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Drie keer per dag ging een groepje samen met een leiding een stukje
schrijven over wat er die dag was gebeurd.
De leiding heeft precies opgeschreven wat de kinderen zeiden.
De leiding heeft er niks er verder niets aan veranderd, we  hebben er
alleen een geheel van gemaakt en gebundeld.
Wiij hopen dat het voor ouders/familie leuk is om te zien hoe de welpen
het kamp hebben ervaren. Natuurlijk is het  voor de ouders en welpen
(en natuurlijk ook voor de leiding) een leuke herinnering.

Veel leesplezier! Groetjes van de leiding



Zaterdag 20 augustus
Bram, Finn, Jari en de Jeff

Iedereen werd wakker en we hadden geen zin in kamp. pieeeeep….
Toen moesten we helemaal hierheen fietsen (scouting Oud-Best),
dat was net of we naar australië fietsten en terug, behalve dat we niet over water kunnen
fietsen.  we hebben heel vaak gestopt en Finn moest zijn lunch in 3 delen delen.
Bij de stop bij een meertje hebben we gegeten.
We hebben op de stenen gestaan en met onze tenen in het water.
Karlijn en liza hadden snoepjes beloofd als we het water in gingen.
We stonden in het water maar kregen geen snoepjes. De leiding bedoelde dat we gingen
zwemmen, maar dat hadden ze niet gezegd.
dat was flauw. en ze (liza) gooiden snoepjes in het water, ze gooide expres mis.
En we hebben een speeltuin gezien, we zijn er ook in geweest.
Koen(jr) duwde Dries te hard van de kabelbaan en daarom heeft Dries onder zijn oog een
blauwe plek en open.
Toen we vertrokken vergat Koen(sr) de bal en moest terug fietsen (zeker wel een km)
oh nee maar 200m.

we begonnen met onze spullen op de aanhanger leggen.
Uiteindelijk maakte we nog een fout want iedereen wou vliegtuigen kijken maar we waren al
te ver gefietst dus moesten we helemaal (helemaal met 3 a’s dus helemaaal) terug fietsten.
En toen kwamen we hier aan. eeeeeeiiiiiiiinndelijk.
toen kregen we eerst ijsjes. en toen gingen we een rondleiding doen van de blokhut met De
Jeff  en Tine.  Toen we klaar waren.. met de ijsjes.
Gingen we onze matjes opblazen en spullen neerleggen.
WONDER VAN DE WERELD!!! Bram heeft eindelijk zijn matje goed leren opblazen.
Josje was Huggy Wuggy kwijt.
En Levi was zijn matje kwijt. en Joris had zijn deken niet bij. oh nee toch bij maar kwijt.
Gevonden nu eindelijk.

Toen gingen we een beetje klooien, daarna gingen we honkballen.
Toen gingen we bahbonnen maken. zeker niet te verwarren met bahbommen. die
exploderen als je ze inlevert.
Eerst had de leiding een tijdmachine gevonden.
Toen gingen we naar de ijstijd. omdat koen (sr) op een knop drukte.

BLUNDER. er stond een bord zelfs niet op drukken en de machine zei: Kun je niet lezen!
en toen ons naar de ijstijd sturen. dat vonden we heel raar.

Daarna zijn we ijsjes gaan maken in vormpjes en drankjes en in de vriezer gezet.

En toen hebben we lekker hamburgers gegeten die DE Jeff had gebakken
en die hebben we  uit het mc TeamJeff uitgeef luik  gekregen.
iedereen moest nog taken doen (corvee) zoals de zaal en de afwas.
En nu zijn we hier einde logboek!



Sem, Levi en Dries.

We hebben spelletjes gedaan met eikels want Scrat had zin in eikels,
Scrat is een eekhoorn uit de ijstijd.
We hebben geknikkerd met eikels, Rugby met dennenappels, Dennenappels afpakken van
de leiding.
Ik had 2 keer een dennenappel afgetikt (levi) en jari ging er mee van door.
Zo ver mogelijk de eikel weg gooien, Smart had dat gewonnne, tweede plaats sem en als
derde Levi.
Met je neus de eikel vooruit duwen.
Zoek de eikel en dan moest je koen vinden. en dan kreeg je 5 tot 1 eikel
en zoveel mogelijk eikels verzamelen.
Toen zijn we naar het kampvuur gegaan en had joris de dommedaris, Dries had de mini
daris en Finn had de baby daris.
En koen (jr.) had de blunderkoe.
En we hadden opgetreden op muziek. Hele apparte dansjes.
Toen gingen we slapen.

Zondag 21 augustus
Joris, Josje, Smart en Jude.

We gingen ontbijten en toen was het gevaarlijk aan de leiding tafel.
Eerst gingen we in de tijdmachine en toen gingen we van de ijstijd naar de Dinotijd. Toen
kregen we ductape om onze armen toen werden we dino’s met korte armpjes. We gingen
een estafette doen met balanceren , door een hoepel en daarna om een paaltje draaien en
als je klaar was moest je naar de volgende rennen en mocht de volgende dino met korte
armpjes.
Daarna gingen we Dinotrefbal doen. Sem , Jude en Josje kregen een bal tegen hun hoofd.
Dat was niet zo fijn! De stand was uiteindelijk 1/2. Daarna gingen we Dinopeperkoek
happen. Dat ging best ok. Iedereen had uiteindelijk zijn koek op.
Daarna gingen we Dinotwisteren. Dat was superleuk, maar vreselijk moeilijk. Koen sr. zei
ook nog, wat zijn nou dan achterpoten, maar dat was natuurlijk gewoon achterpoten, want je
handen waren natuurlijk voorpoten.
Josje vond het knuffelen met Scrat het leukst en die houdt hem ook heel de dag bij.
En toen gingen we lunchen.

Jari en de Jeff, later ook Finn en Bram

Bram is de wc aan het poetsen want Bram kan niet luisteren,
Finn is de wc aan het vullen zodat bram wat te doen heeft.
en nu zitten wij hier, (De Jeff en Jari)
Daar is Finn, nu zijn we compleet.
We hebben de ijsjes die we gistern gemaakt hadden gaan eten.
Sommige ijsjes waren lekker sommige niet.
Samen met Karlijn en Liza zijn jullie dinos en botten op gaan graven.



En een kaart gevonden en gemaakt.
Eerst een quiz en dan kregen we stukjes voor de kaart.
De quiz ging over dinos en de pre historie.
Toen zijn we het bos in gegaan en hebben we fop bal gedaan en mexicaanse dino.(Britse
buldog van vroeger)
Toen we terug kwamen zijn we gaan kleien,
en we zijn er achter gekomen dat Koen( Jr.) alleen goed kan kleiein op de WC.
De leiding had alle klei bij elkaar gedaan en een grote kom gemaakt.
We hebben pre historische Cola gemaakt. met Koriander en limoen en karamel die we van
honing hebben gemaakt.
en het was lekker, de cola schuimde wel heel erg. en alleen het schuim smaakte naar cola
het drinken zelf niet echt.
voor het eten gingen we Liza kidnappen. maar de andere leiding hield ons tegen en bond
ons vast aan het goaltje.
Toen zijn we gaan eten. Courgette soep met spek, creme freshe en broodjes

nu zijn we klaar met het verhaal.

Maandag 22 augustus
Joris, Josje, Smart en Jude.

Joris: je neemt je zwembroek mee om in de zand te gaan spelen!
Dat is toch logisch.
wijze woorden van Joris.

Toen hebben we een spel gedaan. we hebben een soort van dino pokemon gedaan, met
kaartjes. je moest zo hoog mogelijk eindigen, ander opeten en je moest dan een meteoor
worden om iedereen te vernietigen.
levi, karlijn en joris zijn een meteoor geworden.
Jude liet de borden vallen maar smart moest dat eigenlijk er in zetten omdat smart langer
was. en daarom kreeg die de dommedaris.

Toen zijn we naar het kampvuur gegaan.
toen hebben we pictionary gedaan met houtskool.
en we hebben alle uitrijkingen gedaan.
Karlijn had de blunderkoe.
en toen zijn we naar bed gegaan.
en toen werden we weer wakker.
en toen gingen we ontbijten.
en toen waren er heel veel blunders.
van joris.
en toen gingen, josje, smart, jude en joris en ik het logboek maken.
en toen was het klaar en was het bij nu.
en toen waren er een paar seconden voorbij gegaan.
en nu is het verhaal klaar.



Levi, Dries en Sem.

We zijn met de tijdmachine naar het viking tijdperk gegaan.
We hadden wat problemen met de tijdmachine, hij stelde zich aan.
De tijdmachine die vindt dat we hem niet zo vaak moeten gebruiken en moeten luisteren.
en hij heeft ons “per ongeluk” tussen twee vechtende viking stammen ingezet.
de Steenhoofden en de oenkoppen of zo iets.
we zijn zwaarden en schilden gaan maken. wat verstandig was.
joris was joris, die liet alles vallen,
Karlijn morste hete koffie over d’r been.
En bij Sem  die had zijn schild tegen zijn lip aan gekregen.

En toen lunch.
Einde.

Jari, Finn, Bram en wederom “De Jeff”

Na de lunch gingen we sommige van de leiding masseren,
in ruil voor 1 snoepje pp.
We hebben schilden nog even afgeschilderd.
en daarna zijn we een soort van levend stratego gaan doen namelijk, in de vikingvorm.
En iedereeen ging dood.
Je moest met je schild en zwaard vechten en wie het laagste getal had won je behalve als je
loki was die kon odin  verslaan als enige.
toen zijn we terug gelopen en hebben we de vikingse spelen gedaan.
we gingen kijken wie de sterkste was door touw te trekken daar was het joris en smart.
wie het verst “bijl” kon werpen aka meterpaal. en we zijn gaan emmertillen wie het meeste
uithoudings vermogen had. Smart kon dat het langste.
zijn we vrij gaan spelen, alweer masseren of een bordspelletje binnen doen.
en daarna gingen we eten.
Bram heeft te veel kip gegeten. en sommige kip was heel pittig.
Einde



Dinsdag 23 augustus
Semus, Levicus, Driesus.

We zijn het bos in gegaan, want Levi had een envelop aan de boom met een mes
gevonden.
Finn en Levi hadden de Runes ontcijferd, dat was leuk.
We moesten een offer brengen aan de goden, een chicken wing van het eten.
Er was een hele hele hele lange runen tocht naar een altaar.
Daar hebben we kaarsjes aangestoken en de chickenwing achter gelaten.
Daarna zijn we bij het kampvuur gaan zitten, en hebben we de tractatie van dries gedaan.
in onze eigen gemaakte bakjes.
Sem en josje waren al slapen dus die hebben dat gemist, maar dat komt vanavond wel weer
goed zegt Jeffricus,
Joris had de dommedaris, Josje had de mini daris, bram had de babydaris.
en karlijn had natuurlijk de blunderkoe, en ze wist niet dat alle koeien meisjes waren, en dat
de blunderkoe uiers had, terwijl ze hem al een jaar heeft gehad.

we werden wakker en hebben nog een spelletje gespeeld en toen gingen levi en finn weer
een runen brief ontcijferen,
De goden waren boos en toen zijn we maar in de tijdmachine gegaan. want het begon te
donderen.

toen we uit de machine kwamen zagen we koenos en ceasar.
koenos is leuk en julius is erg lui en egoistisch.
toen zijn we yoghurt gaan eten als ontbijt.

Bram, Finn, Jari, en Jeffricus

Goedenmiddag, beste lezer.
Hier vanuit het romeinse rijk, jullie verslaggevers, Bram, Finn, Jari, en Jeffricus.
We kwamen de Koenos en Ceasar tegen.
Ze willen allebei Cleopatra versieren we zijn voor Koenos en niet voor de luie Julius.
om indruk om haar te maken gaan we een show voorbereiden en griekse tragedie.
Het gaat over de koning aka bram die bang is voor de dood aka sem,
ze gaan de opsluiten, met de oude doodzieke man  aka joris.
en als de dood opgesloten is kunnen ze eeuwig leven, maar uiteindelijk na 3 eeuwen
vervelen ze zich. ze gaan elkaar neerslaan want ze gaan toch niet dood maar er komen wel
babys bij. Dan gaan ze dood door de dood want ze laten hem vrij en ze gaan eerst feesten.
dat hebben we 2 x geoefend, en nu kunnen we dat goed.
En daarna gingen we knakworst blikjes plattrappen en toen gingen we spelletjes doen op het
luchtbed. en dan gingen we eten knakpitas met hot hot. en saus.
gegroet ave, doei en toen stikte iedereen in zijn worstje. nee niet iedereen, want wij schrijven
hier nog.
Fin,

Joris, Josje, Smart en Jude.



na de lunch heb ik een blunder gedaan(smart) ps joris.
ik ga dat niet zeggen(smart)
ik zeg het toch ik liet de yogi vallen.
toen kwam het overal op, het spetterde.
na de lunch zijn we direct op de fiets gestapt naar het dorp
daar gingen we een spel doen.
maar we werden afgeleid door al dat water en fontijnen.
we gingen een spel doen dat was Toga 88  wat maar 52 opdrachten maken.
Joris had een blunder gemaakt met het spel je moest zo vaak mogelijk de trap op en af en
yeet ik ging onder uit(joris)
we moesten aan mensen vragen wat ze van onze toga vonden (die karlijn aan had)
maar de mevrouw zei: ik heb hier echt geen tijd voor.
maar ze had echt wel tijd.
daara hadden we eigenlijk niks meer gedaan een hele dikke pauze.
en daarna zijnwe helemaal nat geworden want we zijn door de fontijn gerend en gedaan
Ik en joris (smart) hadden een heel gesprek met een vreemd iemand.
dat was een van de opdrachten (hou een gesprek met een vreemd iemand en stel 10
vragen.

en toen gingen we weer terug fietsen en daarna hebben we echt heel veel post gekregen.
en we hebben brieven naar huis gestuurd.
en daarna vrije tijd.
en daarna zijn we gaan eten.
het wat grieks eten.
het was lekker,
en er werden heel veel borden gesmeten.
we deden saltos met de borden en er was geen afwas.
en iedereen mocht borden smijten.
en met het corveen moesten we samen met een paar leidiknjes het allemaal opruimen.
en toen kwam jens
de vriend van liza
en toen kwam tante reon,

einde verhaal
en toen was er nog een paar seconden voorbij gegaan.



Woensdag 24 augustus
Levi, Sem, en Dries.

Jens kwam en Reon en cleopatra aka cleopatron.
toen hebben we een mini versie van de olypische spelen gedaan.
we moesten kogelstoten, waar levi het record had.
we moesten rennen om de goals heen.
grieks sokworstelen, discus werpen met bordjes.
maar dna wel echte bordjes.
bij tine moest je korfballen, bal in de emmer gooien,
horde lopen bij liza, 10m.
speerwerpen bij karlijn. waarbij dries zichzelf met de speer weggooide.
Jens wou is even laten zien “hoe het moest”
maar hij ging op zijn muil.
Julius ging ook korfballen  maar dat duurde heel lang.

Toen zijn we op het podium het optrede gaan doen. en cleopatron vond dat niet goed.
ze vond dat koenos en Julius ceasar, dat ze niet romantisch genoeg waren en niet voor haar
gevochten hadden. toen verklaarde ze ons de oorlog en liep ze heel hard weg.
Toen hebben we nog even bij het kampvuur gezeten en we hebben de dommedarrissen en
blunder koe gedaan.
karlijn is zelf de blunderkoe. ze zou hem maar gewoon de hele tijd mee moeten nemen.

woensdag avond.
We zijn naar het ontbijt naar de dingen gegaan aka pre historisch dorp.
we zijn met de fiest heeeeeellemaal daar naartoe gefietst.
we moesten omfietsen omdat er wegafzettingen waren voor psv.
Liza moest naar mannen met blote basten kijken,
we hebben geleerd met vuursteen en ijzer (staal) vuur gemaakt.
we hebben broodjes gebakken, maar eerst moesten we met een maalsteen zelf meel
maken.
Maar we begonnen met de poppenkast.Dirk de draak. hij wou een vriendje want die was
eenzaam,
hij wou een welp worden want hij zag onze groenen blousjes en dacht hej dat wil ik bij
horen.
Er worden dikke nacho scheten gelaten, het stikt hier een momentje geduld aub..
wij hebben in een houten kano gekanoed, en we hebben op een vlot gestaan.
maar niet iedereen.
en we hebben naar een smit gekeken die was haringen maken.
en een archeoloog die bleef maar doorpraten het was heel interessant maar hij bleef maar
door praten.
er was ook een verhaal over vikingen maar dat was letterlijk de last airbender.
En we hadden speerwerpen en boogschieten gedaan.



smart had tegen finn gezegd als je in het midden schiet dan krijg je mijn koekje. en hij schoot
in het midden.
en de leiding is aan de schandpaal genageld en met rot fruit bekogeld.
en we hebben nog tin gegoten en kettingen gemaakt.

we zijn gevlucht uit het prehistorisch dorp.
we zijn terug gefietst er is niet zoveel geblunderd.
we hebben snel een ijsje gegeten tegen de hitte.
en hebben we even gereleaxed.
en jude en dries hebben de dutch ovens gesjouwd.
en de oven wanten dat was extra zwaar.

toen zijn we nachos gaan maken. en eten.
dat was lekker, en vla.
koen was raar die had een toet met kaas.
en waarom? hij vroeg om alles en dat kreeg die.
En nu zijn we hier.

Donderdag ochtend.

we hadden na het eten nog een zwaard in die grondje gevonden ( Bram).
en die zat vast met allemaal slotjes.
toen moessse wij sleuteltjes zoeken.
en de zwaardje los maken.
we moesten een vlecht uit vlechten,
een gedicht maken voor liza, joris was hier echt heel slecht in.
van de leiding sleutel afpakken.
en ringsteken met een sleutel er aan,
en van tine en jeffrey de draken, de draken eieren stelen.
toen hadden we het zwaardje er uit en ging koningon arthuros die zwaardje kapen.
(deze taaltje komt van die bramos en die finus).
en we moesten karlijn d’r ketting zoeken want die was er afgeruktos, tijdens die spelletje.
en daarna gingen wij die uitrijking doen van al die darissen, en koei.
smart had hem voor door de lucht vliegen en koentje omdat hij ademt, en de mini daris had.
en omdat ie koentje is.

en toen gingen we slapon,

Smart en Jari konden eindelijk uitslapen.
en we hebben binnen gehockeyd en gekaart.
we zijn weer in de tijdmachine gestapt.
en in de 20ste eeuw aka 1960 terecht gekomen bij een paar stinkende hippies.
zonder kernbuizen ze zijn allemaal op.
en koen is met het zwaard aan het smijten en golfen.
we hebben heeeel veel geprotesteerd.



“weg met koen” en “ alle dassen zijn gelijk” “vrouwen moeten weg” Baas in eigen buik”
Stop vroeg op staan” stop met leiding terreur.
Stop blunderkoe leed”
En baas in eigen buik” ze wilde geen brood alleen yoghurt. net zoals bram en sem en jari

Finn, Bram en Jari, en wederom THE JEFF

Donderdag avond,

we zijn naar het zwembad gaan fietsen,en daar was een mega glijbaan.
Smart was zijn zwembroek vergeten, wat een blunder, gelukkig had bram 2 zwembroeken
aan.
waar sem heel vaak vanaf is geweest, met ook nog jude smart en dries.
Josje is glijbaan verslaafd,
bram die sloeg met een badminton racket per ongeluk tegen sem zijn schouder aan.
we hebben met dries gegooid, en gehaaijast.en ook met sem, Bram en heel veel andere
kinderen.

kinderen in de nek van de leiding, en we hebben zelfs drie hoog gestapeld,
heel vaak elkaar in het water geduwd.
en we hebben in de zon en in de schaduw gechilled.

aan het einde hebben we een drijvende band over genomen andere kinderen die ouder
waren.
en jeffrey had een hele coole zwembroek.
het zwemmen was snel voorbij.
we zijn naar het winkelcentrum gefietst, en zijn in de winkel producten voor het avond eten
gaan halen.
we hadden 2 groepen. een groep die ging zelf wraps koken, met kipschnitzel.
en als toetje hadden we wafels met hageslag en slagroom.
sem zijn hele gezicht zat onder want liza of karlijn had zijn gezicht er in geduwd.
en de andere groep had zelf ramen noodles gemaakt. met wortelreepjes, taugé, bosuitjes,
gebakken uitjes, spek! en als toetje hadden we twix mix.
het was alle twee lekker.
en de leiding had hele lekkere hamburgers gemaakt.

en toen, zaten we hier het logboek te schrijven,

einde,
sem, jeffrey, levi, dries, en blunderkarlijn.
(karlijn is het hier niet mee eens)



Vrijdag ochtend,

We hebben eerst gedanst voor de vibe.
we hebben met staal en vuursteen vuur proberen te maken en met firesteel.
Na het eten zijn we een sluipspel gaan spelen.
we zijn kernwapens van de russen gaan halen.
heel opvallend door het bos lopen. niet.
sommige kinderen namen halve bomen mee. of stonden achter een tak. dat ging niet zo
goed.
sommige kinderen hadden zich gecamoufleerd door midden op het zandpad te gaan liggen
gaan rollen. dan waren ze zwart. en vielen ze niet op.
Er waren russen met tanks die binnenkwamen rollen. dat hoorde we.
het luchtalarm ging ook in eens af.
we hadden makkelijk zat genoeg gestolen van ze. nu hebben we weer kern energie.
toen gingen we terug naar de blokhut.
toen gingen joris en bram alle jongere kinderen zijn voeten wassen.
de stinkvoeten!
De oudste kindjes hebben bij de leiding gezeten heel de avond en allemaal dingen gegeten.
en in de ochtend gingen we alles opruimen. en toen gingen we ontbijten en toen gingen we
corveeen met het logboek. einde
een paar seconden later.
nog een paar seconden.
en nu einde!

groetjes, Joris, Smart, Josje, Jude, Jefffrey en liza.


