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Vrijdag
Vrijdag avond 31 oktober, Halloween avond het eerste Esta kamp van dit seizoen is begonnen. Na het
inrichten van de slaapzaal begon een aantal Esta’s direct met spoken. Thiemo in zijn “Magere Hein”
pak, Joep met een groen gezicht van de schrik en Remco als een soort Dracula. Het was duidelijk te
zien dat alles in dit kamp met Halloween te maken had.
We deden deze avond een verstoptocht. Twee groepjes zette voor twee andere groepjes met
theelichtjes een tocht uit. Bij het tiende lichtje moest het hele groepje zich verstoppen. De Esta’s uit
groepje dat de kaarsjes daarna ging volgen moest het eerste groepje dus zoeken. Vooral voor de
Esta’s die zich verstoppen is dit heel spannend. Daarom keerden we na de eerste tocht de rollen om
en mochten de andere groepjes een tocht uitzetten en verstoppen. Het werd op het einde zelfs zo
spannend dat sommige Esta’s blij waren dat de leiding een felgroen knipper licht bij zich had. Zo
konden ze de leiding ten minste niet kwijt raken.
We waren pas om half 11 terug op het scouting gebouw. We konden ons lekker warmen en we
dronken wat ranja en aten chips. Het was al laat genoeg om naar bed te gaan. Als we dit snel konden,
mochten we nog een potje zaklamp tikkertje doen. Gelukkig deed iedereen zijn best om snel in zijn
slaapzak te liggen. En na het tikspel met de lichtjes op het plafond kon iedereen gaan slapen.

Zaterdag
Om 8 uur stonden we op en al snel waren de tafels gedekt voor het ontbijt. Hugo had vers brood
gehaald en dat ging er in als zoete broodjes. Gemiddeld 3 boterhammen per Esta is toch best wel veel
voor in de vroege morgen.

Voor het ochtend programma gingen we naar het bos.
En zoals altijd wordt er gevraagd of we over de slootjes mogen springen. Het mocht want er was tijd
genoeg. En nog leuker; er stond ook water in de grote sloot. Gelukkig kwamen we met droge voeten
aan de overkant. We liepen verder naar de hoge berg. Vanaf deze berg hadden we zicht over twee
grote gebieden waar we het beroemde spel ESTRATEGO gingen spelen.
Na de lunch was het tijd om het grote Halloween feestje voor ’s avonds voor te bereiden. Daan, Rick,
Quincy, Mickey, Timo, Bart, Peter, Bram en Joep maakten lampionnen van pompoenen. Jorn en Bart
zorgden voor de bar. De andere Esta’s bedachten een toneel stuk om op te voeren. Thiemo maakte
zelf een compleet mini decor.
Na een paar uur binnen werken gingen we buiten tovenaarstikkertjes spelen. Even lekker rennen en
afkoelen van het harde werken. Peter viel nog met zijn mooie witte jas in de modder…die was daarna
niet meer mooi wit. Dit geeft niet want daar is het nu eenmaal een kamp voor.

Om weer lekker op te warmen kreeg iedereen die dat wilde een kop pompoensoep. Deze was
gelukkig niet van de net uitgeholde pompoenen gemaakt maar Hugo had deze van verse pompoenen

en nog veel meer groenten gemaakt…mmm.
We gingen nog even verder werken voor het Halloween feest. Paulien en Marlou hadden nog genoeg
werk om een aantal Esta’s te schminken. Al gauw was het tijd voor het avond eten. Er werd friet
gebracht en er was voor iedereen een snack. En de friet eet winnaar was Rick. Hij at namelijk twee
volle borden. Van zo’n dag op kamp krijg je nou eenmaal veel honger.
Na het eten werd het podium opgebouwd en kon het feest beginnen. Het eerste toneel stuk werd
uitgevoerd door Sem, Peter en Ruud. Bart Vossen en Mickey zorgden voor

de licht effecten. Sem en Ruud kwamen steeds opnieuw met een
ander verhaal bij Peter aan de deur om snoep vragen. Door dit lange toneelstuk kreeg iedereen zin in
snoep en drinken. Gelukkig ging de bar open. Iedereen kon daar bloed ranja, snot chips en snoep
krijgen. Na 10 minuten was de pauze voorbij en gingen we verder met het tweede optreden. Remco
en Hein werden door Thiemo meegenomen. Ze liepen over smalle paadjes met scherpe punten aan
beide kanten. En over een brug met daaronder gloeiend hete lava. Joris scheen met zijn zaklamp op
het mini decor. Iedereen kon zo zien waar het verhaal zich afspeelde. Uiteindelijk kwamen ze in het
kasteel van Tycho waar ze door Thiemo’s schuld werden opgesloten. Remco kon zichzelf en Hein
bevrijden met zijn bliksem stralen. Even later gooide ze Thiemo van de brug in de lava en was het
verhaal afgelopen.
Na nog een korte pauze was het tijd voor de tover spreuken en de prijsuitreiking:
Best verklede was Quincy.
Beste toneel stuk was van Thiemo, Remco, Hein en Tycho.
Beste toverspreuk was van Joep.
Mooiste pompoen was van Rick.
Nog een foto van de prijswinnaars maken en gauw naar bed. (zoek naar de spoken op deze site)

Zondag

We gingen de laatste paar uren van het kamp het vleermuizen spel doen. Dit waren negen
verschillende spellen die we met tweetallen speelden. Elkaar schminken, een hoge toren bouwen,
Smurrie Durrie in een zakje maken, grote bellen blazen en nog veel meer. Op de foto’s is goed te zien
hoe leuk dit was.
Na deze spellen aten we bij het kampvuur nog allemaal een tosti en sloten het kamp met een kei
harde yell af.
Iedereen bedankt. Het was een super leuk kamp.

