Spreuk van de dag
Echte avonturen kun je niet downloaden.
De weergoden houden van ons. Want zelfs op
onze laatste dag is het een heerlijke 23˚C met
zon. Benieuwd naar het weer van de komende
week? --------------------------------------------

Zwemmen op een mooie dag
Iwan (welpen)
We gingen zwemmen, super leuk! Altijd weer een
leuke dag. We zagen een eiland en daar lag een
enorme ijzeren krokodil. Gek genoeg leek hij van
veraf net echt. Maar dat wij hij niet (zoals ik al had
gezegd).
Redactie
De kinderen hebben heerlijk gezwommen. Na een fietstocht met een aantal ongeplande omwegen in
verband met wegwerkzaamheden, zijn we veilig op bestemming aangekomen. Na uitgebreid
insmeren konden de kinderen (en leiding) te water. Heerlijk!

Gelukkig nieuwjaar!
Redactie
5, 4, 3, 2, 1….. Gelukkig nieuwjaar!!!! Dat is wat de welpen
gisteravond tegen elkaar zeiden onder het genot van een
versgebakken oliebol. Een mooi programma voor de laatste
avond die de welpen tegemoet gaan. Voor de laatste keer dit
kamp samen slapen in de blokhut. Morgen nog een dag vol
gezelligheid en dan zit het kamp er al weer op.
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De laatste moppentap van dit zomerkamp

.

Extra uitgebreid, zodat we lachend naar huis toe gaan
Jesse (scou…. Toekomstig leiding):
1. Er zitten twee bejaarden op de bank. Zegt de een tegen de ander: Ik voel mij weer

zo jong, ik heb vandaag drie rondjes om het bejaardentehuis gerend. Zegt de
ander: Ja, ik ook, ik heb vandaag al drie keer in mijn broek geplast!

Roan (scouts):
1.

Ken je de mop van de blinde timmerman?
Die slaat nergens op

2. Wat is het toppunt van nieuwsgierigheid?
Door het sleutelgat kijken van een glazen deur

Iwan (welpen)
1. Freddie en Frits kijken een belangrijke wedstrijd. Fits vraagt: Hoeveel staat het? Zegt Freddie:
0-0. Vraagt Frits: Voor wie?

Ram (scouts)
1. Het is groen en skiet van de berg af?
Een skiwi

2. Het is groen en gaat snel van de berg af?
Een slawine

3. Er liggen twee bananen in bed. Zegt de ene tegen de andere: Ga eens recht liggen.
4. Ken je de mop van de jongen op de wc? Ik ook niet, want de deur zat op slot.
5. Wat is het toppunt van geduld?
Op je hoofd gaan staan en wachten tot je sokken afzakken

Nora (welpen):
1. Wat is groot en je kan het op de hele wereld zien?
De lucht

2. Wat is geel en hangt achter een auto?
De banaanhangwagen

3. Wat is groen en hang onder een vliegtuig?
Een spruitje

4. Wat is bruin en hangt onder een vliegtuig?
Hetzelfde spruitje, maar dan een maand later
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Melatonine boost treft explorers
Richard (explorerleiding)
Misschien is het de lezer nog niet opgevallen maar ook de explorers zijn op kamp. Waar andere jaren in de
aanwezigheid van Lars de explorers duidelijk hun stempel drukken op het
zomerkamp zijn de explorers dit jaar de “stillen”. Onder het motto “we komen
hier voor onze rust” zijn ze het zomerkamp begonnen. Misschien was de
begeleiding uiteindelijk wel de veroorzaker. Maandagavond rond 23:00u werden
ze gedropt in de buurt van Vierhouten. Dit was een kleine 15 km terug naar naar
het kampterrein. Voor een aantal explorers was dit over de grens en moesten
halverwege de nacht opgehaald worden door Etiënne. Saar, Erben, Joost en
Jelmer hebben de tocht volbracht. Om 05:06u
waren ze terug op het kampterrein in Ermelo.
Nu begon het “doorhalen”. Ofwel de
“diehards”(1) Doordouwer 2) Doorzetter 3)
Fanatiek aanhanger 4) Fanatieke conservatief 5)
Fanatiekeling 6) Onverzettelijk persoon), wilden
wel een nachtje overslaan. Dit was waarschijnlijk
het kantelpunt waarbij de totale melatonine
spiegel hopeloos verstoord werd bij de jong volwassen. Dit in combinatie met
een mix drankje (ze zijn 18+) heeft waarschijnlijk het ultieme “zen” moment
toegeslagen (foto).
Waar bestaat zo’n dag uit? Opstaan op het moment dat ze wakker worden waar
het lastig bepalen is of er ontbeten, geluncht of gedineerd moet worden. Vanuit
de slaapzak door naar de hangmat of de schommel (foto) luisterend naar een
cabaretier waarvan je de naam niet wilt
weten. Op het moment dat de explorers er moeten staan krijgen we als
explorers begeleiding volop complimenten van de overige 17 leiding. Hè
jullie explorers staan al klaar (klokslag 09:00u voor postenspel
ondersteuning), wij zijn nog niet zover. Het gezamenlijke “belegering
stratego spel“ waar de explorers volledig uit hun dak gingen, deed menig
leiding verbazen. De gezamenlijke BBQ,
waar Erben met 2 synchroon gekoppelde
JBL speakers er een feestje van maakt,
krijgt onvoorstelbaar veel likes…………
Creatief is niet meteen het onderdeel
waar de handen voor op elkaar gaan bij sommige explorers. Maar de welpen en
scouts hadden eerder in de week toch wel hele leuke shirts gemaakt met
textielverf. Zelfs nieuwe witte t-shirts waren door de explorers al bij de
“tegenovergestelde Zeevrouw” ingekocht.
We hebben onze jongvolwassenen klaargestoomd voor de volgende stap in hun
scouting loopbaan. Als rovers en/of als leiding kunnen ze nu een bijdrage
leveren aan een zinvolle vrijetijdsbesteding binnen Scoutinggroep St Joris. Ze
zijn er klaar voor…..
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Marieke en Femke luchten hun hart 4.0
Marieke en Femke (scouts)
Hey hey daar zijn we weer! We hadden beloofd dat we
zouden vertellen over Annes secret lover en dat komt
nadat we hebben gezeurd over onze dag.
Vandaag werden we wakker gemaakt met
kerstmuziek. Wij vonden het al raar dat de box in onze
tent werd gezet, maar toen we uiteindelijk wakker
waren werd ons verteld dat iedereen al lang wakker
was behalve wij twee. Het was pas kwart voor 9,
logisch toch, dat we nog sliepen? ( Maar doordat we
nog sliepen hoefden we geen moeite te doen om onze
tafelbladen terug te halen, aangezien Martijn
gisteravond onze tafelbladen had gejat samen met
Ivo). Jesse en Roan hadden geen zin om op ons te
wachten dus begonnen ze maar alvast met het ontbijt.
Na de afwas gingen we tie dyen en mocht Femke die van Annemarie maken, Marieke die van oude Roy en
hebben we samen nog een héle mooie gemaakt voor Martijn en Bram. (Die van hun zijn echt wel het
mooiste). Marieke kan vrij weinig, en dus heeft ze Femkes been helemaal onder gespetterd. We hebben
gehoord van Jesse dat verbrande pizza misschien toch wel het lekkerst is wat hij dit kamp heeft gehad. We
hadden gehoopt dat we aan het einde van dit kamp toch nog iets positiefs te kunnen zeggen over Koen
(zie de andere delen), maar helaas heeft hij nog steeds niks gedaan, en ligt hij sinds gisteren nog steeds in
de bosjes te chillen. Gijs was vandaag nog teleurgestelder in ons dan normaal, namelijk in onze
zeiltentmaakkunsten. (we gaan vannacht onder een zeiltje slapen, die zeker niet is opgezet door Koen).
Dan nu, Annes secret lover. We hebben de laatste tijd opgemerkt dat Anne stiekem steeds wegging om bij
haar secret lover te zijn. We zagen haar ook de hele tijd bellen met iemand en daarmee had ze het nét iets
te gezellig. We hadden daar graag foto's van willen maken, maar aangezien oude Roy dat niet begreep
moesten we hem inleveren. Als je in Annes ogen kijkt zie je kleine hartjes, wat betekent dat je verliefd bent.
's Nachts zagen we haar weglopen als we onderweg waren naar de boys, die helaas een paar uur rijden
van hier weg waren. Vannacht wordt er niet zo veel geslapen en wel veel gelachen, dus als je iets hoort
weet je waarvan het komt. (Het kan ook zijn dat je gesnurk hoort, maar dat komt dan van Gijs af, niet van
ons).
We hopen dat jullie deze afgelopen dagen hebben genoten van ons gezeur, en misschien tot volgend jaar!
x, Marieke en Femke
______________________________________________________________________________________________
Food Review

dubbelj

Alweer de laatste food review van het jaar. Allons-y. Ik heb vandaag lekkere nasi goreng met geklopt ei en
zuurkool gegeten. Ten eerste, de zuurkool was goed gemaakt, de combo van komkommer en ui werkt
verrassend goed. Verder was het geklopte ei lekker romig (de geheime ingrediënt was сметана blijkbaar), maar
daardoor proefde je wel wat minder van de ei zelf. Echter zat zijn kracht in de combinatie met de nasi, die de
scherpheid van de verschillende pepers verlichte. Wat betreft de nasi, keurig gekookt, maar bleef ietwat droog in
mijn mond hangen. Maar was perfect opgelost met wat saté saus. Deze maaltijd krijgt 4,5 sterren
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Leiding van de dag

Vandaag in de spotlights: Anne en Nienke.
Wat is een kamp zonder toneelstuk? Anne
en Nienke hebben zich dit jaar opgeofferd
om zichzelf uit te dossen in theatrale
verkleedkleren. Nienke en Anne zijn de
sterren die de show stalen bij zowel het
openings- als bij het sluitingstoneelstuk.
Mogelijk gaan ze viral op onze website en
luidt dit hun actricecarrière in. Maar
hopelijk blijven ze onze sterren en mogen
we nog lang van jullie genieten binnen de
scoutinggroep.
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