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Vrijdag 27 november 2009
Om half 7 waren de kinderen met papa en mama op het scouting gebouw aanwezig.
Na de slaapplaats klaar te maken hebben we een spetterende disco gehad met muziek van echte
superhelden. Daarna hebben we het codespel gedaan.
Toen de kinderen de code hadden opgelost mochten ze als prijs de pyjama aan gaan doen. Natuurlijk
ook nog de tanden poetsen en wassen.
Om 11 uur moesten de mondjes en ogen dicht. Morgen weer een nieuwe dag.
Zaterdag 28 november 2009
Om 7 uur waren de eerste kinderen al wakker. Maar pas om 8 uur mochten ze pas opstaan. Om half 9
was het ontbijt klaar, na lekker te hebben ontbeten zijn we begonnen met de 6 kamp. Na 5 spelletjes
waren de kids moe en hebben we het 6e spelletje niet meer gedaan. Monique had ondertussen al de
boterhammen gesmeerd. Dit omdat Marco en Han (die even kwam helpen) bezig waren in de andere
zaal. Eigenlijk zou er een tokkelbaan komen. Maar omdat het weer slecht was heeft hij samen met
Han een HELE grote apenkooi gemaakt. Na het middag eten hebben

we een speurtocht gedaan. Alleen zonder spelletjes.
Ook dit vanwege het vieze weer. Toen iedereen terug was hebben we het grote apenkooi gedaan.
Toen iedereen moe was na anderhalf uur hebben we een rustgevende kwis gedaan. Om 6 uur was
het eten klaar en konden we aanvallen, aardappelpuree, erwten en wortelen en vissticks. Na het eten
hebben de kinderen geoefend aan toneelstukjes dezen moesten gaan over superhelden en
slechteriken. Om 9 uur was het bedtijd. Na het zetten van de schoentjes en het spontaan uitbarsten
van zingen, waarvan de leiding wehehehehehe dacht, bij een echte nep openhaard, gingen de
kinderen dan toch eindelijk, na een paar flinke knuffels en kussen, slapen. Good night
Zondag 29 november 2009
Om 8 uur hebben we de kinderen wakker gemaakt. Toen iedereen klaar was met wassen hebben we
een lekker ontbijtje gehad.
Daarna zijn de kinderen begonnen met het inpakken van de spullen. Nadat iedereen zijn spullen bij
elkaar had. Zijn we buiten een leuk spelletje gaan doen. met water, vuur, lucht en aarde. We hadden
nog spelletjes over van de speurtocht en die hebben we daarna binnen gedaan. De kinderen zijn
allemaal goedgekeurd als superheld.
Toen eenmaal de ouders kwamen waren de kinderen allemaal dolgelukkig om papa en mama weer te

zien.
Op naar ‘t volgende weekendkamp.

