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GESCHREVEN DOOR FEMKE, FAYE EN NICKY - Hallo, leuk dat jullie de kampkrant
lezen. Vandaag was onze eerste dag. We gingen vanochtend om half 10 vertrekken uit Nieuwveen
richting Ommen. Femke zat bij Danique in de auto die van alles had te vertellen. Bij Nicky was alles
gewoon best saai. Faye zat in de auto bij Zoe, die een net niet helemaal leeg pakje wicky in de
popcorn bak van jasmijn had gestopt. Toen had Faye Jasmijn haar knuffel op zijn kop in de popcorn
bak gestopt en die was dus NAT. Om het al was het een leuke reis.
Toen we op het kampterrein waren kregen we kleffe cake en limonade. Er was een heftige regenbui
op komst dus moesten we snel de tenten opzetten. Omdat we zulke geweldige ongelofelijke
fantastische goede toffe scouts waren ging dat vlekkeloos en snel. Na heel veel regen en nattigheid
gehad te hebben konden we de keukens bouwen, zeiltjes spannen en een gekke villa bouwen boven
de kampvuurkuil.
Na het kamp eindelijk geopend te hebben gingen we lekker eten, SOEP EN KNAKS!! Omdat de
leiding had gekookt boden wij ons geheel vrijwillig aan om de afwas te doen (Nicky, Ilse, Wilz en
Femke). Toen kregen we van Carmen een lolly 🍭 Terwijl wij heel fantastisch de afwas deden gingen
gestoorde kinderen zwemmen (waaronder Faye). Nu zitten we lekker bij het fik (in de villa) en
morgen is er weer een dag met een nieuwe kampkrant (die sowieso niet zo goed is als deze van ons).
GROETJES, DOEI 👋

DE

OMMENROEPER
KAMPKRANT ZOMERKAMP OMMEN - JAARGANG 1 - VOL. 2 – Maandag 24 Juli 2017

GESCHREVEN DOOR WILLEMIJN, INDY, NADIEH EN ILSE - Hoi welkom bij dag 2
geschreven door Willemijn, Indy, Nadieh en Ilse. De tent van Ilse, Femke, Nicky en Willemijn had
gisteravond gelekt dus we hadden onze wekker lekker om half 4 gezet om te kijken of alles nog droog
was. Toen we allemaal om half 4 wakker waren was alles nog droog. Toen ging iedereen slapen
behalve Willemijn want die had het koud dus die heeft er halve tas leeg geraapt en in haar slaapzak
gestopt.
Na het ontbijt gingen we een spel doen waarbij we vragen moesten beantwoorden en we dus ook de
hele tijd heen en weer over het kampterrein moesten om telkens naar de kampstaf te gaan. Dit was
best wel irritant. Tijdens het spel kregen Ilse en Indy ook een soort van watergevecht. Toen had Indy
modder in haar mond. Met het spel moesten we vragen beantwoorden die ook nog handig konden
zijn tijdens de hike. We weten nu wel wie Jan Houtman was ( een verzet vent).
Na de lunch mochten we kiezen wat we gingen doen zwemmen of een boomhut bouwen. Iedereen
koos zwemmen want het was lekker weer maar toen zeiden de kinderen die hadden gekozen voor de
boomhut bouwen: ja, zwemmen kan de hele week nog. Toen zei iedereen o ja. Na het zwemmen zijn
we wel begonnen aan de boomhut.
We aten nasi en we zijn er achter gekomen dat Femke geen rijst mag koken want dan krijg je
rijstepap. Niels zijn eten was wel beter gelukt. Het eten van onze patrouille was het best, wij zijn de
enige die rijst kunnen koken!! Ons eten was dus wel lekker en het best. Bij het kampvuur heeft Ilse
haar haar ook nog in de fik gestaan. Toen het in de fik stond ging iedereen op haar hoofd slaan.
Doei, morgen hike zin in of nee toch niet 😭
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GESCHREVEN DOOR THYMEN, MEIKE EN NIELS - Vandaag was de hike. We moesten
ongeveer 25 km lopen. We gingen om kwart voor tien weg bij het kamp. Tot de 1e post ging het bij
ons nog wel goed, bij de 2e post kwamen we met alle 3 de groepen aan. Alle 3 de groepen hadden de
nood envelop geopend want niemand wist waar we heen moesten. Uiteindelijk kwamen we wel
allemaal goed aan bij de lunch post. Toen we lekker aan het eten waren en femke haar groepje al weg
was begon het opeens keihard te regenen. Om naar post 3 te komen moesten we graden schieten, dat
ging in het begin heel makkelijk. Toen we er bijna waren ging het opeens helemaal mis dus we belde
de leiding en daarna waren we toch weer gewoon goed bij de 3e post aangekomen. Ondertussen toen
wij weggingen bij post 3 wasfemme al bij de eindbestemming aangekomen. Ongeveer 3 kwartier later
kwamen wij ook aan bij het andere kamp. De eindbestemming was bij een ander kamp waar de
gingen bivakkeren. De leiding had een grote blauwe tent opgezet We hadden toen shoarma gegeten
(gemaakt door mike). We zaten daarna nog de hele avond bij het vuur een beetje liedjes te zingen.
Groetjes
Thymen, Niels en Meike
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GESCHREVEN DOOR FEMKE, NICKY EN FAYE - In de ochtend werden we wakker in
Eerde onder een zeiltje. Het was lekker warm maar Femke had het alsnog koud met 2 dekens. We
hadden een lekker ontbijt met roerei van Mike. Het was heel erg lekker.
Toen we onze spullen hadden opgeruimd gingen we met de gps lopend terug naar ons kampterrein.
Dat was niet zo lang en indy ging op der bek en dat was grappig. Ze deed whoo en toen deed ze een
kruispas en stond ze weer in de modder.
Nadat we hadden geluncht gingen Stefan, Niels, Indy, Nicky en Femke een poging doen om hun
kampvuurinsigne. Na 2 aanstekers te hebben verkloot en Femke haar vinger had verbrand, kregen ze
uiteindelijk toch hun insigne.
Rond een uur of 4 gingen we naar het centrum van Ommen. Daar gingen we een spel doen met
walkie talkie’s. We moesten locaties doorgeven aan je patrouille leden via de walkie talkie’s. Na het
super fantastische coole vette leuke gave spel, kreeg iedere patrouille 10 euries 💵. Elke patrouille
moest hiervan hun avondeten koken maaaaaaaar je moest de schijf van 5 toepassen. Na een race door
de HALLO JUMBO hadden we aardappels, sperziebonen, knakworst, hamburgers, brood, pindsa’s,
vla, chips en snoep gekocht.
Na het lekkere eten hadden we nieuwe vrienden gemaakt. Nicky had dikke ‘’vlafix’’ met Julian.
Daarna moesten we het wc gebouw schoonmaken🚽. En nu schrijven we dit stukje in de kampkrant.
En vanavond gaan we lekker niks doen en bij het fik zitten en morgen zwemmen 🏊.
Groetjes,
De leukste scouts 😋
Nicky, Faye en Femke
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GESCHREVEN DOOR JASMIJN, WILLEMIJN EN ILSE - Hoi leuk dat je dit leest. Gister
avond zaten we bij het kampvuur maar toen moesten we vroeg naar bed voor het zwemmen zei de
leiding. Het was uiteindelijk omdat we een dropping hadden. Dus we werden lekker midden in de
nacht wakker gemaakt om een dropping te doen. We werden bij de lunchpost gedropt van de hike en
er waren verschillende routes: door het bos en over een verharde weg. Wij hadden de verharde weg
genomen dit was achteraf wel langer dan door het bos. Toen we terug bij het kamp waren kregen we
knakworsten. We deden er ongeveer twee uur over. Nadat we de knakworsten op hadden ging
iedereen weer slapen.
In de ochtend toen iedereen weer wakker werd ging de eerste groep al weg om 11 uur weg om te
zwemmen. De kinderen die niet in de auto konden gingen het kampvuur op ruimen en hadden
lekkere tosti’s gemaakt. toen de auto’s weer terug waren kon de volgende groep weer mee. Toen
iedereen in het zwembad was ging iedereen zo snel mogelijk van de wildwaterbaan echt 400 keer.
We maakten treintjes en slingers met de voeten vast. Maar ging moeizaam en sommige raakten bont
en blauw bij de heupen en knieën. Maar het was wel een vette super coole leuke lijpe shit
wildwaterbaan.
Een tijdje later kwam Iars ineens aanzetten met een bloedende teen, en hielp Mike hem met z'n teen.
We gingen een lunchbreak houden en Carmen smeerde voor ons bolletjes met beleg. Daarna gingen
we weer zwemmen. We wilden in de babyglijbaan maar dat mocht niet want we waren te groot. We
zijn toen maar het bubbelbad in gegaan en hebben toen de paardenrace🐎 gedaan. Er zaten twee
Duitsers in het bubbelbad 🐳die heel irritant waren ze bleven zelfs zitten tijdens de paardenrace.
Als avond eten gingen we patat eten met een snack. Daarna gingen iedereen douche toen ging het
eerste groepje weer naar het kampterrein. de andere kinderen gingen nog wat drinken en kleuren op
een HEERLIJKE bank!!!🙄 Toen werd de rest ook opgehaald en waren we allemaal weer terug. We
hebben nog heel lang bij het kampvuur gezeten en toen gingen Willemijn, Femke, Nicky, Indy en Ilse
naar een ander kamp om daar haringen lost te trekken. Indy moest heel hard lachen dus Nicky pakte
indy vast omdat ze moest stoppen met lachen. Dus had Ilse de haringen los getrokken en zijn we snel
weg gerend Nicky en Indy bleven staan en hadden er nog een paar haringen uitgetrokken van een
andere tent. nadat hebben we nog bij het fik gezeten maar het was heel slecht fik en HEEL koud!!
😅Dus iedereen ging naar bed.
Dit was het einde van onze SUPER SUPER SUPER LEUKE DAG !!!!!
Groetjes Jasmijn , Willemijn en Ilse 🤗
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GESCHREVEN DOOR DANIQUE, ZOË EN RENSKE - We begonnen met een ochtendspel
in Ommen het spel heette crazy 88. We kregen eerst 10 euro daar moesten we ons ontbijt van kopen.
We kregen 88 opdrachten die we moesten uitvoeren. Thymen ging een mummie nadoen en toen
ging hij in de jumbo in de wc-rollen afdeling liggen, de manager kwam eraan en hij werd heel boos.
Iedereen deed hele rare opdrachten zoals; nagels lakken in de Hema, een hond feliciteren met niks,
zwemmen in de vecht en nog veel meer. Toen we klaar waren gingen we weer terug fietsen.
We kregen een opdracht over zelf eten bereiden met planten uit het bos. Je had bijv.
Uienbrantnetelsoep, paardenbloembeignets, lentesalade, thee gemaakt van bramen en bosbessen
blaadjes en alles was echt heel lekker. je kon er een wildernis insigne mee verdienen.
Tijdens het klaarmaken van de gerechten verdeelden we ons in 2 groepen en ging de ene
boogschieten en de ander eten klaarmaken, zo wisselden we dat af.
Toen we gingen lopen naar het boogschieten en aankwamen legde de kampstaf uit hoe je dat eigenlijk
moest doen. Niels bleek er verrassend goed in te zijn, hij haalde in 3 schoten 24 punten. En bij de rest
ging het ook goed. Aan het einde deden we nog een wedstrijd. Het was een hele leuke activiteit.
Toen we allemaal terug waren gingen we hout halen en de tenten opruimen.
Als avond eten hadden we zelfgemaakte pizza uit een pizza oven. Ze waren heel lekker.
Daarna zaten we nog lekker bij het kampvuur. Het was weer een hele leuke dag!
Groetjes,
Danique, Zoë en Renske🤗
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GESCHREVEN DOOR FEMKE, JASMIJN, LARS, NICKY, FAYE EN LUUK Vandaag was de dag dat Luuk een goede mop had, over een plee-boy. Vanmorgen werden we
wakker behalve de tent van Jasmijn. Die moesten we wakker maken met een hoopje op Jasmijn en
Faye. Ze werden lekker chagrijnig wakker. Daarna gingen we brood eten en insignes kopen. De
Kampstaf werd gek van ons en riep er iemand anders bij.
Daarna gingen we alle tenten en keuken uit elkaar halen. Toen ging het heel hard regenen en konden
we weer opnieuw beginnen. We hadden ongeveer 5 minuten om alles op te ruimen en op te
vouwen. Toen het weer droog was gingen we alle palen en alle spullen naar voren brengen met de
kar.
Levi moest 2 keer naar de supermarkt omdat hij zo dom was om geen bestek mee te nemen.
In de avond gingen we barbecuen. Maar daarvoor kregen we onze insignes uiteraard heeft de
patrouille van Femke gewonnen en kreeg een exclusief camp in the rain insigne. De patrouille van
Willemijn kreeg het slecht gelopen hike insigne. De blond scout was Indy en de stoute scout was
thymen. De super scouts zaten allebei bij Femke in de patrouille; Faye en Lars. Iedereen kreeg een
insigne van het kampterrein Ada’s hoeve, 2 insignes van het bivakkeerterrein Eerde, voetstapjes en
een kampeerinsigne.
(Jelle had de eer om Femke te benoemen tot Superscout van het Decennia. Waarom? Gewoon.
Omdat Femke awesome is. [red.])
Het was nog een gezellige avond en dit kamp krijgen we nog te horen wie de nieuwe pl’s en apl’s
worden 😋.
Dag, groetjes
Patrouille Femke (en een beetje Jasmijn)
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GESCHREVEN DOOR DE LIJDING – Waarde Scouts, ondanks alle regen en modder hebben
wij een fantastische week gehad! Zwemmen in de Vecht, glijden van de Wildwaterbaan, vreemde
opdrachten in het centrum van Ommen, waarschuwingen in het zwembad, droppen tot de zon op
komt, paardenbloempannenkoeken, verdwalen tijdens de hike, broodjes knakworst, slechte verhalen
bij het kampvuur, wakken, brandnetelthee, bivakken onder een zeiltje, eigen pizza’s maken, slapen in
de tenten, brandnetelsoep, een waardig afscheid van de oude scouts, Julian en Bart, shoarma van een
éénpitter, Repelsteeltje 2.0 uit Zuid-Laren, ijsberen, kleurplaten in Center Parcs, het bouwen van
onze eigen keukens, de enorme slotgrachten rond de tenten en een enorme waslijst wist-je-dat’jes.
Wij hebben enorm genoten van jullie enthousiasme, inzet en algehele gezelligheid dit kamp! Nadat de
nieuwe PL’en en APL’en hun lintjes overgedragen kregen van de oude garde kunnen wij niets anders
doen dan enorm uitkijken naar aankomend seizoen! Ook wensen wij de oude Scouts die ons gaan
verlaten heel veel plezier bij de Explorers en schudden we ze uiteraard de linkerhand.
Geniet van de Scouting-vrije weken en tot vrijdag 1 september voor de eerste opkomst van het nieuwe
seizoen!
Groetjes,
De Lijding
Mike, Jelle, Mandy, Levi, Ties, Carmen & Caitlin.
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