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Speurtocht in Ermelo 

Iwan (welpen) 

Maandag in Ermelo was erg leuk, we gingen als eerst naar 

het centrum. Daar gingen we (alle welpen) op marmeren 

bankjes zitten toen vertelde Martijn wat we gingen doen. Ik 

had er erg zin in, het was erg ver lopen (vermoeiend) langs 

acht winkels negen stukjes taart (van hout😒) ondertussen 

kregen we een heel lekker soft ijsje van een hele aardige 

mountainbiker dus voor ons allemaal. 

 

Dit was het dan. En bedankt voor het lezen.😊 

 

Jesse doet een aanklacht 
Jesse (ex-welp) 

ONGELOFELIJK! RAMPZALIG! DIT KAN ECHT NIET! jullie 

denken waarschijnlijk : waarom ben ik zo boos nou ik 

zal het vertellen let op. ik was gister de kampkrant aan 

t lezen en ik kijk bij mijn moppen, zie ik dat mijn 

moppen komen van jesse van de welpen. DAT KAN 

TOCH NIET!!!!!!!!!!!!!!!!! En nu komt het ergste: bij andere 

was dit ook nog. 

dus nu begrijpen dat jullie waarom ik zo boos ben. en 

ik hoop dat het morgen goed is WANT ANDERS........  

Spreuk van de dag 
 
Sommige mensen zijn als wolken. Als ze 
verdwijnen is het een mooie dag. 

 Na een bijna vorstige nacht van 11˚C wordt het 

vandaag een heerlijke 22˚C. Let op dat je niet 

wegwaait door de wind. 
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De moppentap 

Jesse (ex-welp): 

1. Een man in een restaurant: ‘Ober! Wat doet die vlieg in mijn soep?’. Ober: ‘Nou, zo te zien de borstcrawl! 

Stijn (welpen): 

1. Drie kippen doen elkaar na. Ze gaan op een bank zitten. Een kip springt er van af. Hoeveel blijven er 

over?     
Nul, want ze doen elkaar na 

2. Thijn gaat op zijn paard op vakantie. Ze vertrekken op maandag. Over een week komt hij weer terug. 

Dan besluit hij nog vier dagen te blijven. Hij vertrekt weer op maandag. Hoe kan dat? 
 

Zijn paard heet maandag 

Aaron (welpen): 

1. Wat is het lievelingsijsje van een astronaut? 
Een raketje  

Iwan (welpen): 

1. Wat is groen, lang en je schrikt ervan? 
bamBOE! 

2. Wat heeft wagons, zegt tok en heeft een slurf? 
Treinokipfantje 

3. Wat is groen en zingt een liedje? 
Slalalalala 

Roan (scouts): 

1. Hoe noem je een stofzuiger op een zandpad?  
Het antwoord komt morgen 

 

Martijn (welpenleiding) – Zwarte zondag  Dit gaat nog over zondag 

Rennen, vliegen, vallen, opstaan en weer doorgaan. Wat een nachtmerrie als koffie niet zou bestaan. Vanmorgen vroeg op 

mijn rondje hardlopen observeerde ik in de woonwijk om ons kampterrein verschillende borden, afzettingen en barricades. 

Betonblokken die van een kruisput twee asymptotische wegen maakten, en meer rood-wit dan bij een gemiddeld plaats 

delict. Dat laatste heb ik horen zeggen door de kennis van de hond van een vriend van mij. Dit verwarde mij, maar na de 

stormloop van deze dag denk ik dat er een mol in ons midden is. Iemand heeft de wijk gewaarschuwd wat eraan kwam, en 

trof hier het kleine segment bevolking die zich niet twee keer laat waarschuwen. 

Onze eigen buraecratie-bunker stond bij de ingang, om van een veertigtal personen in evenveel minuten gezondheidschecks 

af te nemen. Wat gedoe, geregel, gesjouw, gesjor, gesjok en gesnik verder waren we dan eindelijk klaar om het kamp af te 

trappen. Iedereen was erop uit om de toon te zetten voor deze week, zo ook moeder Aarde. Ik scheld niet vaak, maar moge 

Piet Paulusma voor eeuwig jeuk voelen tussen zijn schouderbladen als dit weer aanhoud. Nu was ik er opzich wel van op de 

hoogte dat het zomerkamp in de zomer zou zijn, maar je kan ook overdrijven. Voor volgend jaar kunnen we wellicht contact 

opnemen met wat ervaringsdeskundigen bij de FIFA die volgend jaar het WK in de winter willen organiseren, omdat het daar 

in de zomer niet leefbaar is. En omdat het daar in de winter ook onmenselijk is, hebben alle stadions daar airco. Datzelfde 

lijkt mij nou een leuk idee, maar dan voor het kampterrein. Onder elke hoek en steen verkoeling, de mogelijkheid om het 

systeem af te sluiten met een schuifdak, een herhaling bij iedere benoemenswaardige actie. Kosten? Kunnen we declareren 

via een sponsordeal bij frisdranken of gasbedrijven. Leidinggeven is immers topsport. 
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Mogelijk is dit een hint naar de scoutsleiding.  

De scouts willen nog meer fietsen. 

 

Altijd weer dat fietsen 
Bram (scouts) 

Bij de scouts is iedereen altijd aan het 

einde van de dag moe, en weet je hoe 

dat komt, FIETSEN!!! 

Zaterdag was het al raak toen de scouts 

64 kilometer moesten fietsen waardoor 

iedereen natuurlijk moe was. 

En vandaag moesten we alweer fietsen, 

en natuurlijk moet dat 40 kilometer zijn 

met coördinaten. 

oftewel, IK BEN KLAAR MET FIETSEN!!! 

Super lang fietsen 
Boris (ex-welp) 

Ik werd wakker en ik ging recht overeind zitten en 

tien minuten later ging de muziek aan en toen ging 

ik maar aankleden en we gingen fietsen 

we hadden steeds stops de eerste stop was een 

enorme toren die we gingen beklimmen dat was 

heel leuk en toen gingen we weer verder 

de tweede stop was dat we naar een schaapskooi 

gingen maar we gingen niet naar de schaapkooi 

maar we gingen naar een plekje waar 

We zeeslag gingen spelen toen gingen we naar een 

landgoed en toen gingen we een soort speurtocht 

doen en toen gingen we een Spelletje doen een 

soort 30 secondes doen en toen gingen we weer 

terug en dat best veel op een dag ! 
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Mededelingen 

Welpenleiding 

Af te halen in de keuken: potjes zilveruitjes. 

Z.G.A.N. 

Explorers 

Richard en Etienne; Wij waren om half zes weer thuis. 

 

Marieke en Femke luchten hun hart 2.0 

Marieke en Femke (scouts) 

Hey hey, we zijn weer terug met nog meer gezeur. Dit keer 

gaat het over de zeer lange fietstocht. Zoals normaal lagen wij 

weer lekker te slapen en moesten wij ineens in 1 uur ( besef 

even hoe kort dat is ) onze carnavals outfit aanhebben, 

ontbijten en hebben afgewassen. toen begon de hel op aarde. 

We moesten beginnen met fietsen! We hadden verwacht dat 

we een paar uur moesten fietsen over een normale weg, 

maar nee we zijn in ongeveer 4 landen geweest. Namelijk in: 

Brazilië, Australië, de Waddeneilanden en Noorwegen. Rondje 

om de wereld dus. Marieke is zeer beledigd door Martijn, 

aangezien hij haar normale outfit meer tokkie vond dan de 

outfit die ze eigenlijk aan had. Nou, 5 jaar later en een paar 

keer de bush bush ingereden te zijn, kwamen we weer terug aan op het terrein. Jesse heeft bewezen dat hij nog 

irritanter kan zijn dan normaal, namelijk door de hele maar dan ook echt de hele tijd zijn bel te klingen ( of hoe 

je het wilt noemen ). Gijs werd toch wel een beetje agressief als er kinderen voor hem uit fietste, maar maakt 

niet uit joh. Femke heeft misschien nét iets te hard meegezongen met Potentie waar de mensen die langs fietste 

toch wel van schrokken ( niet alleen de tekst maar vooral hoe vals het was) . 

Aangezien pas morgen de krant uitkomt, kunnen wij vertellen wat er op de planning staat. we hebben een 

wekker in de tent van de andere patrouille gelegd die om 3 uur afgaat. Waarschijnlijk hebben we morgen niet 

overleefd, maar dat staat pas in de krant van woensdag. 

Nogmaals heeft Koen weer helemaal niks gedaan tijdens het 

fietsen ( waarschijnlijk heeft Gijs hem de hele tijd geduwd). 

Nou, wij zijn weer uitgelucht, tot morgen! 

x Marieke en Femke 

 

 

 

 

Mystery guest 

Stijn (welpen) 

gister was Elin jarig maar er was nog 

iemand maar die was niet echt jarig het 

was een grap. hij wist er niets van. ik 

Elin en Aaron mochten het 

voorbereiden. we hadden 

ballonslingers gemaakt. Elin maakten 

een brief voor de mystery guest om 

hem te lokken. 
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Food Review 

Dubbel J (anoniem) 

Avondeten bij zomerkamp zal altijd iets speciaals blijven binnen 

scouting. Alle koks proberen iets lekkers op het bord te zetten 

ondanks de matige omstandigheden en gelimiteerde gereedschap. 

Dus ik schrijf graag kritische maar eerlijke recensies over wat ik op 

die dag heb gegeten. Ik hoop hiermee de kwaliteit van het 

scoutingvoedsel te bewaken voor iedereen. 

 

Op maandag was het tijd voor hamburgers en gebakken 

aardappels. Ik kan met tevredenheid zeggen dat ik heb genoten 

van de hamburger, die was lekker sappig. Met een beetje sla, 

tomaat, augurk, komkommer, was de burger een succes. De 

gebakken aardappels in plakjes waren wat minder goed. Al snap ik 

dat er veel mensen gevoed moeten worden met een kleine aantal 

pannen, waren en goed aantal plakjes niet helemaal goed 

gebakken en leek daarmee sommige plakjes meer gekookt. 

Leiding van de dag    Ik beoordeel deze maal met 3,5 sterren 

 

 

Wat maakt een kamp tien keer zo fijn? 

Schoon sanitair. En aan wie hebben we dat 

op dit kamp te danken? Irene. Een 

terechte plek dus in de kampkrant als 

leiding van de dag. Iedere dag kunnen een 

aantal kinderen en leiding drie keer als 

eerste een spik en spanne, mega schone 

wc gebruiken. En dat wordt enorm 

gewaardeerd. Dankjewel Irene! 


