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Kampkrant 2019 achter ’t Heezerbosch 

 

Elk kind heeft een keer in de kampkrant moeten schrijven en voor je zie je het 
resultaat. Wat er in staat is letterlijk door de schrijver/schrijfster zo geschreven, de 
leiding heeft er alleen een geheel van gemaakt. Verder hebben de kinderen tijdens de 
hike een tochtverslag moeten schrijven, helaas zijn deze niet compleet (of in 
sommige gevallen helemaal niet) bij de leiding aangekomen. In de stukjes is er niet 
gecensureerd en er zijn geen schrijffouten uit gehaald. 

Ook de leiding heeft regelmatig een stukje geschreven, zodat er ook te lezen is hoe 
de leiding het kamp heeft ervaren. Ik hoop dat het voor ouders/familie en/of 
vrienden een leuk geheel is geworden om te zien hoe ons kamp is geweest en dat het 
voor de scouts zelf (en natuurlijk ook voor de leiding) een leuke herinnering is. Altijd 
leuk om over een aantal jaar weer eens terug te zien.  

Veel leesplezier!!! Groetjes van de leiding 
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HET MOOISTE BOEK Van Abels Robbert en Jens 

DAG1 

WEBEGONNEN EN WE LIEPEN METEEN VERKEERDE  

GOEDGEDAAN! 

LATERLIEPEN WE GOED 

TOEN MaaKTE WE LIEDJES ME de YEET ZO HET WAS HEEL GEZELLIG 

TOENVERLOREN DWE DE KAARRT HIJ ZAT GEWOON IN MIJN TAS 

JENS WAS heel dom  

WE KWAMEN AAN BIJ POST 2 MAAR DAAR WAS GEEN ETEN HET LEEK WEL AFVUL 

WE LIEPEN VERDER EN WE INGEN DOOR WESTERHOVEN stad en dommelen 

Kent ook na vandaag in nog niemand ze waren aan het zwetsen dad dommelen veel 
in (onleesbaar) 

Maar da was niet 0 

Robbert 

 

 

 

DAG 2 Abel 

TOEN WE WAKKER WeRDEN waren we al moe van het loepen. En toen, ja dat heb je 
goed geraden, gingen we inderdaad lopen. Toen we bij post 1 aankwamen waren we 
de kaarthometer kwijt, die we nodig hadden. Uiteindelijk zat die gewoon in jens zijn 
tas, Voordat we wisten dat we compleet verkeerd liepen kwamen we een winkel 
tegen en hadden we lekker koude lange dingen gesabbelt (en chips). Pas toen we in 
leerde aankwame merkten dat we verkeerd liepen. 

2 uur later kwamen we bij de brug, Abel ging dood, Robbert was al dood en jens van 
Jens. 
 
Toen konden we eten en slapen, wat we thuis ook elke dag alleen doen. 
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Dag 3 Jens 

HET WAS RUSTIG  
TOEN KWAM ONS 
MAM WE CINGEN 
NAAREEN KASTEEL 
VAN HENDRICK 
DAT WAS GRAPPIG 
TOEN GINGEN  
WE KOKEN EN Poker 
en 
NA HET ETEN 
KLOM JORAN IN een 
Boom…….. dit is nu 

 

 

Dag 4 Robbert 
 

We werden wakker en gingen eten daarne gingen we land rovertjes doen  
Robbert en abel en jan deden mee  

Robbert en abel deden niks maar war was die pollepel hij was zijn schoenen aan het 
aantrekken  

Middageten olah biuen olah 
het werd avond robbert en abel gingen salade marue maken OLE 
was lekker ben je trots mama ik eet groeten 
We gingen klimmel Robbert was zo goed dat hij de eerste keer nog niet eens stond en 
al wbel abel klauterde als een raket naar bove jan deed praten we maar niet over 
Robbert heeft 5x top gehaald 3x gehuild 
Toen gingen we in de spelo het mensen 
kleine rondje iedereen het zat vast tijn ging er voor de lekkerheid niet in. We gingen 
terug en liedjes zingen einde.  
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Dag 5 
EERST Deden We een leuk puzzel -> pelletje. Jan was daar niet zo goed in. 
Toen Maakten we een ## schommel, waar jan ook niet zo goed in was. 
Daarna moesten we een half uur fietsen naar het pre/historisch drops, dat was heel 
waar het heel leuk was. Robbert deed een zit-kitchen show maken en brak wat eieren 
die hij niet moest breken.(er waren toch geen camera’s) toen gingen we weer terug 
naar Auschwitz kamp en was het saai. 
 
Abel 

Dag 6 
WE WERDEN WAKKERENBEGONNEN TEZINGEN. 
JORAN VOND Dat HEEL LEUK. WE GINGEN ETEN DAARNA DEDEN WE DE ON TE 
ROENNING 
VIEZE VLA ETEN SOKWORSTEL HUNGERGAMES REUSACHTIG TWISTER 
 
TOEN ATEN WE TAART!! 
 
WE GINGEN ZWEMMEN EN HET WATER WAS KOUD MAAR WEL CHILL in de avond 
deden we spellen zoals weer wolven en gingen we slapen heyyyyy!! 

(auteur onbekend) 
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Chris sjors jan koen 

 

We begonnen goed met een coole foto, we begonne met de hike we waaren in 
Valkenswaard en toen liepen we naar westerhoven 

 

Hans, Grietje, Jeroen en kees werden Bij De Kerk gedropt omdat Hun OUDERS te 
weinig geld HADDEN. 

Bij de kerk Kregen Ze een kaart om Bij het eten te komen. 

De kinderen liepen en liepen  
Toen Belde papa koen ze Hij zei: “zegt kinder jullie lopen heel erg om jullie moeten in 
westerhoven zijn 
na 2 uur waren ze op de goede plek maar ze waren wel de post overgeslagen 
mama tinde vondt dat niet leuk du 
ze moesten nog verder lopen  
na uren lopen kwamen ze bij het pannekoeken huis. Ze dachten Ja! We krijgen lekker 
eten maar dat was niet zo ze moesten nog eve 
Na een tijdje Zagen ze oome Willem en mama tine Ze brachten de kinderen naar de 
kamf plek waar ze moesten slapen in tenten ze zijn bang nat zeniet thuis komen 
gellukig heeft hans de Denne appels op de WEG gelegd. 
 
Dag 2 
BRint 
“Brilletje Brilletje Aan het gezicht”Zei tine toen ze Wie is het mooiste van het kamp” 
zei tine De bril antwoorde terug “Dat is hanneke”Tine werdt zo boos dat ze willem op 
hanneke afstuurde om te doden maar dat deed hij wel niet dus ging tine zelf maar 
hanneke toe, tine dag dat hanneke oe was en ze “oh hanneke wil je een lekkere 
appel””ja! Zei hanneke “waar wat ze niet wist was dat de appel vergiftigd was alleen 

Ze kwam  in een diepe slaap aleen een kus van koen kan haar helpen. De oudste 
dwerg chris zei we gaan koen zoeken ik weet waar hij is in het leender bos. 
Toen ze daar na een paar uur waren was hij er niet gelukkig zagen ze de knecht van 
koen bart en die zei dat hij langs de Snelweg zat de 3 andere dwergen werden moeer 
maar door de aanmoedeging van christus waren ze er in no time. 
Ze zagen koen zitten toen ze koen vrogen om mee te gaan zei hij ja natuurlijk spring 
maar op mepaard en dan gaan we . toen ze onderweg waren was de dwerg jan 
flauwgevallen door de curryscheet van Koen. 
Toen ze bij de oude kamplokatie waren zag koen hanneke liggen en gaf haar een kus 
ze wert wakker en trouwde later en leefde nog lang en gelukkig 



 

Kampkrant 2019 achter ’t Heezerbosch 
7 

Dag 3 
Er was een princes genaamd tante tissy ze zat opgesloten in een kasteel in een hoog 
torentje er waren al veel “stoere mannen “die haar probeerde te bevrijden. Ridder 
dDré probeerde het met zijn beruchte Dré knoop maar dat lukte niet. De leiding van 
de Scouting maakte groepjes van welk groepje won bepaalde wie tissy ging redden. 
Het groepje van upper duper sterke willem won. Dus ging met zijn scouts naar het 
kasteel eenmaal daar bedacht willem zijn plan om tissy te bevrijden. Hij moest de 
herser van heeze verslaan. Het ging hem goed AF totdat hij in het kasteel was. 
Hij zocht en hij zocht waar hij hoorde tissy niet door de dubele deuren. Na een tijde 
vond hij tissy en bracht hij haar naar het kamp en ze leefde nog lang en gelukkig. 

 

Dag 4 

Koen ruilt 3 jellybeans met chris. Als koen dit vertelt aan hanneke wordt ze super 
boos. 
koen zegt “dat het speciale jelly beans zijn en dat je ze in de grond moet 
stoppen.”Hanneke zei “oke dan maar als we er geen winst uit komt mag je niet meer 
eten”Koen planten de jellybeans en na 1 week was hij al 500m hoog. Koen klom 
omhoog terwijl Bart hem zekerde eenmaal boven moest hij nog door kleine gangetjes 
en moest hij kleine opdrachtjes doen om uiteindlijk bij het meer uit moest komen hij 
moet een vlot maken om aan de overkant te kome. Toen hij daar was was er een 
spranslot waar hij het bananen lied moest gaan zingen achtger de deur was er nog 
een slot om opten te krijgen dat deed hij door de afwas te doen hij vond daar 500 
euro. En bracht het aan hanneke en ze leefde nog lang en gelukkig 
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Dag 5 

We stonde op en gingen eeten. 
Na het eete ging de helft een sterschomel maken en de andere helft een spel doen. 
Toen ginge we midag eete darna ginge we naar het prehestorisdorpje. Je kon er 
allemaal speletjes doen het was heel leuk toen gingen we terug en toen hadden we 
weet ik niet meer wat gedaan dus dit is het einde. 

 

DAG 6 
 
we stonde op en ginge eten jarun en milda ware jarig, na het eten ginge we Britse 
buldog doen. Darna ginge we nar het zwembad er was en speeltuin waar iederen 
was. Er ware ook twee duikplanke de lage duikplank. 
Ik was vergete dat we voor het Britsebuldog ginge afgroenen met sokworstele twister 
en elkaar voere met een lepel in je mond  
om half drie ging de grote duikplank open we bleve tot vier uur daar. Toen ginge we 
naar de alberthijn en moeste we booschape doen 
de lijding zij dat we eten moeste maken en dat we in drie groepjes. 
toen we klar ware zij jens dat koen kremers verliefd was op de kassjer in de winkel  
de groepjes makte brotje knakworst en de andere tosti´s toen ginge we loleleider 
rimboe doen gijs was de zoeker en hij spelde vals toen ginge we werwolfe  
toen deelde joran chips uit toen moeste we slapen 
 
Koen Kremers, Tijn  abel, robert chris en renske. 
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Hike Verslag 2019 
 
Tijn, Joran, Gijs  & Koen : 
 
We waren gestart bij de kerk. Eerst hadden we een strippen tocht die ging goed 
totdat de meiden eraan kwamen. Toen zaten de meiden vals te spelen en toen liepen 
zij voor en wij niet meer. 
Toen waren we weer doorgelopen naar de post. We hadden een beker ranja 
gedronken. Flesjes gevuld en weer doorgelopen naar de volgende post en 
ondertussen vonden we een rot ei en tijn gooide die tegen een bom aan het drupte 
naar beneden toe. 
Toen kwamen we aan bij post 2.  
daar hebben we geluncht en de volgende route uitgetekend. 
toen gingen we lopen en kwamen we het groepje van Christ tegen want die waren 
fout gelpen en liepen naar post 2 toe. 
Wij liepen door en we zagen een kraam met kersen en Joran had kersen gekocht. 
De helft was rot maar de rest was wel lekker. 
We gingen lekker smullen van de kersen en we spuugdenpitjes op elkaar.  
en toen liepen we naar post 4 3 
bij post 4 3 hadden we wat gedroknen en lipen door en vonden daar bal balletjes en 
gingen die uitknijpen en toen schrok tijn van een dode vogel in het hek, toen kwamen 
we de  chris weer tegen en liepen we naar post 4. Daar krgen we een oleatje. Het 
groepje van chris hat het oleatje meteen gevoden. En wij kregen hem maar steeds 
niet gevonden tot dat de leiding ons een tip gaf. Toen hadden we hem meteen en 
toen konde we lopen. En toen kwamen we aan en konde we even rusten en toen tent 
op zetten einde dag 1! 
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Dag 2: 
We begonnen bij de overnachtingsplaats. 
De tocht was een paar honderd meter ingekort. 
Het ging heel sopel. 
We heben allemaal goed onze best gedaan. 
Toen we al een heel tijdje hadden gelopen riep er een man random naar ons en we 
wisten niet dat hij ons riep maar toen kwam hij naar ons toe en vroeg “hebben jullie 
een natuurhut gezien?” 
We zeiden gewoon”nee” 
En hij iep random met ons mee een stukje. 
Daarna kwamen we bij een post aan. 
We kregen een nieuwe tocht en we gingen meteen door. 
We liepen door het  “leenderbos”. 
We gingen even pauzeren. 
we liepen weer door en toen we weer gingen stoppen had gijs in zijn knie gesneden 
dus Joran belde de leiding en Gijs mocht met de leiding mee en Tijn was niet 
helemaal fit meer. 
En we liepen rustig aan door totdat we bij het kamp terein aankwamen. 
Halverwege de tweede dag waren de auto’s van de leiding er maar was de leiding 
weg. 
Dus wij doorlopen was niemand. Weer terug gelopen. En toen was er een ander 
groepje en de rest kwam er ook al aan.  
dus wij moesten al een natuurgebied ingaan.  
Daar moesten we over een indianenbrug heen die voor koen te klein was dus was die 
groter gemaakt was. 
En Joran had heel de tijd een mascotte bij zich. 
na de indianenbrug wisten we de weg niet meer dus gingen we aan mensen vragen 
en die mens ging heel de tijd vragen naar de basisschool van Riethoven. 
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Dag 3: Maandag:  
 
In de tent was Chris schuin gaan liggen met zijn hoofd bij Joran en zijn voeten bij 
koen’s hoofd. 
We werden wakker hebben een beetje gekletst en daarna gingen we aankleden en de 
tent uit om te ontbijten. 
De kampregels werden verteld en we gingen onze tanden poetsen. 
Koen S. en Koen B. gingen een WC bouwen Toen gingen Chris en Koen B. en KoenC. 
Een boom zagen en KoenB. Had een boom omgeduwt. 
We gingen met het hout naar het kampterrein en gingen zagen. 
Het ging niet heel geweldig dus Chris en KoenC. Gingen een nieuwe tak zoeken en 
zagen en dat ging ook niet super en we tilden hem op en sloegen hem tegen een 
boom aan en het lukt en de 2e keer lukte het. 
Chris werd helemaal lijp. 
We liepen ermee terug naar het kamp-terrein en gingen door met zagen wat ook niet 
lukte dus we mochten stoppen 
We gingen chillen. 
Even later gingen we lunchen. 
Weer chillen en we moesten met de fiets naar een kasteel in heeze en dat was wel 
leuk en interessant. 
We gingen weer terug naar de kamplocatie en we gingen chillen en kwamen heel de 
tijd andere scoutinggropen voorbij gefietst. 
Renske kreegt iedere keer als ze “dino”zegt een streepje erbij op haar oude broek van 
Chris. 
We zaten na een tijdje al snel op 27 streepjes en Koen B. zette muziek op en hannke 
had het over een irritant lied van 17 minuten en koen moest die opzetten van Koen C 
en hij deed dat en Renske werd lijp en schreef “verneuker”op Koen C. zijn broek. 
En de middelvingen van iemand die Renske eng vindt. 
We gingen avondeten en afwassen 
Toen ging Joran heel spectaculair de bal uit de boom halen. 
Daarna gingen we een avondspel doen:””Het sluipspel” 
Daarna gingen we in een kringetje zitten en vertelde Abel een spookverhaal over een 
eng wezen die net zo groot is als een muis. 
Daarna vertelde Koen S. een verhaal over de MC kroket die wegliep. 
Toen Gingen we slapen.   
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Dag 4: Dinsdag: 
 
Opstaan en even eten. 
 

En daarna hadden we landverovertje gespeeld. 
Eeerst hadden we een heel groot gebied en daarna andere mensen ook. 
Toen kwam Jeffrey met de palen en tonnen  
En toen gingen we een ontwerp maken voor een vlot. 
Toen we klaar waren liepen we naar het meertje toe. 
En toen we op de locatie waren gingen we een vlot bouwen. 
Toen het vlot klaar was gingen we varen alleen een paar mensen kwamen er te laat 
op na het duwen dus het vlot was te ver weg. 
Een paarmensen lagen te zonne terwijl de rest op het vlot zat. 
Koen S. en Tijn & Joran hadden een modder gevecht. 
Toen gingen een paar mensen omkleden en daarna moest het vlot uit het water dus 
deden paar mensen schoenen weer uit en mee tillen. 
Melinda, Karlijn & Ilse gingen een douche bouwen. 
Andere mensen gingen vlot af breken. 
Daarna moesten Chris & KoenC. de balken mee vastmaken op de aanhanger en toen 
liepen ook zij terug naar het kampterrein. 
Toen we terug waren konden we even uitrusten. 
En eten koken en eten. 
Daarna gingen we naar Eindhoven naar een klimcentrum. 
KoenC. en Renske hadden vanwege hoogtevrees toch gewoon tot het bovenste 
geklomme. 

Het was leuk. Jozam was met de anderen door de speelruimte gegaan. 
Daar was een tunnel en een ballen bak. Toen we klaar waren gingen we terug en toen 
we terug waren gingen we kampliedjes zingen. toen we daar mee klaar waren 
moesten we gaan slapen En toen we in bed lagen hoorden we honden geblaf iederen 
was bang. toen het klaar was konden we slapen. 
 

 

 



 

Kampkrant 2019 achter ’t Heezerbosch 
13 

Dag 5: 
 
We werden wakker en gingen even kletsen en koen B. kwam ons wakker maken.  
Een paar mensen waren te laat met aankleden. 
We gingen ontbijten en tandenpoetsen. 
we werden in 2 groepen verdeeld en 1 groep ging sterschommel maken en de andere 
ging crazy hour spelen bij Hanneke en na een tijdje wisselden we. 
Na een tijdje gingen we lunchen. 
na de lunch gingen we fietsen naar het Prehistorisch Dorp. 
Iedereen ging daar kijken of we Rens zagen. 
We gingen weer terug naar de kamplocatie. 
Koken, eten & afwassen. 
Daarna geschommelt op de sterschommel en gechilled. 
er waren ook nog een paar mensen van de sterschommel gevallen. 
Koen S. was door Koen B. perongeluk geslagen met zijn zaklamp 
 
Dag 6: 
 
We werden weer wakker en gingen weer praten. Daarna aankleden en ontbijten. 
Na het ontbijten gingen we een ontgroening onder. 
Spel 1 was elkaar vla voeren met een lepel in de ene zijn mond die moest het 
andergeven. 
spel 2 was met heel de groep tegelijk sokworstelen. 
Spel3: Twister met heel de groep. 
Daarna liepen we weer terug en een paar mensen naar het waterpunt om even de 
voeten/benen schoon te maken of om even iets te schrijven drinken. 
Toen we allemaal terug waren gingen we zwemmen. 
We fietsten naar Geldrop toe. 
Het bad was heel koud maar bij het minder diepe was het ook koud maar daar gingen 
we lummelen en daarna kon je ook fatsoenlijk in de rest van het bad zwemmen. 
Een tijdje later ging de nieuwe hoge duik plank open. 
De wc’s hadden niet eens wc-brillen. 
Na het zwemmen gingen we in geldrop naar de Albert Heijn. 
We kregen 20 euro en toen moesten we met een groepje eten kopen en op het kamp 
terrein klaarmaken. 
Toen we het hadden gekocht gingen de mensen die overgingen eten kopen voor later 
op de avond. 
We gingen terug naar het kamp terrein. 
We gingen koken. 
Het eten was lekker. We hadden tomatensoep. Broodjes knakworst, broodje saté en 
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donut gegeten. 
Tijn, Renske & Jens hebben gekookt. 
Abel Koen B & Koen C. hebben afgewassen. 
Daarna gingen we avond spellen doen. 
Eerst 10 tellen in de rimboe. 
We begonnen bij 15 tellen. 
Daarvoor hadden we Britse Bulldog gespeelt. 
Toen gingen we marshmellows eten.  
Toen ginge we weerwolven spelen. 
Iedereen behalve de overvliegers bleven moest naar bed. 
Toen gingen we pink stories spelen en chips eten en frisdrank drinken. 
Na pink stories deden we Black stories. 
Chris en Koen C. gingen naar hun tent om een vest te pakken. 
We gingen zo nog even door spelen en toen naar bed toe. 
 

Dag 7: 
 
we werden wakker en gingen spullen opruimen Daarna eten en toen was afwassen 
niet nodig. 
Sterschommel afbreken. 
Toen gewoon chillen en paar mensen douche afbreken en paar mensen hudo 
afbreken. 
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Zomerkamp 2019 
Groep 4 
Melinda, Karlijn, Ilse 
 
ZATERDAG 6 JULI 😊😊  
 
Vandaag gaan we op zomerkamp. We begonnen met hiken. Maar eerste een 
groepsfoto maken bij de kiosk. Toen vertrok groepje 1. Toen groepje 1t/m 3 
vertrokken waren gingen wij. De eerste tocht was een strippentocht. Die was het 
lastiste. Uiteindelijk waren we het snelste, terwijl we als laatste vertrokken. Daarna 
hadden we een kompastocht, die naar post 2 lijdden, daar gingen we lunchen. 
Vervolgens kregen we een doorsteek. Die snapte we eerst niet maar later wel. Toen 
we verder lipen passeerde we de zandstraat, waar we een sanitaire stop hielden bij 
de oom & tante van karlijn. Gek genoeg hadden we nog steeds een grote voorsprong. 
Vervolgens hebben we nog geeden bij het Valentines kapeletje dat we goed liepen, 
gelukkig heeft dit geholpen. Toen we eenmaal bij post 3 aangekomen waren hebben 
we even gerust.En daarna kregen we weer de nieuwe tocht. Tijdens het lopen 
hadden we nogeen dicussie over ‘rofra of roofra’ en kwamen we een dode vogel 
tegen aan het hek. Na heel wat avonturen beleefd te hebben kwamen we toch aan 
op post 4, Oleaatje kregen we daar op die route kwamen we nog 2 mensen tegen die 
met ons gingen kletsen, en een man zonder kunstgebid die niet goed kon praten, 
later bleek dat hij vroeg of we van scouting Belgie waren. Later liepen wij langs een 
aardbei en kersen kwekerij. Daar Waren de mensen die met ons hadden gekletst. Van 
deze lieve mensen kregen we gratis een vol bakje aardbeien, en die waren zo op ^^)  
Daarna hoeften we nog maar een klein stukje. Toen kwamen we bij Willem &Tine en 
die brachten ons een klein stukje verder de bossen in naar de kampeer plek. Daar 
gingen we eerst even uitrusten. Toen de rest er ook was zetten we de tent op .Daarna 
moestten we een paar dingen tillen, en gingen sommige beginnen met het avond 
eten en moest je dit verhal gaan schrijven. 
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Zondag 7 Juli. 
 
Vandaag was dag 2 van de hike. Eerst gingen we de bedden en tassen inpakken en 
daarna de tenten opruimen. 
Tussen door waren we aan het eten ^^)  
Daarna vertrok groepje 1. Ongeveer een half uur later vertrokken wij. We liepen weer 
verder. Toen we eenmaal bij post 2 waren, moesten we een touwe-brug over, met je 
hiketas. We zijn zonder nat te worden , verder gelopen. Al vrij snel liepen we samen 
met groepje 1. We hebben een heel stuk foutloos gelopen, maar toen kwamen we op 
een kruispunt waar we twijfelden. 

Hellaas zijn we hier de verkeerde kant opgelopen. Na een heéél lang fietspad heben 
te lopen, kwamen we mensen tegen op een kruispunt. Hier hebben we de route 
proberen uit te vogelen. We hebben uiteindelijk de goede weg genomen. Daar 
moesten we weer een stuk lopen. Vervolgens moesten we nog een klein stukje rechts 
en toen waren we bij post 3 waar het middag eten was. Om half 3:00. We vertrokken 
daar weer als 3e. al heel snel haalde we het groepje van Joran in, toen liepen we een 
Héél klein stukje verkeerd en haalde we ze wéér in. Toen liepen we een heel stuk stuk 
stevig door en kwamen we het groepje van Chris tegen, die als eerste vertrokken. 
Vlak daarna was post 4. Daar kwamen we nét als eerste, dus konnen we bijna weer 
meteen beginnen. We hebben daar ongeveer 1 minuut gezeten, en gingen daarna 
weer verder met een strippentocht. We waren op het begin een beetje van de waps 
af, omdat we niet helemaal aan het opletten waren. Uiteindelijk hebben we 
wat(goed)gegokt. Na een heel stuk gingen we even zitten, maar niet voor lang want 
we zagen het volgende groepje eraan komen. Maar idt was niet voor lang, want wij 
liepen harder door….. Daarna moesten we nog een heel stuk lopen, maar we kwamen 
heelhuids bij de kampeerplek aan. Daar waren we wéér als eerste(girl power!). terwijl 
we als laatste vertrokken. We rustten even uit en toen er 2 andere groepjes waren, 
begonnen we met onze tent opzetten. Toen de tent al was opgezet en de groene 
grote tent inmiddels ook kwam het laatste groepje er aan. (ongeveer 1 uur later) Nu 
vraag je je af wat hun hebben uitgespokt, ze waren door leende gelopen…. Daarna 
begonnen we met het bannekoeken beslag maken en bakken. En op het laatste 
verbrand Joran zich. 
Daarna deden sommige de afwas of poetsen en joran zijn vinger koelen 
Toen gingen sommige kinderen Uno doen terwijl ik (ilse) dit verhaal schrijf. (oja 
#%@@@@ vandaag nog 1 andere gewonden, want gijs had in zijn been gesneden  
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Maandag 8 juli 
 
Toen we vanochtend wakker werden gingen we, natuulijk, ontbijten. Daar voor kwam 
renske, die een paar dagen kwam, ze wou natuurlijk, in onze tent slapen. Maar 
helaas, dat paste niet. In die andere tent wou ze zeker weten niet! Dus ging ze het 
maar aan de leiding vragen. Maar goed, daarna gingen we ontbijten. En vervolgens 
gingen sommige een “wc”bouwen. Ondertussen maakten Ilse en Joran een plas en 
poepe ketting. Net als bij de kleuters. Oja, daarna gingen we even oefenen met 
knopen , en wat later gingegen we een “race”houden wie het snelst kon knopen. 
Toen kregen we uitleg over de plas en poepketting, en daarna lunchen. Na het eten 
moesten we onze blouse aan gaan doen. Daarna gingen we fietsen, dat was een heel 
avontuur want we gingen door het dorp van heeze fietsen, dit zegt al genoeg maar ik 
leg het even uit. Eerst ging alles prima, maar daarna werd een man boos want we 
fietsten overhet asfalt (wel het nieuwe asfalt). Toen gingen we door een 
énorme”drukte fietsen. Maar gelukkig hebben we allemaal het kasteel ##### bereikt. 
Ik heb het al verklapt, we gingen naar een kasteel…. 

Daar werden we opgesplitst in twee groepen. En toen kregen we een rondleiding. 
Daarna gingen wel terug fietsen. Omdat door het centrum van heeze fietsen. Omdat 
door het centrum van heeze fietsen ons had afgeschrikt, fiesen we door de bossen. 
Toen heben we even vrij gespeeld, daarna begonnen koen en Ilse met het eten 
voorbereiden en later joran ook. Bij het eten koken kwamen we tegen 1 opstakel aan 
: we hadden teveel aardappelen vergeleken met pannen, dus we moesten bakken en 
warm houden, ondertussen weer bakken enz. maar goed, heel veel aardappelslater 
begon koen met helpen met de grote pan. Dat ging een héél stuk sneller! Wonder 
boven wonder waren we na een tijdje toch aan’t eten. Na het eten is er een groot 
avontuur gebeurd, Joran was hoog in de boom aan het klimmen, omdat de bal heel 
hoog de boom in geschopt was. Eerst ging die gewoon normaal, maar dat lukte niet. 
Maar toen kwam Hanneke weer met haar halve apotheek, maar dit keer zonder zalf 
ofzo, maar met een klimset. Hanneke is altijd de reddende engel. Met deze set lukte 
het wel en de bal kwam eruit. Na dit avontuur moest je dit verhaal schrijven en 
daarna kregen we chips. Daarna hebben we het sluipspel gespeeld. 
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Dinsdag 9 Juli 
 
Toen we vanochtend wakker werden gingen we ontbijten. Na het eten gingen we een 
spel doen, landrovertje. In het bos hingen aan bomen briefjes. Als je bijvoordbeeld 
een 5 zag hangen aan een boom moest je er een afscheuren, zo hingen ze van 1t/m 
10. Als je er een had gevonden, bracht je die naar Koen. 
Als je er 3 had, dan had e een driehoek. 
Zo’n driehoek was je stuk land. Maar je moest snel zijn want je cijfer kon veroverd 
worden. Groepje donkerblauw had gewonnen. Daarna gingen we lunchen. 
Toen  gingen we naar een meer lopen. 
daar gingen we een vlot pionieren. Ondertussen waren er al kinderen het water in 
gegaan. Het water stonk best erg. Toen het vlot klaar was, gingen ze erin. “Het was 
leuk, maar er was een modder gevecht dus ben ik weg gegaan” aldus Karlijn Caeijers. 
Veel andere bleven er wil in. Toen ze uit het water kwamen, herkende ze je bijna niet, 
door de modder, enzo.  
De meiden en Koen. S gingen alvast naar het kampterrein. 
Daar gingen de meiden en douche maken. Na wat bedenken was de douche klaar en 
gingen we douchen. Het was super koud en iemand moest de kan vasthouden, want 
anders viel die op je hoofd. Je moest heel snel je haar uitspoelen. 
Na een tijdje kwamen de jongens. 
De jongens in de leuke tent moesten persee douchen, van de meiden. Dat vonden ze 
niet leuk! Daarna begonnen we met het avond eten. Daarna moesten we een lange 
broek aan doen. Toen gingen we met de auto’s naar het klimcentrum. 
Eerst kregen we uitleg, daarna mochten we de klimgordels aandoen. Daarna 
begonnen we met klimmen. Na een tijdje begonnen we een beetje verveeld te raken 
en toen gingen we achter de wanden was een gang en daar kon je in kruipen er was 
ook een ballenbak en een glijbaan. Daarna reden we weer terug. Toen gingen we 
liedjes zingen. Daarna gingen we slapen. 
 
“eet veel bananen bananen zijn gezond” 
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Woensdag 10 Juli 
 
Vanochtend werden we wakker terwijl Koen met zijn voeten letterlijk buiten de tent. 
Vraag me niet hoe, en vraag het ook niet aan koen, die weet het ook niet) . Daarna 
gingen we ontbijten. Na het ontbijt gingen we een sterschommel knopen met een 
groepje en een ander groepje Rushhour spelen Bij de sterschommel kwam Hanneke 
de reddende engel weer van pas. Dit keer kwam Hanneke niet maar de klimset (die 
kam niet zelf aanlopen, die moesten we wel halen.) Toen de sterschommel klaar was 
gingen we eten. Daarna moesten we uniform aan doen. Toen gingen we fietsen naar 
het prehistorisch dorp. Onder weg zongen we leidjes over scouting Budel. (geen leuke 
liedjes ^^) In het prehistorisch dorp kon je armbandjes maken. Koekjes maken, stro 
poppetjes, boogschieten, een zandsteen bewereken, enz. Daarna gingen we terug 
fietsen. 
Toen gingen we eten, Karlijn & Jan gingen vechten ( dit moest van karlijn “karlijn 
heeft gewonnen)  
en op de ster schommel spelen. Karleen heeft gewonnen. 
Karlijn = meisje = slim = winnen = leuk = domme acties = meiden winnen = 
GIRLPOWER!!!! 
Dat was het verhaal van Ilse. Ja. Logica. 
 
GIRL POWER GIRL PWER GIRL PWER !!!! 
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Donderdag 11 Juli 
Vandaag waren Joran & Melinda jarig. We begonnen in de tent met lang zullen ze 
leven zingen. Tijdens het ontbijt kregen ze een kroon, die had Renske meegenomen. 
Daarna gingen we naar een afgelegen stuk. Onderweg kwamen we nog een leuk 
hondje tegen. 
Toen we daar waren hadden we een ontgroening. 
Eerst moest iemand een lepel in de mond doen met vla er op en de andere moestte 
dat eten. Daarna deden we sokworstelen met z’n alle. Ja, daar vallen gewonden. 
Maar goed, daarna deden we mega twister. Abel had sokworstelen gewonnen en 
twister Karlijn. Daarna liepen we weer terug. Eenmaal op de kamplocatie 
aangekomen, gingen we onze tassen inpakken met zwemspullen. 
We fietsten daarna meteen aan. 
Toen we bij het zwembad aankwamen sprongen sommige meteen het bad in. 
Eerst was er alleen een kleine duik plank, later was de hoge ook klaar.  
We hebben nog spellen gespeeld, en op de trampoline gespeeld Ilse durfde niet in 
het water, maar als ze sprong, kreeg ze 1 euro van Joran. 
Na het zwemmen kon je in grepjes bedenken wat je ging eten. We fietsten naar de 
Albert Hein. 

#Notsponsored. 
 
In de Albert Hein kreeg je  20 euro en mochtje je eten gaan kopen. 
@ groepjes hadden knakworstjes en 1 groepje tosti’s uit de pan. 
Na het eten deden we Britste Bulldog, zodat al het eten door elkaar werd geschut , en 
daarna 10 tellen in de rimboe. Ofja 15 tellen in de Rimboe. Daarna hadden we 
marsmellows. Daarna gingen we werwolven. De oudste bleven nog op. 
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Op het kamp is het soms moeilijk om sommige mensen te motiveren of de tijd te 
vinden om iets te schrijven voor de kampkrant. Zeker als het al een tijdje niet gedaan 
is en we een oude traditie weer nieuw leven in blazen. Uiteindelijk zijn er weer mooie 
verhalen uitgekomen door de beleving van de Scouts. 
Mooi want dan kun je later op een regenachtige avond dit mooie boekje lezen om 
alle kamp avonturen her te beleven! 
 
Dat was het dan! Nieuw seizoen en volgend jaar weer een kamp en nieuwe 
kampkrant en voor sommige van jullie op naar de Rowans! 
 
De Scouts leiding 
 
 

 

Dag 1 Zaterdag: 
 
Na het verzamelen op het kerkplein en  het verdelen in van de groep werd natuurlijk 
de traditionele groepsfoto gemaakt. Deze keer bij de kiosk. Volle moed vertrokken de 
groepjes en de vreugde was groot bij de ouders die een weekje rust hadden. 
De hike begon al goed. Groepjes gingen verloren, keerde terug naar het kerkplein 
skipte de eerste post of hadden de nood telefoon al nodig. Zo hoort het! 
Onze dames gingen goed! Iedereen ingehaald en foutloos gelopen. Ze hadden tijdens 
het jaar niet zoveel succes met tochten nu wel. 
Chris onze super navigeerder had zijn navigatie instinct thuis laten liggen however. 
Lekker hike weer en iedereen was op tijd bij de eerste kamplocatie in het Borkelse 
bos. Hier hadden we buren uit Budel! Er werden lekkere broodjes hamburger 
gebakken die allemaal vlot verdwenen, de honger was groots. Sjors of Gijs at zelfs 
een hele komkommer op! De haat aan Budel was groots bij de kinderen? Hoe komt 
dat toch? We zijn toch allemaal verbonden omdat we de zelfde das hebben? De 
Leiding vond het wel gezellig en ging met de blauwe vlag en vredespijp naar de buren 
toen de kinderen lagen te slapen. Wat miezer weer in de avond minder tof dus fijn 
dat de Budelse buren een grote tent hadden. Gezellige hokipoki reünie voor de 
leiding daarzo. 
 
Jeffrey 
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Dag 2 Zondag: 

8 uur gingen de wekkers alweer af in de tent. 
Ontbijtje, cursus tent inpakken voor de scouts en wegwezen. 
Hike ging ongeveer het zelfde als de dag ervoor tot de eerste post. Sommige hadden 
hun navigatie instinct in de andere tas ingepakt, of ze waren nog niet wakker. 
Na de eerste post ging het goed en post 2 was bij een idyllisch stukje water waar de 
staf een mooie indianenbrug over het water had gefabriekt. Jammer genoeg geen 
kids het water in gevallen.  Lunch was wat later aangezien de tassen toch wat 
zwaarder waren geworden na al dat lopen. Ondertussen hadden we nog een mislukte 
amputatie net boven de knie, avontuur voor Willem bij de huisarts waar hij wél de 
voetbalfinale kon zien. Jammer genoeg was het been te redden met een beetje lijm 
en een hechtpleister. Er werd geen uitleg gegeven hoe het kind nu wél een zelf 
amputatie moest uitvoeren. Dus dat moeten we als leiding zelf maar even oefenen, 
helaas wilde niemand van de kids proefpersoon zijn.  
Het girlpower team kwam weer als eerste aan op de kamplocatie, als beloning 
mochten ze de tenten opzetten. Het laatste team had niet veel werk te doen 
aangezien er een aardig gat tussen zat. 
Tenten opzetten en settelen voor de rest van de week. Pannenkoeken naar 
binnenwerken (sommige met een extra stukje vlees) en iedereen naar bed. Zelfs de 
(hulp)leiding ging vroeg naar bed, want knus met z’n drieën om een olielamp zitten 
wordt na een tijdje toch wel koud. Zo jammer dat we niet mochten stoken.. 
De dag vloog goed snel voorbij. Bart, Tine en Jeffrey verlieten ons weer om later in de 
week weer een paar keer binnen te vallen, meer daarvan later. 
 
Jeffrey & Hanneke 
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Dag 3 Maandag:  

 
Op maandag kwam Renske zich bij de groep voegen voor een paar daagjes, gezellig! 
Ze heeft de groep mee wakker gemaakt en daarna hup tijd voor ontbijt. Hierna was er 
tijd voor het nodige corvee, waaronder het bouwen van de hudo (Houd Uw Darmen 
Open) en natuurlijk de afwas. Deze werd gelukkig gedaan door de scouts die hem de 
vorige dag bij het raadsels oplossen geclaimd hadden (“de afwas van morgen is van 
mij”), top toch! De raadsels die we gedaan hebben zijn: ‘het kikkertje dat springt’, 
‘Van wie zijn de drie?’ (heb ik ff verzonnen, want een echte naam was er nog niet) en 
‘Enkeltje Retourtje’. Vervolgens hebben we nog geoefend met knopen, want die 
knopenkennis hadden ze nodig voor de estafette. In drie groepjes om de beurt bij de 
leiding een knoop komen leggen, en als hij goed is, mag de volgende, het snelste 
groepje was natuurlijk de winnaar. Hierna was het alweer tijd voor lunch. Daarna 
gingen Koen B en ik de groep tijdelijk verlaten, we moesten naar een uitvaart. Maar 
gelukkig waren daar Tante Tissy en José om dit op te vangen, super fijn! Op de fiets 
naar Kasteel Heeze. Daar aangekomen hebben we een rondleiding gekregen in 2 
groepen. Een groep onder leiding van Tante Tissy en de andere groep onder leiding 
van Willem. Na het zien van de groene kamer en de rode kamer en zelfs de badkamer 
waren we klaar met de rondleiding door beide kastelen. Hierna zijn we weer terug 
gefietst naar het kampterrein. Het avond eten was tussendoor ook gearriveerd. Dit 
door Francien die het bracht. Joze en Tante Tissy zijn nog blijven hangen tot Koen B 
en Hanneke terug waren en er werd vast begonnen met het avondeten maken.  

Toen Koen B en ik terugkwamen was het avond eten al bijna klaar, dus we konden 
bijna meteen aanvallen. In de avond heeft Joran nog de nodige capriolen uitgehaald 
in mijn klimtuigje. Want er lag een bal in de hoge boom en onze acrobaat heeft die 
er, terwijl hij zichzelf zekerde, weer uit gehaald. Vervolgens was het wachten tot het 
donker was, want een sluipspel is dan altijd leuker. We deden Dodende Straal, 
waarbij Koen B in het midden van het bos stond met een zaklamp en snoepjes, en 
Willem door het bos liep om net als Koen mensen af te schijnen. Ik deelde levens uit, 
want die heb ik natuurlijk in overvloed en die konden ze dan bij Koen B omruilen voor 
een snoepie, als ze natuurlijk nog een leven hadden... Hierna konden we, na een 
spookverhaal van Abel en een Mac Kroket verhaal van Koen S, naar bed.  

Hanneke en Willem 
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Dag 4 Dinsdag:  

Deze dag begon met landje veroveren, lekker fanatiek nummers zoeken in de bossen 
op de (niet zo) vroege ochtend.  Na de lunch kwam Jeffrey met een aanhanger vol 
tonnen en pionierpalen. Voordat hij er was, dachten veel kinderen dat we naar het 
zwembad gingen, omdat ze hun zwemspullen moesten pakken (mwuahaha). We (nou 
ja de rest, want ik heb op het terrein gepast) gingen naar een meertje om daar een 
vlot te bouwen, vlot te varen en er is ook een moddergevecht gehouden. Ook is de 
leiding nog een EHBO-set komen halen, want hij was alweer nodig in de vorm van een 
schaar/pleister tegen een gescheurde teennagel en een pincet tegen splinters. De 
meiden en Koen S gingen eerder terug om een bad te bouwen, wat later toch een 
douche is geworden. Al zijn een aantal van de groep zich gewoon gaan wassen bij het 
waterpunt een eindje verderop. Intussen werd er veel gepraat over Minecraft, veel 
scouts misten hun computer inmiddels. Na het avondeten wat Jeffrey ook 
meegebracht had, gingen we met de auto naar Neoliet. Lekker klimmen met z’n 
allen! Bart en Tine waren er ook bij, zodat we met 6 man leiding konden zekeren. De 
scouts zijn ook nog door een speleo gegaan, en wij konden vanuit de klimhal mee 
kijken naar ninjakoprollen van Renske en Abel in het net. Terug op de kampplek 
hebben we nog liedjes gezongen. Vooral het ‘Bananenlied’ en ‘Een en een is twee’ 
hebben we nog veel teruggehoord deze week.  
 
Hanneke 

 

Dag 5 Woensdag: 
Na het ontbijt en corvee werd de groep in tweeën gesplitst. De ene helft ging een 
sterschommel bouwen, de andere helft ging Rush Hour spelen.  

Ster schommel bouwen TOTAAL GEEN ONGELUKKEN 
Vertrouwen tussen de leiding was weer top. Er hangt iemand hulpeloos aan een touw 
in de handen van een andere leiding, even laten hangen natuurlijk... 

In de middag gingen we naar het Prehistorisch dorp. Hier was veel te doen, vuur 
maken, koekjes/brood maken, graan malen, ouderwetse spellen doen, boogschieten, 
armbandjes maken, stropoppetje maken, etc. Ook hebben we de profielfoto van 
Koen B nagemaakt, die was namelijk een heel aantal jaar geleden ook gemaakt in het 
prehistorisch dorp, maar dan bij de welpen. Jens stond er ook weer bij en Willem was 
de vervanger van Geert. ‘s Avonds gingen we nog Scouting Triviant spelen in drie 
groepen. De welpenstaf en Bart kwamen ook nog langs en deden met de groepen 
mee. 

Hanneke 
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Dag 6 Donderdag: 

 
De donderdag begon met gezang. Want Joran en Melinda waren jarig en kregen een 
kroon gemaakt door José en Renske had ook nog taart meegebracht! Deze taart 
moest wel nog wachten, want eerst was het tijd voor de ontgroening. En aangezien 
er van deze groep nog niemand ontgroend was, deden we dat lekker met z’n allen. 
Eerst elkaar vla voeren met een lepel in de mond, daarna sokworstelen met de hele 
groep en als laatste megatwister! Na de taart gingen we op weg naar het zwembad. 
Het water was vrij koud, al hebben een aantal man er toch wel veel in gezwommen. 
Ik vond het zelf ook wel leuk om lekker te lummelen in het water. Na het zwemmen 
zijn we met de hele groep doorgeklost naar de Appie. Zelf boodschappen doen voor 
het avondeten. Het groepje waar ik bij at, had lekker tomatensoep gehaald, broodje 
knakworst, roerbakgroenten en appelflap als toetje. De overvliegers hadden ook nog 
vier zakken chips gehaald om ‘s avonds op te eten, omdat ze langer op mochten 
blijven. Dat was wel heel veel pffffff. Nadat het eten en de afwas allemaal gedaan 
was, kwamen de ouders van Joran en Melinda met hun hondje wat buskruit kan. 
Daarna hebben we nog even in het donker weerwolven gedaan. Maar tijdens een van 
de potjes, bleek een van de weerwolven toch wel erg moe, Koen C was tijdens de 
nacht bijna echt in slaap gevallen! Iedereen kreeg ook nog een traktatie van Joran en 
Melinda, de derde van vandaag, wat boften we weer! Toen de groep, op de 
overvliegers na, naar bed was, kwamen de zakken chips tevoorschijn. Ook hebben we 
nog pink en white stories opgelost, Renske wist alle pink stories zo, verrassend he ;).  

Hanneke  

 
Dag 7 Vrijdag: 

 
Vrijdag was de opruimdag. ‘s Ochtends begonnen we met de slaapspullen, de douche 
en de hudo, en ‘s middags was het tijd voor de patrouilletenten en de groene tent 
met inhoud. Alleen een beetje jammer dat het nét toen de patrouilletenten 
afgebroken werden, begon te regenen. Verder hebben we lekker rustig aan gedaan 
en nog een spelleke gespeeld. Om 4 uur kwamen de ouders, die meehielpen  met de 
aanhanger met spullen, heel handig! Na het ontvangen van het kamplintje, mocht 
iedereen naar huis. Op de blokhut hebben we samen met nog een paar hulpouders 
en scouts de aanhangers leeggeladen en hierna heeft de leiding lekker samen 
gegeten met kippenvleugels en spare ribs van Kees Kip en frietjes. Moe en voldaan 
konden Koen B en Hanneke uitrusten, en Willem ging weer door naar het volgende 
kamp.  

Hanneke 


