
ZATERDAG 18 JULI: AANKOMSTDAG 
DOOR ONZE CORRESPONDENTEN ROY, LUCAS, FLEUR & LISA 

Pagina  van 1 8

Hiken naar 
Duitsland

Scouts voelen 
zich als vis in 
het water

St. Walrick        Courant
Zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 juli 2020             Zomerkamp Scouts, Abbé Pierre

Hallo welkom bij de kampkrant elke dag 
wordt hier geschreven door steeds andere 
kinderen vandaag is het de 1e dag en het is 
geschreven door: Lucas, Fleur, Roy, Lisa veel 
leesplezier! 
 Na 1,5 uur rijden was het eindelijk 
zover, we komen aan op het kampterrein. De 
leiding wachtte ons bij het begin al op voor 
een leuk ontvangst nadat Levi ons allemaal 
een paar vragen had gesteld over 
verkoudheidsklachten kregen de ouders een 
plakje cake en wat te drinken nadat alle 
kinderen gedag hadden gezegd gingen we 
naar het activiteitendak daar moesten we 
onze handen wassen en toen konden we gaan 
zitten naast het kampvuur. 

 Toen iedereen was aangekomen 
werden de regels i.v.m corona uitgelegd toen 
gingen we aan het werk er gingen een paar 
kinderen pioniersalen halen en de rest ging 
de tenten opzetten, toen dat gebeurd was 
gingen we eten en daarna kregen we de 
tentindeling te horen en moesten wij onze 

spullen in de tent leggen. Toen dat gebeurd 
was gingen we de keukens bouwen dat 
duurde veel korter dan vorig jaar toen was 
het al rond 6 uur en kregen we avondeten 
iedereen vond dat lekker want dat was 
namelijk: kippensoep, tomatensoep en 
knakworsten op brood. Toen gingen we 
afwassen maar iedereen had het met koud 
water gedaan en moest het dus opnieuw doen 
maar dan met warm water ondertussen was 
het kampvuur al aangestoken en zat iedereen 
bij het kampvuur. 
 Rond 12 uur moesten wij naar bed toe 
niet iedereen had zin om te slapen dus bleven 
die wat langer op, rond half 2 werden we 
weer wakker gemaakt voor de dropping de 
leiding zag heel veel slaperige koppies we 
werden bij een camping gedropt. Toen de 
leiding weg was begon de ellende al namelijk 
er waren 20 kinderen die de goede kant op 
wilden en de rest van de kinderen wilde de 
verkeerde kant op maar omdat de rest de 
verkeerde kant op liep moesten de andere 20 
er achteraan dat was een hele slechte 
beslissing want dat duurde uiteindelijk meer 
dan 2 uur want we kwamen pas weer om 4 
uur op het kampterrein aan toen moesten we 
allemaal naar bed toe omdat iedereen heel 
erg graag wilde slapen en de leiding wilde 
ook gewoon nog even hun rust pakken.
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St. Walrick        Courant
Zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 juli 2020             Zomerkamp Scouts, Abbé Pierre

Hallo! Wij zijn Senna, Sanne, Roel en Kris. 
Zondag gingen wij eerst ontbijten. Daarna 
kregen we de punten te horen van zaterdag. 
Na de puntentelling gingen we openen. 
 Na een tijdje gingen we een spel doen, 
het thema was Schotland. We moesten 
allemaal Schotse spellen doen, zoals: gewicht 
werpen, zak gooien, hout hakken en nog veel 
meer. Het was erg zwaar, maar ook heel erg 
leuk. 
 Na het spel gingen we lunchen, want 
het was ondertussen alweer lunchtijd. We 
moesten een foto namaken, met Schots eten, 
zoals: Worst, bonen, ei, ham en brood. Het 
was erg lekker. Na het lunchen gingen we 
weer verder met andere Schotse spellen. 

 Op het einde gingen we touwtje 
trekken. Eerst jongens tegen de meiden, maar 
daarna gingen we ook tegen de leiding. 
(Natuurlijk hadden de kinderen gewonnen)! 
 Toen gingen we douchen, met ijskoud 
water. (Dat moet elke dag.) We moesten 
natuurlijk ook avondeten. We gingen zelf 
pasta maken. Na het eten moesten we 
tandenpoetsen en gingen we bij het 
kampvuur zitten en liedjes zingen. 
 We zouden een spel gaan doen, maar 
dat ging helaas niet door, vanwege de tijd en 
de gezelligheid. Gelukkig halen we het een 
andere keer weer in! Toen gingen we allemaal 
lekker slapen! Welterusten!!



MAANDAG 20 JULI: SCOUTS VAN CATAN 
DOOR ONZE CORRESPONDENTEN ANOUK & LISA 
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St. Walrick        Courant
Zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 juli 2020             Zomerkamp Scouts, Abbé Pierre

Hallo wij zijn Anouk en Lisa en vandaag 
schrijven wij de kampkrant. Vanmorgen 
hebben we ontbeten en dat was brood met 
smeersels. Daarna gingen we Scouts van 
Catan spelen. We moesten in drie groepen 
samenwerken en die werden weer in tweeën 
gesplitst. Een groep ging opdrachten doen om 
geld te verdienen en de andere groep ging 
huizen bouwen. 
 Als eerst gingen wij opdrachten doen. 
De eerste opdracht was een toneelstukje 
maken en dat moest over Maxima, Emile en 
Uri geller gaan. We hadden de opdracht goed 
afgerond en kregen daar geld voor. De tweede 
opdracht was 1 minuut jodelen en dat was 
ook goed afgerond. 

 Bij de andere groep waren ze goed 
bezig met bouwen. Bij het bouwen moest je 
geld hebben en dat hebben wij verzameld met 
die opdrachten voor huizen moest je 
grondstoffen hebben en straten, want je 
moest eerst een dorp maken en dan een stad. 
 Tussendoor was er een korte pauze 
waar we hamburgers gingen eten en daarna 
konden we weer aan de slag. Het groepje van 
Kris had gewonnen, tweede was het groepje 
van Lisa en derde was het groepje van Anouk. 
 Na dit spel gingen wij voor onze 
patrouille nasi met kroepoek koken. Mika kan 
niet zo goed koken en daarom ging hij 
afwassen, maar hij kan ook niet zo goed 
afwassen maar wel aardig. 😉  Laterzzzzzzz 
Anouk en Lisa



DINSDAG 21 JULI: DE HIKE 
DOOR ONZE CORRESPONDENTEN BOYD, LUCA, MIKE, ROEL & ROY 
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St. Walrick        Courant
Zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 juli 2020             Zomerkamp Scouts, Abbé Pierre

Hallo wij zijn Boyd, luca, roy, roel en mike. 
Vandaag hebben we de hike gelopen, we 
moesten heeeeel vroeg ons bed uit. Toen 
gingen we ochtend eten en een lunch paketje 
voor onderweg maken met verschillende 
ingrediënten voor op brood. 
 Daarna gingen we ons klaarmaken 
voor de hike, we werden naar de eerste post 
gebracht met de auto en dat was naar de 
voetbalclub union. We begonnen met de foto’s 
waar de lijding op stond en die wees waar we 
naartoe moesten. We waren verkeerd 
gelopen, maar we kwamen der wel. 
 De 2e post was bij het zweefvliegveld. 
We gingen de hike verder lopen en toen 
kwamen we uit in Duitsland, daar hadden we 

een lunch post, daarvan gingen we verder 
met de GPS toen kwamen we in een bos uit 
en daar had je een heel mooi uitzicht en t was 
ook een heel leuk stuk om te lopen. 
 We kwamen bij de laatste post uit en 
daar werden we door mike (lijding) naar het 
kampterrein gebracht, op t kamp terrein 
hadden we een lekker warm vuur en de 
worsten van Fons. 
 In de avond hebben we nog lekker bij 
t vuur gezeten en gezellig praat en geklets en 
het was heel gezellig. Daarna gingen we naar 
bed en we gingen nog ff praten en toen 
gingen we slapen. Einde verhaal Boyd, Luca, 
Roel, Roy, en Mike. 



WOENSDAG 22 JULI: ZWEMMEN 
DOOR ONZE CORRESPONDENTEN ANOUK, LOIS & KRIS 
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St. Walrick        Courant
Zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 juli 2020             Zomerkamp Scouts, Abbé Pierre

Hallo, wij zijn Anouk, Lois en Kris en wij 
schrijven vandaag de kampkrant. We werden 
wakker gemaakt en gingen wentelteefjes 
maken, het was echt lekker! 
 Na het ontbijt moesten we onze 
zwemspullen pakken en vertrokken we naar 
een meertje. (stoute) Jelle heeft Anouk en 
Lisa stiekem gefilmd in de auto met kus gaat 
los (een liedje). 
 Toen we aankwamen bij het meertje 
zag het er heel groot uit, en dat was het ook. 
We renden met z'n allen het water in, het was 
heel koud! 
 Bij het meertje waren ook nog 
schommels die heel dicht bij elkaar stonden. 
Ook was er een waterpomp, waar heel koud 
water uit kwam. 

 Na 5 uur zwemmen en schommelen 
gingen we weer terug naar het kampterrein. 
We aten patat van de snackbar, het was echt 
lekker (Gelukkig hoefde we deze keer niet af 
te wassen)! 
 In de avond deden we ‘het lulspel’. 
Helaas moesten we stoppen vanwege 
geluidsoverlast, maar het was toch heel leuk! 
Na het avondspel zaten we nog even bij het 
kampvuur en toen moesten we alweer naar 
onze tent. 
houdoe 👋  😎  
Anouk, Lois en Kris



DONDERDAG 23 JULI: GEOCACHE 
DOOR ONZE CORRESPONDENTEN ANOUK, LOIS, LISA, SENNA & KRIS 
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St. Walrick        Courant
Zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 juli 2020             Zomerkamp Scouts, Abbé Pierre

Hallo, wij schrijven vandaag de kampkrant!
Vandaag gingen we in de ochtend pantosti's 
maken, het was super lekker! Daarna gingen 
we de keukens opruimen. Het was veel werk, 
maar ging best snel. 
 Daarna gingen we middageten, toen 
gingen we naar de heide. Hier moesten we 
een spel doen. We moesten letters en cijfers 
zoeken met vragen en als we het antwoord 
wisten moesten we dat opschrijven. 
 Na het spel gingen we terug naar het 
kampterrein, hier moesten we enveloppen 
zoeken. Met de punten die we op de heide 
hadden verdient, kregen we tips waar de 
enveloppen lagen. In totaal waren er 16 
enveloppen, we hadden er 15 gevonden. 
Daarna gingen we avondeten: barbecue!! Het 
was heel erg lekker. 

 Toen we klaar waren kregen we van 
Caitlin een kruiswoordpuzzel, de antwoorden 
van de enveloppen moesten hierin. Met de zin 
die we overhielden, kregen we de locatie 
waar ons cadeau lag. De locatie was de 
koortsboom, hier kregen we weer een envelop 
met daarin het woord: restaurant. Toen 
gingen we naar het restaurant, hier lag een 
kistje met alle insignes! 
 Hierna gingen we nog met een paar 
kinderen en leiding Mike naar de koortsboom, 
hier vertelde Mike een heel leuk verhaal over 
de koortsboom! 
 Toen liepen we terug naar het 
kampterrein. Hier gingen we nog even bij het 
kampvuur zitten. En toen gingen we lekker 
naar onze tent!  
JoeJoe! 😎 👋   



VRIJDAG 24 JULI: AFSCHEID 
DOOR ONZE REDACTIE 
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St. Walrick        Courant
Zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 juli 2020             Zomerkamp Scouts, Abbé Pierre

Moe en voldaan kwam er toch een einde aan 
deze fantastische week! De Kampbubbel was 
even wennen, maar dankzij de inzet en het 
tomeloze enthousiasme van onze scouts was 
het een kamp om nooit te vergeten! 
 De laatste dag werden de tenten 
afgebroken en alle laatste spullen ingepakt. 
Voordat het kamp officieel kon worden 
afgesloten, werd er door de Lijding nog een 
rondje insignes gedaan. Iedereen kreeg het 
insigne van Scouting Labelterrein St. Walrick! 
Voor een aantal scouts was er een speciaal 
lintje te verdienen… 
 De redactie feliciteert Blont Skaut Lois, 
Stoute Scout Dima en Superscouts Kris en 
Lucas. We hopen dat alle insignes een mooi 
plekje krijgen op jullie blouse. 

 Tijdens de zomervakantie krijgen alle 
scouts die mee zijn geweest een leuke 
kampherinnering thuisgestuurd in de vorm 
van een groepsfoto en het Kampbubbel 2020 
insigne! Deze zijn beide uniek, dus koester ze! 
 Tijdens de eerste opkomst van het 
nieuwe seizoen (vrijdag 4 september) krijgen 
jullie natuurlijk ook allemaal nog de insignes 
Kampeerder voor het zomerkamp, Navigator 
voor het succesvol lopen van de zomerkamp-
hike en natuurlijk de jaarbadge (één, twee of 
drie voetjes, eentje voor elk zomerkamp dat je 
mee bent geweest). 
 Namens alle Lijding ontzettend 
bedankt voor de geweldige week! De redactie 
weet uit betrouwbare bronnen dat jullie 
allemaal winnaars zijn.. Tot na de zomer!



Op de melodie van Biertje, BBQ door De Barkeeper (ft. DJ Sven) 

Kampvuur, Zomerkamp! 
dé zomerkamp megahit van 2020! 
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St. Walrick        Courant
Zaterdag 18 tot en met vrijdag 24 juli 2020             Zomerkamp Scouts, Abbé Pierre

Hé Scouts, lekker zomer, lekker achter m’n 
kookstelletje weer. Hé maar eehhh… gezellig 
zo’n zomerkamp, maar weten jullie ook al 
wat jullie willen doen? 

[REFREIN] 2x 
 Kampvuur, zomerkamp! 
 Hiken, zomerkamp! 
 Zwemmen, zomerkamp! 
 Je doucht wel, maar wat een stank. 

Muggen, nee. 
Afwas, nee. 
Rupsen, nee. 
Kampstaf, nee. 
Ella, nee. 
Teken, nee. 
Verdwalen, slecht idee. 

Peter, nee. 
Dixies, nee. 
Slapen, nee. 
Vallen, nee. 
Regen, nee. 
Schoonmaak, nee. 
Dropping, goed idee! 

[REFREIN] 2x 

Ik vraag me af, wat doet dat hier? Hé verrek! 
Het is Reinier! 

[STEM VAN REINIER] 
We’re gonna ring-dang-dong for a 
Zomerkamp. Anderhalve meter, wat een ramp! 
… Wat een geur op die Dixie, had je kramp? 
… Oh man, wat een herrie maakt die groep. 
… Pas maar op, anders zet ik jullie op de 
stoep! 

Hé Reinier, biertje? Ja, lekker! 

Koken, ja. 
Poepen, ja. 
Wassen, ja. 
Zingen, ja. 
Catan, ja. 
Muziekje, ja. 
Doe maar mee, zeg ons na! 

Knopen, ja. 
Frisbee, ja. 
Stiften, ja. 
Rugby, ja. 
Limo, ja. 
Tenten, ja. 
Als me maar naar de douche toe gaat! 

[BRIDGE] 
Lucas, Mats en Ella-May, 
Iris, Jason, doen weer mee. 

Lisa, Senna, Roy en Kris. 
Giel, Stan, Lois, da’s niet mis. 

Dayden, Mika, Dima, Mike. 
Wiep, Fleur, Boyd, Sil, goede vibe. 

Sanne, Luca en Anouk. 
Roel, de Biotex is zoek! 

[REFREIN] 2x 

Zomerkaaaaaaamp… 
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