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Na de ouderavond is er nog een flinke bui over ons heen gevlogen,maar gelukkig viel het mee. 

Hopelijk waren dit de laatste druppels. Dennis Willems en Joris Bleeck hebben deze nacht wacht 

gelopen. Ze bleven uiteindelijk tot 08:30 uur op het terrein, en mochten daarna hun welverdiende 

nachtrust pakken. Bedankt mannen !!  

Om 08:45 uur klonk het vanuit het Restaurant vettige schottelslet. FOURAGERENNN, POT 

MITBRINGE VUR DE THEE. Het was snel eten en snel vendelkamp opruimen. Dat snel was wel te 

merken bij de uitslag van de kamptotem. Laatste dagje voor de totem strijden, maar de zin was bij 

de meeste vendels ver te zoeken. Toch wist Vendel 2 hem te winnen. Het enigste vendel met 2x de 

totem. Proficiat samen !! 

 

De fietsen stonden weer aan de oplaadpaal. Wat betekende dat er een uitstapje aan zat te komen. 

Vendel 1 en 2 op de huifkar en vendel 3 en 4 moest fietsen. Maar waar ging het uitstapje naar toe? 

Helemaal naar Klein Zwitserland. Nee niet Zwitserland, maar Tegelen. De fietsers hadden wat kleine 

probleempjes om er te komen. Eerst een verkeerde weg ingeslagen, daarna Koen Willems en Ravi 

Sanders (De elektrische fietsen boys) een kleine botsing. Het stuur kwam in de buik van Ravi, maar 

ook hij kon verder. Toen had Roel de ketting eraf en zorgde Vendel 3 en 4 dat hij weer verder kon. 

Bij de familie Sanders zat het niet mee. Want bij Beau is iets in haar oog gevlogen. Na een tijdje kon 

ook zij verder met de fietstocht. Iets later dan gepland, waren we in Tegelen aangekomen. Eenmaal 

daar werd er geklauterd, gerend,  gelachen en natuurlijk gevallen. Maar de kinderen hadden heel 

veel schik op het park. Terugweg ging gelukkig iets beter, want er is niks noemenswaardig te melden 

voor in de kampkrant. 
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Helemaal uitgeput kwamen ze terug, dus het was even bijkomen en dan etenstijd. Wraps stonden op 

het menu. Met allerlei ingrediënten konden men zelf, je eigen wrap samen stellen. Dus het was een 

heerlijke kliederboel, maar dat moet af en toe ook kunnen.  De wraps vlogen om de oren. 

 

Wat ook nog bij de kinderen speelde, was het kamp thema. Zou de Prinses (Jeannette) haar lamp 

terug krijgen? Samen met de blauwe geest (Jens) zijn we op zoek gegaan naar een hint voor de lamp. 

De blauwe geest wist te vertellen dat grootvizier Bulq (Sanne) iets meer weet over de lamp. We zijn 

haar gaan zoeken, en eenmaal gevonden wilde ze een hint geven, maar alleen voor een x-aantal 

diamanten (Die we eergisteren gevonden hadden). Na lang onderhandelen kreeg de grootvizier Bulq 

haar diamanten en hadden wij de tip waar de wonderlamp ligt. Achter bij Vendel 1!!  Dus snel erop 

af en aan de prinses geven. Prinses is dolenthousiast met de wonderlamp, dat ze besluit een fout 

thema feest te geven. 

Dus hop naar de tent, en foute kleren aantrekken. Wat zagen ze er toch uit. De een fouter dan de 

andere, en hoe fouter hoe beter. De party begon nog rustig met een bingo. 1 rijtje, 2 rijtjes en dan 

volle kaart. Dit deden we 2x en dus hadden we 6 winnaars. Stijn van Hees, Anastasia Gerrits, Julian 

Derksen, Bas Willems, Lente Kreuzer en Johan van Elsbergen. Daarna kon het feest beginnen. Men 

kon bij het kampvuur zitten, of tattoo’s zetten en natuurlijk ook de dansvloer op. Die eerste 2 

werden gelijk nadien gedaan. De dansvloer bleef lang leeg. Maar natuurlijk ging men later toch wat 

danspasjes wagen. Afsluitend met Liquido en Sjonnie en Anita van de Heideroosjes. Dat is traditie en 

dat zal ook zo blijven. 
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Vendel 3, 4 en 5 wilden nog het avondspel inhalen van Dinsdag. Smokkel spel. Heel simpel… Zoveel 

mogelijk smokkelen van A naar B. En de leiding moet dat voorkomen. De leiding heeft 

natuuuuuuurlijk gewonnen, maar enkele kinderen hebben toch de eindstreep een paar keer bereikt! 

Daarna was het snel rustig op het terrein. Iedereen was kapot van een slopende dag. Nog één 

nachtje slapen, en dan even door bikkelen met opruimen, daarna lekker in je eigen bedje kruipen. 

Tot merge ien ons moje Siebegewald! 


