Zomerkamp Scouts 2019

De Reisleiders

Zwemmen in Griekenland

Klimmen in India
Gerco
Tjad

Rob
Marcia
Arne
Laura

Op stap in Peru

Martijn

Relaxen in Madagascar

Hiken in Rusland

De tenten

Pie Pie lAND

Smak!

Stijn Odink - 12

Hoe oud ben je? ο

12

Wat is het land waar je altijd nog
ο
op vakantie zou willen gaan?

Canada

Wat was je favoriete kampvoedο
sel?
Hoe vaak heb je je ondergoed
ο
gewisseld?

Shoarma

Wat was je grootste blunder op
ο
kamp?

6
Niet weten wat mijn grootste
blunder is

Met wie wil of had je kampverkeο
ring?

Niemand

Wat was je favoriete kampactiviο
teit?

Marcia onnozele vragen stellen
en klimmen

Welk liedje heb jij toegevoegd aan
ο
de playlist?

Links rechts

Leukste uitspraak tijdens kamp? ο

Zeur zeur zeur

Als je een superheld was, wat zou
ο
jouw superkracht zijn?

Vliegen

Vertel ons je leukste mop! ο

2 vissen zitten in een kom zegt
de ene tegen de ander mag ik
ook eens bij het raampje kijken?

Jeroen Logtenberg
Hoe oud ben je?

12
Wat is het land waar je altijd nog op vakantie zou willen gaan?

0
Wat was je favoriete kampvoedsel?

Giros
Hoe vaak heb je je ondergoed gewisseld?

4
Wat was je grootste blunder op kamp?

Dat ik de lantaren paal vast pak en
hij was nat met verf
Met wie wil of had je kampverkering?

Niemand
Wat was je favoriete kampactiviteit?

Slapen
Welk liedje heb jij toegevoegd aan de playlist?

Money oh the lyrisch
Leukste uitspraak tijdens kamp?

Trio poepen
Als je een superheld was, wat zou jouw superkracht zijn?

Vaak poepen
Vertel ons je leukste mop!

Het is lang en lekker. Stokbrood

Twan van Oenen

Hoe oud ben je?

13
Wat is het land waar je altijd nog op vakantie zou willen gaan?

Ibiza
Wat was je favoriete kampvoedsel?

Atja op NPK
Hoe vaak heb je je ondergoed gewisseld?

Elke dag wel op kamp
Wat was je grootste blunder op kamp?

Ik heb zelf geen idee
Met wie wil of had je kampverkering?

Nog nooit gehad
Wat was je favoriete kampactiviteit?

Naar de stad gaan
Welk liedje heb jij toegevoegd aan de playlist?

Summer days van martin garrix
Leukste uitspraak tijdens kamp?

Jeroeeen
Als je een superheld was, wat zou jouw superkracht zijn?

Ontzichbaar zijn
Vertel ons je leukste mop!

Er zaten 2 varkens op een bankje
zegt de ene varken knor tegen de ander zegt de ander unox

Kai Bouwhuis
Hoe oud ben je?

13
Wat is het land waar je altijd nog op vakantie zou willen gaan?

Canada
Wat was je favoriete kampvoedsel?

Wraps
Hoe vaak heb je je ondergoed gewisseld?

Elke dag
Wat was je grootste blunder op kamp?

Ik ben in het water gevallen bij de
Wiltz
Met wie wil of had je kampverkering?

Ik heb wel een naam, maar ik zeg
het niet
Wat was je favoriete kampactiviteit?

Klimmen (ookal heb ik hoogtevrees)
Welk liedje heb jij toegevoegd aan de playlist?

Leave a light on
bruises
Sterrenstof
Leukste uitspraak tijdens kamp?

Jo moan, kom op
Als je een superheld was, wat zou jouw superkracht zijn?

Teleportatie
Vertel ons je leukste mop!

Ik heb er te veel van

Nikki Zandbergen

Hoe oud ben je?

13
Wat is het land waar je altijd nog op vakantie zou willen gaan?

Curacao
Wat was je favoriete kampvoedsel?

Wraps
Hoe vaak heb je je ondergoed gewisseld?

6
Wat was je grootste blunder op kamp?

Dat ik te klein was voor klimmen
Met wie wil of had je kampverkering?

Lindo
Wat was je favoriete kampactiviteit?

Luxemburg
Welk liedje heb jij toegevoegd aan de playlist?

Macarena
Leukste uitspraak tijdens kamp?

Koffiecreamer......
Als je een superheld was, wat zou jouw superkracht zijn?

Vliegen
Vertel ons je leukste mop!

2 tieten in een envelop

Aimee Nijman

Hoe oud ben je?

13
Wat is het land waar je altijd nog op vakantie zou willen gaan?

Spanje
Wat was je favoriete kampvoedsel?

Watermeloen
Hoe vaak heb je je ondergoed gewisseld?

Elke dag
Wat was je grootste blunder op kamp?

De hele tijd in slaap vallen
Met wie wil of had je kampverkering?

N.V.T
Wat was je favoriete kampactiviteit?

Hiken en klimmen
Welk liedje heb jij toegevoegd aan de playlist?

Pretty much Summer on you
Leukste uitspraak tijdens kamp?

Watermeloeeeeeeen
Als je een superheld was, wat zou jouw superkracht zijn?

Ik wil gewoon een heks zijn
Vertel ons je leukste mop!

Jaa uum ik heb geen mop

Linn Potgieter
Hoe oud ben je?

13
Wat is het land waar je altijd nog op vakantie zou willen gaan?

Canada
Wat was je favoriete kampvoedsel?

Watermeloen
Hoe vaak heb je je ondergoed gewisseld?

Elke dag
Wat was je grootste blunder op kamp?

ik stond op esmays bril en toen ging
de bril stuk en toen raakte ze ook
nog het glas kwijt maar die hebben
we wel weer terug gevonden
Met wie wil of had je kampverkering?

Niemand
Wat was je favoriete kampactiviteit?

Luxemburg
Welk liedje heb jij toegevoegd aan de play-

Bad Guy
Leukste uitspraak tijdens kamp?

Watemeloeeeeeen ???
Als je een superheld was, wat zou jouw superkracht zijn?

Terug in de tijd
Vertel ons je leukste mop!

Twee tieten in een doos

Jasper Bunte

Hoe oud ben je?

13
Wat is het land waar je altijd nog op vakantie zou willen gaan?

Amerika
Wat was je favoriete kampvoedsel?

Vrap
Hoe vaak heb je je ondergoed gewisseld?

3
Wat was je grootste blunder op kamp?

Ik ben in het water gevalen
Met wie wil of had je kampverkering?

Niemand
Wat was je favoriete kampactiviteit?

Naar de stat
Welk liedje heb jij toegevoegd aan de playlist?

Stamp on the ground
Leukste uitspraak tijdens kamp?

Seur seur seur
Als je een superheld was, wat zou jouw superkracht zijn?

Lightning
Vertel ons je leukste mop!

Wat is de top punt van zieligheid?
Een debiel in de kast stoppen en zeggen dat hij er pas uit mag als hij normaal kan doen

Lindo Lennips

Hoe oud ben je? ο

13

Wat is het land waar je altijd nog
ο
op vakantie zou willen gaan?

Spanje

Wat was je favoriete kampvoedο
sel?
Hoe vaak heb je je ondergoed
ο
gewisseld?

Melkbroodjes

Wat was je grootste blunder op
ο
kamp?

6
Iets met niels ( leiding
weet wel)

Met wie wil of had je kampverkeο
ring?

Ik heb met nikki

Wat was je favoriete kampactiviο
teit?

Zwemmen en melkbroodjes eten

Welk liedje heb jij toegevoegd aan
ο
de playlist?

Fireflies

Leukste uitspraak tijdens kamp? ο

Wie wil er nog melkbroodjes

Als je een superheld was, wat zou
ο
jouw superkracht zijn?

Onzichtbaar

Vertel ons je leukste mop! ο

Melkbroodjes zijn vies

Jozua

Hoe oud ben je? ο
Wat is het land waar je altijd nog
ο
op vakantie zou willen gaan?
Wat was je favoriete kampvoedsel? ο
Hoe vaak heb je je ondergoed geο
wisseld?
Wat was je grootste blunder op
ο
kamp?

11/9
Zuid Afrika
Pannekoeken
6x
Ik rende weg want Lindo gooide
een sponge op mij en struikelde
over span draad

Met wie wil of had je kampverkeο
ring?

Niemand

Wat was je favoriete kampactiviο
teit?

Klimmen

Welk liedje heb jij toegevoegd aan
ο
de playlist?

Clear my head

Leukste uitspraak tijdens kamp? ο

Zeur zeur zeur

Als je een superheld was, wat zou
ο
jouw superkracht zijn?

Ironfist

Vertel ons je leukste mop! ο

Jantje zit in de klas en zegt tegen
de meester dat hij moet plassen
dat mag niet even later zegt
meester tegen Jantje waar ligt de
atlantische oceaan? Onder Mn
stoel......

Aisia Roelofs
Hoe oud ben je? ο

14

Wat is het land waar je altijd nog
ο
op vakantie zou willen gaan?

Canada

Wat was je favoriete kampvoedο
sel?
Hoe vaak heb je je ondergoed
ο
gewisseld?

Gyros

Wat was je grootste blunder op
ο
kamp?
Met wie wil of had je kampverkeο
ring?
Wat was je favoriete kampactiviο
teit?
Welk liedje heb jij toegevoegd aan
ο
de playlist?

7 keer
Dat er een spetter pan vet op
mijn teen kwam en mijn hele
teen verbrand was
Niemand
Zwemmen in het stuwmeer
Material girl van madonna, never ending story van stranger
things en don’t lose ur head van
six the musical

Leukste uitspraak tijdens kamp? ο

Zeur, zeur, zeur

Als je een superheld was, wat zou
ο
jouw superkracht zijn?

Telekinese
Het is zwart met rood en vliegt
door de lucht

Vertel ons je leukste mop! ο

Een vlieg met een bloedneus
Haha wat grappig man

Dana Hulsegge
Hoe oud ben je? ο
Wat is het land waar je altijd nog
ο
op vakantie zou willen gaan?
Wat was je favoriete kampvoedsel?
Hoe vaak heb je je ondergoed
gewisseld?
Wat was je grootste blunder op
kamp?
Met wie wil of had je kampverkering?
Wat was je favoriete kampactiviteit?
Welk liedje heb jij toegevoegd aan
de playlist?

14
Nog een keer naar Amerika

ο

De pannekoeke

ο

Iedere dag

ο

Struikelen over een scheerlijn

ο

Niemand

ο

De disco

ο

Material girl - madonna

Leukste uitspraak tijdens kamp? ο

Zeur, zeur, zeur

Als je een superheld was, wat zou
ο
jouw superkracht zijn?

Onzichtbaar zijn

Hoe past een olifant in een koelkast?
Vertel ons je leukste mop! ο
Deurtje open, olifant erin en
deurtje dicht

Damian Borneman

Hoe oud ben je? ο

14

Wat is het land waar je altijd nog
ο
op vakantie zou willen gaan?

Amerika

Wat was je favoriete kampvoedο
sel?
Hoe vaak heb je je ondergoed
ο
gewisseld?

Wraps

Wat was je grootste blunder op
ο
kamp?
Met wie wil of had je kampverkeο
ring?
Wat was je favoriete kampactiviο
teit?
Welk liedje heb jij toegevoegd aan
ο
de playlist?

2x
Ik had maar 3 onderbroeken
mee
Met Jan
Anussen
Bohemian rhapsody

Leukste uitspraak tijdens kamp? ο

TJAD, ZWAAIEN!!!!

Als je een superheld was, wat zou
ο
jouw superkracht zijn?

Teleportatie

Vertel ons je leukste mop! ο

Help

Esmay Gerrits

Hoe oud ben je? ο

14

Wat is het land waar je altijd nog
ο
op vakantie zou willen gaan?

Amerika

Wat was je favoriete kampvoedο
sel?
Hoe vaak heb je je ondergoed
ο
gewisseld?

Wraps

Wat was je grootste blunder op
ο
kamp?
Met wie wil of had je kampverkeο
ring?
Wat was je favoriete kampactiviο
teit?
Welk liedje heb jij toegevoegd aan
ο
de playlist?

Elke dag
Dat ik een stoel liet vallen en
dat de eren van iemand anders
Niemand
Luxemburg/hike
Old time road

Leukste uitspraak tijdens kamp? ο

Snake

Als je een superheld was, wat zou
ο
jouw superkracht zijn?

Telepoteren

Vertel ons je leukste mop! ο

Ja... heb ik nii

Dana Bouwman

Hoe oud ben je? ο

14

Wat is het land waar je altijd nog
ο
op vakantie zou willen gaan?

Afrika

Wat was je favoriete kampvoedο
sel?
Hoe vaak heb je je ondergoed
ο
gewisseld?

Watermeloen

Wat was je grootste blunder op
ο
kamp?
Met wie wil of had je kampverkeο
ring?
Wat was je favoriete kampactiviο
teit?

Elke dag
Stoeltje vergeten waardoor ik
op de koelbox of gamel moest
Dat weet ik zelf wel
Hiken en klimmen

De Macarena maar dat is niet
mijn lievelingslied
Leukste uitspraak tijdens kamp? ο Snake...
Als je een superheld was, wat zou Onzichtbaar zijn en met hoge
ο
jouw superkracht zijn? snelheid lopen
Vertel ons je leukste mop! ο Ik maak niet veel grappen

Welk liedje heb jij toegevoegd aan
ο
de playlist?

Jan Rohaan

Hoe oud ben je? ο

15

Wat is het land waar je altijd nog
ο
op vakantie zou willen gaan?

Canada

Wat was je favoriete kampvoedsel?
Hoe vaak heb je je ondergoed
gewisseld?
Wat was je grootste blunder op
kamp?
Met wie wil of had je kampverkering?
Wat was je favoriete kampactiviteit?

ο

Broodje shoarma

ο

4

ο

Anussen verkeerd spelen

ο

Damian

ο

Hike

Welk liedje heb jij toegevoegd aan
ο
de playlist?

Child in time - Deep Purple

Leukste uitspraak tijdens kamp? ο

Gerco die leidings zegt

Als je een superheld was, wat zou
ο
jouw superkracht zijn?

Telepathie

Er zitten 2 oenen in een boot, er
komt een gat in de boot, meteen slaat de ene oen nog een
gat in de boot. De andere oen
Vertel ons je leukste mop! ο
vraagt: ‘Waarom maak je nou
nog een gat in de boot?’ Zegt de
andere: ‘dan loopt het er via de
ene in en via de andere uit.’

Elroy ter Wijlen

Hoe oud ben je? ο

15

Wat is het land waar je altijd nog
ο
op vakantie zou willen gaan?

Amerika

Wat was je favoriete kampvoedsel?
Hoe vaak heb je je ondergoed
gewisseld?
Wat was je grootste blunder op
kamp?
Met wie wil of had je kampverkering?
Wat was je favoriete kampactiviteit?

ο

Stanleyette

ο

4

ο

Dat mijn stoeltje kapot is

ο

Met me matje

ο

Dagje luxemburg

Welk liedje heb jij toegevoegd aan
ο
de playlist?

Fuifje

Leukste uitspraak tijdens kamp? ο

Lekker met de meiden

Als je een superheld was, wat zou
ο
jouw superkracht zijn?

Scheten laten

Vertel ons je leukste mop! ο

2 tieten in enveloppe

Bor Siuhmeel
Hoe oud ben je? ο

19

Wat is het land waar je altijd nog
ο
op vakantie zou willen gaan?

Luxemburg

Wat was je favoriete kampvoedsel?
Hoe vaak heb je je ondergoed
gewisseld?
Wat was je grootste blunder op
kamp?
Met wie wil of had je kampverkering?
Wat was je favoriete kampactiviteit?

ο

Wraps

ο

2 weken voor kamp nog

ο

Bij marcia in de auto stappen

ο

Arne

ο

De rustdag

Welk liedje heb jij toegevoegd aan
ο
de playlist?

September

Klaboesterbeer
Als je een superheld was, wat zou Vliegen want dan kan heb ik
ο
jouw superkracht zijn? geen last van de bergen
Leukste uitspraak tijdens kamp? ο

Vertel ons je leukste mop! ο

Wat is de overeenkomst tussen
je kont en de woestijn: kak tussen

Tjad Herbert

Hoe oud ben je? ο

22

Wat is het land waar je altijd nog
ο
op vakantie zou willen gaan?

Armenië

Wat was je favoriete kampvoedο
sel?
Hoe vaak heb je je ondergoed
ο
gewisseld?

Grieks

Wat was je grootste blunder op
ο
kamp?

Elke ochtend
Zwaaien naar alle treinen terwijl
er nooit iemand in zat, zodat er
dus nooit iemand terug kon
zwaaien

Met wie wil of had je kampverkeο
ring?

Met Martijn, maar die was al
vertrokken voordat ik hem kon
vragen

Wat was je favoriete kampactiviο
teit?

Zwemmen in Esch sur Sur

Welk liedje heb jij toegevoegd aan
ο
de playlist?

Anywhere, anyplace, anytime

Leukste uitspraak tijdens kamp? ο

Wat doe je stoer dan, Gerco?

Als je een superheld was, wat zou
ο
jouw superkracht zijn?

Alle talen kunnen spreken

Vertel ons je leukste mop! ο

Wie woont er naast Superman
en Batman? Buurman

Laura van Rhee

Hoe oud ben je? ο

23

Wat is het land waar je altijd nog
ο
op vakantie zou willen gaan?

Australië

Wat was je favoriete kampvoedο
sel?
Hoe vaak heb je je ondergoed
ο
gewisseld?

Grieks

Wat was je grootste blunder op
ο
kamp?

Elke ochtend
Een broodje gevogelte eten in
plaats van mijn vertrouwde
broodje snickers

Met wie wil of had je kampverkeο
ring?

Met Martijn, maar die was al
naar huis voordat ik het aan
hem kon vragen

Wat was je favoriete kampactiviο
teit?

De disco

Welk liedje heb jij toegevoegd aan
ο
de playlist?

YMCA

Leukste uitspraak tijdens kamp? ο

“Happy curls”

Als je een superheld was, wat zou
ο
jouw superkracht zijn?

Dan kon ik teleporteren

Wat is het toppunt van gemeenheid? Een blinde man in
Vertel ons je leukste mop! ο een ronde kamer zetten en zeggen dat zijn biertje in de hoek
staat.

Gerco Grendelman
Hoe oud ben je? ο

23

Wat is het land waar je altijd nog
ο
op vakantie zou willen gaan?

Nieuw-Zeeland

Wat was je favoriete kampvoedο
sel?

Chicken tonight

Binnenste buiten telt dat ook
mee?
Wat was je grootste blunder op Antwoorden achter de sudoku
ο
kamp? laten staan
Hoe vaak heb je je ondergoed
ο
gewisseld?

Met wie wil of had je kampverkeο
ring?
Wat was je favoriete kampactiviο
teit?

Bromance met Rob
Slapen :)

Ik lust graag soep en ik zoep
graag
Leukste uitspraak tijdens kamp? ο Koffiecreamer!!!!!!
Als je een superheld was, wat zou Alle storingen van mn auto diο
jouw superkracht zijn? rect kunnen oplossen

Welk liedje heb jij toegevoegd aan
ο
de playlist?

Vertel ons je leukste mop! ο

Ik hou niet van grapjes..... ;)

Arne Dogger
Hoe oud ben je?

26
Wat is het land waar je altijd nog op vakantie zou willen
gaan?

Australië
Wat was je favoriete kampvoedsel?

Stanleyette
Hoe vaak heb je je ondergoed gewisseld?

Zo vaak dat ik mezelf hygiënisch kan noemen
Wat was je grootste blunder op kamp?

Mijn heup
Met wie wil of had je kampverkering?

Bromance met Gerco
Wat was je favoriete kampactiviteit?

De bonte avond
Welk liedje heb jij toegevoegd aan de playlist?

The Grease megamix
Leukste uitspraak tijdens kamp?

Niet van mezelf maar van ieder ander: "Arne
lijkt net een baby op dat kleedje".
Als je een superheld was, wat zou jouw superkracht zijn?

Supersnellevliegkracht met mijn stanleydas
Vertel ons je leukste mop!

Drie mannen praten samen over snelheid. Zegt
de eerste: "Volgens mij is de bliksem het snelste
op de wereld. Want je ziet hem al voordat je de
donder hoort." "Welnee," zegt de tweede, "het
licht is sneller. Want als je de schakelaar indrukt
brandt het licht direct." Zegt de derde: "Volgens
mij is de diarree is het snelste. Want tijdens een
wandeling in het bos voelde ik een rommeling in
de buik. Ik rende als de bliksem naar huis. Ik
deed het licht aan in het toilet en moest vaststellen dat ik reeds in mijn broek gescheten had!"

Majja

Hoe oud ben je?

Oud (aldus Gerco)
Wat is het land waar je altijd nog op vakantie zou willen
gaan?

Groenland
Wat was je favoriete kampvoedsel?

Zoute popcorn en gyros
Hoe vaak heb je je ondergoed gewisseld?

Vaak genoeg natuurlijk
Wat was je grootste blunder op kamp?

Rob in mijn auto laten.
Met wie wil of had je kampverkering?

Ik was met Laura verloofd maar ze draagt de
ring niet meer..
Wat was je favoriete kampactiviteit?

Klimmen
Welk liedje heb jij toegevoegd aan de playlist?

Andy Grammar - Smoke clears
Leukste uitspraak tijdens kamp?

Koffiecreamerrrrrr
Als je een superheld was, wat zou jouw superkracht zijn?

Onzichtbaar worden zodra een scout mijn naam
zegt
Vertel ons je leukste mop!

Komt een man bij de dokter, zegt de dokter
‘lang niet gezien’, zegt de man ‘klopt, ik was
ziek’

Martijn van Baardwijk

Hoe oud ben je?

29
Wat is het land waar je altijd nog op vakantie zou willen
gaan?

Indonesië
Wat was je favoriete kampvoedsel?

Broodje Gyros
Hoe vaak heb je je ondergoed gewisseld?

Elke dag
Wat was je grootste blunder op kamp?

Geen bord meenemen van thuis, ik had dus een
snijplank als bord.
Met wie wil of had je kampverkering?

Ik ben al getrouwd helaas
Wat was je favoriete kampactiviteit?

Klimmen
Welk liedje heb jij toegevoegd aan de playlist?

Never Gonna Give You Up - Rick Astley
Leukste uitspraak tijdens kamp?

Salut! zeggen tegen Luxemburgers. Oh nee
wacht, Groeps-Salut!
Als je een superheld was, wat zou jouw superkracht zijn?

Iedereen laten lachen wanneer ik wil
Vertel ons je leukste mop!

Gooit een man een brief in de bus, gooit de buschauffeur hem terug..

Lief logboek: Zaterdag

Zaterdagochtend moesten we om half acht ‘s
ochtends op de blokhut zijn om vervolgens
om acht uur te vertrekken. Eenmaal onderweg reden we langs Arnhem, door Limburg,
richting Luxemburg. We stopten even om
pauze te houden in de buurt van Maastricht.
Nadat we onze reis voortgezet hadden, reden
we door e aftandse buitenwijken van Luik,
onder het genot van “Het Goede Doel’s Belgie”. Net buiten Luik ontdekten we tijdens
onze plaspauze enorme ladingen uitwerpselen + WC-papier achter het verdelerhuisje.
Nadat we de onze hadden toegevoegd vervolgden we onze weg. Eenmaal aangekomen
zetten we het kamp op, we knoopten vierpoten, waar we vervolgens tafelbladen op legden. Na het eten (sperziebonen met krieltjes
en worst) werd een potje weerwolven onderbroken door regen, dat was het einde van
die dag.

Lief logboek: Zondag

Heyy mensjes, wij hebben vandaag gehiked.
De tocht was 15 km lang. We hebben veel
gelachen en mooie landschappen gezien. We
moesten veel bergen op en af. Groepje 3 was
ook verkeerd gelopen, ze hebben 30 minuten
aan de kant gestaan om mensen te vragen
om te bellen. Groepje 2 kwam onderweg een
dooie slang tegen. Ze liepen een stukje verder en toen riep iemand snake! En toen
sprong het halve groepje in de lucht. Het laatste stukje van de hike moesten we steil naar
beneden. Er hing het laatste stukje zelfs een
touw zodat je niet naar beneden viel. Toen
we weer op het kampterrein waren gingen
we weer in de Wiltz klooien.

Lief logboek: Maandag

Zwemmen!
Op maandag gingen we zwemmen in een
stuwmeer. Eerst gingen we ontbijten en
smeerden we een lunchpakketje. Rond 2 uur
vertrokken we met de auto naar het Stuwmeer. Het was ongeveer 1 uurtje rijden. We
waren aangekomen en moesten we lopen tot
we een leuk plekje vonden en sprongen direct het water in. Het water was best koud,
maar het was heel mooi want het was tussen
de bergen in. Uiteindelijk werden we wel aan
het water en reden we rond 5 uur terug en
aten we ons eten en deden we een spel en
gingen slapen
Xxx Dana Hulsegge

Lief logboek: Dinsdag

Hoi.
Dinsdag gingen we klimmen. Esmay en Jasper
waren als eerst wakker. Toen we over moesten
stappen hadden we bijna e bus gemist. Toen
we aan kwamen toen gingen Esmay en Jasper
speedrunnen. We hebben alle parcours gedaan.
Voor ons was een vrouw die werd boos op Gerco omdat hij een stukje van het parcours deed,
terwijl hij moest wachten. En er waren veel Nederlandse mensen.
Gr. Esmay en Jasper.

Lief logboek: Woensdag

Luxemburg, het land van het lummelen….

In het luilekkerland Luxemburg was woensdag de meest ideale dag om vooral helemaal
niets te doen. Behalve dan stripboeken lezen,
kaarten, schuine moppen vertellen, bonte
avond voorbereiden, veel te vragen aan de
leiding, en uitgebreid te koken. En we hebben ook onze tenen in de Wiltz gestoken, in
pyama in onze tent gelegen, ook stiekem
even in de tent van de buren, het toilethok
vies gemaakt en gekrabt aan onze brandnetelblaren. Doe ons nog maar zo’n dag….

Groetjes Marcia

Lief logboek: Donderdag

Hey hey,

Donderdag gingen we naar Luxemburg. We
moesten vroeg opstaan en daarna snel naar
de trein lopen we moesten wachten op het
station. We zwaaiden naar een trein en de
trein stopte omdat ze dachten dat we mee
gingen. Toen we eindelijk met de trein in
Luxemburg aan kwamen liepen we samen
naar het centrum en ging iedereen hun eigen
gang. Wij gingen eerst naar de Pull&Bear,
daar hebben we een half uur rond gelopen
op zoek naar leuke kleding. Daarna gingen
we naar een paar kleine winkeltjes en toen
naar de C&A. Daar gingen we een kleding
spel doen. We gingen kleren voor elkaar uitzoeken! Hierna gingen we naar de Mac en
toen weer met de trein terug naar het kampterrein.
Linn

Lief logboek: Vrijdag

Lieve lezers,
Vrijdagochtend werden we verdrietig wakker, omdat het onze laatste volle dag was. We
hebben Wiltz verkend en zijn naar de
Luxemburgse scoutshop geweest. Daar
moest iedereen huilen omdat ze hun geld al
hadden uitgegeven aan snoep en dus geen
insignes konden kopen. Eigen schuld, dikke
bult.
Het kamp was superleuk, tot volgend seizoen!

Groetjes,
Anoniempje
PS, Marcia is de leukste leiding.

Woordenboek

Leidingpolitiek: Als je iets voor de leiding doet, doe je er zelf voordeel mee.

Zeur, zeur, zeur: Uitspraak om het zeuren
te stoppen.

Duo/trio poepen: Gezellige poepsessie
met 2 of 3 scouts.

Tjad zwaaien!: Elke keer als er een trein
langs komt moet Tjad zwaaien.

Snake!: Als iemand snake roept moet je
doen alsof je schrikt van een slang.

