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  Dag 1 DUITSE zondag 

He, he we konden gelukkig weer op kamp. 

Voor de fietsers was het 09:00 vertrek bij 

de Brem. En ........... zoals gewoonlijk was 

weer te laat........... Luuk Janssen. Die 

hebben we om 09:15 maar thuis uit bed 

gebeld. 

 

Bij aankomst de kids weer met veel zin de 

tenten op gezet hebben. We dit jaar een 

primeur hebben en twee dubbele tenten 

hebben gebouwd vanwege de 

groepsgroottes. 

 

Na het opbouwen van de tenten de 

eettafels gebouwd moesten worden. En 

wat bleek, we hebben geen kids met 

“sjor”talent, aan de leiding van de 

groepen om dit te oefenen tijdens hun 

clubs. De tafels dus nog nooitzo gammel 

gestaan hebben. 

 

 

 

 

En ja hoor ook traditioneel was het Jelle 

welke als allllllleeeeeeerste het zwembad 

ingegooid werd. Hij dat helemaal niet erg 

vond. 

Wie zegt dat kids niet meer kunnen 

knutselen of spellen, zie onderstaande 

foto. Het maken van een disco glitterbal in 

de middag. 

 

We dit jaar zoals aangekondigd geen 

erwtjes met worteltjes hadden op deze 

duitse dag maar, worteltjes met erwtjes. 

En Coen blijkbaar thuis deze niet krijgt ( en 

Jelle ze niet lust) 
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De soep van de dag was Hünhersuppe. 

 

We met z’n allen op zoek waren naar de 

Hünher in de Suppe. Maar kok Loed ’s 

avonds afwezig was en vervangen was 

door Daan. 

 

We nu ook weten dat Daan naast heeeeel 

veel eten ook redelijk kan koken, bedankt 

Daan. 

En dan Loed, ja die was de eerste welke 

dit jaar naar een arts moest. Hij had heel 

veel tandpijn en heeft zondagavond nog 

een verstandskies (het verstand zal nu 

echt komen....) moeten laten trekken. 

In de avond hebben we de kampplaats 

omgetoverd tot lichtkasteel wat tot in de 

verte te zien was. 

 

De avond smokkeltocht georganiseerd 

door Mieke voor enkele kids te spannend 

was. Maar dat hoort erbij. Mieke en 

Marcel de tocht zo uitgezet hadden dat 

alle groepen fout liepen. Alle wegen 

rechtsaf is echt rechtsaf Mieke... Verder 

was de tocht goed georganiseerd, 

harstikke bedankt Mieke. 

 

Ja en nu het een na laatste nieuwtje 

(gerucht) van de dag, blijkbaar is Isa “op” 

iemand uit Helden-Dörp zijn naam begint 

met een R. 

Als laatste het bewijs dat de hedendaagse 

jeugd veel verstandiger is als vroeger. We 

zijn de dag en avond doorgekomen zonder 

politiebezoek. Jaren geleden was de 

politie de eerste dag al bezoek ( geluid) en 

blijkbaar vonden ze het zo gezellig dat ze 

toen iedere dag terug gekomen zijn. 

Het weer van de dag 

Harstikke goed want de topatractie was 

het zwembad. 
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Morgen de maandag 

Wereldtocht overdag, ’s avonds 

verrassing. 

Thema land is China, en we ...... voor alle 

thuisblijvers ’s avonds Chinees te eten 

krijgen. En gelukkig Loed er weer is voor te 

koken. 

 


