2010 Weekendkamp Weert (Duuvelstam)
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Vrijdagavond 12 maart verzamelden de duuvels zich op het scoutinggebouw om een kei gaaf
weekend tegenmoet te gaan. We begonnen met een makkelijke quiz. Deze was voor sommige te
moeilijk??!! De winnaars van de quiz mochten als eerste kiezen op welke manier ze naar Weert
gingen. De winnaars van de quiz kozen voor de bus. Gevolgd door de trein en als laatste de auto. Alle
groepjes kwamen uit op het station van Weert. Vanuit hier kregen ze een routebeschrijving naar het
scoutinggebouw. Eenmaal aangekomen op het scoutinggebouw werden er overheerlijke broodjes
knakworst geserveerd. Hier werd van gesmuld.
Zaterdagmorgen begonnen we de ochtend al vroeg. Er werd koffie gehaald bij de bakkerij bart op de
hoek en er werden eieren gebakken. Omdat er op het gebouw groepen draaiden op zaterdag,
begonnen we met het volgende programma: Het ruilspel. Er werden teams gevormd van twee
personen en kregen per team een doosje lucifers mee om te ruilen. Het resultaat mocht er wezen. 's
Middags werd er geluncht bij de Mac Donalds gevolgd naar het zwembad de ijzeren man. Hier kon
iedereen de gegeten calorieen erweer afzwemmen. Al hielp dat weinig.
Onze meesterkok had voor het avondmaal een overheerlijke pan macaronie gemaakt. Iedereen
genoot ervan en als toetje was er nog aarbeienyoghurt.
Nadat de afwas was gedaan,de haard was aangemaakt konden we beginnen met de spellen die een
zeker duuvelstamlid voor ons verzonnen had. Er moesten twee teams gevormd worden die een bod
hadden bijv. 3 frikadellen eten. Andere teams konden hierover heen bieden. De winnaar kreeg een
punt nadat de opdracht uitgevoerd was. Dit spel werd uren gespeeld en de duuvels konden hun lol
niet op. Na het spectaculaire programma werd er veel lol gemaakt en dat duurde tot in de vroege
uurtjes.
Zondagmorgen werd er uitgeslapen.Na een goede nachtrust te hebben gehad werd er begonnen met
het inpakken van de spullen, de zaal vegen e.d. Nadat het gebouw schoon was en alles was ingepakt
begonnen we aan de terugreis naar Horn. Hier werd alles opgeruimd en nagelachen over het
weekend.
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