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Een spannende reis door de tijd begonnen bij de Bosrond in Hellendoorn. 

  



Zaterdag 9 augustus 2014  
Vrijdagavond was het eindelijk zo ver, we mochten onze bagage inleveren. Met een grote vrachtwagen en 
twee aanhangers vol ging de leiding op weg naar Hellendoorn. Daar aangekomen moesten ze alles weer 
uitpakken en de bagage van de kinderen op de juiste slaapzaal zien te krijgen. Het was een heel gepuzzel 
maar het is redelijk goed gekomen. 
Na nog 1 nachtje goed geslapen te hebben heeft de leiding zich zaterdag verzameld bij het Pannekoekhuis 
in Borne. Waar ze met z’n allen genoten hebben van een overheerlijke pannenkoek. 
Om half twee verzamelde iedereen bij het clubhuis. De oudste vier groepen gingen op hun rijwiel en 
werden uitgezwaaid door de ouders en de leden van de jongste twee groepen. De Klimoppers en Siouxers 
mochten dit jaar met paard en wagen, behalve Isabel die heel stoer ging fietsen. 
Bijenkorf en Leeuwenhol fietsten met de tegenwind vol in de zeilen toch hard vooruit. Zonnestraal en 
Kraaiennest zaten ze op de hielen. Beide groepen kwamen 3 stops, 3 bekers ranja en ongeveer 3 uur later 
bij de boerderij aan. Daar mocht iedereen direct zijn eigen bedstee opmaken. En wonderwel had bijna 
iedereen ook gelijk zijn eigen bagage gevonden. Toen iedereen klaar was, was het ook al tijd voor de 
kampopening.  
Kirsten en Frank onze kampcommandanten van dit jaar floten iedereen bij elkaar om de eerste vlag te 
hijsen. Dit jaar doen we dat zonder het vlaggenlied. Amy is goed met het thema begonnen en ging met de 
tijdmachine 1 jaar vooruit! Om dit te vieren hebben we voor haar gezongen en heeft ze een cadeautje 
gekregen. Daarna werden de stamhoofden bij elkaar geroepen en kregen zij de opdracht om zo snel 
mogelijk hun volk bij elkaar te zoeken. Toen de groepen bekend waren gingen we aan tafel om onze 
magen te vullen. De broden gingen er weer als zoete koek in. Tijdens het eten werd de leiding voorgesteld 
en de regelementen doorgenomen. De eerste corvee was voor de wielen. Alles liep op rolletjes.  
Na het eten ging we op ontdekkingsreis naar het thema. Via mislukte experimenten konden de leden 
letters verdienen waarmee ze het thema konden ontcijferen. Ze moesten onder andere een raket de lucht 
in schieten, vlotten bouwen en lasso werpen. Het thema werd na alle spellen al snel achterhaald. Dit jaar 
maken we een reis door de tijd!  
Al dat tijdreizen maakte ons dorstig. Met een drankje en een hapje 
luisterden we naar de kampkrant, met de voorlopige naam ‘Het 
Logboek’. Voordat de Sioux, Klimop, Zonnestraal en Kraaiennest hun 
slaapmuts opzetten en hun gouden tanden weer blinkend laten 
stralen, hebben we nog een huishoudelijke mededeling voor de 
Leeuwenhol en Bijenkorf. Jullie mogen een lange broek en iets met 
lange mouwen aantrekken om vervolgens beneden in de grote zaal 
te verzamelen. Dan komen nu nog de eerste wist-u-datjes van dit 
kamp.  
  



Wisten jullie dat? 
- Wij nu de groepsnamen bekend gaan maken? 
- Groep 1 vanaf nu De Wielen worden genoemd? 
- Groep 2 heet voortaan De Guldens? 
- Groep 3 luistert naar de naam Grammofoonplaten? 
- Groep 4 de naam Stoomlocomotieven heeft gekregen? 
- Groep 5 de Floppy’s zijn? 
- we Groep 6 een bericht hebben gestuurd met hun naam; De Telegrammen? 
- we ook nog andere wist-u-datjes hebben en dat we die nu gaan vertellen? 
- Er varkens mee zijn op kamp? 
- Laura Hietbrink niet kan skippy-ballen? 
- Rogier niet kan zingen 
- Robbert zijn routebeschrijving te lang vond en daarom maar door de helft heeft gescheurd? 
- maar wel verkeerd om? 
- Stijn heel goed kan dansen met tennisballen in zijn T-shirt? 
- De Stoomlocomotieven nu al de giebelgroep wordt genoemd? 
- Silvia antwoorde op de vraag “of we er al bijna zijn”: Nee maar we komen wel steeds dichterbij! 
- wij voor morgen op zoek zijn naar meer wist-u-datjes 
- en dat jullie dan goed moeten zoeken naar de wist-u-datjes-doos! 
- wij nog op zoek zijn naar een naam voor onze kampkrant? 
- jullie deze via de wist-u-datjes-doos in kunnen leveren? 
  



Zondag 10 augustus 2014 
De eerste nacht van dit kamp was er een van erg weinig slaap voor veel leden en leiding. Ondanks dat 
hoefden Robbert en Rogier niet heel veel moeite te doen om iedereen uit hun bedstee te krijgen. 
Olaf keek vanuit zijn versierde bedstee wel wat verrast vanochtend toen de leiding bij zijn bed stond om 
hem toe te zingen vanwege zijn geslaagde tijdreis. 12 Jaar is hij geworden. 
Fris en fruitig stonden alle groepen bij de vlaggenmast. Even later gingen de boterhammen weer lekker 
naar binnen. Na het vrijspel heeft Silvia een verhaal voorgelezen over een 14-jarig meisje uit het jaar 1400 
dat kennis maakt met meer goden dan de natuurgoden. Hierna deden Rogier en Silvia een levend 
memoriespel met Bijbelse namen. Iedereen mocht daarna een telegram naar het thuisfront sturen. De 
groepen gingen de natuur in om fruit te verzamelen. Terwijl de keukenstaf op jacht was voor het middag 
eten. De groepen kwamen terug met aardbeien, bananen en kersjes. 
De keukenstaf had een paar kippen weten te vangen en dat smaakte met de boontjes en de wilde rijst 
overheerlijk. Ook hadden ze nog vanille gevonden en hadden daar met melk van de koe vla van gemaakt. 
's Middags hadden Kirsten en Sonja een spel in het bos voor ons in petto. De wereld moest in kaart 
gebracht worden. Daarvoor had iedere groep een boot tot zijn beschikking en kon er koers gezet worden 
naar de verschillende eilanden en hun inwoners. Zo kwamen ze aan bij een eiland waar het erg koud was 
en ijsberen leefden en een eiland waar de inwoner in een kort rokje rondliep. Alle gegevens werden in het 
logboek genoteerd en later op de tekentafel uitgewerkt.  
Daarbij werden we opgeschrikt door een hele harde windhoos. In zeer korte tijd waaiden de stoelen en 
tafels buiten weg, lieten de takken los van de bomen en kwamen de dakpannen naar beneden. Gelukkig 
waren wij allemaal binnen en is behalve de auto van Kirsten niet veel kapot. De ouders zijn op de hoogte 
gesteld via Facebook en hebben digitale post ontvangen.  
De Bijenkorf en de Leeuwenhol hebben samen met de leiding en de mensen van de camping de takken 
opgeruimd. Intussen heeft een aantal leden van de Zonnestraal geholpen met broodsmeren zodat de 
harde werkers genoeg te eten hadden. En honger was er! Er moest nog brood bijgesmeerd worden. 
Vanwege de regen die opnieuw naar beneden kwam hebben Jonny en Frank snel een spel binnen 
bedacht. Ons brein werd geraadpleegd om de vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Dit 
lukte best goed. Al dat gehersenpluk maakte dat wij onze energievoorraad moesten aanvullen. 
Tegelijkertijd konden we luisteren naar het Logboek. 
De jongste viergroepen gaan straks hun bedstee weer opzoeken maar zorgen eerst dat de sporen van de 
reis van vandaag niet langer zichtbaar zijn op hun voeten en tanden. 
Bijenkorf en Leeuwenhol hebben vanavond een spel binnen de muren van deze hut en hoeven zich dus 
niet te verkleden, maar moeten wel hun opfrisknapzak beneden in de zaal neer zetten. 
Wisten jullie dat: 
- Corine vandaag op bezoek is en zelfs een nachtje blijft bivakkeren? 
- Frank heel mooi kan dansen op het nummer Wiggle Wiggle Wiggle? 
- Twan liever een meisje wil zijn en daarom ballonnen onder zijn shirt stopt? 
- Lex graag met watervaste stift op zichzelf tekent? 
- Kirsten vanochtend is vergeten om het geheugenkaartje in het fototoestel te stoppen? 
- er dus geen foto’s zijn van deze ochtend. 
- Sten heel hoog kan zingen? 
- Laura van de Bijenkorf een geheime relatie heeft met Pim? 
- Wij dit uit meerdere bronnen hebben vernomen en we jullie op de hoogte houden van deze geheime 
relatie 
  



Maandag 11 augustus 2014 
Na alle commotie na de windhoos bleken de kinderen nog niet zo moe toen ze hun bedstee eigenlijk al op 
hadden moeten zoeken. De leden van de Zonnestraal en Kraaiennest mochten daarom nog even hun 
scheepsjournaal bijwerken. Ondertussen maakten de leden van de Bijenkorf en Leeuwenhol zich op voor 
een heftige avond-muziek-quiz-sessie. Ook zij bleken, toen ze hun bedstee moesten opzoeken, nog niet 
allemaal moe. De leden die nog niet moe waren hebben samen met de leiding de omgewaaide-bomen 
route gewandeld. Na alle storm overdag, bleef het in de bedstee opvallend rustig ‘s nachts. 
De volgende ochtend hadden Marijke en Melissa hun keuken opgeruimd en duidelijk nog een paar 
pannendeksels overgehouden. Ze besloten te gaan kijken of er leden waren die hierin interesse hadden, 
helaas heeft deze zoektocht geen koper opgeleverd. Morgen herkansing. Daarna bleek de vlaggenmast te 
zijn gerepareerd, door Robbert weer gesloopt en door Frank echt gemaakt. In het ontbijt zagen wij wel 
brood, ondanks dat de keukenploeg ons vroeg of we worst lustten. De muisjes antwoordden op hagelslag: 
doe ons maar kaas!  
Toen al deze overheerlijke boterhammen door de leden waren weggewerkt, zochten we onze stalen 
rossen van onder de resten dakpan en gingen een historische ontmoeting tegemoet. Want wat bleek, 
door een foutje van een gestoorde professor (wij noemen geen namen, Jonny) waren bij een 
tijdreisexperiment allemaal historische en hysterische figuren in Nijverdal terecht gekomen. Onze taak 
was om ze op te sporen, allemaal gaven ze ons bij zo’n ontmoeting een munt uit hun eigen tijd. Toen we 
ze allemaal van hun geld hadden afgeholpen konden ze weer terug naar hun eigen tijd. Dit is in bijna alle 
gevallen gelukt, dus als je binnenkort een vreemde vogel tegenkomt: vraag hem gerust om geld. 
Met al het geld dat we verdienden konden we, na de lunch in het Ravijn, terug naar de tijden van de 
historische en hysterische figuren. Zo hebben we in de ijstijd op een ijsschots gedreven, criminelen 
geholpen met alcohol overbrengen tijdens de drooglegging, ons verdiept in de rare mode van de jaren ’80 
en goud gezocht in het wilde westen. Met alles wat we hier hebben gedaan, konden we een puzzel 
oplossen en eindelijk na een lange dag terug naar De Bosrand in 2014. 
Na al dat harde werken maakten de keukenmeesters ons blij met overheerlijke geschilde en gefrituurde 
knollen en langwerpig vlees. Na een dag in het verleden te zijn geweest was dit een welkome versterking. 
Voor we het wisten was het allemaal op. Gelukkig waren de keukenmeesters zo slim om ook het nodige 
fruit te schillen en snijden, zodat het ijstijdijs extra lekker smaakte. 
Na de wist u datjes gaan de leden van de Sioux en Klimop hun tanden poetsen en hun bedstee opzoeken. 
De leden van de Kraaiennest en Zonnestraal zetten hun opfrisknapzak klaar in de zaal en melden zich bij 
Silvia. De leden van de Bijenkorf en Leeuwenhol trekken lange pijpen, lange mouwen en lange schoenen 
aan, zetten hun opfrisknapzak klaar in de zaal en melden zich bij Kirsten. 
Wist u dat: 

 Corine en Melissa heel goed konden dansen. 

 Jim en Melissa tegelijk zoek waren in het bos. 

 Stijn languit van de heuvel af in het zand terechtkwam. 

 Pim en Laura vandaag niet samen zijn gespot, we vragen jullie om morgen extra goed op te letten. 

 Het gerucht gaat namelijk dat zij vanavond iets van plan zijn. 

 De Zonnestraal Marijke heel erg lief vinden, omdat ze gisteravond pas om 10 uur hoefden te gaan 
slapen. 

 Wij morgen graag meer wist-u-datjes krijgen. 
  



Dinsdag 12 augustus 2014 
Eén avond terug in de tijd hebben de leden van de Zonnestraal en de Kraaiennest een spel in het bos 
gedaan waarbij ze een vlag moesten zoeken van de andere groep. Het werd toch wel een beetje donker in 
het bos en dat maakte het wel spannend en de zoektocht een stuk moeilijker.  
De leden van de Bijenkorf en Leeuwenhol deden een spel juist andersom. Zij werden een stukje terug in 
de tijd geplaatst en moesten terug naar de boerderij zien te komen zonder gespot te worden. Dit ging ze 
heel goed af, wie weet worden ze nog een keer op missie gestuurd. 
Vanochtend bleek dat er twee mensen een reis door de tijd met succes hadden afgerond. Saskia heeft de 
leeftijd van 9 jaar bereikt en Robert heeft zijn 48ste jaar gehaald. ’s Ochtends werden zij beide 
toegezongen door de gehele leidinggroep.  
Na de vlag en het ontbijt maakten we een reis naar het Wilde Westen. Daar aangekomen moesten we o.a. 
speerwerpen, hoefijzer werpen, een hoofdtooi maken en onszelf schminken. Terug bij de boerderij bleek 
dat de keukenstaf vis had gevangen. Ze hebben daar erg veel moeite voor moeten doen en er is dan ook 
geen vis meer te bekennen in Hellendoorn en omgeving. Ze hebben de vis voor ons klaargemaakt, daarbij 
kregen we tuffels en wat gras met ei. Als toetje was er dikke koeienmelk met aardbeien smaak. 
De volgende missie stond al weer op het programma, we gingen naar Nept. Unes in het Romeinse Rijk. De 
bedoeling was om het Romeinse Rijk weer in ere te herstellen. We kregen de opdracht om verzamelingen 
compleet te maken. Dit moest gebeuren door vragen en opdrachten te doen en daarbij flink te 
onderhandelen over de prijs van de te verzamelen objecten. Ze kunnen erg goed onderhandelen hebben 
ze bewezen. 
Na het aanvullen van onze energie voorraden reisden we door de tijd om de boer te helpen de takken uit 
het verleden te verzamelen. Hierdoor ging onze energie voorraad rap achteruit. Dit werd gelukkig 
opgelost door een lekkernij uit de ijstijd van de boer. Tijdens de reis terug was er nog tijd voor vrijspel. 
Weer in deze tijd aangekomen werd het Logboek voorgelezen. Straks als het logboek uit is gaan alle 
kinderen een lange broek met trui/vest aantrekken. Alle groepsoudsten zorgen voor een goede 
zaklantaarn. 
Wisten jullie dat: 
- Mirthe heel mooi kan zingen op het liedje Hide away. 
- De leiding iets kan dat Evi niet kan, namelijk “pruimen met de mond dicht” zeggen 
- Silvia de kabouter plop dans heeft gedaan voor drie snoepjes. 
- Jim alle stoute jongens neerhaalt bij het voetballen. 
- Melissa, Marijke en Frank het heel leuk vinden om aardappels te schillen. 
- en vooral zodat ze leden nat kunnen plonzen. 
- het uit is tussen Pim en Laura maar dat Laura alweer een nieuwe liefde heeft. 
- de nieuwe liefde Olaf heet 
- Pim hier erg overstuur van is. 
- alle meisjes van de Guldens Pim leuk vinden en dat hij dus keuze genoeg heeft. 
- Kirsten en Frank de leden heel erg afgezet hebben door ze voor gratis ranja 30 tot 35 euro te laten 
betalen.  
  



Woensdag 13 augustus 2014 
Na het lezen van het Logboek werd het verhaal voorgelezen van Robin, de onhandige robot. Deze robot 
was het bos in gegaan en had daar een ufo gezien. Onderweg om die ufo wat beter te bekijken was Robin 
al z’n ledematen kwijtgeraakt en tot overmaat van ramp kwam toen de windhoos voorbij. Aan de leden 
werd gevraagd om het bos in te gaan en zijn ledematen terug te vinden. Deze bleken al te zijn opgeraapt 
door allerlei vreemde vogels die opdrachtjes voor de kinderen in petto hadden. Zo moesten ze bij een 
marsmannetje mars-happen, bij een robot 4,96m uitmeten met een liniaal en bij een waarzegster de brug 
der waarheid oversteken. Bij terugkomst had de meest gewaardeerde corveeploeg van dit kamp er een 
gezellige boel van gemaakt met kaarsjes en broodjes knak. Dit gaf alle kinderen de energie om van alle 
verzamelde onderdelen weer een mooie en versierde robot te maken. Het resultaat is dat we 
ondertussen 6 vrolijk gekleurde exemplaren in de zaal hebben staan. Daarna ging iedereen naar z’n 
bedstee en na zo’n indrukwekkende avond was het snel stil in Hellendoorn. 
Een dag verder in de tijd bleek het opstaan erg moeilijk. Brett werd 
zelfs in slaapzak gesignaleerd in de toiletruimte. Toch was iedereen 
op tijd en aangekleed bij de vlaggenmast en zelfs te vroeg bij het 
ontbijt. Na het corvee gingen wij op een historische koopjesjacht, 
waarbij het de bedoeling was om een boodschappenlijstje van 
historische producten en figuren te maken. Toen alle groepen dit 
boodschappenlijstje hadden ingeleverd, werd telkens van elke 
groep 1 lid op pad gestuurd om één artikel van dit lijstje op te 
halen. Dit was niet zonder gevaar, we telden maar liefst 7 
gewonden. 
Om meer gewonden te voorkomen hadden de keukenmeesters uit 
het oude Italië een bijzonder recept geïmporteerd: plakkerige stukjes pasta, samengestampt vlees en 
allerlei fijngesneden groenten en kruiden door elkaar heen. Als toetje rechtsgeklopte pudding. 
Boodschappen doen kostte veel energie, het eten was allemaal binnen de kortste keren op. 
’s Middags moest iedereen een spijkerbroek aan om op kruistocht te kunnen. Zo kwamen we in de 
middeleeuwen terecht. Daar hebben we onder andere een riddersteekspel gedaan, ge-jeux-de-bouled en 
zo lang mogelijk aan onze spijkerbroek gehangen. Bij terugkomst kregen we een in plastic verpakte 
ijspegel uit het pleistoceen, deze ging erin als koek.  
De middeleeuwen bleken erg vies, het was dus wachten op een zeer plaatselijke en gelukkig best warme 
regenbui om weer een beetje schoon te worden. Alle kinderen is dit nog voor het eten gelukt. De trek was 
enorm gegroeid, we hebben met z’n allen maar liefst 182 boterhammen opgegeten! Na het eten gingen 
we snel naar het einde van de middeleeuwen, 1492 om precies te zijn. Elke groep kreeg zijn eigen eiland 
en de opdracht om waardevolle metalen en specerijen te verzamelen. Dat kon makkelijk, zo lang elke 
groep iets anders koos om te verzamelen. Jullie raden het al, dat was niet het geval. Er is dus veel gejat, 
gestolen, ontvreemd, misleid, geruild, gehuild en vals gespeeld. Het aantal gewonden bleef in dit geval 
gelukkig beperkt. 
Na het lezen van de wist u datjes gaan de leden van de Sioux, Klimop, Zonnestraal en Kraaiennest hun 
bedstee opzoeken. De leden van de Bijenkorf en Leeuwenhol doen iets met lange pijpen, lange mouwen 
en lange schoenen aan en zetten hun opfrisknapzak in de zaal.  
 
 
 
Wist u dat 

 Wij van de redactie vandaag een geheim vak in de wist-u-datjes 
doos vonden 

 Dat daar heel veel wist u datjes in zaten 

 En we die vandaag bijna allemaal alsnog gaan voorlezen 

 Iemand van de leiding moeite heeft om de vaatwasser in te 
pakken: alle bekertjes stonden rechtop en toen de vaatwasser 
klaar was vol water. 

 Maar dat wij nog steeds niet weten wie dat gedaan heeft, 
omdat niemand dat wil toegeven. 

 Marjolein heel goed kan lezen. 



 Jelle alleen maar eet met zijn handen. 

 Ryan een oogje op Karlijn heeft. 

 Laura H. heel goed kan dansen op een lolobal. 

 Sten in de brandnetels viel en toen hij daar weer uit kroop in de hondenpoep stapte. 

 Frank een beetje verliefd is op Celine. 

 Niels tijdens het geblinddoekt goudzoeken twee keer een boom heeft gekust. 

 Silke sterker is dan Twan. 

 Jelle gisteren tijdens pleecorvee perse de meisjes wc wilde schoonmaken. 

 Bijna alle jongens vandaag en gisteren een ruitjesbroek aan hadden. 

 Amy vandaag bij het spijkerbroekhangen één hand los liet en daarna met spijkerbroek en al plat in 
het zand eindigde. 

 Lex alleen kaartspelletjes speelt om snoep van andere kinderen af te troggelen. 

 Meike al kerstliedjes zingt 

 Joey graag met 3 meiden kwartet speelt. 

 Rogier graag vingers van meisjes fijnknijpt. 

 Amy op Lex is. 

 Dit het laatste wist-u-datje was?   
  



Donderdag 14 augustus 2014 
Nadat de Klimop, Sioux, Zonnestraal en Kraaiennest hun bedstee hadden opgezocht, gingen de 
Leeuwenhol en Bijenkorf schatzoeken. De schat lag begraven en ze moesten zelf uitzoeken waar die 
begraven was. Het was even zoeken en met wat hulp is de schat gevonden! De schat was een grote kist 
met daarin: vaten drinken en een aantal in plastic verpakte aardappelschijven. Nadat deze buit eerlijk 
verdeeld was onder de schatgravers gingen ze naar bed. Het bleef nog lang onrustig in Hellendoorn.  
Toen de rust eindelijk was wedergekeerd, vond de leiding het welletjes en besloten dat er de volgende 
dag maar eens uitgeslapen moest worden. Toen de kinderen wakker werden, moesten ze zich niet alleen 
aankleden en wassen, maar ook nog hun hutkoffer inpakken. Ondertussen bleek de meest gewaardeerde 
corveeploeg de zaal gezellig aangekleed te hebben met sfeervuren en een gezellig ontbijtbuffet. De 
groepen mochten één voor één aansluiten in de rij om een keuze te maken uit het ruime assortiment van 
krakende rechthoeken, boterhammen, ontbijtkoek en gebakken eieren met spek. Vooral het laatste bleek 
populair.  
De tijd vloog en het spel ‘De Tijd Vliegt’ had een vliegende start. Alle groepen kregen een tijdmachine en 
moesten daarmee van jaar tot jaar reizen. In elk jaar vonden ze een vraag of een opdracht. Ze mochten 
niet verder met de tijdmachine voor ze deze hadden beantwoord of uitgevoerd. Zo deden ze een oermens 
na, moesten ze een liedje gorgelen en een wc-rol over het veld gooien terwijl ze het uiteinde vasthielden.  
De keukenmeesters zorgden voor speklappen met tuffels en groene kogeltjes met oranje schietschijven. 
Niet iedereen bleek hiervan te houden en dus zo nu en dan vlogen de groene kogeltjes door de zaal. 
Gelukkig viel het toetje bij iedereen meer dan goed in de smaak. Bijna iedereen lustte wel twee volle 
kommen met gekleurde, dikke melk van de koe.  
Na het eten waren we volop aanwezig in de tijd van de Televisie en Computer. Minute to Win It, het 
programma bekend van televisie, was naar de boerderij gekomen. De groepen moesten binnen één 
minuut bijvoorbeeld een olifantenmars lopen, de rommelkont uithangen en een lampenkap op hun hoofd 
parkeren. Lukte dit niet, mochten ze het later nog eens proberen. Al die minuutjes later was het alweer 
tijd om te eten. Het laatste brood werd van het land gehaald en het laatste kopje viel kapot. Nog snel 
even afwassen en de ouders meldden zich alweer om hun kind op te halen. De ouders konden eerst nog 
de bedstedes bekijken en daarna was het tijd om de einduitslag van het kamp bekend te maken. Op een 
welverdiende eerste plek zijn de Telegrammen geëindigd met daar vlak achteraan de Wielen. Na de wist-
u-datjes leveren de kinderen de sjaaltjes in bij Kirsten en gaan we met z’n allen naar de vlaggenmast om 
daar het Bondslied te zingen tijdens het vlag strijken. Daarna zwaait de leiding jullie allemaal uit. Bedankt 
voor het leuke kamp! 
 
Wisten jullie dat: 
- Jade en Morris op elkaar schieten met spaghetti? 
- Ryan en Laura V. ongekookte spaghetti eet? 
- De hele zaal vol lag met spaghetti? 
- Melissa de liefste leiding is? 
- Dat de redactie van het Logboek het daar natuurlijk niet mee 
eens is? 
- Silke heel goed in de ochtend kan zingen? 
- Anne danst onder het lezen? 
- Rogier verliefd is op Melissa? 
- Maar dat hij ook graag een kusje van Marijke wil, daarom draait hij steeds speciaal een liedje voor haar? 
- De Telegrammen alleen maar kunnen vallen met een lolobal? 
- Koen verliest met voetbal van Evi? 
- Er dit kamp in totaal ongeveer 1700 boterhammen zijn opgegeten? 
- In totaal 30 kilo aardappelen, 5 kilo rijst, 25 liter appelmoes, minstens 300 liter water is gedronken 
tijdens de maaltijd en bijna honderd pleisters zijn geplakt? 
- dat dit het allerlaatste wist-u-datje van dit kamp is?  
 



 
 


