2008 Weekendkamp Horn (Bevers)
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Zaterdagmorgen 25 oktober om 8.00 uur waren Jim, Jessie en Juul als druk in de weer om alles op tijd
af te hebben voor de bevers kwamen. Ze renden door het hele gebouw, tussendoor even snel een
ontbijtje eten en weer verder. Om 9.45 uur was dan alles zover af. Jim, Juul en Jessie wachtte de
bevers op die vannacht gezellig kwamen logeren. Om 10.05 uur kwam de eerste bever binnen en al
snel volgde rest. Nadat de papa´s en mama´s hun slaapplekje hadden klaargelegd, konden we
beginnen met ons kamp.

We begonnen het kamp met een gezellig verhaal, waarnaar de bevers heel aandachtig deden
luisteren. Na het verhaal gingen we een boerderij kijkdoos maken. Hier werd geknipt, geplakt,
gekleurd en geschilderd. Iedereen wou de mooiste kijkdoos hebben. Maar de tijd was vee te kort en
we gingen al lunchen. Hiervoor waren speciaal maïskolven voor gehaald. Maar dat viel tegen. Geen
enkele bever lustte dit. Jammer!!!.
´s Middags hebben we eerst lekker buiten gespeeld, want het weer zat mee. Aangezien het een
beetje mistig was, konden we heel goed verstoppertje spelen. Dit werd verschillende keren achter
elkaar gedaan. Daarbij deden ze nog tikkertje, trefbal, schipper mag ik overvaren en voetbal. Het was
redelijk koud buiten en de bevers gingen weer naar binnen. Hier werden door Jessie en Juul de
verkleedspullen voor de meisjes gepakt en voor de jongen de auto´s en blokken.

De meisjes voelde zich net ´Holland next Topmodel´ want ze verkleedde zich en hebben de hele
middag over ´de catwalk´gelopen.

De jongens vonden er niets aan want de meisjes deden en gingen gezellig met het auto´s spelen en
een groot kasteel bouwen van de blokken.
Na een middag lekker spelen was het weer tijd om op te ruimen. Ondertussen hadden Jim en Jessie
samen in de keuken pannenkoeken gebakken. De bevers wisten niet hoe snel ze alles opgeruimd
moesten hebben. Ze zaten binnen een paar minuten aan tafel. Hier werd gesmuld van de
overheerlijke pannenkoeken. Als toetje nog een danoontje………..Heerlijk!!!!.
Na het avondeten hadden we scouting omgebouwd tot een bioscoop. De bevers hebben hier gekeken
naar Pocahontas. Ondertussen dat ze naar de film keken, werden ze verwend door Jim, Juul en
Jessie. Ze kregen chips, snoepzakjes en lekkers te drinken.
Aan de film kwam een einde. De bevers waren zo slim geweest om voor ze de film gingen kijken de
pyjama al aan te doen. Nu hoefde ze alleen nog hun tanden te poetsen en naar bed. Maar slapen
gingen ze niet. Om 22.00 uur heeft de leiding besloten dat ze nog even uit bed mochten. Ze kregen
wat chips onder de voorwaarde dat ze dan echt gingen slapen. ………..!?

Zondagmorgen waren de eerste bevers als om 5.30 uur wakker. Dit valt niet mee als dan ook de klok
nog verzet is. Om 8.00 uur zijn de bevers en de leiding opgestaan. Gezamenlijk ontbeten en erna nog
een hoop spellen gedaan. Maar voor je het weet staan de papa´s en mama´s er al en is het kamp
voorbij.

