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Zondag 26 juli
“We kwamen aan. We moesten onze tent klaar maken. Daarna gingen we kijken naar een
toneelstukje. Toen gingen we estafette. Weer rusten in de tent. En donderdag bij de bbq gaan Vicky
en Marco trouwen. En nu ga ik naar bed…doei..doei. Welterusten. Gr. Isa vd Haterd.”
“Het was zo leuk dat ik niets meer weet. Gr. Joelle!”
“Hoi. Hier is het super leuk. Onze tent heet de gevleugelde apen. Je kan een totem krijgen = voor de
tent van de dag. Wij hebben hem vandaag Maandag. Dat kun je verdienen met goed mee doen en je
tent netjes houden. Dat was het. Groetjes Cecile.”
“Er was een toneelstukje van de Tovenaar van Oz. Daar was Doortje en die was in het land van Oz.
En om terug in de gewone wereld te komen moest ze het gele pad volgen. Daarvoor moest ze rode
schoentjes aan. En toen ging ze. Groetjes Jalissa.”
Maandag 27 juli
“Van Esmee; het is leuk, maar er zitten veel wespen dt is wat minder leuk. We hebben veel
toneelstukken gezien dat was leuk! Ik g volgend jaar weer mee.”
“Het was heel leuk. De kampwinkel ging open en we hadden een speurtocht van 25 km. Doei Kaylee.”
‘Ik werd vroeg wakker. Ik ben blijven liggen tot dat de leiding ons riep. Toen ben ik gaan aankleden.
En daarna ben ik me gaan wassen en toen gingen we eten en tanden poetsen. Daarna gingen we vrij
spelen in de tent. Toen kaarten maken en ik makten er een voor: tante Shirley en ome Ari en Dion en
eentje naar allebei de oma’s en opa’s en eentje naar ons huis en toen waas de dag om.
Welterusten!!!!!!!!!!!!!! Isa.’
“Hoi ik heb een leuke dag gehad. Bijvoorbeeld: zwemmen, speurtocht, doen, denk en toneel.
Dag allemaal. Fenna.”
“Scoutingkamp is leuk. Gr. Dane.’
Dinsdag 28 juli
‘Vandaag gingen we de tent opruimen. Dat is saai. Oke, het is zo leuk, ik vertel niets verder. Doei.
Groetjes Kim’
‘Vanmiddag hebben we gespeeld. Ik vond het leukste met het hondje. Shirley”
“Vanavond hebben we bloemen smokkelspel gedaan en trefbal gedaan. Ik zat bij Cecile en we
mochten de paal bewaken en in het logboek geschreven. Groetjes Noa”.
“Vandaag hebben we de tent opgeruimd. Een of twee sprinkhanen zitten in Isa’s slaapzak.Het was top
vandaag. Fenna”
‘Het was zo leuk! Dat ik mam en pap niet heb gemist: groetjes Milou”.
Woensdag 29 juli
‘We zijn vandaag naar het zwembad geweest. Het was heel heel heel erg leuk!!!! Ze hadden 2
duikplanken! Een grote en een kleine. Ik ging van de kleine, want ik heb hoogtevrees dus ging ik niet
van de grote. Maar het was leuk. Heel veel grote groetjes van Esmee H.”

“Het is super leuk! Gr. Yvie”
“We zijn naar het zwembad geweest dat was leuk en ik hoop dat de rest ook zo leuk wordt. Groeten:
xxx Joelle”
“Vandaag hebben we heel wat gedaan…wacht even….nog even… o ja we hebben gezwommen.
Groetjes Daantje.”
‘We waren gaan zwemmen dat was het. Doei Vivianne.’
Donderdag 30 juli
‘We waren (woensdag) gaan zwemmen en het was leuk. Vandaag hebben we kampvuur gehad. Heel
erg leuk. Gr. Dane.’
‘Gisteren zijn we gaan zwemmen. Vandaag zijn we zeskamp gaan doen en wij hadden gewonnen met
8/16 en ’s middags hebben wij gebarbecued en dat was heel erg lekker (en ondertussen hebben we
ook een ijsje gekregen). Gr. Iris.’
‘Hoi vandaag was ik weer vroeg op. We hadden een toneelstuk moeten maken met ik, Dane,
Vivianne, Fenna , Esmee, Iris dat was leuk. De leiding had goede zin maar dat was het. Groetjes
Cecile.’
Vrijdag 31 juli
‘Het is super leuk en we hadden vandaag nog geminigolft super super leuk vandaag weer naar huis
jammer maar dan zie ik familie weer jippie Yvie”.
‘Wij gingen spokentocht doen en wij schreeuwden heel hard maar toch was het leuk. Milou.’
‘We hadden gisteravond spokentocht en we hadden heel hard geschreeuwd. Vivianne ik en Jalissa
zijn vriendinnen geworden. Kaylee.’
‘Het was heel leuk. Ik vind het jammer dat het is afgelopen. Groetje Vivianne”

