
Avond/Nacht Hike dag 1 – 2

Toen de leiding weg vertrokken zijn we begonnen met koken. We aten 
soep en broodje knakworst. Het vuur was een beetje hoog dus de 
broodjes waren zwart binnen 10 seconden. Als toetje hadden we 
fruityoghurtjes (hebben we vadaag 22-07-15 ook op). We hebben toen de
afwas en 1 potje weerwolven gedaan. Daarna hebben we wat chips 
gegeten en tokwam de leiding volgens sommige te vroeg….

De Kampkrant
Kampkrant 3
22-07-2015

Hannele,Emma, Sam R, 
Rosanne, Melina, Sven, Misha

Het Weer:

Vanalles wat

Moppen
- Wat is rood, wit en staat in de wei? Een tampony
- Wat is rood, wit en huppelt voorbij? Een tamponijntje
- Het is wit en hangt aan de muur bij de Chinees? Witte Lijst
- Het is blauw, klein en als je het op het dak gooit gaat het wc-licht aan bij de buren? Puur 
toeval!
- Wanneer is geduld geen schone zaak? Als je nodig naar de wc moet
- een vrouw komt een speciaalzaak binnen en vraagt aan de kassa bediende of ze plooi 
rokjes hebben. De bediende antwoord van nee. De volgende dag komt de vrouw weer terug 
met dezelfde vraag en is het antwoord weer nee. Die avond vertelt de bediende het 
probleem aan haar baas. En er worden plooirokjes besteld. En ja hoor, de vrouw komt de 
volgende dag terug met dezelfde varag en de bediende antwoord trots van: Ja! Weet je wat 
de vrouw antwoord? Moeilijk te krijgen he?

Hike dag 2 (21-07)
We hebben in de friet zakjes geslapen en 
we werden bij St. Pietserberg afgezet. We 
liepen door een mooi gebied na het 
lunchen (pauze 2) werden we neergezet 
bij Eijsden. We liepen langs wilde 
paarden, door een bos en door een eld. We 
hadden een mooi uitzicht en het was 
HEET, maar ook heel gezellig en we 
hadden veel plezier.

Hike Dag 1
Vandaag moesten we heeeell vroeg opstaan om te gaan hiken. De jongens mochten als eersten weg en de meiden 
pas als laatste. We begonnen met bolletje kruisje en we eindigden met graden schieten. De patrouille van Neil is 
een klein stukje verkeerd gelopen maar voor de rest is iedereen goed gelopen (dat denken we in ieder geval). 

Koppeltjeslijst

1. Misha & Sophie
2. Sam en Valicha
3. Sven en Emma
4. Sander en Melina
5. Fabian en Robin



Het verboden (wo)(b)ord
Zwarte borden schijnen heel zeldzaam te zijn bij scouting van Kapelle. Het laatste exemplaar is 
vandaag uit het kamp verwijrderd door Arthy, nadat de meiden het verboden lied zongen. Over 
het verboden lied kunnen we niets loslaten omdat het verboden is. Of Sophies bord ooit nog 
wordt teruggevonden is niet bekend. Morgen volgt meer nieuws….

Mergelgrotten (22-07)
Vanochtend zijn we naar de Mergelgrotten 
geweest. De rondleiding werd gegeven door 
Siebs vader Michel. Mergel is een hele zachte 
steen, er stonden een heleboel dingen de muur 
gekrast. Er stonden zelfs Chinese karakters in de 
muur. Als de mijnwerkers moesten plassen 
deden ze dat gewoon tegen het mergel. Mergel 
zuigt namelijk vocht op. Er was ook een kluis 
waar in de WOII belangrijke schilderijen waren 
verstopt. We moesten ook nog een stukje door 
het donker lopen.

Zwembad
We gingen naar Musaqua daar gingen we van te 
voren heen met het voorgevoel dat we eruit 
gestuurd zouden worden/ Daar hebben we veel 
moeite voor gedaan, maar ze waren niet streng 
dus we zijn er niet uitgestuurd. We zijn met zijn 
alle van de glijbaan geweest echt super grappig.



Vandaag hebben we een speciale 'Wist je dat' pagina. De afgelopen drie dagen zijn er zo veel wistje datjes binnen 
gekomen dat we het niet meer op 1 pagina kwijt konden!

• Sophie een hele lekkere warme muts heeft volgens Misha?
• Waar vakmanschap eindigd, de ductape begint?
• Harm geen coordinaten kan invoere en zo slim was om zijn noodcoordinaten te verliezen?
• Sven in gaat zien dat Emma toch best leuk is?
• Je je GPS niet goed op kan laden met schrikdraad?
• Je mensen dit wel goed wijs kan maken?
• Alle meiden gekoppeld zijn? 
• De leiding weer veel te vroeg bij het kampvuur kwam zitten bij de hikenacht?
• Rosanne en Harm zijn ontkoppeld?
• Stilzitten moeilijk is volgens Hannele Misha en Kristie?
• De leiding heel veel nuttige muziek luisterd? (Niet dus!)
• Misha en Sophie van muts zijn gewisseld?
• Robin de hele avond bij Fabian op schoot zat bij de hike nacht?
• Sophie en Melina gevoerd moesten worden?
• Er al heel veel ductape verspild is aan sommige meiden?
• Melina dr bord in de vlaggenmast hing?
• Emma en Sven samen naar de sauna zijn geweest?
• 1 van de jongens serieus verder wil met 1 van de meiden?
• Alle jongens het wel eens waren met de koppeltjes?
• Arthy heel goed is in het verstoppen van borden?
• Er gras tussen Sander zijn beugel zit?
• Kim graag aan anti-muggen spul likt?
• Het heel moeilijk is om het zwembad uitgestuurd te worden?
• De jongens Dixie verschikkelijk stinkt volgens de jongens?


