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Ophalen fietssleutels 

De piraat is op bezoek Opruimen bij de YoungScouts 

ScoutsCatan spel 

Vlotvaren 

Ranja bij de Welpen 
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Gezamenlijk avondeten 
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Britse Bulldog 
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Bonte Avond 
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Wist je dat…: 

• Het hier nog droger is dan in de woestijn? 

• De humor van Björn en Rick nog droger is 

• De Explorers een foto van het koffiezetapparaat midden in de Jumbo gingen maken? 

• De Gidsen zich spontaan hebben aangemeld om komkommers te snijden voor het 

gezamenlijk eten? 

• De beverleiding goed is in het kwijtraken van portemonnees? Roel was die al een paar dagen 

kwijt geweest. 

• Harm zijn portemonnee kwijt was geraakt in de ballenbak bij de Hullies? 

• Cor wat ouder is volgens de Verkenners? 

• Serena sterker is dan Noek? 

• Serena altijd het laatste woord heeft bij de Explorers? 

• Er vanavond een mop verteld is die niemand nog nooit gehoord had….? 

• Stefan eindelijk klein gekregen is door iemand (Bas) van het bestuur bij de bonte avond? 

• Jeroen en Serena vandaag 4 jaar getrouwd zijn? 

• Zelfs de Welpen Jeroen en Serena ook papa en mama noemen? 

• Niet alle fietsen van de verkenners de eindstreep gehaald heeft bij de fietstocht? 

• Sommige groepen wel een erg korte route hebben gekregen bij deze fietstocht? 

• Elke verkenner die meerijdt met Stefan in de auto in slaap sukkelt…? 

• Lonneke en Jorn vandaag getrouwd zijn? 

• Er vannacht een meteorieten regen was….? Helaas was het bewolkt en konden we niks zien. 

• De verkenners 1 gehaktbal met z’n 16en gedeeld hebben? 

• Bart vandaag tamboerijn heeft leren spelen? Maar nog nooit toegepast… 

• De feestjes bij de Explorers wel heel erg gezellig zijn?  

• De Explorers een straf uitlopen (nachtdropping)? En dat de leiding gezelschap krijgt van 

medeleiding van andere speltakken? 

Nachtactiviteiten op het kamp 


