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Dokter:
Pop:040-2041620
Schoone:040-2012531
Vrijdag 17.00 uur tlm maandag8.00 uur Dokterspost -7 tel: 0900-1232020

Tandarts:
Spoedgevallen:0900-2041177

Politie:
0900-8844

Zwembad De wedert:
040-2083555
inlichtingen openingstijden: 040-2083533

Friettent Den Herd:
040-2075504

Verloskundige:
(Grapje.)

Voor diegene die het even niet meer aankunnen!?



Het verhaal
Draait erom dat wij nu de blokhut mogen hebben als grot. Maar er is ook een andere stam die
nu in het bos woont die graag in onze grot wil. Nu hebben ze ons uitgedaagd om tegen hen te
strijden. En omdat er niet te veel gewonden mogen vallen zullen er spelen worden
georganiseerd bij de grot. Wij moeten nu de blokhut goed verdedigen wat deze stam wil erg
graag de blokhut hebben. Ze staan erom bekend om s'nachts langs te komen om ., ....
Wij zullen dus goed moeten trainen in alle dingen die holbewoners doen als we willen winnen
van de andere stam. Een goed strijdlied doet wonderen en angstaanjagende totems zijn ook
prima.



Zomerkamp 2003 Steen-/oertijd

Voor het kamp worden alle ouders ingelicht over het thema. Het is de bedoeling dat elke ouder een set kleren
meegeeft voor hun kind in oertijd stijl. Het is de bedoeling dat deze kleren allemaal in ons bezit zijn voordat we
zaterdag vertrekken en dus niet op zaterdagmiddag.

Zaterdag: Verzamelen envertrek om 13:00 vanaf het kerkplein in Riethoven.
(Hanneke) Op de fiets via de bossen naar de blokhut, onderweg komen we steeds bordjes tegen met jaartallen enz.
(Yvon) In het bos staat ergens een teut waar alle kleren, die de ouders hebben afgegeven, van de kinderen liggen.

De kinderen moeten door de tent en kunnen zich daar snel omkleden en toetreden tot de oertijd.

Ais we bij de blokhut aan zijn gekomen wordt het kampverhaal uitgelegd. (Koen)
Vervolgens gaan we een omheining rond de blokhut bouwen, daarna spullen uitpakken

Na het eten doen we nog een bosspel.

Zondag: S'ochtends gaan we dingen maken om de "grot"mee aan te kleden.: Schilderingen,
___(Roei) S' middags hutten bouwen (landbouwplastic). In de beste hut mag geslapen worden

~Bram) S'avonds een thema spel

Maandag
(Yvon)
(Koen)

s' ochtends gaan we wapens maken en kleding kralen of een totem enz. De leiding probeert dan een
oven te maken.
S'middags gaan we in onze oven brood bakkennOf anders aan een stok boven het vuur.
We gaan daarna een ingrediënten verzamel/smokkelspel doen.
S'avonds doen we spelletjes rond de blokhut

Dinsdag Uitstapje naar het prehistorisch dorp in Eindhoven.
(Alle) S'avonds doen we een sluipspel.

Woensdag: s'ochtends smeren we lunchpakketten en dan op weg naar het vlotvaren
(Koen) s'middags vlotvaren op de keersop (oude schoenen niet vergeten)
(Roel) s'avonds gaan we BBQ-en. Daarna bedenken we een plan om te winnen van de andere stam zodat we in

de blokhut kunnen blijven.

Donderdag: s'ochtends gaan we potten bakken
,-.!Banneke) S'middags gaan we de spellen klaar zetten om s'avonds te kunnen overwinnen. Er moet natuurlijk ook

.Bram) flink geoefend worden.
S'avonds komt de andere stam en moet er gestreden worden om de blokhut. Laten wij het ou net op het
randje winnen. Door ons zelfbedachte super trucje.

Vrijdag:
(oké Roei)
(omdat jij het bent)

Zwemmen
Om 20:00 kunnen de ouders hun kroost weer op komen halen. Zal ik een flauw grapje
maken? Oké vooruit dan maar. Ais de ouders hun kroost op komen halen zullen ze wel een
schepnetje mee moeten nemen. Hahahahaha die was weer leuk nou!!



Zaterdag:
)( Lunch (alleen voor de leiding)
)( Macaroni

Zondag:
x Ontbijt
x Lunch
)( Aardappelen, worst, boontjes, vanillevla

Maandag:
)( ontbijt
)( Lunch
x Soep (verzamelde ingrediënten van de kinderen), aardappelen, gehaktbal,

erwten en worteltjes, yoghurt met vruchtjes

Dinsdag:
)( Ontbijt (lunchpakketjes maken)
x Nasi en ei, chocolade vla met slagroom

Woensdag:
)( Ontbijt
)( Lunch
x BBQ (frikandel, spek, worst of hamburger, sla, wortel, komkommerenz.)

Donderdag:
Je Ontbijt
X. Lunch
J( Aardappelen, speklapje, boontjes (of iets anders), ijs en ranja

Vrijdag:
X Ontbijt
X Lunch
X friet met appelmoes, bananen als toetje.
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Niet te vergeten:

Wat: Wie:

o Ledenlijst
o Belangrijke telefoonnumers
o Karton regelen bij Pim
o Insignes navragen bij J ozé
o Uitstapje regelen
o Verzekering regelen
o Container + spoelwater
o Leer
o Jutte
o Fietsbanden
o Sl::af
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Wat te knutselen:
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o Corvee schijf K~ .
o Afdak boven open haard Y..!l.QY.L .
o Kamplied .Y.\I.Q.n ...~.l!{.
o Piramiden schi1deren (steenkleur, mammoet) a;E0.:~ .
o Voorbeelden makenvan knutsel werkjes .
o Gbssecx1=1e..~. . .

o Muurschilderingen
o Stalagmieten & tieten (plafond)
o Lakens regelen en verven (palen)
o Grot benamingen
o Poort pionieren
o~

...~.~~ .

o Afscheids kado (leer spannen)

o
o
o
o



Zqterqqg 23 auqustus 2003

09.00 uur Leidinq verzamelen op de blokhut, aankleden van de blokhut de.

12.30 uur Leiqing verzamelen op het kerkplein.

13.00 uur Ontvanqst kinderen. spullen inladen, groeps foto rnaken en dan is het hullen
qeblazen (élF.;cheiqouders).

13.30 uur: Vertrek (we fietsen gezélmenlijk naar de plaats van bestemming). Tijdens de
route komen we bordjes tegen met [aartallen er op, we gélélnsteeds verder
terug in de tijq (2003/1900/1000 v. Chr./ 5000 v. Chr./ 25.000 v.
Chr./ 100.000 v. Chr./ 500.000 v Chr). Achter de blokhut bij de oude
kampvuur cirkel, gélélnde kinderen om de beurt de tent in en komen er als
oermens aan de andere karrt weer uit.

15.30 uur Tussen de oude kampvuur cirkel en de blokhut ligt de brief met het gehele
verhaal de kinderen gélélnnu een plan bedenken en een omheining rnaken
van takken en boomstarnmen voor de blokhut. Niet vergeten de klok te
verzetten.

17.00 uur Eten en corvee (na het corvee spullen uitpakken)

19.00 uur Mammoet competitie



20.00 uur Bosspel: De kinderen worden verdeeld in 4 gtoepjes, elk groepje heeft zijn
eigen bos (zie tekening). De bedoeling is 4at de kinderen blokjes bij elkaar
weghalen ze mogen zelF kiezen naar welk groepje (bos) ze gaan, in het bos
zit ook bij elk groepje één lei4ing daar worden de blokjes verzameld. In het
midden van de 4 bossen zit één leidinq hij houdt de stand bij, de stand
wordt doorqeqeven 400r de leiding in het bos middels walkte talkies.

21.30 uur Flessen vul spel en trerbal.

22.00 uur Kampvuur (liedjes zingen)

23.00 uur Naar bed

Werkzaamheden en Benodigheden:

Aankleding blokhut Muurschildertnqen, grot benarninq, palen met lakens bekleden, plat
dak maken boven openhaard enz.

Kerkplein: Aanhanger regelen, briefje voor ouders (Yvon), Foto toestel en banden plak set.

Fietstocht: Bordjes met jaartallen (Yvon & Hannekel.tent opzetten (met daarin de
verkleed kleren), brieFmaken (Hanneke). pionier palen apart leggen voor de poort.

Eten: Vrij4ag boodschappen doen voor de lunch en avond eten en overige voor zaterdaq.

Mammoet competitie: Piramlde beschilderen en naam kaartjes maken.

Bosspel: Walkie Talkie's reqelen, blokjes meenemen en standenkaart maken voor de post.

Flessen vul spel I treFbal: 2 plastic flessen meenemen en een oF twee ballen.



Mqqnqqg 25 auqustus 2003

08.00 uur opstaan, ontbijten en corvee.

09.30 uur Wapens/ sieraden maken: Pijl en Boog, blaaspijp, ketting, armband, Kleqing,
buidel tasje enz. enz. (zie voorbeelden uit bibliotheek boeken).
Rond 11.00 UUI' gaat qe leidinq brooddeeq maken (in bijzijn van de
kinderen) en het VUUl' aanmaken.

12.00 UUl' De kinderen gaan allemaal een lange dikke stok zoeken, daarna gaan we qe
brooddeeq om de stok wikkelen en deze boven het vuur laten gaten
aansluitend is het eten en corvee (buiten opruimen).

13.30 uur. Bosspel: In het bos zitten verschillende posten, de kinderen zijn verdeeld in
gtoepjes pet qroep]e ktijgen ze ieder de kaart mee van het qebied waal'ze
moeten zoeken naar de posten. De kinderen moeten proberen zoveel
mogelijk inqredrënten te verzamelen (deze ingrediënten ktijgen de kinderen
op de post). Het kan qoed zijn qat el' op een post 2 inqrediënten liggen
maat de kinderen moeten de volqorde aanhouden die op hun kaartje staan
(dus bijvoorbeeld eerst een wortel dan bouillon blokje enz.),

16.00 uur ~ Het spel gaat hetzelfqe als TVtikkertje alleen gaat het nu iets anders.
voordat de tikket el' aan komt moet je gebukt gaan staan qan mag de tikket
jou niet meet tikken zelf mag je dan ook niet meet bewegen pas wanneer je
vetlost wordt doormiddel van een bok sprong mag je weet rond rennen.
Naderhand kunnen we nog een kleqing estafette houden.

17.30 uur Eten en corvee



18.45 uur

19.15 uur

Mammoet competitie (tijdens de mammoet competitie legt iedere leiqing
zijn eigen post klaar)

Spelletjes rond de blokhut:

~~ Groot Bilj<lrt:De banken l<lngsde blokhut zetten we schijn op de qrond
in een vierkant or achthoek, in het midden ligt een bal men moet ' l
proberen om met pionier palen tegen de bal te duwen en zo bij de éK.A.
teqenstander tegen de bank aan te quwen om de beurt stoten. ~ .

~~ Blinddoek eieren gevecht: Er hangt tussen twee bomen een touw met in
het midden een touwtje met een ei eraan. de kinderen worden
geblinqqoekt en vastqemaakt aan fletsb<lnqen die ook weer vast zitten
aan een boom. Nu moeten de kinderen zo snel mogelijk de eieren kapot
sl<lanom de beurt (qit g<l<ltom tijq). \-kv~~e..ke..

~, Fietsband trekken: De kinderen moeten proberen om zo snel mogelijk
water naar de andere kant van het zeil over te brengen, het zeil zit vol
qesrneerd met gl"Oenezeep en de kinderen zitten vast aan flets banden
dle ook weer vast zit aan een boom. blCAN""-"\

~~ Helmenrace. Op de bouw helmen zitten dienbladen vast qemaakt op de
dienbladen staan bekertjes met water nu moeten de kinderen zo snel
mogelijk het parcours <lRopen(qit g<latop tijq). llceJ

~~ Trek je maatje omhoog en Ruit: Bijqit spel moet de groep een kind zo
snel mogelijk omhoog hekken door aan het touw te trekken qat over
een pionierpaal hangt in de boom, wanneer het kind boven is moet er
geRoten worden, k CRJv--

~) Rustpost. R'lnj<len sp<lghetti knopen. \ VOf\...



21.30 uur Quiz: Doormiddel van opdrachten die de leicling moeten uitvoeren kunnen
de kinderen kiezen wie er gqat winnen, verschillende opdrachten. beschuit
fluiten, omhels de boom, parcour op handen en voeten, langste onder
water, snoep happen uit water, koekhappen, boomstam werpen, pijl en boog
schieten, eieren overqooien.kledinqestatette. geblinclcloekt rode neus
schilderen, kruiwaqen race, snel mogelijk vuur maken, waterballon
overgooien, iets eten (met vies eng verhaal el' omheen) en meezingen met
en lieclje,ook bij dit spel worden de kinderen in qroepjes verdeeld.

22.30 uur Kampvuur

23.00 uur Naar bed

Wetkzaamheden en Benodigheden:

Wapens en sieraden. Voorbeelden maken, flexibele stokken (wilgen tenen) zoeken en
verzamelen voor de bogen te kunnen maken, touw voor de bogen en stevige stokken
voor de pijlen. Blaaspijpmaken doormiddel van polygoon stokken wanneet drt niet lukt
gewoon PVC buisje en deze met jutte bekleden. Ketting en armband met zel(hatdende
klei. schelpen en van die pasta dingen dte ze daarna kunnen schilderen (vetf), klecling
doormiddel van stoffen. leet en jutte en buidel tqsjes met naald en dtaad en stor.

Btooddeeg en gtote stokken (kinderen zelf zoeken) misschien voorbeeld stok!

Bosspel: Kopie landkaart en inqredlenten (wortel, prei. uien.zoet, peper, mqggie blokje,
bloemkool.nquur vermicelli enz.)

~ verkleedkledlnq (voor de klecling estqfette)

Spelletjes tond de blokhut: (1) banken, bal en 2 pion iet palen, (2) Eieren, touw,
fietsbanclen, theedoek en een zachte knuppel (3) Zeil, groene zeep, fietsbanclen, 2 emmers
en sponzen (4) Helmen, dienbladen en plastic bekers (moet nog bevestlqd worden aan
elkaar (5) Ptonierpaal, stevig touw, touwtje met fluit (6) Ranja en spaghetti.

Quiz: Beschuit.ontbqtkoek, eieren, ballonen.liedjes bij de hand houden.



Woensdag

8:30 Opstaan en ontbijten
We maken nu ook meteen lunchpakketten voor s'middags.

9:30 Uitleg over de tocht. Het is altijd belangrijk om te kunnen overleven. Tijdens de tocht
zijn er dan ook verschillende posten waar je iets kunt verdienen wat je laten nodig zult
hebben. (lucifers, Beschuitje, stuk papier).

10:00 De groep wordt verdeeld in drieën en de groepjes vertrekken om het kwartier. Iedereen
moet zijn oude schoenen aandoen of in ieder geval meenemen. (Koen en Roel, blijven
bij de blokhut om na het laatste groepje de spullen voor het vlotvaren weg te kunnen
brengen).
Post 1: Oefenen op lasso-werpen. (Ringllasso gooien om een paaltje) (lucifers)
Post 2: Dieren jagen (behendigheidsparcours door het bos). (beschuitje)
Post 3: Een zin in spijkerschrift in het zand schrijven, ieder kind een woord. (papier)

12:00 Alle groepjes zijn aangekomen bij het vlotvaren. En we gaan beginnen met het
bouwen van de vlotten. Het is de bedoening om de dingen die je op de posten hebt
gekregen droog naar het eindpunt te vervoeren met de vlotten.

15:30' Iedereen is aangekomen bij het eindpunt en
de vlotten moeten weer uit elkaar gehaald
worden. Nu gaan we ook kijken wie er de
meeste dingen droog gehouden heeft. De winnaar mag als eerste een oer-lekker
snoepje pakken.

13:00 Lunchen

13:30 De vlotten gaan te water!' Het eindpunt is
voor de brug bij de ouders van Huub.

16:15 We zijn weer terug op de blokhut en gaan beginnen met de voorbereidingen voor de
.....---.., BBQ. Tafelvuur pionieren, groente schoon maken enz.

17:30 BBQ-en

19:00 Als alles weer is opgeruimd gaan we OEGA-BOEGA-BAM-BAM spelen (piramide
competitie)

19:30 We gaan in de kampvuurcircel zitten en samen bedenken hoe we morgen de andere
stam kunnen verslaan. (ei in een melkfles krijgen zonder dat het breekt)

20:30 Voor de echte durfals gaan we nu nacht verstoppertje doen. Eens kijken wie er nu nog
zo een grote mond heeft.! !

of morsecode met zaklampen
of iedereen doet een toneelstukje voorbereiden



ofwe gaan lekker vroeg naar bed?
of zoek de wekker in het donker
Of:

Beeldhouwer
• Spelduur: 10 minuten
• Leeftijd: WEK'ers (7-11), Scouts (11-15), Overig
• Opstelling: vrije opstelling
• Aantal spelers: 8 - 16 - 32 - 64
• Materiaal: geen
• Bron:
• Gemaakt op: 24 november 2002, laatste wijziging: 4 januari 2003

Eén speler is een beeldhouwer en krijgt de opdracht om van een groepje andere spelers een
kunstwerk te maken. Het kunstwerk stelt een actie voor, b.v. een groep mensen die aan
het wachten is op de trein, of een groep voetballers. De overige spelers moeten raden
om welke actie het gaat. De speler die het goed heeft, mag de volgende ronde
beeldhouwer zijn.

Drie stappen
Een geblindoekte speler probeert de andere spelers die niet geblindoekt zijn en na een teken
van de spelleider hun plaats niet mogen verlaten, te tikken. De spelers hebben echter het recht
in totaal drie passen te doen om aan het gevaar te ontkomen. Zij mogen zich bukken, maar
niet op de grond gaan liggen en de grond niet met hun handen aanraken.
Zijn er veel deelnemers dan kunnen er in plaats van één meerdere geblindoekte spelers
meedoen.

Wie haalt de bal in spel
Verdeel de spelers in twee gelijke groepen. Laat de groepen om en om in een kring gaan
staan. Elke speler staat nu tussen twee spelers van de andere groep in. Er zijn twee ballen: één
bij persoon A en een bij persoon B die naast persoon A staat. Als de spelleider het startsignaal

. geeft, gooit A de bal naar een B de bal naar D, C naar E, D naar F, enz. (De spelers gooien
dus steeds naar de dichtstbijzijnde speler van hun eigen groep ...) Wie heeft wie het eerst
ingehaald?

Ratten en raven
Op 3 meter afstand van elkaar staan. 2 rijen spelers, de ratten en de raven. De spelleider vertelt
een verhaal. Noemt hij/zij daarbij de ratten, dan proberen de raven de ratten te tikken voordat
zij de achterlijn van het veld bereikt hebben. Dit geldt ook andersom. Is een rat of een raaf
getikt dan mag deze niet langer meedoen.
Om het wat minder voorspelbaar te maken en om een wat langer verhaal te kunnen vertellen,
kunnen de ratten ook knaagdieren en de raven vogels genoemd worden.
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• A[çlü~f
Kippen 1S.I
• WslU~.~_~lkip2
Hoe zit het dier
biologisch in elkaar
en hoe gedraagt het
zich.
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Beschrijving van de
verschillende
systemen.

• SQortenki[212c;;n
Voorde

Proefjes met een ei
Ei -inspectie: schouwen ...
vleugels zijn al duidelijk zichtbaar. Na
tien dagen heeft het kuik~n al veren.
Het zit dan nog vast aan de dooier,
waar het eten uit haalt. Een paar dagen
voordat een kuiken uit een ei komt, kun
je het al horen piepen. Na drie weken is
het kuiken klaar om gebo-
ren te worden. Het 'uitbreken' duurt één
dag.

inhoud van het ei bewegen.

Een luchtblazend ei
_ In de kalkschaal van een ei
tienduizend luchtgaatjes (pori
_ Boor met een naald of eipri.
bolle kant van een rauw ei ee
Steek daarin een rietje. Dicht
het rietje de gaten dicht met e
druppels kaarsvet. Leg het ei
glas water en blaas door het r
meeste luchtbelletjes ontsnap
111chlkamer,aan de stompe ka
ei. Daar zitten de meeste pori

De onderwatertest
_ Leg een ei in een kom met 1 liter
water, waarin 100 gram zout is
opgelost. Een vers ei blijft op de bodem
liggen. Hoe ouder het ei, hoe meer de Een zacht eitje ~
stompe kant naar boven gaat staan. De _ Leg een hardgekookt ei een G e-,..
luchtkamer van het ei wordt namelijk een nacht in een kopje azijn. .
groter naarmate het ei ouder wordt. Een(-<2,:y,maak'tde schaal zacht. Je kun ~çt<:: ('
ei van zes weken of ouder gaat zelfs k)C( door de hals van een melkfles c {w.we.......
drijven. zonder het te beschadigen. In c{e {Je :)

wordt de eierschaal weer hare \
Luistervinkje
_ Als je een vers ei zachtjes bij je oor
heen en weer schudt, hoor je niets. Doe
je hetzelfde met een oud ei dan hoor je
de

http://www.blijmeteenei.nl/pages/totaIl09_onderwijs/t09-3y03.html

• Lees verder; 1 2..3. .4. .5.
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~.Archief
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~.H!Jisv~~ting
Beschrijving van de
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Proefjes met een ei

Een ijzersterk ei
• Leg vier eieren op een diep bord,
zodat ze niet weg kunnen rollen. Leg
op de eieren voorzichtig één voor één
boeken. De eieren kunnen ongeveer
tien kilo boeken dragen. Een ei van een
sJmi~vog~l is nog sterker. Dat kan het
gewicht van twee volwassen mensen
dragen. Het ei dankt zijn sterkte aan de
gebogen vorm van de eierschaal.
De holle kant van het ei is veel minder
sterk. Dat is maar goed ook. Het kuiken
zou anders nooit uit het ei kunnen
kruipen.

Een windei
• Laat een rauw ei twee dagen in een
kopje azijn liggen. De kalkschaallost
helemaal op. Een ei zonder schaal
wordt scheet, windei en hanenei
genoemd. Ookjonge hennen leggen
wel eens zo'n ei zonder schaal. Die
eieren zijn onverkoopbaar.

http://www.blijmeteenei.nl/pages/total/09 _onderwijs/t09-3 y04.html

Een eigenwijs ei
• Leg een rauw ei op tafel en draai het
rond. Leg op het draaiende ei even je
vinger om het af te remmen. Na een
moment stil gelegen te hebben begint
het weer te draaien. Dit lukt je alleen
met een rauw ei. Dat komt doordat de
inhoud vloeibaar is. Die draait nog
even door, als je het ei afremt.

Een vierkant ei
• Doe een rauw ei in een kubusje of
doosje dat van tevoren is ingevet met
boter. Zorg dat de dooier niet breekt.
Zet de kubus in een pannetje met heet
water en laat dit staan tot het water is
afgekoeld ('PQ.!;~b~Bm'heet dat). Laat
het ei vervolgens voorzichtig uit het
doosjes glijden: het ei is vierkant, maar
de dooier is rond. Rara, hoe kan dat?

Een verdrukt ei
• Plaats een lege melkfles enkele
minuten in kokend water. Zet een
gepeld, hardge-
• Lees verder: .1 2 J_ ::1 .~
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Proefjes met een ei
Een verdrukt ei ...
kookt (tien minuten) ei op de
flessenhals en laat de fles afkoelen. De
lucht in de fles krimpt door de
afkoeling. Het ei wordt door het
drukverschil in de fles gedrukt. Wil je
hem weer naar buiten krijgen, houd de
fles op zijn kop, zodat het ei in de
flessenhals terechtkomt. Blaas dan flink
lucht in de fles. De samengeperste lucht
duwt het ei door de hals naar buiten .
• Probeer het gepelde hardgekookte ei
ook eens met je vingers door de hals
van de melkfles te duwen. Dat is een
flinke krachttoer. Het ei sluit de fles
luchtdicht af. De samengeperste lucht
in de fles drukt het ei weer naar boven.

Een plof-ei
• Als een ei zeer snel wordt
opgewarmd of afgekoeld kan het
ontploffen. Daarom mag je eieren ook
niet in de magnetron 'koken'. Door de
snelle inwendige opwarming komt de
schaal namelijk onder te grote druk te

http://www.blijmeteenei.nl/pages/total/09_onderwijs/t09-3..-pOS.htm!

staan. Ook een ei dat net is gelegd bij
extreme koude, kan door het grote
verschil in luchtdruk uit elkaar spatten.

••Lees terug: 12J .:j.5
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8.00 uur. Opstaan, eten en corvee.

9.00 uur. We gaan potten bakken. (zie kopie) eerst krijgen kinderen uitleg
over hoe ze de potten moeten maken ~ ringen op elkaar leggen.

11.15uur. Kist veroveren. Het bos is in vieren gedeeld. De groep ook. Iedere
groep heeft zijn eigen kleur en krijgt een lintje om dat hun leven is.
Iedere groep heeft ook een deel van het bos wat hun terrein is.
In het bos is ergens een loodzware kist verstopt. Het is de
bedoeling dat de kist in je eigen bosdeel terechtkomt te liggen.
Want wanneer het eindsignaal klinkt en de kist ligt in jouw deel heb
je gewonnen.De kist magdus van hot naar haar versleept worden.
Maar je magelkaar ook aftikken en het leven afpakken. Ieder leven
is een punt. Als je getikt bent moet je meteen een nieuw leven gaan
halen. Ook al heb je de kist vast. Deze moet je dan los laten.

13.00 uur. Lunchen.

14.00 uur. Spelen klaar zetten voor vanavond.En natuurlijk gaanwe ook
meteen oefenen. 'Ne moeten namelijk spelen hebben waar we goed
in zijn want we moeten wel winnen! Anders moeten we uit de blokhut.
- Gewichtheffen; over een stevige tak word een touw gehangen.

Aan de ene kant van het touw hangt een emmer met daarin
gewichten. (stenen). Wie kan er in twee minuten de emmer het
meest omhoog trekken?
Chinezen; je krijgt twee latten of stokken in je hand. Tussen
deze twee stokken moet je een balletje houden. Dit balletje
moet je aan de overkant in een emmer krijgen. (zie plaatje.)

.,e ,.......Ei
Tangram puzzel maken. Dit moet zo snel m~ gebeuren.
Paaldraaien. Je moet 10 rondjes draaien. Wie is er als eerste
terug?

Wie van de kinderen is per onderdeel het beste? Als diegene ook
durft mag hij of zij dit onderdeel vanavond tegen de andere stam
uitvoeren namensde esta's.



16.00 uur. Er zijn twee vakken en twee groepen kinderen. Het is de bedoeling
om zoveel mogelijk kinderen uit het andere vak af te tikken. Er is
alleen 1 probleem. Je mag alleen maar tikken als je grot, grot, grot
blijft roepen. Je mag niet tussendoor ademhalen! Doe je dit toch
dan ben je af.

16.30 uur. Kom uit je grot! (7 Britisch buldog).

17.00 uur. In de sloot uit de sloot.

17.15.uur. Dorp, rivier, gevaar.

17.30 uur. Eten en corveeën.

18.45 uur. Mammoet competitie .

........ uur. Balletje stamp in de bossen. We weten hier niet precies van hoelang
we dit kunnen spelen. Vle moeten namelijk wachten totdat de
andere stam helemaal klaar is met omkleden. (eventueel bellen)

20.15 uur/ 21.15 voor andere stam. Stammen strijd om de blokhut. Om het
spannend te houden willen we het zo regelen dat het eerst gelijk
spel wordt. We hebben namelijk 4 spelen. Om toch een winnaar aan
te kunnen wijzen moeten we een beslissend spel hebben. We hebben
het idee om een truc te spelen met een ei. ( zie papieren achter in
kampmap.) Doordat wij als esta's heel slim zijn winnen wij de
stammenstrijd.

21.15 uur. Feest vieren! Kinderen vuurtje laten stoken. 7 stokjes zoeken enz.

22.00 uur. Kampvuur. We maken van alle kleine vuurtjes 1 groot vuur.
Natuurlijk lusten we wel wat lekkers. Spekjes, banaan met
chocolade, enz.

23.00 uur. Na alle spanningen van vandaag zullen de kinderen wel lekker slapen.
De kinderen die overvliegen mogen wat langer op blijven.



~8 Kunst en handvaardigheid
./

!fII.J STEEN WAS HET EERSTE MATERIAAL

waarmee onze voorouders, al zo'n twee miljoen jaar
geleden, dingen vervaardigden. De eerste uit hout
gesneden werktuigen die we kennen, zijn een speer uit
Engeland - daterend uit ongeveer 300.000 v.Chr. - en
een knuppel uit Kenia van omstreeks 200.000 v.Chr.

~ TEGEN HET EINDE van de laatste ijstijd,
begonnen jagers in Zuid-Europa been en ivoor te
gebruiken. Het ging meestal om werktuigen en wapens,
zoals priemen, spatels en harpoenen. Maar ze maakten

~. ook ivoren vrouwenfiguurtjes, die vaak dik waren en
overdreven lichaamsvorrnen hadden. Deze staan bekend
alsVenusfiguurtjes, omdat men denkt dat ze de
moedergodin voorstellen. Been en ivoor werd ook
gebruikt voor het maken van dierenbeeldjes.

~ NEOLITHISCHE BOEREN zetten de traditie van
de houtsnijkunst voort door sikkels met dierenkoppen
te maken. Ze sneden ook alledaagse voorwerpen uit
been, zoals vishaakjes, naalden, kammen en hangertjes.

~ MAAK ZELF EEN AARDEWERK POT

De eerste vaten van aardewerk maakte
homp klei tussen duim en vingers te
zaam vorm te geven. Kort daarna begon
sterkere potten te maken. De wanden
bouwd door een strook klei als een spiraal
waarna men de zijkanten gladstreek. Eerst
men de potten nog kort in de
oven of een vuurtje te
bakken, maar in Iran
verschenen al voor 6000
v.Chr de eerste
potten bakkersovens.

2 Leg nu nog een rol
spiraaisgewijs vanaf de bodem. Strijk de
buitenkant glad, zodat de rollen in elkaar
overlopen. Herhaal dit om je pot op te
bouwen. Maak met het mesje een
patroon langs de bovenkant.

Je hebt nodig: zelfhardende klei, plastic
mesje of spatel

1 Maak lange rollen van de klei. Leg
deze in een spiraalvorm voor de bodem.



Wat maakten ze?

versierden pottenbakkers hun
Hll'''''~- manieren. Ze maakten
, de rand van een schelp, de punt van

rouw of hun vingertoppen in de
reVii"-,, •..n klei te drukken. Ze maakten

een benen punt of vuursteenmes, of
kam over de klei om een geribbeld

•• Voetheelden van de
karakteristieke patronen op
neolithisch aardewerk uit
Noord-China.

rode klei --------'J

met rood of zwart, een heleboel
iatJror.tenop hun potten. Anderen

om de potten waterdicht te
neolithische vindplaats bij Banpo, in
, (zie pagina 17), zijn

stukken aardewerk
Bij de nederzetting
steenovens aangetroffen.
van de schalen en

Z Iva rte verf

versiert haar ongebakken
stokje.

voor aardewerken bakken. Maar
rotten, kunnen we

ucr uarcn of ze veel werden gebruikt.
maakte men
in Turkije

rechthoekige
en ook van

Rond deze tijd



Het verhaal
Draait erom dat wij nu de blokhut mogen hebben als grot. Maar er is ook een andere stam die
nu in het bos woont die graag in onze grot wil. Nu hebben ze ons uitgedaagd om tegen hen te
strijden. En omdat er niet te veel gewonden mogen vallen zullen er spelen worden
georganiseerd bij de grot. Wij moeten nu de blokhut goed verdedigen wat deze stam wil erg
graag de blokhut hebben. Ze staan erom bekend om s'nachts langs te komen om .
Wij zullen dus goed moeten trainen in alle dingen die holbewoners doen als we willen winnen
van de andere stam. Een goed strijdlied doet wonderen en angstaanjagende totems zijn ook
pnma.
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