
De Ochtend Profeet 
Jaargang 1 – dag 1 

 

Aankomst van de welpen 
Vandaag is de dag dat het schooljaar van de welpen is begonnen. Rond een uur 
of twee zijn ze via perron 9 ¾ aangekomen en bleek Zweinstein te zijn veranderd 
in een scoutinggebouw met tenten als slaapzalen! Voor de eerste introductie 
volgde er een heeeeel saaaaaai rondje over het terrein met veel te veel regels. 
Maar dit hoort er natuurlijk ook bij.  
Daar waar het rondje was afgelopen kwam er een echte sorteerhoed 
tevoorschijn. Deze hoed wist precies te vertellen in welk huis iemand zit. De hoed 
leest gedachtes en beslist waar iemand geplaatst wordt. Er zijn hier op 
Zweinstein maar twee huizen. Namelijk Zwadderich en Griffoendor. De indeling 
gemaakt door de sorteerhoed is als volgt: 
 
Griffoender: Aisha, Kiana, Lea, Owen, Lennon en Fem 
Zwadderich: Kane, Fer, Elise, Vera en Antar 
 
Nadat de indeling gemaakt was volgde al de eerste uitdaging. Een leuke quiz 
waar de antwoorden van door het hele terrein hingen. Snel rennen en zoeken 
dus. De uitkomst was Zomerkamp 2021! En was als eerste ontdekt door…. 
Griffoender! De eerste winnaar van dit schooljaar. Hiermee hadden ze ook de 
eerste spreuk verdient. Deze spreuk hebben ze weer nodig om op het einde hun 
diploma te kunnen halen! 
 
Tijd om te eten. Vandaag tijd voor lekker huisgemaakte tomatensoep en 
broodjes knakworst. Jam jam jam.  
 
Op Zweinstein doen ze ook aan sport. Namelijk Zwerkbal. Na de uitleg en twee 
potjes gespeeld te hebben bleek dat dit zwerkbal toernooi erg spannend gaat 
worden. Het staat nu één tegen één en dat wil zeggen dat het gelijkspel is! Beide 
huizen hebben een spreuk gewonnen!.  
 
Na het dagboek te hebben ingevuld was het alweer bedtijd!. Even wassen, 
tandenpoetsen en tekencontrole. Welterusten! 
 



Boem Paf Poef Bots. Wat is dit? Leiding heeft snel de kinderen wakker gemaakt 
en bleek dat er ineens overal lichtjes stonden. Deze maar snel gevolgd en hier 
lagen twee spreukenboeken! Zouden hier dan de verdiende spreuken in geplakt 
moeten worden???.... 
 
 
Wist je dat: 

- De sorteerhoed iedereen zijn gedachte kan lezen.  
- Er een glijbaan op Zweinstein staat 
- De kookstaf moeilijk  lastige muziek luistert.  
- De knakworsten erg lekker waren.  
- Er een heel aanstekelijk deuntje op de radio was.  
- Owen nina leuk vind.  
- Fem haar banaan is afgepakt door de leiding.  
- Deze banaan heel erg plakt??? Waarom? 
- De verkenners en gidsen ook op Zweinstein slapen 
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De lange dag! 
’s Ochtends was het wel heel erg vroeg om op te staan. De kinderen waren 
namelijk al om 6 uur wakker… De leiding dacht daar natuurlijk anders over en 
sliep nog. Behalve Jenny, zei ging de tent uit om de kinderen te laten spelen. Ze 
waren immers toch al wakker.  
Na het ontbijt was het tijd om de kaartjes te schrijven voor thuis. Dit keer 
waren het niet van die saaie witte kaartjes maar kaarten in kleur die dan alsnog 
zelf ingekleurd konden worden. Dit levert dan ook altijd hele leuke verhalen op. 
 
Toen was het tijd voor de tocht.  Groepje 1, Zwadderich, besloot om de eerste 
post maar even over te slaan waardoor Peter en Luc nog maar net op tijd bij 
post twee waren. Hier werd een spelletje Kubb gespeeld met het andere 
groepje. Deze waren dan ook erg snel bij post 2 aangekomen. Na dat de 
boterhammetjes opgegeten waren vertrek het eerste groepje weer verder op 
de tocht. Snel daarna volgde ook het tweede groepje weer. Peter en Luc 
vertrokken weer terug naar Zweinstein.  



Om 3 uur kwamen de groepjes alweer terug! Wat hebben ze snel gelopen.  
In de middag was het nog tijd voor het maken van een eigen echte toverstok. 
Want ja.. wat kun je op zweinstein doen als je geen eigen toverstok hebt. Eerst 
werden de stokken in hun vorm gesneden met een mesje en daarna werden ze 
professioneel versierd door middel van verf. Nu liggen ze fijn te drogen. 
 
Na het avondeten was het dan tijd om een vervolg te geven aan het 
Zwerkbaltoernooi. Vandaag ging dit iets minder goed dan gisteren en er kwam 
dan ook geen echte winnaar uit het spel. 
 
Tijd om nog even het dagboek in te vullen. Daar kwam Peter met de melding 
dat zowel Griffoendor als Zwadderich weer een spreuk geleerd hadden en de 
spreuken werden dan ook snel in het boekje geplakt.  
 
Welterusten! 
 
Wist je dat: 

- Vanochtend Juliette ineens op de stoep stond.  
- Jenny daarop besloot om te vertrekken. 
- Dit trouwens van te voren was afgesproken. 
- Grasmaaiers heel veel geluid maken. 
- Zeker ’s ochtends om 5.45uur. 
- Kane schijnbaar de dikste en grootste stok heeft. 
- Lea’s stok in de puberteit is. 
- Lea’s stok 3 minuten later ook volwassen is. 
- Zwadderich geen zeurende kinderen had tijdens de tocht. 
- Ze wel een post over sloegen 
- Mannen bananen hebben en vrouwen aubergines 
- Fem geen Pielie heeft vandaag 
- Owen op een oude opa lijkt 
- Ron en Ginny present zijn tussen de welpen.  
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Spreukjes in het bos 
Deze ochtend sliepen de welpjes nog heerlijk rustig toen de leiding al wakker 
was. Ook de avond er voor was het lekker snel stil en dat is dus ook zeker een 
complimentje waard.  
 
Vandaag hebben de welpen echt heeeel veel gedaan. Als eerste gingen ze de 
wijze tovenaren van Zweinstein helpen om draken, spinnen en slangen te 
smokkelen zodat het ministerie van Tovenarij en Hocus Pokus de diertjes niet 
zou kunnen ontdekken. Griffoendor deed dit erg goed.  
Na het smokkelen en de lunch was het tijd voor een stukje wetenschap met 
Professor Han. Van het maken van een houten kistje tot het laten krimpen van 
marshmallows. Ook het figuurtjes maken met elektriciteit en een gekleurde 
toverstok. Erg gaaf.  
 
En toen… wat was dat vies… we hebben het over ‘smekkies in alle smaken’. 
Van smaken als chocoladepudding en tuttifrutti tot Hondenvoer uit blik en 
stinkdierscheten lucht. Bah.. om te kotsen. Dat is dan ook wat Lea bijna deed. 
Ook niet gek na hondenvoer en stickdierscheet… bleeehhh 
 
Nog een potje cluedo en daarna zwerkbal. Vandaag ging dat best goed. Al was 
Zwadderich een beetje slaperig en werden ze steeds door de beuker van 
Griffoendor afgegooid. Het hele veld was toen leeg. Dat deed Aisha goed.  
 
Bij het invullen van het dagboek bleek dat Hedwig langs was geweest. Er was 
namelijk post gekomen. Antar, Fem, Elise en Owen kregen brieven. Wat 
spannend.  
 
Welterusten! 
 
Wist je dat: 

- Kane ‘Peppa Big’ eng vind.  
- Juliette pas 1 dag hier is, en besloot pas om half 10 op te staan… 
- Fer 234 seconden in de glijbaan heeft gezeten. 
- Peter Rianne heeft ingeruild voor een slang. 
- De heren heel goed zijn in knikkerbanen graven. 
- Dit ook kan met een stuiterballetje 
- De slang van peter een stukje van zijn staart mist. 
- Dat komt door Fem…. Oepsie. 
- De proefjes vrij interessant waren. 



- Vera heel fanatiek was in cluedo. Ze rende ook heel hard. 
- Fer ‘hij die niet genoemd mag worden’ en neus heeft gegeven. 
- Lennon en Kane een haat-liefde verhouding hebben.  
- De ‘smekkies in alle smaken’ echt vies waren. Ofjah, sommige dan 
- Het hondenvoer uit blik ook echt zo stonk als hondenvoer uit blik 
- De welpjes allemaal heel erg moe zijn.  
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Een vochtige dag 
Nadat het dagelijkse ochtend ritueel van het ontbijt was afgelopen was het tijd 
om de spullen bij elkaar te zoeken om te gaan zwemmen. 
Antar bleek nog steeds geen das te hebben en verder was alles redelijk snel bij 
elkaar gepakt. Sommige welpen waren zelfs zo slim om meteen de zwem 
kleren onder hun eigen kleren aan te doen. Wel vergaten er sommige om 
shampoo mee te nemen bleek later op de dag. 
 
Toen de spullen gepakt waren moest er nog iets minder leuks gebeuren. 
Namelijk de tent opruimen. Matje weer netjes recht leggen, alle spullen weer 
in de tas, en de pyjama mocht boven op het kussen gelegd worden. Het 
verbaasde zelfs de leiding hoe snel dit ging.  
 
Daar was dan de grote verassing. We gingen namelijk met de auto naar het 
zwembad. Eindelijk eens niet met de fiets. Het zou dan ook bijna twee uur 
fietsen zijn naar het zwembad. Zonde van de tijd dacht de leiding. Kunnen 
beter een half uur in de auto zitten.  
 
Lekker zwemmen, spetteren en kliederen met water in de ijzeren man. Er werd 
veel gebruik gemaakt van de stroomversnelling en de hoge golven.  
 
Terug op het kampterrein was er vandaag heeeerlijke pasta te eten. Met lekker 
tomatensaus en gehakt.  
 



’s Avonds nog een potje weerwolven om de dag af te sluiten.  
 
 
Wist je dat: 

- Fer wel 100 keer kopje onder is gegaan. 
- Dit niet zijn eigen keus was 
- Vera heel goed kan gooien met een strandbal 
- Aisha moest eten zonder stoel 
- Fem hele gekke gezichten kan trekken 
- Elise het record heeft gebroken voor langste met eten aan tafel zitten 
- De friet in het zwembad heel erg zout was 
- Het douchen wel heel fijn was 
- Er niemand meer stinkt nu er gedouched is. 
- Kiana denkt dat er bij de gamma TV’s verkocht worden 
- Er in de auto van Luc een heeeeel raar beestje zat.  
- Kane hierdoor bijna door de raam naar buiten kroop. Tijdens het rijden. 
- Owen een Tattoo op zijn gezicht getekend kreeg 
- Hij deze van de leiding weer moest verwijderen.  
- Aisha daarvoor opnieuw minpunten heeft gekregen 
- Er heeel veel hulpleiding is geweest vandaag 
- De kookstaf hulp heeft gehad van twee andere kookstaffen.  

De Ochtend 
Profeet 

Jaargang 1 – dag 5 
 

De vlammende dag 
In de heerlijke koele ochtend had de leiding een beetje last van uitslaapgedrag. 
Er werd dus pas opgestaan om 8.45uur in plaats van 8.00uur. Wat laat! De 
leiding vond dat anders wel prettig en gelukkig sliepen de jonge welpen 
leerlingen heel goed.  
 
Na het ontbijt, waar trouwens geen chocomel meer bij was, gingen we een 
typische Fem activiteit doen. Namelijk Slijm maken. Wat was dit vies maar wel 
leuk. Gelukkig gingen het bij de meeste slijmpjes en de hulp van de hulpleiding 



bij de meesten heel goed. Alleen bij Fer en Kane was het helaas niet zo gelukt. 
Wat jammer.  
 
Na het slijm maken was het tijd om te eten. Er zou een BBQ komen. Maar 
omdat Peter en Luc heel sloom waren met voorbereiden werd er besloten om 
naar de koeberg te gaan. Lekker spelen in het zand.  
 
Toen het tijd was om terug te keren hadden Luc en Peter gelukkig alles klaar 
staan en kon er aangeschoven worden bij de kampvuurkuil. Na de speklappen 
kwamen de frikandellen en daarna de beroemde kipspiesjes. Mmmmm wat 
lekker. Kiana wilde er zelfs 4 maar kreeg er maar 3.  
 
Het was al 4 uur ’s middags en daarna tijd voor een actief ren spelletje. Tijd 
voor geheimschrift waarmee beide huizen een nieuwe spreuk hadden geleerd. 
Wat fijn. Die boeken komen wel vol op deze manier. Het bleek wel dat 
Griffoender hun spreukenboek kwijt was. ‘Jeweetwelwie’ had het gestolen. 
‘Jeweetwelwie’ was wel een beetje dom. Hij had het boek weer bij de gidsen 
neergelegd en de welpen leerlingen vonden het zo terug.  
 
Tijd om het gala voor te bereiden. Fijn omkleden en daarna de meiden in de 
make-up. Wat zagen ze er mooi en schattig uit. Lekker dansen en springen en 
echte champagne drinken. De tijd vloog voorbij. Wat waren er schattige 
danspaartjes.  
 
Wist je dat: 

- Fer van glitters hoort 
- Voldemort een sufkous is.  
- De hulpleiding vandaag naar huis gegaan is. 
- Jenny wel weer teruggekomen is. 
- Aisha dacht dat Rianne getrouwd is 
- Dansen heel vermoeiend kan zijn 
- Elise en Vera niet te stoppen waren 
- Aisha en Owen langer op mochten blijven 
- Ze hebben gekeken naar de leiding die vis aan het eten was 
- Vis stinkt 
- Ook Diana vandaag op bezoek was. 
- Diana na een dag helemaal moe was en weer naar huis ging 
- De kookstaf nu klaar is 
- Owen heeft geprobeerd radler uit zijn neus te drinken 



- De leiding bij deze BBQ wel aardbeien heeft kunnen eten. Dat ging bij het 
weekendkamp namelijk niet. 

- Morgen de laatste dag is.  
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De laatste dag 
Vanochtend was de laatste ochtend der ochtende aangebroken. Iedereen 
moest zelfs wakker gemaakt worden. Dat is deze week nog niet gebeurd.  
Onder het corveen waren de welpjes al heel fanatiek met hun tas inpakken. 
Zelfs de matjes oprollen lukte hun vrij goed zelf. Behalve bij Fem. Daar was een 
beetje hulp nodig.  
Na het opruimen en ontbijten werd er mooi gezongen voor Vera. Vera is 
namelijk jarig vandaag. Van Harte Proficiat. Er werd gezongen en daarna cake 
met slagroom gegeten. Wat trouwens heel goed smaakte.  
 
De welpen werden hierna in de auto geladen en de rit naar Ballorig werd 
gemaakt. Daar konden ze een hele dag lekker spelen. Er was een ballenbak, 
grote glijbaan en zelfs een glijbaan waar je met speciale banden vanaf moest.  
 
Fem, Aisha en Lea waren heel goed in een ballenbakgevecht. Dat terwijl Kane 
en Kiana samen een peuter hadden geadopteerd.  
 
Op de weg terug was er weinig energie meer over. De meeste welpen vielen 
dan ook in slaap op de achterbank.  
 
Terug op het terrein was er nog een diploma uitreiking waarbij iedereen het 
had gehaald. Owen werd zelfs degene met de aller meeste punten. Tweede 
was Lea.  
 
Jenny kwam daarna aanzetten met friet voor de hele groep. Niet alleen voor de 
welpen maar ook voor de verkenners en de gidsen. Gezellig met zijn alle samen 
voor/op de veranda. Dat smaakte helemaal prima.  



 
De welpen werden opgehaald en waren blij de ouders weer te zien. Gelukkig 
bleek dat ze het wel allemaal even leuk hadden gehad en dat ze ook weer veel 
zin hadden en het nieuwe scoutingseizoen. Gelukkig maar ☺ 
 
Wist je dat: 

- Kane en Kiana een Dean geadopteerd hadden.  
- Ballorig eigenlijk heel erg rustig was. 
- Er een paar welpen ook nog Harry Potter Uno gespeeld hebben 
- De welpen doodmoe waren na het spelen. 
- De gidsen en verkenners onder de veranda slapen vanavond.  
- De ouders voor het eerst in jaren te laat waren met kinderen ophalen. 
- De leiding al heel erg veel heeft opgeruimd toen de kinderen weg waren. 
- Zelfs de tenten al weg waren voor dat de ouders er waren.  
- Het ging immers regenen en we wilden ze niet nat opruimen 
- Fer helaas niet meer terugkomt bij de welpen. 
- Hij gemist zal worden. 
- De welpen tussendoor ook genoten hebben van schatkist ijs 
- Fer zijn kleine zusjes ook nog een rondleiding heeft gegeven 
- De leiding ook heel moe is en nu voor het laatst bij het kampvuur zit. 


