
Zomerkamp 2021 - Indiana
Jones



Locatie
Blokhut “op de Berg”
Berg 21, 6021 RW Budel

Verhaal

Indiana Jones, is een heldhaftige avonturier, diep in de jungle van de zuid amerikaanse
amazones heeft hij een gek gouden object gevonden, maar er lijken twee stukken te
missen, er staan twee paar coördinaten op het deel dat hij gevonden heeft. Een coördinaat
is midden in de woestijn in Afrika, de andere is ergens in India, wat kan dit betekenen?
Indiana Jones wil uitzoeken wat er te vinden is op deze twee coördinaten, maar rovers
zitten hem op de hielen. Om het object te beschermen heeft het terug opgestuurd  naar
nederland. Hij heeft het opgebroken in meerdere gouden stukken (om het extra te
beschermen) omdat hij bang is dat de rovers het anders stelen van hem.

Indiana Jones vraagt de welpen om hem te helpen. Terwijl hij de woestijn in trekt om het ene
coördinaat te onderzoeken, heeft hij de hulp van de welpen nodig om het object te beschermen en
om het andere coördinaat te onderzoeken. Kunnen de welpen helpen dit mysterie oplossen? Als zij
dit avontuur accepteren krijgen zij allen een stuk van het mysterieuze object om te beschermen en
een brief met instructies. Zelf was indiana jones natuurlijk ook bij de scouting toen hij jonger was
daarom vertrouwt hij ons met dit geheim.

De welpen de instructies om naar India te reizen en zich daar voor te bereiden op het vinden van
dit coördinaat, er zullen waarschijnlijk veel obstakels zijn waar ze op voorbereid moeten zijn. We
moeten zorgen dat we op maandag met zonsondergang op de locatie zijn, want alleen dan gaat de
poort open (ofzoiets..).

De welpen vertrekken naar het coördinaat in India en als ze in dit bos aankomen blijkt dat het bos
hier vervloekt is. Hier vinden we een deel van het objects (graven we maandag avond op). En
hierbij zit een verhaal (of staat op het object) dat de vloek verbroken kan worden door het object te
repareren en te plaatsen op het heilige altaar.
Op de andere coördinaten vinden we  de andere twee delen van het vreemde object… Nu moeten
we eerst Indiana Jones zien te vinden om alle delen bij elkaar te brengen. Op het deel van het
object dat indiana Jones heeft gevonden in de woestijn staat waar we het altaar kunnen vinden.

‘Het object’
Speciaal object is een soort tablet met coördinaat en tijd wanneer ze er moeten zijn.
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Dit tablet bestaat uit drie delen:

1. Het eerste deel hierin staan twee coordinaten (een in de bossen in india en een in de
woestijn in afrika en er staat een tijd bij)
Dit object stuurt Indiana Jones naar ons op voor het kamp met een instructie brief om naar
India te reizen en het coordinaat te onderzoeken.
(misschien weer opbreken in kleine stukjes zodat alle kinderen een stukje krijgen om te
beschermen)

2. Het tweede deel vinden we op maandag avond als we gaan graven op het coordinaat (dat
op het eerste deel stond). Er staat op (in runen die we moeten ontcijferen) dat de vloek op
het bos opgeheven kan worden door het object heel te maken en te plaatsen op het heilige
altaar dat we kunnen vinden …… (plotseling afgebroken, we moeten het derde deel
hebben om te weten waar dit altaar is)
→ wordt brief

3. Indiana Jones brengt het derde deel van het tablet mee dat hij in de woestijn in Afrika
gevonden heeft, hierop staat de locatie van het altaar. We maken de tablet heel en brengen
het naar het altaar om de vloek te verbreken.
---> vertelt indiana jones

Voor het kamp:
De kids ontvangen een uitnodiging met instructies van Indiana Jones en met hun stukje van dit
speciale object (dan kunnen we een soort puzzel brief sturen aan begin van het kamp, die ze pas
kunnen oplossen als ze allemaal bij elkaar zijn)

we moeten de stukken aan elkaar puzzelen het bericht staat in hiërogliefen of oude taal op het
tablet.
In het boekje staat wat alle tekens betekenen en daar kunnen we het mee ontcijferen.
Het uiteindelijke bericht luid:
Op de vooravond van de 4e maandag van augustus in het jaar 2021 kan in het laatste
schemerlicht mijn schat in de handen liggen.

Zaterdag:
We vertrekken met het fiets-vliegtuig naar India, hier vinden we natuurlijk een blokhut in de buurt
van het mysterieuze coördinaat, voordat we op avontuur gaan moeten we voorbereidingen treffen.

We merken dat de omgeving rondom de blokhut vervloekt is en tot grote onrust leidt.
(alles valt uit je handen,boze brief in het bos met mes in boom, vervloekte heilige koe, vervloekte
dommedaris, sommige kids worden wakker met gekke stippen op het gezicht, snachts alles
opsekop, spullen vliegen door de kamer, alle snoepjes verdwijnen, etc)
Komt dit omdat we gegraven hebben op de onjuiste dag?

We gaan vast een keer graven want het zal toch niet dat je het alleen op de 4e maandag van
augustus kunt vinden. Maar er ligt niks en dat scheelt de leiding graven…. :)
dan zullen we maandag maar terug komen om het te gaan zoeken.

Op het tablet staat: een coordinaat.
met de tekst: De gereinigde zullen op de 4e maandag van augustus bij het ondergang van de
dageraad mijn …. kunnen vinden.
delen van het tablet heeft indiana jones nog en een deel is gewoon afgebroken omdat het zo oud
is.

2



Zondag:
We gaan verder met de voorbereiding en besluiten dat het beter is om niet op te vallen (zo trekken
we geen aandacht van de rovers), we gaan ons dus in de lokale cultuur verdiepen (spellen met
india thema, kastensysteem, etc)
Om ons voor te bereiden op het avontuur gaan we een doolhof spel spelen, zo kunnen we vast
slimme oplossing leren bedenken.

Maandag:
We treffen de laatste voorbereidingen voor het avontuur (misschien een spel in het dorp (of in
bossen want corona) waarbij ze de omgeving ontdekken en hints kunnen verzamelen over?

(rovers spotten in het dorp → vossenjacht ofzoiets?)

S avonds gaan we eindelijk naar de geheime locatie want we moeten erbij zonsondergang zijn.
Hier vinden we nog een deel van het object.

water reinigen.. anders kun je niet bij het object in de buurt komen want op het tablet staat: alleen
de gereinigde oid…
Budels water is vies Blegh:
waterfilter maken met spul van hokipoki om het zuiverste buuls water te krijgen want buuls water is
niet te vertrouwen.

Het is al laat dus vandaag doen we niks meer, maar we bergen het object veilig op.
Wat is het object?  er rust een vloek op?

Dinsdag:
Vandaag moeten we proberen contact op te nemen met Indiana Jones… (iets met geheimtaal)
S avonds ontvangen we bericht terug dat hij succesvol was met zijn coördinaat, dat hij een ander
deel heeft gevonden en dat hij onze kant op komt en verwacht dat hij er donderdag zal zijn. Hij
zegt ook dat de rovers hem op de hielen zitten en dat we vast een plan moeten bedenken.

Woensdag:
Vandaag moeten we afwachten en een plan maken om van de rovers af te komen (misschien
kunnen we oefenen met rovers vangen in een spel of vallen proberen te maken)
De rest van de dag kunnen we even relaxen en leuke dingen doen.

Donderdag:
Indiana Jones komt op bezoek en we gaan alle stukken samenvoegen en dan krijgen we een …….
Maar Indiana Jones wordt gevolgd door de rovers.
we moeten het super speciale object naar een heilige tempel brengen om de rust in dit vervloekte
bos waar we zitten terug te laten keren, voordat de rovers komen om het af te pakken en er de
hele wereld mee te vervloeken. We moeten het naar het heilige altaar in het bos brengen.
Welpen doen sluipspel en moeten het goud langs de rovers (leiding) smokkelen en smokkelen het
object naar het heilige altaar waarna de vloek verbroken is.
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Planning

Weken voorafgaand

Tijd Activiteit Wie Materiaal nodig

kampvuur aanvraag doen!!!! gedaan en goed gekeurd Jeffrey ✅

lintjes maken : zomerkamp 2021 en de schat van
budel?

jeffrey ✅

Vrijdag 20 augustus

Tijd Activiteit Wie Materiaal nodig

middag versieren hut?
wat voor versieringen doen we.

Jungle thema
tapijtjes
heilig altaar voor de blunder koe (iedere avond gras
offeren en om goed weer vragen)

2 of 4 uur is karlijn afwezig
zwembad ophalen bij karlijn
in verband met weer 1 zwembad voldoende (we
hebben er nog een liggen)

de piramide opnieuw verven

bij de solo thema spullen? jungle

staf wierookstokjes,
kaarsenhouder,
Tapijtje koperen
bakjes etc

19:00 -
20:00

Ouders geven tassen van kinderen af op de blokhut

aanhangers inladen voor blokhut
naar de blokhut daar alles afgooien en versieren.

zwembad opzetten en vullen

staf Aanhangers
Koen
Jeffrey

vrijdagavond al
spullen afgooien
op hut
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Zaterdag 21 augustus - Jeffrey & Renske & Tine

Tijd Activiteit Wie Materiaal nodig

10:30 vertrek naar budel

→ gaan we op de fiets andere route als vorig jaar.

koen bepaald de route. koen krijgt altijd de schuld.

aangeven dat de fietsen toch wel mee gaan.

fietsen:
welpen
Renske
Karlijn
Geert
Koen

vliegende
keep/aan
hangers:
Tine +
Jeff

12:30 Lunch pauze en een spel . water/jerrycan/ba
l/ranja/basketbal

14:00 Aankomst kampterrein, bedden klaar leggen en
daarna vrij spelen

Allen

15:30 voodoo poppetjes maken voor kastenstelselspel

maken van stro → bijlage 2

Tine
Jeffrey

stro/gras
(eventueel daar
plukken)
touw

versiersels om
ze te
personaliseren

16:30 Bahbon maken Papier

17:30 vrij spelen de blokhut bekijken en verkennen etc.
gaatje graven.

Allen

18:00 Avondeten: broodjes met hamburgers
(eventueel iets vroeger eten)

Allen

19:30 Rustmoment/Kampvuur Allen

20:30 de grote wat voor welp ben jij quiz

Na aanleiding van de quiz komt er een welpen type
uit.
Dit is ook de initiële kasten indeling.

Vragen beantwoord je door een kleurtje te pakken
%van een kleur is wat voor type je bent

papierstroken
(geel,rood,blauw,
groen)
marshmallow
chocomel

22:00 Slapen Welpen Allen Stilte
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Zondag 22 augustus - Koen & Geert & Karlijn

We gaan verder met de voorbereiding en besluiten dat het beter is om niet op te vallen (zo trekken
we geen aandacht van de rovers), we gaan ons dus in de lokale cultuur verdiepen (spellen met
india thema, kastensysteem, etc)
Om ons voor te bereiden op het avontuur gaan we een doolhof spel spelen, zo kunnen we vast
slimme oplossing leren bedenken.

Tijd Activiteit Wie Materiaal nodig

09:00 OOC - opstaan, ontbijt, corvee

Corvee bord → kompas
briefjes met noord, oost, zuid, west als
groepjes van balkon gooien

Allen corveebord

10:00 indiaanse dans om de dag mee te
beginnen

Dit mag ook voor het ontbijt gebeuren :)

Karlijn muziekbox (Geert)
indaanse muziek

10:30 hindernis parkour om behendigheid te
verkrijgen als Indiana Jones. Moeten leren
om vallen en obstakels te vermijden

- touwen brug
- kabelbaan (aanwezig)
- klauterrek
- legernet om onderdoor te kruipen

Dik touw om brug mee te
maken
legernet

12:30 Lunch Allen eten

13:00 Corvee

13:30 Holi Feest houden
Het Holifeest, Holi-Phagwa of Phagwa,
Phagawan, Phaguaa is een hindoeïstisch
feest dat jaarlijks rond de maand maart
gevierd wordt en in feite een combinatie is
van een lentefeest, een feest van de
overwinning van het goede op het kwade
én een Nieuwjaarsfeest.

Om het poeder te verkrijgen moeten er
spelletjes gedaan worden. Bij deze
spelletjes kun je als je de opdracht voltooid
een zakje poeder krijgen voor je groepje
waarmee je straks het holi feest kan
houden.

Boterkaas en eieren (kunnen hier ook ren
estafette van doen)
Tol maken (in India wordt er veel met tollen
gespeeld) (arena om te tollen)

Karlijn
Geert

Holi poeder -
Wit T-shirt

Stoepkrijt (Karlijn)
Kleine
zakjes/boterhamzakjes
Waterslang (Koen)

pvc pijpjes

houten stokjes
koen (hout)

gatenboor (jeffrey)

touw om de tol aan te
trekken.
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tollen versiere
Blaaspijp schieten (ballonnen knallen?)

http://www.indischhistorisch.nl/wp-content/u
ploads/2013/05/Anthonio_kinderspelletjes.p
df

17:30 Kastenstelselspel kast om poppetjes in te
zetten

18:00 Avondeten: macaroni bolognaise met
gehakt met rauwkost

19:00 Corvee

19:30 Rustmoment

20:00 Doolhofspel
niet te laat beginnen.

Koen Doolhof spel fixen in Indiana
Jones thema en situaties
herschrijven. wellicht dat we
bestaand doolhofspel
kunnen gebruiken en deze
kunnen ombuigen.

21:00 Kampvuur Allen

22:00 Slapen

http://www.indischhistorisch.nl/wp-content/uploads/2013/05/Anthonio_kinderspelletjes.pdf
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Maandag 23 aug - Koen & Jeffrey & Karlijn

Tijd Activiteit Wie Materiaal nodig

08:30 OOC - opstaan, ontbijt, corvee Allen

10:00 waterfilter maken en uitleg waarom

Tijdens uitleg moet 1 leiding vies buuls water
klaar maken zodat dit gefilterd kan worden.

Koen dopjes, flesjes,
materiaal om filter uit te
maken
houtskool, fijn zand,
grond zand, fijn grind,
grof grind, wollen
watten, vies buuls water

11:30 balkon spellen

- emmer op hoofd, vangen van ballon/bal
- snoep gooien

Karlijn emmer
lichte bal

12:00 Lunch + corvee broodje knakworst Allen

13:00 vertrek richting klimbos in Weert +/- 40-60min
fietsen

14:00 aankomst in klimbos Weert

14:30 Klimbos weert (40-60min fietsen)(€15,50 p.p
.)(341)
https://www.klimbosweert.nl/prijzen-klimmen/

17 tot en met 14 en 5 ouder als 14

+31 (0) 495 543854 twee weekjes vooraf
reserveren. wellicht op andere dag als niet
anders gaat.

Jeffrey
bellen

17:00 Vertrek naar blokhut

18:00 terugkomst op blokhut - vrijspelen / avondeten
voorbereiden

18:30 Avondeten: lekker simpel.

hike bom op kampvuur

Staf Aluminium folie,
aluminium bakjes

19:00 Corvee/opruimen

19:30 Rustmoment

20:00 Kastenstelsel spel (wellicht vervallen)

21:10 zon gaat onder dus we moeten aanwezig zijn bij
ons gat om “het object” nu echt op te graven.

Eerst moeten we wel met ons eigen gefilterde
water gereinigd worden. iets met wierook en
een riedeltje.

wc borstel
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Eenmaal opgegraven moeten we het veilig zien
te houden van de rovers

22:00 Slapen Leden
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Dinsdag 11 aug - Tine & Geert & Renske

Tijd Activiteit Wie Materiaal nodig

09:00 OOC - opstaan, ontbijt, corvee Allen

10:00 spel met code taal

eerst wat uitleg over de code taal

daarna spel waarbij ze van post naar post moeten en
op iedere post staat in code taal de instructies voor
de volgende post.

code taal briefjes
uit de kast

daar ter plekke
code uitschrijven

printer mee
(scoutskast)

12:30 Lunch + corvee Allen

14:00 Brief schrijven naar huis

+ brief schrijven naar indiana Jones
dat we het gevonden hebben en verdere
instructies nodig hebben.

(leiding heeft een exotische vogel geregeld
om de brief te versturen)\

jeffrey Enveloppen met
thuisadressen al
klaar voor we op
kamp gaan.

15:00 Spel: Avonturiers en schatbewakers (bijlage 1) grote spel van
tine meenemen

17:30 Kastenstelselspel

18:00 Avondeten Allen Eten

19:00 Corvee Allen

19:30 Rustmoment

20:00 Red de heilige blunderkoe handel (napoleon spel,
maar dan met blunder koe)

zie bijlage 3

Koeienkaarten
stiften
muntjes

21:00 kampvuur

22:00 Slapen
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Woensdag 12 aug - Geert & Jeffrey & Renske

Tijd Activiteit Wie Materiaal
nodig

08:30 OOC - opstaan, ontbijt, corvee Allen

10:00 Geocaches en een puzzel vinden in groepjes, bal
meenemen kleine spellen in bos

ondertussen leiding dozen voorbereiden

word koe handel spel

gps’en
scouts

11:30 Lunch + corvee broodje frik ochtend eeg maken
vuur insigne afmaken. Hoeveel insignes nog nodig.

normale lunch

Jeffrey en geert doen kampvuur insigne

blaas het maar aan.

Allen deeg
frikstok

14:00 Dorpspel  fotomaak/ fotozoektocht.

15 vragen en fotos, ze moeten een groepsfoto maken voor
het plaatje  en daar een vraag beantwoorden.
Staf zit op een centrale plek (terras)

oudsten mogen de winkel in in groepjes om boodschappen
te doen voor de laatste avond wanneer ze langer op mogen
blijven. na het spel
in groepjes van 5 de rest is een spel aan het doen op een
grasveld in de buurt.

Jeffrey
Geert✅

Oude
telefoons

foto locaties
moeten we
even naar
toe rijden
11e jul.

onder
toegevoegd
x5

optioneel spel afhankelijk van de tijd:
….. katapulten maken, leer en post elastieken of medische
tubes anders vrij spelen2

Allen

18:00 Avondeten: nog  invullen
indiaanse curry thaise curry is mss iets milder, voor koen
trekt jeffrey wel wat pepertjes uit de kast.

Allen Eten

19:30 Rustmoment
Kastenstelselspel

Allen

20:00 Kampvuur/ indiana jones kijken op de beamer?
indiana jones is mss beetje heftig.
Kinderversie kuifje oid, The road to Eldorado?

een avontuurlijke film

karaoke?
https://www.dumpert.nl/item/100003119_fdf1a0fe

11

https://www.dumpert.nl/item/100003119_fdf1a0fe


22:00 Slapen maar voor het slapen gaan de regen of zonnendans
doen- karlijn weet dit!

Allen Stilte

12



Donderdag 13 aug - Koen & Tine & Karlijn

Tijd Activiteit Wie Materiaal nodig

09:00 OOC Allen

10:00 ‘Kasten-stelsel-spel’

? Iets met indiana jones/hint(optie)
gisteren avond is er een exotische vogel
langsgekomen en heeft een brief achtergelaten

gekleurde veren

11:00 Zwemmen / lunch meenemen
opties: licht aan het weer.

Overpelt/neerpelt (40-60min fietsen) (€7,60 p.p.)
Blauwe meertje weert:  (40-60min fietsen) (€3,50 p.k.)
https://www.blauwemeertjeweert.nl/stg_4eeec/?page_i
d=3549
De ijzeren man (bedekt)(40-60 min fietsen): (€5,80
p.p.) https://www.zwembadweert.nl/

minder als 100

eventueel extra auto regelen we gaan met de auto.

17:00 Vrij spelen

Leiding ondertussen tocht uitzetten voor avond

18:00 Avondeten:
Friet? zelf snacks bakken en friet halen

19:00 Corvee

19:30 Indiana Jones komt langs
Hij is erg bang voor slangen, alle slangen,
waterslagen, brandslangen en cobras.
We gaan een wandel tocht doen naar het heilige altaar
waar we de vloek moet verbreken, maar de Rovers
weten dat we er aan komen en staan het altaar te
bewaken.
Sluipspel in het bos naar het altaar waar we het
voorwerp op moeten leggen. (Het voorwerp in stukken
voorbij rovers smokkelen, of munten regelen of iets
dergelijks)

Indiana Jones heeft alvast een tocht uitgezet, die
hoeven we alleen maar te volgen.
Vrij simpele tocht iets met kleuren voor
links/rechts/rechtdoor of iets in de berm leggen dat ze
moeten volgen

Koen wil met alle leiding Rover zijn en de kinderen bij
Indiana Sjaan en Indiana John dumpen

Indiana
Jones
(Tristan)

tocht uitzetten

Mensen vragen
als Rovers
(eventueel eigen
staf)

Altaar maken,
boomstronk met
gekke tekens
erin gebrand,
kaarsjes erom,
kandelaar erop.
doen we in de
avond ff

inspiratie: blair
witch project

bivakmutsen.

22:00 Slapen
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renske gaat naar huis
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Vrijdag 14 aug - allemaal

Tijd Activiteit Wie Materiaal nodig

09:00 OOC

10:00 Kampplek opruimen - aanhangers inladen
(nieuwe staf ontgroenen)

Allen

12:30 Lunch + corvee Allen

14:00 vrijdag afgroenen.

16:00 Kinderen worden opgehaald en een bbq voor de
ouders gezellig!!

bbq

18:00 Chillen en biertje drinken. Staf
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Bijlage 1: Avonturiers en schatbewakers (renspel)

Diep in de jungle ligt een schat begraven in een tempel, een dappere groep avonturiers
gaat proberen een pad door de jungle te banen en de schat in deze tempel te vinden.
Maar de schat wordt beschermd door de schatbewakers. De schat ligt verstopt in een van
de drie tempels.

Doel

Er zijn twee teams met twee verschillende doelen:

1. De avonturiers: zij willen de schat vinden in de tempel

2. De schatbewakers: zij willen voorkomen dat de avonturiers de schat vinden

Voorbereiding

Verdeel karakter kaarten onder de welpen, aantal avonturiers/schatbewakers kan
gewisseld worden om het moeilijker of makkelijker te maken. Spelers houden hun karakter
geheim.

De startkaart wordt neergelegd, de tempelkaarten worden neergelegd met een
tussenruimte van twee kaarten onderling, en de middelste kaart 10 kaarten van de
startkaart af. In welke tempel de schat ligt blijft geheim.

Spelkaarten verdelen in gelijke stapels, even veel stapels als er leiding is om rond te
lopen.

Spelverloop

De leiding verdeelt zich in het bos/rond de hut, zij hebben een stapel spelkaarten bij zich,
ze kunnen wegrennen verstoppen en verplaatsen door het spel heen. De welpen kunnen
spelkaarten verzamelen door de leiding te tikken, ze mogen dan uit de bovenste drie
kaarten van de stapel één kaart kiezen om mee te nemen.

Met de verzamelde kaart kunnen ze of een pad bouwen naar de tempel of een actie
uitvoeren of ze kunnen de kaart op de weggooi stapel leggen.

Overzicht van spelkaarten

Karakterkaart (30x)

- Avonturier (15x)

- Schatbewaker (15x)

Startkaart (1x):

- kruising vanuit hier kan alle kanten opgebouwd worden.

Tempelkaarten (3x):

- de schat (1x) à Als de avonturiers een pad tot aan de schat bouwen, winnen de
avonturiers
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- lege tempel (2x) à Als de avonturiers een pad tot aan een lege tempel bouwen,
gebeurt er niks en gaan ze verder

Bouwkaarten (…x):

- Rechte wegen (10x)

- Bochten (10x)

- Kruisingen (10x)

- T-splitsingen (10x)

- Doodlopende stukken (10x)

- Rivier (2x)

deze kaart kan aan een weg gelegd worden en blokkeert het pad.

- Brug (2x)

deze kaart kan bovenop de rivier kaart gelegd worden om het pad weer vrij te maken

Actiekaarten (40x)

- Val (herkenbare aan rode cirkel)

met deze kaart in de hand kunnen ze een andere welp tikken, als een welp in de val zit
moet die bij het centrale punt in ‘de val’ gaan zitten en kan niet meer meespelen tot een
andere welp ze bevrijdt

- Bevrijdingskaart (herkenbaar aan groene cirkel)

hiermee kun je een andere welp bevrijden uit de val

- Omgehakte bomen:

Hiermee kun je de bomen langs een pad omhakken en dus een bestaand stuk pad
verwijderen

- Verkenners kaart:

Hiermee kun je onder een van de tempelkaarten kijken of de schat daar ligt

Einde van het spel:

Het spel is afgelopen als alle spelkaarten gespeeld zijn of als de schat bereikt is.

Als de schat wordt bereikt winnen de avonturiers, anders winnen de schatbewakers.
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Bijlage 2: voodoo poppetjes voor kastelen spel

● Vouw het bundeltje dubbel en bind het af, een paar centimeter van de
vouw. Dit wordt het hoofdje.

● Verdeel de overgebleven stengels in drie bosjes: één dikker bosje voor het
lijf, twee dunnere bosjes voor de armen.

● Bind de armen bij de ‘polsen’ af. Knip de handjes op de juiste lengte.
● Bind het lijfje af bij de taille.
● Voor een vrouwtje knip je de onderkant recht af zodat je een rok krijgt.
● Voor een mannetje verdeel je de bundel vanaf de taille in twee gelijke

delen. Dit zijn de benen. Knoop een touwtje om de ‘enkels’ en knip de
voetjes gelijk af.

daarna personaliseren, eikel dopjes als hoed, versieren met touw, verf, etc
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Bijlage 3 red de heilige blunderkoe

Doel van het spel:
Om de heilige blundenkoe te kunnen redden moeten we hem kopen van een handelaar, om munten
te verdienen moeten we koeien gaan handelen. Bij een van de 4 (of meer) handelaren kun je een koe
kopen (1 munt) door deze langs de juiste handelaren te laten bekijken wordt deze meer waard, dit
staat op het briefje van de koe.
bij de laatste handelaar kun je je koe verkopen voor een hogere prijs.

● 1 handelaar: 2 munt
● 2 handelaar: 5 munten
● 3 handelaar: 10 munten

Er lopen natuurlijk ook douane rond, deze kunnen (na het aftikken van een groep) de koe
inspecteren. Dit kost alleen 2 munten, wil je dit niet betalen ben je je koe kwijt.

De handelaren
● Boer Hans
● Boerin Betsy
● Veearts Tinnus
● Handelaar Anton

Begin van het spel

Elk groepje (2 a 3 kinderen) begint met 5 munten.
De handelaren gaan zich verstoppen. de leiding die overblijven blijven in het midden.
Na het startsignaal mag iedereen beginnen.

Bij de eerste handelaar kunnen ze een koe kopen. hierna moeten ze uitzoeken waar welke handelaar
is en bij de juiste handelaar hun koe laten zien (en laten aftekenen).

Bij de laatste handelaar van hun lijstje verkopen ze de koe en krijgen ze dus meet munten.
Daarna moeten ze bij een andere handelaar een koe kopen.

Er lopen natuurlijk ook douane rond, deze kunnen (na het aftikken van een groep) de koe
inspecteren. Dit kost alleen 2 munten, wil je dit niet betalen ben je je koe kwijt.

Aan het einde van het spel is er een fluit signaal.

Diegene met de meeste munten wint.

Alternatief:
Er wordt een koeien veiling gehouden waarbij er allerlei koeien geveild worden.
Hier wordt natuurlijk niet de heilige blunderkoe als heilige blunderkoe geveild maar onder een
andere naam. dit is natuurlijk een schuilnaam die alleen echte bandieten weten.

Benodigdheden
Koeienkaarten
stiften
muntjes
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Ideeën
Voorbereidings ideeën:
Een echte avonturier maakt natuurlijk zijn eigen toortsen om door grotten heen te gaan.
met kaarsvet en jutte een fakkel maken.
Een avonturier moet in een crypte natuurlijk allerlei vallen en behendig zijn.
door een parkours heen klimmen

vlotvaren/zwemmen

Goed zijn in puzzels oplossen er zijn dus van allerlei puzzels en raadsels oplossen
Het doolhofspel in indiana thema.

een indianen brug vernoemd naar onze held

azteken tempel

de avonturen van Kuifje geheim van de eenhoorn als film kijken of een van de tekenfilms
rating is vanaf 6 jaar dus dat kan.

Schilderij met een schatkaart er achter
Iets wat met uv licht zichtbaar is

Kasten stelsel. Leven goed geleid, iedere avond gaan ze dood en worden in de ochtend herboren.
De leiding hangt het vanuit het balkonnetje op. Kasten systeem je kunt iedereen uit dagen in het
volgende vak niet alleen de persoon boven je kasten systeem is het ladderspel.
kind offeren die onderaan staat:
Laatste dag zorgen we dat alle overvliegers in de laagste kasten staan en die offeren we op.
De goden bepalen wie er snachts verplaatst word.
Als je onder aan de kaste zit moet je de wc poetsen. Een heel onnodige opdracht ofzo
half uurtje voor het eten doen we het ladderspel.

regendans doen als het te heet is, als het slecht weer is doen we de zonnen dans.

We hebben iets nodig om kinderen te bekogelen vanaf het balkon.
Als een kind corona heeft of eerder naar huis toe moet dan is hij “ofgeofferd”

Spellen bedenken met het balkon.

Iets van het balkon afgooien, snoepjes.
Een speciale bel of toeter voor balkon tijd.
Corvee bord daarboven ophangen buiten bereik van de kinderen.
Spel waarbij de kinderen beneden een emmer omhoog houd  en we gooien ballen naar beneden
die ze vangen.

corvee taak verdelen door blaadje te vangen en wat er op je blaadjes staat is je taak.

Muur tekeningen maken (grot tekeningen) vinger verven.

We hangen een rode draad op. Dat is de rode draad van het zomerkamp.
Even de rode draad weer oppakken

Kunnen we ook onze hints aan ophangen die we krijgen
20



Geocache.

zelf katapulten maken.
Bandieten vangen
hindernisbaan

volgens Karlijn is er in cranendock een zwembad en een camping oid

kunnen we een avond gaan kamperen?

dat kanaal op YouTube je weet wel met die Indiërs die zwembaden maken enz.
Bollywood avond.
idiase hela curry.
spijkerbedden.
Op de grond eten op kleedjes
Heilige koe (blunder koe wordt dit jaar heilig, en dat zorgt er natuurlijk voor dat de leiding niks
doms kan doen)
Tempels

Opblaas koe
Koeien pak

Alleen zij die gereinigd zijn
zullen op de vooravond van
de IV maandag van augustus
in het jaar MMXXI kan in het
laatste schemerlicht mijn
schat in de handen liggen.
Alleen zij die gereinigd zijn
zullen op de vooravond van
de IV maandag van augustus
in het jaar MMXXI kan in het
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laatste schemerlicht mijn
schat in de handen liggen.

Zij die tanen deze schat te
verwijderen van hun
rechtmatige plek zullen
gemerkt worden voor het
leven.  De rechtmatige
eigenaar kan zich voor de
dageraad van de vrije dag
bewijzen door het Gouden
tablet te plaatsen op het
altaar van vervloeking
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