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Zondag 

Na een moeilijke zoektocht door dat vreemde plekje ergens in the middle of nowhere is toch iedereen 
aangekomen, gelukkig. Iedereen heeft een plekje veroverd in de tent. Toen alle papa`s en mama`s 
broertjes en zusjes en de rest van de familie weg waren hebben wij dat gevierd met een feestelijke 
opening en een rondleiding langs alle voorzieningen op het terrein. 
Na deze opening zijn wij natuurlijk even het zwembad ingedoken, want je moet toch eens afkoelen na 
dat pap en mam weer eens de weg niet wisten. En jij veel te lang in de auto zat en daardoor 10 
minuten van het spannende kamp miste. Wat een plezier zo en we gingen helemaal los. Waardoor we 
ook vandaag weer een gezellig dagje beleefde.  
Van deze bezigheid kregen wij veel honger dus daarom een lekker bordje tomatensoep met ballen, en 
ook nog een heerlijk broodje knakworst met toch nog broodjes uit Horn hoe kan het anders ook lekker 
zijn.  

Na het eten hebben we zoals altijd weer alles netjes 
opgeruimd en zijn we aan ons thema begonnen MOVIE WORLD was dat dit keer, en ook dit wordt 
natuurlijk weer een knaller. 
We deden het spel met de Rescue Rangers en dat leed tot veel diefstal van goederen. Maar daar 
waren de Rescue Rangers die dwongen de slechteriken tot stoppen en loste deze diefstallen op. Alles 
kwam toch nog goed. 
Hierna kregen in de kampvuurkuil nog een show met de diabolo`s van Dion en Patrick. Daarna gingen 
we naar ons bedje toe, nog even vertellen en toen lekker slapen.  
TOT MORGEN 

Maandag 

6:00 GOEDEMORGEN leiding, zei de eerste. Nou na deze nacht dan maar de eerste ochtend 
oefening `n rondje rennen nadat de slapende Esta`s wakker werden gemaakt en voor het eerst 
konden zeggen ik was het niet. En tussen door kwamen we erachter dat onze tent door een bepaalde 
leider niet goed was dicht geknoopt. Ili-jes (licht en handig) moest op onze tent klimmen om Michel uit 
de problemen te redden. Na alle commotie nu zijn we toch maar gaan ontbijten. Het weer zat niet mee 
en daarom gingen wij scouts toch een speurtocht lopen.  
En ja het weer kan je als scout zijnde afdwinging (de zon ging schijnen). `s Middags gingen we naar 
ver ver weg verder zoeken naar Shrek. We waren veel te laat bij boer Flupsen en zijn vrouw de 
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griezel. Na wat gevloek van boer Flupsen mochten we 
toch nog met zijn 3jarig paard en huifkar naar het meertje. Daar aangekomen deed Ili-jes de vondst 
van ver ver weg. Toen ging Remco op verkenning en verkende het meer van dicht bij, heel dicht bij! 
En aangezien het een prachtig gebied was werd er gelijk een groepsfoto gemaakt. 
Gauw de dorstlessen en terug naar boer Flupsen die netjes op ons stond te wachten. 
Terug bij de boerderij kwamen er weer dikke zwarte wolken aan drijven, en jawel hoor...het knalde 
eruit!!! 
Even wachten totdat het zonnetje weer ging schijnen en we fietsten terug naar het kampterrein. Maar 
dan... PANG... Daar ging de band van onze Quincy….Hugo onze grote held neemt geen enkel risico 
(alhoewel…) zonder enige twijfel neemt hij HUP de fiets op de nek en gaan met die banaan!!! 
Aangekomen op het kampterrein mochten we even bijkomen van de natte fietsrit want de regen 
knalde er alweer uit. Toen het weer droog werd plakte onze opperleider Joris de band. Toen was het 
alweer etenstijd, tijd voor aardappelpuree met worteltjes en erwten, braadworst en appelmoes. Om al 
dat eten weer af te trainen gingen we een tikspel doen. 
Net zo schattig kijken als de gelaarsde kat van Shrek. 
En wie kon er het schattigste kijken??? Jawel hoor, niemand overtrof onze Don!!!  
Hierna gingen we opnieuw naar het moeras van Shrek. (ons eigen terrein) 
Daar gingen we spelletjes doen zoals overspringen op matjes en jawel hoor onze Hugo was de 
krokodil en Michel lag erbij te kwaken als een echte kikker. 
En wie was er gewonnen??? Joepke!!!!!!!! 
Als afsluiting een trefbalspel. 
Zo vloog er weer een mooie dag voorbij, welterusten allemaal en tot morgen…… 

Dinsdag 

De ochtend begon vandaag gelukkig wat later. Om 8 uur moesten de meeste Esta’s nog wakker 
worden gemaakt. Na het lekkere ontbijt met tot 6 boterhammen per Esta konden we het dagthema 
laten zien door een korte film te draaien. Vandaag de film Cars. 
We gingen eerst de motoren warm draaien met een Estafette. We deden wel 10 verschillende 
manieren om alle motoren warm te rennen. Na de warming-up kwam een grote verassing. Hugo en 
Michel haalden een heuse zeepkist uit de garage. Deze gingen we opknappen zodat het de echte 
Bliksem McQueen werd. Omdat niet iedereen aan een wagen kon werken werden ook de twee bolder 
karren opgeknapt. Dit knutselen leidde tot 3 schitterende racewagens en een grote puinhoop in de 
werkplaats. Omdat we in deze werkplaats ook weer moesten lunchen werd er in een razend tempo 
door iedereen opgeruimd. Voordat de Kabouters terug waren konden de tafels 

gedekt worden. 



In de middag gingen we een moeilijk spel doen waarbij iedereen goed moest samenwerken. Een grote 
kar moest met een touw vooruit getrokken worden. Met een ingewikkeld systeem van katrollen kon de 
kar gestuurd worden. Als laatste ging alle leiding op de kar zitten en moesten alle Esta’s aan de 
touwen trekken. Het systeem brak op een plaats en de kar werd op volle snelheid over het terrein 
getrokken en kantelde waardoor de leiding met de kar over de grond rolde. 

Na dit dolle avontuur keken we rustig naar de film Cars. Na nog wat vrij spelen was het alweer tijd 
voor het avondeten. Slavinken, boontjes en gebakken aardappelen. Ili-jes stond weer in de 
belangstelling omdat na het eten Diana zijn buik volspoot met slagroom. Om dit alles af te spoelen 
werd hij ook nog eens in het zwembad gegooid. 

Nu was het tijd voor de langverwachte race tussen Bliksem McQueen, Speed Racer en Dark. Er was 
een bochtig circuit gemaakt en iedereen mocht 1 keer in zijn eigen wagen achter het stuur zitten. Een 
andere Esta moest duwen. Het werd een felle race waar alle rondetijden werden genoteerd. Er 
werden records doorbroken door grote coureurs als Tim, Sem en vele anderen. Ook krachtige duwers 
zoals Gijs, Etchenne en andere deden hun uiterste best. Bliksem McQueen bleef eerst op grote 
achterstand van de andere bolides. Michel en Hugo wisten uiteindelijk ook met deze topwagen de 
recordtijd te behalen. 

Alle teams konden nu met een gerust gevoel gaan slapen. 

Woensdag 

Na een nachtje uitrusten, zijn we vandaag weer uitgerust verder gegaan met als thema Happy Feet. 
Dit is een zeer NAT thema (gelukkig hebben we al de hele week regen). Na het kijken van de trailer 
hebben we van de pinguïn profeet diverse opdrachten gekregen. Veel esta`s bleven niet droog bij 
deze spelen. Toen kregen we een dip want het was woensdag en JA we gingen zwemmen. Maar de 
zwembaden in de buurt waren natuurlijk gesloten dus moesten we op de fiets naar het zwembad in 
Weert !! Ja dit lezen jullie goed in Weert, zo´n anderhalf uur fietsen door de regen. Oké, dat was 
eigenlijk geen optie dus ouders bellen of deze ons wilde brengen. Tot onze grote verbazing belde een 
ouder terug, met de mededeling dat zij voor ons een touringcar hadden geregeld !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  
Met dank aan Jolanda Smeets, de Vil en garage Roy Vrinzen. 

Hierdoor kwamen wij toch in Weert terecht en ook nog eens droog. Nadat de spellen waren afgelopen 
had de leiding nog een grapje waarmee ze alle esta´s en kabouters flink voor de gek hebben 
gehouden. Want we hadden niks over de bus verteld dus dit was tot nu toe nog een verrassing. We 
vroegen de hele bende om te verzamelen bij de poort eerst zonder fiets om te kijken wie er voor, 
naast en achter je stond. En toen dit bijna klaar was ontdekte enkele kinderen dat daar in de verte een 
bus van Horn tours aan kwam en daarmee was ons grapje door de mand gevallen. En iedereen was 
blij deze bus te zien. Eenmaal onderweg waren we snel in het zwembad waar het gespetter kon 
beginnen. 

Nadat alle pinguïns hun donzen vacht hadden geruild voor een zwemoutfit was deze oceaan al snel 
niet meer veilig voor ander wild in dit water. Nadat deze allen de hele onderwater wereld hadden 
ontdekt en nog met anderen wezens hadden gespeeld. Ging de buiten waterwereld ook nog ´n uurtje 
open en werd er vrolijk geoefend door velen op de spring planken ook de leiding sprong er vrolijk op 
los op de lage plank (1 meter hoog) dit ging zeer goed. Toen kwam de hoge plank er ook aan te pas 
(deze was 3 meter hoog) het ging goed tot onze leider Hugo van deze plank wilde springen ook hij 
wilde niet onder doen voor vele esta´s maar dat dit zeker een kwartier duurde had niemand gedacht. 
Hij durfde eigenlijk niet maar had bij Michel nog iets open staan van het vorige zomerkamp. (Namelijk 
dat Michel enkelen problemen had in Toverland met de Troy en Hugo hem op het hart drukte dat hij 
geen mietje was en mee moest gaan. Dit was Michel niet vergeten en drukte hem dit even op het hart 
en ja toen was er geen weg meer terug en plonsde Hugo toch maar in het diepe water). 

Nadat iedereen bijna in de bus zat kwamen we er achter dat Don nog niet genoeg had gehad van de 
andere aanwezige waterwezens. En moesten we hem nog even snel zoeken nadat we hem hadden 
gevonden gingen we snel terug naar ons kampterrein. 



Hier aangekomen hebben we snel gegeten want ons bezoek was al onderweg. Het was namelijk 
ouderavond vanavond. Sommige esta´s vonden dit de uitgelezen kans om de vuile was in te leveren 
in ruil voor een volle beurs. En ja dit was een succes. 

Na het afkijken van Cars gingen de esta’s vandaag eens vroeg naar bed. 

TOT MORGEN!!!!!!  

Donderdag 

De week is alweer bijna om, dus dat betekend nog 2 volle dagen, en 1 nachtje slapen, voordat de kids 
naar huis mogen gaan. 
Helaas weer een dag met veel regen, dus na het ontbijt gauw de tafels en stoelen opzij om de 
tikspellen te kunnen doen. 
Ons thema voor vandaag was RATATOUILLE. 
We begonnen met het tikspel KAT EN MUIS. 
Nadat alle staarten eruit werden getrokken, begonnen we met het volgende spel. 
Het doolhofspel voor kat en muis. 
Arme Dion toch, deze kater had toch wel een partner nodig, dus Paulien sprong erbij ``tikkie``en af 
was Bart P. 
Daarna kwam het zonnetje weer tevoorschijn, gauw naar buiten, want Bart P. had een leuk tikspel 
bedacht. 
``hond, kat en muis`` spel. (ook een tikspel) 
Wat een geen goed idee van onze Bart! 
En kijk eens wat er daar allemaal stond! Hmm lekker!!!! 
Frikandellen, hamburgers en kiphawai- sticks. 
Het was me weer een heerlijke bbq, ondanks de regen, maar onze leiders hadden dit keurig opgelost 
en gelukkig zaten we schuil, onder de grote party-tent. 
Nadat we de buik vol hadden, konden we naar het dorp fietsen. 
O,jee daar had Sander de ketting los van zijn fiets..jaja Sander, laat die vieze handjes maar eens 
goed bekijken!!!  
gelukkig konden we gauw verder fietsen. 
Daar aangekomen mochten de kids een ruilspel doen in het dorp. 
En jee toch!! Niet te geloven, met wat ze allemaal geruild hadden, en waarmee ze uiteindelijk mee 
terug kwamen!!! 
Van luciferdoosje tot een ring, maar uiteindelijk werd het een VERREKIJKER, 6 BLIKJES 
FRISDRANK (kregen ze gratis mee!!) 3 PAAR SOKKEN, EEN KWAST, EEN WELPIE en ook nog een 
COMPUTERMUIS!!!!! 
De kinderen hebben het geweldig en zeer netjes gedaan!! Goed zo kids!!! 
Gauw terug fietsen want de regen kwam weer in aantocht. 
Gelukkig net op tijd terug, want daar knalde het weer uit!!! 
Helaas werd onze Bart P. ziek en moesten we uiteindelijk toch afscheid van hem nemen. 
Dag Bart en bedankt voor je komst!!!!!! 
Hierna gingen we eten (boterhammen) en daar kwam de zon weer op. 
Onze Etchenne had ook een geweldig spel bedacht, toch wel de topper van vandaag. 
We noemen het RATATOUILLE. 
Wat een geweldig idee van Etchenne!!!! 
3 tikkers en het midden moesten de ratten al het eten proberen te stelen!!! 
Etchenne bedankt!!!!! 
Maar de afsluiting van de dag was toch wel echt het toppunt!!! 
Eettuh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Ja , je leest het goed het was werkelijk een groot varkensfestijn!!



 
De kinderen mochten ook ratatouilleren maar dan wel met cake. 
Ze mochten deze versieren met m&m’s, en snoep, jam, hagelslag en opgeklopt slagroom. 
Ja het werd een en al smerigheid, en als afsluiting er flink met het gezicht erin. 
Wat een zwijnenfestijn!!! 
En zoals Quincy al zei``tis toch maar voor 1 keer`` en FLATS`` daar gingen ze eraan, maar onze Don 
maakte het toch wel erg bont, waarop Sem volgde alleen hij pakte toch gauw even zijn duikbril….. 
Nou kinderen, nou is het goed geweest, gauw wassen en slapen maar. 
Voor de allerlaatste keer…. Welterusten kids…..  

Vrijdag 

Nou nou, dit is dan de laatste dag de leiding heeft het er moeilijk mee, alweer een jaar voorbij. 
En de nacht was ook niet aangenaam want we dachten dat we vannacht werden weg gespoeld, 
plaatselijk waren er binnen zwembaden gecreëerd. Maar dit kan voor ons de pret niet drukken want 
we hebben vannacht de zon afgedwongen en dat was gelukt toen we wakker werden. 

Na het ontbijt hebben we de trailer gekeken van Robots, en zijn na deze beleving ook vrolijk een eigen 
robot gaan maken. Ondertussen kwam er ook nog een echte robot voorbij maar deze robot was niet 
veilig voor Remco en Don die de robot aanvielen. Daarna is de robot verdwenen en nooit meer 
teruggekeerd. Gelukkig hebben de esta’s genoeg nieuwe robots gemaakt. 

Na het knutselen zijn we op de fiets gestapt en hebben we een plaatselijke gymzaal opgezocht en 
hebben we daar vanmiddag droog door gebracht. Aangezien Someren geen overdekte speeltuin had, 
hebben we er zelf maar een gemaakt. Na een ererondje door Someren ( Met dank aan onze 
navigator) hebben we hier echt plezier gemaakt en apenkooi gedaan. 

Toen we terugkwamen hebben we pannenkoeken gegeten, en al gauw waren de eerste ouders er 
alweer. Het was weer een geweldige week, waarin veel is gebeurd. Gelukkig hoefden we ons over het 
weer niet druk te maken ?. Iedereen bedankt en tot na de zomer. 
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