zijn o.a. bedoelt om vriendschappelijk met

20.30 uur: Introductie spelthema:

elkaar om te gaan.
Willen jullie ons daarom helpen om alles zo mooi en gezellig
mogelijk aan te kleden voor morgen?

De groep wordt hierna in 4à5 'en gedeelt. Iedere groep
krijgt een eigen gedeelten om aan te kleden:

* Spandoek voor buiten tegen de gevel.
* Binnen alles versieren in Olymp. kleuren.
* Collages maken.
* Opbouw van het Olymp. vuur.

Ongeveer 10.00 uur:Warme chocomel drinken. Evt. nog een
terplekke verzonnen kringspel en dan naar BED!

MATERTAl ENt T.IST ZATERDAG:

!

voetbal
'5 kleine balletjes
evt. strandbal (4-vak spel)
pionen
kaarten van de omgeving.
slingers in Olymp. kleuren
lakens

.verf
,karton
,spullen voor opbouw vuur.

Extra keuken:- ranja/thee
warme chocomel

I.!

J L~



8.00 uur:Qpstaan, eten en corvee

8.30 uur:levensbeschouwing ·+1Clt".,''<l~ ~- ,,:Lc>'\..Cl\CA~"'J r- -
t 0'1 i .'Ct-GIL i t j c~

10.00 uur: ochtendspel_ -" 01'<-' vvl, "'LC') '" 1- V\, .) J(/\~~1!'
De 4 subgroepjes krijgen allen een eigen hoek toegewezen op .
het grasveld. Eén man leiding komt erbij als zijnde lid van
het Olympisch Comité. Deze vertelt ze uit welk land ze ~. I (.':) ~\r'\

komen: 1. Rusland 2. Spanje 3. Canada 4. China. Dan wordt
vertelt: Jullie zitten nu nog in je eigen land. bovendien
zijn jullie de uitgekozen beste sporters uit je land.
Wanneer jullie naar de zomerspelen gaan wil de regering
je land wel dat jullie je daar goed presenteren en dat
jullie je dus goed moeten voorbereiden:

* Eigen vlag maken van je land,
* ieder heert een mascotte nodig,
* herkenningsteken van je land bv. riem/sjerp.
* presentatie van iets typisch van je land verwerkt in

een dans/toneelstuk or iets dergelijks.
+\.jc'L

Verdeling van de groepjes zoals ze er' de hele week uitzien:
1. RoeI Sw. 2. RoeI Sm.

Maaike D.
Jochem
Rolr
P-:i-e·17e·rT"...k-I t
Petra

Maaike v. O.
Mark
Maaike A.
Nol
Bart

4. Koen
Noud
Dries
Ester
Marie
Niels

3. Guido
Judith
Geert-Jan
Joris
Jozé
Harry
~-.i-~

12.00 uur: Eten + corvee

van

13.30 uur: Groepslijnbal:
Variatie 1: verdeel de groep in vieren; 2 spelen. 2 kijken.
Zet een veld uit met een volleybalnet in het midden. De ene
groep probeert de bal op de grond te krijgen bij de anderen.
Bij 8 punten wisselen de 2 groepen met de anderen twee.

Variatie 2: zelrde principe als 1 maar nu zijn er maar 2
gr'oepen maar ook 2 ballen!

- .\ ...•

14.00 uur: voortzetting van de ochtend + het pionieren van
hun eigen onderkomen op het hun aangewezen hoekje van het
grasveld.



17.30 UUR. ETEN + CORVEE.
18.00 UUR. Officiele opening:
Oefening van de mars ( gezamelijk ).

'-I -
Officiele aankomst van de verschillende landen.
De 4 hutten staan op het grasveld en ze marseren alle 4
apart naar de cirkel op de tegels. Als ze daar achter elkaar
opgesteld staan begint de doordraai parade d.w.z. het
station in vier stukken verdeelt en in ieder stuk een
typisch spel van dat land.

1. China: met stukjes kleine
snoepjes via een klein
parcoursje naar binnen werken.

2. Spanje: horens van stier
waarover ringen geworpen
moeten worden.
3. Canada: pijltje blaren door

een cirkel (goed in jágen).
4. Rusland: met grote muts op de

sneeuw (watje) naar elkaar
proberen te blazen.

Ondertussen (tussen de spelletjes) wordt om de tien min.
mars muziek aangezet en zo marcheren ze door naar het andere
land. Cheerleaders staan bij het vuur + voorzitter olympisch
comitee. Dan wordt nog eerst een keer het stadion rond
gemarcheerd. Per land een afgevaardigde (in speciale kledij)
die mee helpt met het ontsteken van het vuur.
Ontsteken van het vuur ~Yell.)

A- 30 UUR.Russisch slaapmutsje (plastic borrelglaasje met
appelsap na yell gelijk opdrinken) paar ker herhalen.

MA,TERTA,t ENt LIST ZONDA.G:

,Pionierhout
-Knutselmateriaal
Lakens
'Grote schaal (voor vuur)
Dieselolie

.VoIIQybal€e,t_
'Voetbal
Snoepjes
Stokjes
Stierenkop
Ringen
PVC buizen + pijltjes

'Watjes + russische muts
Mars muziek
Ve r-k Le-ed spullen_ . '.,'.

Extra keuken:- appelsap.
kleine plastic borrel.

glaasjes.



LEVENSBESCHOUWING ZONDAGOCHTEND:

Vanmorgen willen we beginnen met iets serieus, iets om over na te denken. Dit
doen we omdat we een katholieke vereni ging zijn, en ipv naar de kerk te gaan.
Zo staan we met zijnallen toch even stil bijde mensen om ons heen.
Een olympisch kamp houden we deze week. We gaan ons dus veel bezig houden
met sport, want sporten is gezond, maar vooral ook leuk! Kun je nu ook, als
je niet helemaal gezond bent sporten? Natuurlijk, zul je zeggen, er zijntoch
ook de zgn 'paralympics', de olympische spelen voor gehandicapten!
Over dit onderwerp gaan we nu in kleine groepjes even nadenken, om zo stil
te staan bijwat het betekent voor een mens om niet gezond of gehandicapt te
zijn.

Iedere groepsleid(st)er neemt een groepje van 3 à 4 ki. mee en houdt een kring-
gesprekje over dit onderwerp. Hierin komen ook epilepsie en spierziekten aan
de orde zodat de ki. hier enigszins mee bekend raken.
Verder kun je het hebben over b.v. lichamelijk/zintuigelijk gehandicapt zijn,
geestelijk gehandicapt zijn, suikerziekte hebben etc ••

Hier volgt wat informatie e.d. wat evt. gebruikt kan worden bijhet gesprekje:

EPILEPSIE:
Epilepsie is eigenlijk geen ziekte, maar een ziekteverschijnsel zoals koorts dat
is. We zeggen dat iemand epilepsie heeft als hijeen bepaald soort aanvallen
krijgt. Die aanvallen ontstaan doordat het electrisch evenwicht in de hersenen
even in de war raakt. Er zijnverschillende soorten aanvallen, maar de meeste
mensen denken meteen aan de 'grote aanval'. Die maakt ook erg veel indruk,
omdat het er gewoon best eng uit ziet. Iemand waar je bv gewoon mee aan het
spelen bent wordt opeens stijf, valt op de grond, haalt geen adem en wordt
langzamerhand blauw. Soms krijgt hijook schuim op de mond. Na ± een halve minuut
begint hijte schokken met zijnarmen en benen en zijnhoofd. Een minuut later
houdt het op en wordt hijhelemaal'slap en spierwit. Dan is zijnademhal ing weer
terug gekomen, maar toch is hijnog bewusteloos. Na een tijdjekomt hijweer bij
en kan hijgewoon weer verder gaan, al is hijdan vaak wel erg moe. De meeste
mensen willen na zo'n aanval dan ook liever even rusten. De andere aanvallen
van epilepsie vallen vaak niet op, en zijnal weer over voordat je in de gaten
hebt dat de ander een aanvalletje heeft gehad.
Als je ziet dat iemand een grote aanval heeft hoef je niets te doen, alleen te
kijken of hijzich niet stoot aan omliggende voorwerpen. Die kun je dan wegpakken.
Als hijslap wordt kun je hem het beste op zijnzijleggen. Je hoeft geen dokter



want het gaat vanzelf weer over. Pas als de patient veel aanvallen na elkaar
krijgt zonder bijte komen moet je een dokter halen.
Epilepsie krijg je meestal doordat je als kind bijde geboorte even niet genoeg
lucht hebt gekregen. Het kan ook ontstaan na b.v. een zware hersenschudding
of na een verkeersongeval. Heel vaak krijgt iemand het ook 'zomaar'.
Als je epilepsie hebt moet je steeds medicijnen slikken. Die zorgen ervoor
dat je zo min mogelijk aanvallen krijgt.

GEESTELIJK GEHANDICAPT; (een gedicht)

Samen leven; ja, kijk me maar aan
ik ben anders dan jij
je blijft tenminste nog staan
en gaat niet aan me voorbij
je glimlacht naar me
dat vindt ik fijn
dat kan ik ook zie je,
daar hoef je niet knap voor te zijn
ik steek mijn hand naar voren
je pakt hem spontaan
de ruwheid schijnt je niet te storen
nog steeds kijk je me aan
je vraagt niets
wilt alleen geven
jezelf. en dat is iets
waardoor wij samen kunnen leven

Na het lezen van het gedicht vragen wat de kinderen ervan vinden en wat ze den-
ken wat de schrijver ermee bedoelt, wat het betekent.

LICHAMELIJK OF ZINTUIGELIJK GEHANDICAPT ZIJN:

Samen met de kinderen nadenken over wat het voor hen zou betekenen om licha-
melijk of zintuigelijk gehandicapt te zijn.Wat kun je wel, wat moet je missen,
hoe reageren andere mensen om je heen. Wat doe jijals je een kind in een
rolstoel of met een blindenstok ziet. Hoe zou je je voelen als andere mensen
je nastaren omdat je'anders' bent etc ..

In de kleine groepjes wordt ongeveer een kwartier gepraat (afhankelijk van hoe
het loopt), dan gaan we verder met het dagprogramma.
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8.00 UUR. Opstaan_

8.30 UUR. Eten'" corvee_

10.00 uur:Doordraaispel:
Per land is er één spel. Ieder spel duurd 10 minuten daarna
wordt er doorgedraait zodat het spel in totaal 45 min.
duurt.
1. Spanje: stieren gevecht ( kegelen)

De stier probeert de stierenvechters plat te leg-
gen. De bal is de stier en de kegels zijn de
stierenvechters. Lod er-o welp mag twee maal gooien.

Welk land is het beste in stierenvechten.
2. Canada: Dribbelen:

De Canadezen staan bekent als goede voetballers.
Als goede voetballer zijnde moet je controle heb-
ben over de bal. Daarom moet iedere welp tussen
een rij pionnen doordribbelen. Iedere welp doet
dit 1 keer.

Welk land is de snelste.
3. Rusland: Ski-loop:- -------- De russen moeten goed gelijk kunnen marcheren.

2 planken met lussen erop om de voeten in te
steken. Alle welpen van een land tegelijk op de
planken en lopen een bepaalde arstand. Eventueel

met hindernissen (zie tekening).
land legt in een bepaalde tijd de langste

10 1""'- j •.,-

Welk
ar?

China:

arstandr c..-y\..(>Lt- j

4. Blind lopen:
Iedereen weet dat chinezen speet ogen hebben en dus
weinig zien. Nu proberen jullie met een blinddoek
om een parcours ar te leggen. De andere welpen
mogen aanwijzingen geven.

Welk land is het snelst?



10.45 uur: Pauze

11.00 uur : Competitiespel : lé..L u\ nJ.~
De vier landen beoe:fenen twee sporten uit, ze komem elkaar \.;
allemaal een keer tegen bij beide sporten. Per spel is 15
min. uitgetrokken. De twee sporten zijn:
a.Rugby:- rugbybal over de achterlijn drukken is 1 punt.
b.Trefbal:- op de achterlijn staan pionnen, als een pion

omgegooid word is dit 1 punt. Bij een vangbal
mag een a:fgegooide speler terug in het veld
komen. Men mag alleen a:fweren met de hand.

Speelschema rugby trefbal

1 Spanje 1-2 3-4
2 Rusland 1-3 2-4
a Canada 3-4 1-2
4 China 2-4 1-3

rçr-: f-( ·G.h f-t [.t; lc. ,j:VL_ '-J
13.30 uur: Speurtocht met opdrachten: y- \ I i : 1...' \ C-l
De speurtocht word uitgezet dmv tekeningen van kruisingen.
De opdrachten die aan bomen hangen zien er als voldt uit:
~;1. \r ) , ..... Cr} lC.Av,: () I' -:)'-("l':'1 i '.j I). :............L~ t·~'\.
1. Welk land dat meedoet aan deze Olympische Spelen ligt het

Ongeveer 12.00 uur: Eten + corvee

verste weg van Nederland?
A..China
b. Canada
c. Rusland
d. Spanje

2. Touwtje springen:
Welke welp kan het meeste keer springen, naam van de welp
noteren.

3. Welk van de volgende sporten is geen Olympische Sport:
a. zwemmen
b. t ur ne n
c. boksen
D. rugby

.1
4. Opdrukken :
Welke welp kan zich het vaakst opdrukken, naam noteren.

5. Uit hoeveel ringen bestaat de Olympische Vlag?
a. 3 . ',.'
b. 4
C.5
d. 6

6. Maak de kruiswoord puzzel. (zie bijlage, de kinderen
krijgen een blaadje met de puzzel erop mee)



7. Welke kleur hoort niet in de Ol~npische Vlag thuis?
a. rood
b. geel
c . iZ"'B I 'b \.V I t'
D_ ~ OïAI\)~e

8. Touw trekken:
Twee welpen beginnen, de gene die wint blijft staan enz.
degene die op het laatst over is heeft gewonnen. Naam
noteren.

8. Om de hoeveel tijd worden de Ol~pische Spelen
geörganiseerd?

a. 2 jaar
B_ 4 jaar
c. 6 jaar
d. 8 jaar

Na terug komst van de speurtocht worden de spelletjes van in
de speurtocht herhaalt. Tijdens de tocht is er een naam
opgeschreven, hij/zij is nu de vertegenwoordiger van dat
land, nu gaan de verschillende vertegenwoordigers tegen

..elkaar strijden. Welk land word winnaar?

( 17.30 uur: Eten + corvee

\[>18.00 uur: Competitie afmaken: J C~-.L \. ~\ ;

RUGBY TREFBAL
1-4 2-3
3-2 1-4

Hierna word de grote finale van die dag gehouden.

Wanneer er tijd over is kunnen er tussen spelen ingelast
worden de zogenaamde concentratiespelen:
1~~o;!i cFFaa:t"

2.Spierproer: sluit je ogen, breng je armen opzij en draai
ze vervolgens zo naar voren dat de vingertoppen elkaar raken

3.Zenuwtest: zet op het einde van de liniaal een wasknijp-
er hou de liniaal 5 min. vast zonder de wasknijper eraf te
laten vallen.

MATERIA. EN. LIST MAANDAG:

'kegelspel
'pionnen
-vo e t b a L
planken voor skilopen
,rugbybal
.touw 2*
,stopwatch ~-;
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Horizontaal:
1. Land dat meedoet aan de Olympische spelen.
3. Idem.
5. een groep welpen
8. verboden snijmateriaal bij de welpen
10. waar zijn we op kamp
11. land dat meedoet aan de Olympische Spelen
12. een boekje dat iedere welp maandelijks krijgt
14. een olympische sport waar je nat van wordt
16. een andere naam voor leiding.

Vertikaal: • ,!:"

2. je moet luisteren naar de
4. Baloe is een bruine ....
6. welk zintuig moet je bij deze tocht goed gebruiken?
7. als je wint ben je
8.,raksha is....
8. niet slim maar ...
12. land dat meedoet aan de olympische spelen
13. wij zijn nu op kamp
14. hoorddeksel van een welp .



~ lkr~ Jkornt
LQJL uur '-Opstaan.. eten en corvee ,\ Op be:2.oeJk,

I û'-t', fL ..\..Vv>-cd,Lt tt.. , ((.
••• \I V v~~ J -. & "\ 1'\ ••10._00 uur: _landenstlJl d'\." }" .•..--

De kinderen gaan van hun eigen land een spelletje maken wat
ook te maken heeft met hun eigen land. Het. mogen allerlei
spellet.jes zijn en ze mogen ze ook nog zelF maken als ze
dat willen bijvoorbeeld van karton. Deze spelletjes worden
donderdag t.iJdens het Peest gedaan. De spelletjes mogen niet
al te lang duren ongeveer 10 minuten.

Na deze landenstijl gaan we nog iets leuks pionieren wat ook
te maken heeft met het thema. Eventueel kunnen we het
pionierwerk van zondag afmaken.

12.00 UU1~: Eten + corvee

13. ~O uur: Zeskamp I Ç-n,.\.-l/L rei' 5fe<-
Deze zeskamp wordt in twee rondes gespeeld:
Ronde 1:
Spel 1: ballon prikken
Er zijn 3 A spelers en 3 B spelers. Speler A zit in de
kruiwagen. HiJ heert een stok met een scherpe punt in zijn
hand. Speler B staat. achter' de kruiwagen.
Bij het startschot rijdt speler B de kruiwagen over de wip
naar ballon 1, Speler A prikt de ballon zittend in de
kruiwagen stuk. Men gaat snel terug naar de startlijn. Daar
wisselen de spelers en het spel herhaalt zich.
Hierna nog een keer wisselen en'als de laatste spelers weer
over de Btl~eep zijnen de 3 ballonnen zijn kapot dan stopt de
tijd.

--- .... -.r -.
""

...• ~
-.....• ..•..•

<, "<,

- <-

Spel 2: Zandzak werpen
Het speelveld is verqeeld in vakken. EIl~ team speelt met
maximaal B spelers. Het is de bedoeling dat de speler de



zandzak op een van de lijnen of'in het aangegeven vak (van
5 punten) gooit. Elke speler mag 2 keer gooien en de beste
worp telt. Als alle spelers gegooid hebben worden de beste
worpen van alle spelers bij elkaar opgetelt.

-z
\.11 z ,
~ UI W \-j

U'l
:j 's ~Q.

~r-
~~ ~~

('(
.•..

Cf)

.~ \tv\."v~,lSpel 3: De sk.i-baan (L'V I
Op een paar f'amilie-s~~'s staam 3 spelers bij de start
klaar. Bij het startsein gaat deze groep. zoals op de
tekening aangegeven, om de pilonnen.over het heuveltje. tot
OV81- de wisselstreep.
Achter de wisselstreep staan 3 teamgenoten klaar. Deze nemen
de plaatsen op de ski's over.De nieuwe deelnemers gaan in
tegengestelde richting het parcours' terug.

, 0',
v

de tijd. 1- J I. ' f!.-.- 'l
J t'\2.h re- , ho,h ITaf \IV C{.; Iv " ,

~

Wanneer deze skier's over de f'inishlijn zij n stopt

lit/ \
\

/

Spel 4: Oberrace
Team A draagt water van punt X naar punt Y. Team B gooit met
natte sponzen de bekertjes van het dienblad.
Een speler van team A staat: bij de waterbak X. Deze speler
vult de bekertjes voor zijn teamgenoten en zet ze op het
dienblad. De overige spelers van team A lopen be.urtelings
met een dienblad waarop bekertjes water staan naar bak Y.
Deze lopers moeten wel tussen de aangegeven lijnen blijven.
De overgebrachte bekertjes moet men legen in bak Y. Speler A
brengt de bekertjes en het dienblad weer terug naar bak.X en
een volgende speler kan lopen.

\
, I

'I
i



Ondertussen doen de spelers van tea~ B hun best om met natte
sponzen de bekertjes van het dienblad te gooien. Er' mag
alleen gegooid worden naar het dienblad dat wordt
overgedragen.
Team B moet zel:f de sponzen weer verzamelen en nat maken.
Wie brengt het meeste water over.

\

"

<-
/
I
I

/

Ronde Z:
1"1. ,1\ \\" ,Spel 5: Verkleedspel " C Vvo \ '1

De spelers zitten op e~ stoel.lBij het startsignaal blaast
speler A al wippend op een ballonpomp een ballon op tot deze
knalt. Na de knal doet de verkleder de broek aan. Als het
kledingstuk goed aan is,pakt speler B de hockey-stick en
slaat een balletje in de daarvoor klaarliggende emmer. De
verkleder trekt dan de blouse aan. Speler C werpt een ring
om een paaltje. Als dit lukt trekt de verkleder de schoenen
aan. Speler D rent naar de·'·verklederen geeft deze een hand.
Als hij bij zijn stoel terug is, trekt de verkleder een jas
aan. Speler E tekent de Olympische vlag en als deze juist is
trekt de vérkleder de handschoenen aan. Als de verkleder
alles aan heeft, rent hij naar het fluitje en blaast zo hard
als ie kan, dan stopt op dat moment ook de tijd.

20
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Spel 6: Waterwip
De kinderen moeten zo snel mogelijk water boven hun hoofd
overbrengen naar achteren. De eerste pakt het bekertje en
geeft hem door naar achteren. De laatste doet het water in
de emmer en geeft het bekertje zo snel mogelijk weer naar
voren. Daar vult de eerste hem weer en geeft hem weel-door
naar achteren enz. enz. tot de tijd stopt.

Spel 7: Rugby bal. vangen
Alle welpen staan op een bepaalde afstand van de leiding. De
leiding heeft een rugby bal in de hand en gooit om de beurt
onverwachts naar een welp. De welp moet de bal wel
vangen. Alle ballen die gevangen worden tellen. Wie heeft op
het einde de meest gevangen ballen.

Spel 8: Denk opdracht
Elke groep krijgt een vel papi·er met de opdrachten el-OP.
deze moeten ze gezamelijk maken.

17.30 uur...:.. Eten + corvee

18.00 uur: Avondspel

dierenstratego

balletje trappen in de bossen.

21
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OPLOSSINGEN IIDAGEN VAN HET JAARII
----------------------------------------------------------------

1. zondag
2. baaldag
3. hondsdag / wereld dierendag
4-. maandag
5. kijkdag
6. donderdag
7. snipperdag
8. moederdag
9. vaderdag

.~!) • 1 e k er st dag
~l •. 2e kerstdag
~2. sportdag

-.13. le paasdag
14. Ze paasdag
15. hemelvaartsdag
16. wasdag
17. gehakt dag
18. koninginnedag
19. vrijdag / verzoeningsdag / visdag
20. nieuwjaarsdag

. '\,"

23.



.MA,TE"RIAI EN. IelST DINSDAG:

stiften
papier, karton
pionierhout + touw
ballonnen
kruiwagen
stok met scherpe punt
balk + plank voor wip
jute zak
lint om uit te zetten
pilonnen
ski--latten
stop-watches
4 waterbakken
6 sponzen
bekertjes
dienblad
5 stoelen
pomp
rioc k.eva t Lck.
emmer
ring
paaltje
tekenvellen
fluitje
jas, blouse, broek, handschoenen, schoenen
f'ugbybal
copie dagen van het jaar
5 pennen/ potloden
dierenstratego
bal

s '

1
Ij

.
"

'2



WOENSDAG 10 AUG.

Ochtend: Wàterspelen

Er worden vier groepen gemaakt waarvan er twee starten in het zwembad.
De andere groepen starten met de buitenspelen. Ieder onderdeel duurt
± 1 uur ( 4 x 10 min. + 4 x 5 min. voor de wissel).

De buitenspelen:

1. Hindernisbaan.
r'O.Ii-'2-

emmer + sponzen

tunnel

- - - - -------
hoepels
hcv~~

waterski's

emmer

No. 1 + 2 drenken de spons in de emmer, kruipen onder de tunnel door,
gooien d spons naar no. 3 + 4. Deze vangen de sponzen op, kruipen door
de hoepel, wringen de spons uit in de mayonaise-emmertjes op de ski's.
No. 5 + 6 lopen op de ski's naar de emmer en wringen daar de spons leeg.

Tl~Lwuk,,- ~
Op een wip staat een blik met water, aan de andere kant een leeg blik.
De kinderen brengen zo snel mogel~k water over tot de wip overhelt naar

2. Water overbrengen met de mond.

de andere kant.

25,



3. zig-zag estafette.

Op een dienblad staat een bekertje water. Deze geven de ki. die achter
elkaar staan beurtelings boven en onderdoor door. Zo moet een bepaald
parcours gelopen worden. Als het bekertje valt moeten ze opnieuw beginnen.

1'10.1. :s.kA" l Weer
Ctchtef C<..ûl\

4. Water roven.

Dit spel wordt door twee groepen tegel~k gespeeld. Iedere groep staat ach-
ter een l~n, en heeft b.v. 15 bekertjes water. Op het startsein haalt ieder
b~ de andere groep bekertjes weg en zet deze b~ de eigen groep neer. Wel-
ke groep heeft na v~f minuten de meeste bekertjes?

~--- )(XKX

>()(~X ---~

De zwembadspelen:

1. Bokspringen. x

x
In het zwembad staan alle ki. van de groep op één na in een r~. N02 staat
bok, na 3 met de benen gespreid, na 4 weer bok etc. No 1 springt in het
water, gaat over 2 heen, onde~~3 door etc. No 2 gaat intussen uit het
water op de kant staan en dok alle anderen schuiven een plaats op. Als
na 1 de achterwand aantikt mag no. 2 beginnen.

2. bordjesrace.

Er liggen evenveel bordjes in het water als er ki. z~n. No 1 springt in
het water, pakt het eerste bordje op, zwemt verder en geeft het aan na 2.
Deze springt in het water en pakt ook het tweede bordje op etc .. totdat
no. 6 alle bordjes heeft. Ook hier de tijdnoteren.



3. Wagenrace.

In drietallen gaat men naar de overkant, één rechtop, één gebogen erachter
en één op de bok. Als de eerste groep terug is mag de tweede groep begin-
nen. Afh. van hoe lang het duurt loopt ieder groepje één of twee keer
of wordt er gekeken hoe vaak er gereden wordt in 10 min.

4. Hutspot.

De twee groepen staan in het water. Ieder heeft een naam b.v. wortel,
aardappel, ui, zout, peper en worst. Wanneer je naam geroepen wordt loop
je snel naar de 'pan' aan de overkant. Wie van de twee is er eerst (1 punt)
Uiteindelijk wordt er hutspot geroepen en is het de bedoeling dat alle ki
zo snel mogelijk naar de andere kant lopen.

TIJDSINDELING: ',"
_<~J -_~(~G~I~ll.::.-'_~'~,--,

b'A \-{.v'~
Groep 2

-:' l,\1 L v v\ 'l, L '- C'

Groep 3 + 4 J

0/-,
r»

Groep 1

9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10
hindernisbaan water overbrengen bokspringen

9.15-9.25 9.15-9.25 9.15-9.25
water overbrengen zig-zag estafette bordjesrace

9.30-9.40 9.30-9.40 9.30-9.40
zig-zag estafette hindernisbaan wagenrace

9.45-9.55 9.45-9.55 9.45-9.55
hutspotwater roven water roven

10.00-10.30 uur: pauze en evt. douschen.
~ (. t?U' -. ~,I I)
"'- I' \ , ' '-"-

»>:

Groep 3 Groep 4 Groep 1,+ 2

10.30-10.40 /10.45-10 ..55 / 11.00-11.10 / 11.15-11.25 uur. De verdere
indeling is gelijk aan die van de eerste helft van de ochtend.
Opruimen, douchen en omkleden doen we van 11.30 tot 12.00 uur.~.~

28.
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Middag: Naar het dorp eten kopen en later primitief koken.

De kinderen lopen in groepjes van 5 naar het dorp. Ze krijgen de opdracht
om een gezonde olympische schijf van vijfsamen te stellen, in te kopen en
later klaar te maken.
Hiervoor krijgt iedere groep een beginbedrag mee en een kaartje met 'pos-
ten'. Op die posten kunnen ze een aantal opdrachten uitvoeren waarvoor
ze dan weer een klein bedrag verdienen. Lr: t,rr~ f /~:::::-.).
Ze kunnen echter ook geld kwijtraken. Wanneer iemand van de groep gepakt
wordt door de 'dopingcQntroleur' moet de groep een dubbeltje betalen.
Alle groepen moeten om~6.30 terug zijnbijde boerderij om het
klaarmaken. ,:e "l(!

eten te gaan

De opdrachten:
1> L_ ~.••.'C \,,, C

Ir(l\ftl~!
1. het samenstellen van een schijf van vijf _·bt ',;'\c \.\ .0-.. \"\ IU_

2.. Het beantwoorden van enkele vragen op sportgebied _ )('..'p,-, rv .-
3. 100 meter bokspringen - 1\ \. J':\ Cl
4. allemaal 5 x opdrukken) \ '\~'-t

Het koken: Vlees wordt gebarbecued op een primitieve barbecue (gat in de
grond, takken sprokkelen, kippegaas erover). Aardappelen worden met boter
in aluminiumfolie gewikkeld en dan in de hete as gaar gebakken.
Soep wordt in een pan op de barbecue gezet.

Avond: dierengeluidenspel in olympische stijl. nl. J..,:~è~" -
Er worden 7 groepjes van 3 à 4 personen gemaakt. Ieder groepje krijgt een
kaartje met één sport erop. In het bos zitten leid(st)ers met een cassette-
recorder die geluiden laten horen, corresponderend met de sporten. Als
de ki. 'hun geluid' gevonden hebben wordt het kaartje ondertekend en krijgt
de groep een nieuw kaartje. Ec~ter, er loopt een scheidsrechter rond die
al te luidruchtige groepen ondertekende kaartjes af kan nemen. Welke
groep heeft na afloop het meeste ondertekende kaartjes?
De sporten zijn:wielrennen, zwemmen, schermen, balsport en hardlopen.



Hier gaat het om oppervlakte-
strukturen

1. gletsjerlandschap
2. knäckebröd
3. maankrater
4. sporen in de sneeuw

_'j ••

1. rotswand
2. landbouwgrond
3. taartdeeg
4. schors van een den of van een pijnboom

I

11



WOENSDAGMIDDAG, OLYMPISCH ZOMERKAMP '88

Groep no: .

Voor de topsport moet je veel over hebben, op tijd naar
bed, géén bier drinken, maar vooral gezond eten.
Jullie krijgen daarom wat geld mee, en onderweg kunnen
jullie nog meer geld verdienen door het goed uitvoeren van
opdrachten. Met dat geld mogen jullie zelf eten gaan kopen.
Vanavond gaan we dat dan, per groep, primitief klaarmaken.
De eerste opdracht die jullie krijgen is:
Stel een goede, gezonde olympische schijf van vijf samen.
(Wat je in de ringen zet, koop je dus ook)
Een la&tste waarschuwing: Onderweg kun je aangehouden wor-
den door de 'dopingcontroleur' . Wanneer die een kind uit je
groep te pakken krijgt moet je een dubbeltje geven! Wees dus
op je hoede!

DE OLYMPISCHE SCHIJF VAN VIJF:

.•.



WOENSDAGMIDDAG: OPDRACHT 2

GROEP: .

Beantwoord de volgende vragen:

a. Welke kleuren hebben de ringen van de olympische vlag;

b. Noem de naam van een bekende nederlandse atleet of atlete

c. Welke voetbalclub heeft dit jaar de Europacub 1 gewonnen?

d. Tegen wie heeft oranje de Europese kampioenschappen gewon-
nen?

e. Wie heeft de Tour de France van 1988 gewonnen? Uit welk
land kwam hU?

SUCCES !!!
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MATERIALENLIJST WOENSDAG:

ochtend; * 10 sponzen
* tunnel van landbouwplastic
* 2 emmers
,~2 hoepels
,~2 paar waterski I s met mayonaise-emmers
* wip met twee blikken
* wasbak
>:< dienblad
,~beker
* plastic bekertjes
* bordjes voor in het zwembad

middag; ,~geld
* opdrachten
,~plattegrondje
* kookbenodigdheden, kippegaas, pannen. lepels etc.
* kaartjes met sportenavond;
* 5 cassetterecorders op batterijen en 5 bandjes

* scorelijsten voor de gehele dag

33.



11 Clu;}
6.00 uu~ Opstaan.

~~ 3Q....uur Eten + corveen

10.00_-.-!:!ut::..:.. Atletiek

Organisatie: in de groepen van de landen.
a.f'\,Jerking van 4 nummers in een serie van vier'
rondes. Zie schema:

.. \.;ryt.L
SERIE 1: (SPRINT

1- Canada

2. Spanje

3. Rusland
r=:

4. China

yeeLh/! i' c:
FRISBEE

China Rusland Spanje

Canada China Rusland

Spanje Canada China

Rusland CanadaSpanje

}'-,
Iedere ronde zal.A mi nuten duren dwz dat de serie 1 uur ~n
20 minuten duurt.
De beste arstand or tijd telt mee.

Sprint:
De te lopen arstand wordt ongeveer 60 meter. fieteen pistool
wordt het startschot gegeven waarna ze tegelijk beginnen te
rennen. Zaak is om de arstand zo snel mogelijk te overbru~-
gen.

l<V~
Baks' een stoten:
Doel is om een steen zo ver-mogelijk weg te stoten. Er wordt
een lijn op de grond getrokken waarachter de stoter met
blijven staan. Met een meetlint gaat men van de ·lijn r-echt.>-
streeks naar de steen, en meet de afstand.

~.

Frisbee-worpen:
Men staat op een aangegeven plaats en trekt in gedachten
1ij nen over het veld in de vor-mvan een driehoek naar 2 aan-
gegeven punten. Men blijft op het punt staan en werpt de
Frisbee zodanig dat het binnen die gedachten lijnen blijrt.
Het veld is opgedeelt in vakken en hoe vereder je komt hoe
meer punten je verdiE!nt.
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Hindernisbaan:
Van pi oni.er-horrt.wordt een hindernisbaan uitgezet met de
volgende hindernissen erin verwerkt:
i. T\Jse palen met een dwarsbalk erop waar men onderdoor
moet,
2. Palen in de grond t,laarmen in slalom doorheen moet komen.
~. Balken in zigzag vorm op grond plaatsen. Bij de eerste
balk hinkelt men er langsaf, bi•.i balk twee springt men er
tweevoats minstens 5 keer overheen. Balk drie hinkelt men
{..Jeerenz. ,--~~-------..
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U,30--.lJJJL=- Slagl.:tÏ-p:
Het kind probeert met een slag,-out zo hard mogelijk op de
wip te slaan waardoor de bal achter hem in het veld terecht
komt. Bij de plaats van neerkal~t wordt een cocktailprikker
in de grond geplaatst van naam voorzien. Het veld is in
vakken'verdeelt en in ieder vak krijg je een bepaalt aantal
punten; de punten van alle deelnemers uit één land worden
opgetelt.

/
3ml,-

12_00 u'-{r":Piek-nick
De gemaakte sandwichjes worden achtel- op het gr"asveld opge--
geten.

;L~.,,-;30_t!ur=-VosseJaeht: r'{'\ ~\,\! C
De plaats waar het zich afspeelt is afhankelijk van de dag
tevoren maar wordt in iedel~ geval l-J,~@'O"ft of Vessem. Het.
dorp is van tevoren in kaart gebracht, op de kaart worden de
Olympische r"ingen aangebracht. In iedere ring zit een vos.
Dze is herkenbaar aan zijn overdreven sporttenue. Als een
groep een vos bereikt heeft ontvangt ze een kaartje in de
kLe ur-van de ring waarbinnen de vos zich bevindt, Boven-
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dien tekent de vos zijn cirkel af op het plattegrondje. Het
is belangrijk voor de groepen om alle kaartjes te ontvangen
omdat ze 's avonds alleen op het feest mogen komen als ze
alle kaartjes kunnen laten zien.
De vossen zijn.
Mal~ie-Josée: Wielrenner
Janny
Pieter

Tenniser
Rugby' er

Jeanne : Voetballer
Helmie/R:i:oRRe:~he.Îd~\ec.hter

17.30 uur: Eten + Corvee
Het eten bestaat uit soep en een botterham ivm feest s
avonds.

lil. ':})(\(
19.0Q.._yur:Na het eten gaat iedereen iets klaar maken voor
,s avonds. We moeten hout epr-ok.keLe n, het Koud Buffet klaar
maken, en we krijgen een Hoge gast dus daarvoor moet een
stoel e.d. aangekleed worden. De leiding moet bovendien nog
zorgen voor een Speech die de voorzitter houdt en zet de
spullen klaar voor de kleine dansjes en spelletJes.*·

HET EEES~
Het Kampvuur wordt aangemaakt. onder het nuttigen van het
koud buffet worden dansen uitgevoert:
l:Dubbele rijopstelling. Dames tegenover heren. Er wordt in
beide rijen een hoofddeksel doorgegeven. Als de muziek stopt
zijn degenen die dan de hoeden ophebben elkaars partner en
gaan dansen. enz. De hoeden moeten eerst opgezet worden
alvorens ze door te geven.

2: Alle dames trekken één schoen uit. Deze worden op een
grote hoop in het midden van de zaal gelegd. Op teken pakken
de heren één schoen en gaan op zoek naar de eigenares. Dit
wordt dan zijn danspartner.

3. Dubbele rijopstelling. Dames in de binnenkring. heren in
de buitenkring. Op de muziek lopen ze in tegengestelde
richting. Stopt de muziek, dan gaan de dames en de heren die
tegenover elkaar staan. samen dansen. Zijn er nu dames or
heren teveel, dan gaan deze in 't midden van de kring staan.
Stopt de muziek, dan zoeken ook zij zo snel mogelijk 'n
partner. Degeen die geen partner heert, komt dan in 't
midden, enz.

4. Als de muziek stopt word er een getal argeroepen bv. 3.
Dan worden zo snel mogelijk kringen gevormd van 3 personen
die met elkaar dansen. De groep die niet met zijn 3'en is
krijgt een strafpunt.

5. L<Ianneerde muziek stop'i'-rolt iemand (geblinddoekt) een
bal zacht de zaal in. Iedereen die door de bal geraakt is,
is ar. Men mag zich niet bewegen.

Tussendoor wordt er levend toneel ten uitvoer gebracht.
Het verhaal van de landen dat Dinsdags al is gebruikt.
Dan;



Het ver'haaJ voor het lBvendtoneel:

Er \,.o.laseens een prins die ont ze tt.e nd verliefd was op een
pri nses van een ver land dat vol met bomen e t ond. Toen de
prinses oud genoeg was om te trouwen ging de prins op zoek
riee r- ZlJ n pr i nees. Onderweg zag hij dat alle landen aan het
vechten waren. Opeens k.wamhij tussen de bomen door maar
werd tegengehouden door de Koning En terwijl de prinses de
prins smachtende blikken toewierp zei de Koning tegen de
prins dat hij eerst iets moest doen aan de wereldvrede en
als dat geluk.t \,.olasmoest de prins een hoog vuur- aanleggen
dat over de hele \.Jer"eld te zien \Jas. Dus de prins liep weer
tussen de bomen door naar" huis mear- het begon te waaien en
de bomen gi ngen v]ild heen en weer. Thuis aangekomen gi ng hij
op de grond zitten nadenken. Toen kwam hij op het idee
,Olympische Spelen te organiseren. Zodra hi.:i alles voor
el kaar had 1iet hij zij n knecht het vuur ontsteken en wacht.-
te op de komst van de pl~inses. Toen de prinses vertrok van
huis begon het steeds harder te waaien en de weg werd steeds
moeilijker begaanbaar. De bomen bogen zich diep over de weg
en de prinses moest kruipend en sluipend verder. De pr'ins
had in de gaten dat de prinses in gevaar ",Tas en ging al
kruipend en sluipend de prinses tegemoet.
Toen ze elkaar tegen kwamen sloegen ze de e r-mon om eLkee r-
heen en. pLoe t.e r-don ze samen langzaam terug naar het land van
de Pri ns.
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BEKENDMAKING LJITSLAG: door Prins Willern
Alexander. De laatste geendigde groep wordt als eerste
-genoernaen krijgt alvast de medailles en een snoepje. De
snoepjes worden steeds groter bij elke gr'oep. De nummer 1
krijgt ook nog de beker terwijl de krans van de hut gehaalt
wordt en op de blokhut komt te hangen.
Dan wordt het Olympisch Vuur gedooFt.
Later op de avond krijgen ze ook nog bitterballen.

~R.IAI EN. T.t=iT DONDERDAG:

taFelpapier
stopwatch 3*
meetlint 2*
k Lap p e r-p i e t.o o L
baksteen kc, (
·Frisbee
pionierhout
4 plattegronden
beker
medailles

Exr.r-e, keuken: snoepjes
"champangne"
bitterballen
Frituurpan.
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8.00 uur: Opstaan.

8.30 uur: Eten .•lunchpakket maken en corveen ~) -~-"\,v'
0-v(~0.1~ uur: Afscheid nemen van de overvliegers;

Zeker zijn: Ro~Sw., RoeI Sm., Judith, 1'1aaikev.
Degene die mogen kiezen zijn: Pe~a, Guido, Mark,

Ester. Geert-Jan. Jochem. Dries.

0., Koen.
"""""Maaike D.•

Dit doen we met kleine spellet~ies zoeLe,
* koek eten als 6 gegooid is.
:I: snoepje pik
:I: koekhappen
:I: Geblinddoekt opsminken.

(A.iC ~"-é' {DL~
'ot-{ l L rn t (

Daarna worden de spullen zover mogel i.jk opgeruimt en
ingepakt.

~1.30 uur: Op de fiets naar de kaasmakerij:
Kaasmakerij " de hooiberg"
Bredasebaan 23 Bladel
Tel: 04877-1201

Kosten: f 30.--

We gaan er op de fiets heen onderweg gaan we pick-nicken.
Bij aankomst krijgen we iets te drinken. Hierna krijgen ze
een diaserie en mogen ze vragen stellen.
Hierna gaan we kijken hoe de kaas, karnemelk enz. gemaakt
wordt en wordt er een uitleg over gegeven. Is dit alles
afgewerkt dan gaan we naar de \Jinkel om nog wat
verschi llende kaassoorten "te proeven.
Dan fietsen we terug naar het kampadres.

17.30 uur: Eten en corvee

1~.00 uur: Evt. nog verder opruimen en dan het
speel parcours voor de ouderavond uit.z et t en. van zeskamp,
atletiekmorgen en evt. levend toneel.



MENt J.L..LISI=

Zater:..Q~
Kalfsoep
Ma~caroni
Yoghurt met ranja

Zondag :_
Gekookte aardappelen. sperziebonen, varkenslapje en
appelmoes.
Vanillevla

tlé!.smdag:
Chamionnensoep
Bloemkool met sausje, gehakt en aal~dappelpuree
Yoghurt met vruchtjes.

Dinsdag:
l.Jor·telstampmet spek
Vlaflip

Woensdag:
Primitief koken van zelf gekochte spullen.

Donderdag:
's Middags worden er tosti's gemaakt.
's Avonds eten we eerst tomatensoep met brood.
Bij het feest is er een koud buffet:

Aardappelen
Doperwten
Appel

Prei
Worteltjes
Mayo.

Er bij op tafel wordt gezet:
Ananas Tomaten
Komkommer Gekookte e i er-on,

Er staan twee pannen met ranja klaar met een pollepel erin.

YrLjdag:_
Lunchpakketen voor tijdens fietstocht.
Friet met kroket.




