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zondag 8 juli 2018

Kinderen zijn gearriveerd. Ouders waren snel weer weg in verband met Formule1. Daarna zijn ze lang
en saai bezig geweest met het verkrijgen van regels en informatie. Ook hebben ze een rondje over
het kampterrein gelopen om eens te kijken hoe de verkenners, gidsen, rowans en sherpa’s op kamp
gaan.
Eenmaal terug moesten de kinderen in recordtijd hun blouse aandoen. Tijd voor de groepsfoto voor
het 50jarig jubileum.
Toen de kinderen terug waren kregen ze bezoek van inspecteur Cannelloni. Cannelloni heeft
schijnbaar hulp nodig om een illegaal casino van de maffia op te rollen. De kinderen moeten dus
bewijsstukken gaan verzamelen.
Cannelloni was weg. Ze kregen een witte overall aan en konden toen gaan paintballen met
verfpistolen! Erg gaaf!
Hierna lekker alles wassen en tijd voor bed. Diana heeft nog een verhaal voorgelezen over
“verschrikkelijke meneer Grom”.
Inspecteur Cannelloni belde nog op: ‘Er hangen stropdasjes door de bos. Die moeten even gevolgd
worden! Er is misschien iets wat jullie dan vinden.’ Zo gezegd zo gedaan. Midden in de nacht een
tocht gelopen!

Wist je dat:
- Janick boos was op een stok
- De stok terugsloeg
- Janick toen pech had
- Bryan in bubbeltjesplastic gerold gaat worden.
- Hij om het half uur ergens een snee heeft. Of een blaar. Of valt. Of gewoon pijn krijgt.
- Oscar nog steeds weet dat hij vorig zomerkamp 3x weerwolf is geweest.
- De verkenners een telefoon hebben om naar huis te bellen.
- De welpen hier graag voor bij de verkenners bleven hangen
- De kookstaf in het eten spuugt als de kinderen zeuren.
- Deze spuug het eten alleen maar beter laat smaken.
- De jongens meisjes nog steeds iek, bah en vies vinden.
- Ze namelijk samen stratego gedaan hebben ’s avonds.
- Don vals speel t met dit spel
- Linda hem dan ook tackelt.
- Het badje gevuld moet worden met emmers i.p.v. een tuinslang.
- Dit niet erg op schiet.
- De inspecteur ’s nachts nog wakker was.
- Oscar overal doorheen is geslapen
- Ze een koffer met bewijsstukken gevonden hebben!
- Dit koffer goed bewaakt moet worden!
- De kinderen nu echt stil zijn en slapen!
- Het ook erg laat is.
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Toevoeging 2

maandag 9 juli 2018

Vanmorgen gebeurde een godswonder…. De kinderen waren stil tot half 8! Schijnbaar waren ze erg
moe na de nachtelijke tocht van de avond ervoor.
Na het ontbijt hadden de kinderen ruim de tijd om vrij te spelen. Totdat Luc de stormbaan klaar had
staan en de kinderen klaar zaten om te beginnen.
De stormbaan was erg geslaagd en ook vrij moeilijk. Het is was de bedoeling om de baan in estafette
vorm te doen zodat ze op het einde van de route een puzzelstuk mee konden nemen. Na een aantal
hilarische sprongen en valpartijen hadden de kinderen uiteindelijk de puzzels bij elkaar ze ook ze
opgelost.
Ondertussen had de Maffia het koffer uit de tent gehaald. Grote paniek. Het koffer was weg. Na een
tijdje zoeken was het koffer weer gevonden.
In de middag lekker lunchen zonder de meiden erbij. Wat een rust. Hierna een spinnenwebbentent
met aanwijzingen er in. Natuurlijk hebben de kinderen alle aanwijzingen er vakkundig uit weten te
halen. Maar toen ze er eindelijk achter waren dat de oplossingen hiervoor in het koffer zaten was het
koffer alweer weg! Het heeft uiteindelijk de hele middag geduurd voor het koffer gevonden werd. Of
ja gevonden… Kunder rende er ineens mee over het veld en door de bos. Er achter aan natuurlijk!
Bij het avondeten lekkere pasta van chef Kunder en Michel. Jamjamjam. Nog even lekker in de hut
gespeeld en daarna als echte Italiaanse Mafioso’s pizza gebakken. Hoe supervet is dat. En natuurlijk
erg lekker!
Na een verhaal van Grom is het tijd om te gaan slapen.

Wist je dat:
- Oscar nog steeds onder de indruk was van zijn gemiste nachtelijke tocht.
- De stormbaan de kids erg moe maakte.
- De puzzels van de stormbaan best wel pittig waren.
- Ze tot 2x toe het koffer kwijt geraakt zijn.
- Raf alle meiden heeft gevraagd waar het koffer was.
- Kunder sneller was dan alle kinderen.
- Hij hierna wel buiten adem was.
- Hij toen ook erg stonk
- En dus ook moest douchen.
- De hut verboden is voor meiden.
- De meiden leiding dit ook bevestigd heeft.
- De jongens zelfs voor de 3de keer pasta zijn gaan halen.
- De leiding hun geen ongelijk kon geven.
- De kinderen vandaag erg vies waren.
- Ze tussendoor zelfs extra moesten gaan wassen.
- De pizza erg lekker was.
- Ze voor de tweede keer een calzone gemaakt hebben.
- Jayden deze morgen voor ontbijt krijgt.
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dinsdag 10 juli 2018

Wat slapen de kinderen toch rustig dit kamp. Het is erg snel stil in de avond, en ’s ochtends duurt het vrij lang voor er geluid
te horen is.
Na het opstaan, wassen en eten gingen de kinderen even vrij spelen. Natuurlijk meteen richting de hut. Waar anders. De
meiden begonnen aan yoga toen Luc dacht Kunder een knelbroek te geven. Slechte keuze. Luc werd door Kunder, Roy en
Linda in het zwembad gegooid.
Ondertussen heeft Bryan trouwens ook nog een paar borsten aangeraakt. Linda liep namelijk met haar tietenboek over het
grasveld.
De kinderen gingen kaartjes schrijven voor thuis en de leiding heeft het dagprogramma voorbereidt. Tocht. Inspecteur
Cannelloni had een aantal tips binnen gekregen via de anonieme tiplijn die gevolgd moesten worden. De jongens hebben
geen enkele keer fout gelopen! Wel was de maffia ineens weg en moesten ze meer dan een half uur een rondje lopen en
weer terugkomen op diezelfde plek. Op naar de grens van Limburg naar Gelderland. Waar zou de maffia anders heen gaan.
De grens over natuurlijk. Dus snel naar de grens en weer terug. Hierna het pad vervolgd en eigenlijk vrij snel weer terug op
het kampterrein.
Tijd om even te relaxen in de tent en in de hut. Het bleek toen nodig zijn om even met elkaar te praten over ruzies,
persoonlijke situaties en belachelijk veel scheldwoorden. Schelden is bij de scouting namelijk niet oké!
Tijd voor een heerlijke barbecue gezamenlijk met de andere groepen! De jongens hebben erg veel gegeten en hadden het
verdient om weer te gaan spelen buiten. Toen kwamen er twee mannen van de boerebroeloft ons echte ijshoorntjes
brengen!
Een potje weerwolven samen met de meiden kwam ook wel goed en daarna was het tijd om te slapen. Ohja, eerst moesten
ze Luc uit zijn fijne luie stoel halen omdat er een reuze krekel tegen het tenddoek aan zat. Welterusten.
Wist je dat:
Bryan zodra hij wakker is het volume op standje 1000 heeft staan.
Hij hiermee andere kinderen wakker maakt.
Luc en Linda dit ook niet zo fijn vonden.
Zij last hebben van een ochtenhumeur.
De “Owen” een speciaal dansje is. Dit vandaag niet meer nagedaan is.
De leiding dit erg jammer vind.
Bryan heel goed chinees kan breien.
Hij dit ook heel lekker vind.
De dakdekkers de welpen kwik, kwek en kwak noemden.
De welpen tot aan de grens zijn gegaan.
En die grens ook gepasseerd hebben.
Het koffer alweer kwijt is geraakt.
Er buffels op de heide liepen.
Maar ook wilde schapen.
Deze schapen elkaar heeeeel lief vonden.
Luc niet van ochtend zwemmen houd.
Linda in eerste instantie ook niet.
Linda meer van middag zwemmen houd.
Ook zei in het badje is beland dus.
Jayden heeeeel erg langzaam eet.
Hij bij alle eetmomenten de langzaamste was.
Bryan graag aan de tieten in het tietenboek zat.
Hij hierna een rood hoofd kreeg.
Janick, Oscar en Luuk toch nog wel goede vrienden zijn.
Janick naast Oscar mag gaan slapen in de tent.
Hun twee wel meteen onder streng toezicht zijn gezet hierdoor.
Ze zich dus ook nog wel gedragen tot nu toe.
Degene die dit typt hier geen zin meer in heeft en nu dus ook stopt.
Of toch niet.
Of wel?
Nee toch niet!

-

Ochja,
Doei

Inspecteurs dossier Mook
Verzamelde mogelijke bewijsstukken:
Toevoeging 4

7
woensdag 11 juli 2018

De ochtend begon weer erg rustig. Zoals altijd. Linda was te moe om op te staan dus de kinderen
waren 10minuten te laat uit bed. Niet dat, dat zoveel uitmaakte aangezien de meeste nog sliepen.
Na het ontbijt werd er snel begonnen aan het opruimen van de tent. ’s Avonds zouden namelijk de
ouders komen en dan wil je natuurlijk wel laten zien dat het mooi opgeruimd is.
Het opruimen verliep vrij vlot en de zwemspullen waren ook snel bij elkaar geraapt. De kinderen
hadden geluk. Fietsen zou anderhalf uur duren, dus zijn we met de auto’s gegaan. In het zwembad
was ook een glijbaan, en ijsjes! We hebben de hele middag lekker gezwommen en na een turbodouche waren we nog op tijd voor het eten. En dat was maar goed ook! Want de ouderavond stond
voor de deur!
Na de ouderavond had de leiding een verassing voor de kids. We gingen met een luchtbuks
schieten!!! Dat was wel mega coewl!!! Na 3 keer te hebben geschoten was het alweer bedtijd.
Maar niet voordat we een stukje voorlazen uit Meneer Grom.
Wist je dat:
We een auto geleend hadden van verkennerstaflid Guus.
De jongens deze auto erg interessant vonden.
Ze ook alle snoepjes wat er lagen opgegeten hebben.
De leiding trots is op Jayden voor het snel opeten van zijn lunch en avondeten.
En ook dat hij ondertussen Limburgs spreekt.
Raf, Bryan en Oscar de verloren moer heeft terugverdient.
Dit gebeurde door Lieke te masseren.
De andere geluk hadden dat ze nog corvée hadden.
Alle jongens zo erg lekker schoon waren na het zwemmen.
Dat bij Oscar maar 10 minuten heeft geduurd voordat hij weer vies was.
De kinderen het heel erg spannend vonden om met een luchtbuks te schieten.
De leiding hierbij ook heel streng was.
En de kinderen dan ook heel goed luisterde!
De prei toch wel erg lekker bleek te zijn.
- Alle kinderen heel erg goed zijn in knuffelen
- Het koffer al zeker 5 keer foetsie is.
- Blijk dat wanneer je Kunder het gewoon netjes vraagt hij wel verteld waar het koffer is.
- Dit gewoon bij Bryan in de tas zat.
- Luuk uit het raam hing met zijn hoofd.
- Oscar, Luuk, Janick en Bryan ruzie hadden met een paar verkenners van een andere groep.
- Dit was omdat de verkenners sneller van de glijbaan af gingen.
Jayden bij het ontbijt heel traag kon eten.
Dat het bij de lunch en avondeten ineens erg snel ging.
Hij namelijk graag een ijsje wilde halen bij het winkeltje.
We binnen een half uur gedoucht en omgekleed hebben.
De leiding had verwacht dat dit een uur zou duren.
We bevroren danoontje gegeten hebben.
Alle wist je datjes helemaal door elkaar staan.
Linda een traag rijdt in de auto.

-

Ze bij de heenweg en terugweg erg laat was.
We altijd moeten wachten op haar.
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Toevoeging 5

donderdag 12 juli 2018

De dag begon. Toen anderhalf uur na de wekker naar buiten kwamen hingen overal slingers en ballonnen. Feest. Luc was
jarig. Hij kreeg een echt ranja “champagne” ontbijt!
Toen was het tijd voor de geheimschriften op te lossen. Deze waren immers nog van maandag en inspecteur Cannelloni
wilde toch echt graag dat ze opgelost zouden worden. Hier hebben de jongens best lang over gedaan maar het is ze toch
gelukt. Tijd voor een spel. Hindernisparcour met echte schiettargets. Schieten met waterverf. Blijft toch altijd leuk.
Tafel dekken en tijd voor een lekkere lunch. De buikjes waren vol en dan was het ook tijd voor de volgende activiteit. Het
restant van de puzzels oplossen! Hier deden de kinderen vrij lang over. Het waren immers ook lastige puzzels.
En toen kwam het. De verassing. Een echte fototaart voor de jarige job. Luc was er ontzettend blij mee en de taart smaakte
dan ook ontzettend goed. De kinderen zaten dus ook weer vol energie.
Onze Niet Direct Leiding Gevende oftewel de “NDLG” had voor de kinderen een touwparcour gebouwd. Eerst tussen twee
kabels door. Daarna tussen een heel groot legernet door, over banden, een evenwichtbalk en een met elastieken. Ook dit
was een super geslaagde activiteit. Zelfs de verkenners kwamen dit ook nog even doen en vonden het ook erg leuk.
Even chillen onder de veranda en toen kwam de tweede verassing. Luc had cupcakes laten maken voor de kinderen. Ook
deze smaakte erg goed.
En weer alweer door naar de volgende activiteit. Hierbij bleek het logisch te zijn om met een zakje “drugs” in je mond door
de bos te rennen. En niet alleen in de mond maar ook tussen de billen. Lekker z’n zakje op die plek om het daarna aan Linda
te verkopen.
Het avondeten was alweer een BBQ. Dit kamp is ook gewoon erg luxe. Wat wil je anders als je 50 jaar bestaat. Dan doe je
toch iets extra’s?
Tijd om de avond af te sluiten. Het casino moet nog opgerold worden! De maffia stond ze al op te wachten toen de
kinderen samen met Inspecteur Cannelloni het casino gevonden had. De inspecteur maakte zich weg en de kinderen gingen
“onder dwang” met de maffia casino spelen doen. Ongeveer een uur later had de Inspecteur haar undercover outfit
uitgedaan, politiepak aan en kwam ze met veel herrie en bombarie de maffia oppakken.
Het casino was opgerold, de maffia opgerold, het bewijs afgegeven aan de inspecteur en dus ook hadden de kinderen de
echte politiebadge wel verdient!
Naar bed en lekker slapen!
Wist je dat:
Luc een buikbaard heeft
Nog steeds niemand weet naar welke speeltuin we gaan.
Jayden stiekem verliefd is op Oscar
Hij steeds heel dichtbij hem blijft staan.
Oscar steeds uitgleed over kiezels.
Hij wel steeds weer opstond.
Oscar ook een hele goede masseur blijkt te zijn.
Hij hierdoor al 3 euro verdient heeft.
Bryan de snelste was bij het schietparcour.
Luuk de snelste was bij het touwparcour.
Luc vandaag een Bday boy was
Raf een moeilijke dag had.
Omdat hij zijn 5 vragen op heeft.
Hij dus ook stikt van de extreem domme vragen.
Hij wel zijn “drugs” slim verstopt.
Er pionnen uit de boom vallen
Cupcakes goed smaken.
Slagroom het beste en lekkerste is als het op je gezicht zit.
Kunder ook eindelijk in het badje gelegen heeft
Het casino erg spannend was
De maffia onder schot stond door de welpen
De maffia een domme, blonde bij zich had.
Zij gefaald had met het omleggen van de inspecteur.
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Dossier gesloten!

Toevoeging 5

Vrijdag 13 juli 2018

Het is alweer vrijdag. De allerlaatste dag van dit kamp. Gisteren is de maffia en hun casino al
opgerold. Wat gaat er vandaag dan gebeuren? Het is tijd voor het uitstapje. De kinderen gingen met
hun leiding naar Burgers’ Zoo!
’s Morgens moesten de kinderen wel nog even aan het werk. De NDLG (Niet Direct Leiding Gevende)
had namelijk beloofd onze tenten alvast op te ruimen. Dus alle bagage en slaapspullen moesten ’s
morgens al ingepakt en binnen neergelegd worden. De jongens waren hier vrij snel klaar mee maar
de meiden daar in tegen…. Uren wachten. Nee grapje, ook hun waren vrij snel klaar. Maarjah het
blijven toch meiden.
Eenmaal in burgers’ Zoo wilden eigenlijk iedereen meteen naar de olifanten. Helaas, we gingen eerst
naar alle andere dieren kijken en als laatste de olifanten. Tussendoor hebben we nog 2keer pauze
gehad en daarbij ook beide keren gebruik gemaakt van de speeltuinen.
In de Ocean was iedereen diep onder de indruk van de grote roggen. Deze zwemmen namelijk
gewoon over je heen.
Ook bij de slangen en de beren waren de kinderen onder de indruk. Deze beesten bewegen namelijk
bijna nooit maar vandaag hadden ze er zin in. De grote anaconda slang ging namelijk zwemmen. Dit
beest was wel zeker 6 meter lang! De beren waren zeer enthousiast toen ze onze kinderen zagen en
besloten in een boom te klimmen.
Tegen een uur of 4 in de middag had iedereen het wel gezien en besloot de leiding om terug te gaan
rijden naar het kampterrein. Eenmaal aangekomen hebben we lekker friet gegeten zonder gebruik te
maken van bestek en borden. Gewoon lekker op de tafel en met de handen. Kliederboel!!
Boem Bam daar waren de ouders. Veel knuffels en spannende verhalen vlogen door de rondte.
Op naar huis. Wassen en naar bed.
Dit was Zomerkamp 2018 in Mook. Ons 50 jarig jubileumkamp!
Wist je dat:
Owen na 2 kilometer al wist dat we naar Burgers’ Zoo gingen.
Luuk verkering heeft met Liz.
Luuk hierdoor hele blije dansjes ging doen.
Oscar, Luuk en Janick tot aan de allerlaatste bocht dachten dat we naar het openluchtmuseum zouden
gaan.
Oscar zijn alle dieren zijn lievelingsdieren wisten
Op de terugweg iedereen sliep.
Behalve….. Oscar, Luuk en Janick natuurlijk
Zij feest hadden op de achterbank.
Een Anaconda kan zwemmen.
Een aantal kinderen hun stem kwijt zijn.
Owen een hele grote swirl gehaald had.
Luuk vanmorgen als enige wakker was.
De rest sliep nog.
Raf al zijn snoep van het kampblaadje in een keer meegenomen heeft.
Hij hierdoor wel zijn fietsensleutel heeft laten liggen.
De kinderen allemaal naar huis zijn.
Ze een super geweldig kamp gehad hebben gehad.
De leiding nu een biertje verdient heeft en deze dus ook gaat drinken.
Tot volgend jaar!

