
Werkweek 2020               verslag van vandaag…  
Natuurbeheer      dinsdag 29 september  

 
 

Vanmorgen om half zeven waren de eerste kinderen alweer wakker…. 

Het was wel heel erg vroeg….  

 

Laat het bed in en weer vroeg op… maar daar heeft de leiding geen 

probleem mee…. 

Om half acht kon de corveeploeg aantreden om de tafels te dekken. Wij 

zaten dan ook om acht uur aan  het ontbijt. Met angst en beven buienradar 

opgestart, omdat er hier en daar toch een buitje viel. Tot onze grote 

opluchting zagen we dat de bui snel over zou trekken. Na het ontbijt was het 

tanden zwabberen, haren in de gel, bedden glad strijken en konden de 

kinderen dan ook weer heerlijk naar buiten.  

           Regenpakken aan en hollen met die geit!     

                                         Eindelijk even vrije tijd!!! 

 

Na de uitleg van Laura onder de kapschuur (buiten) gingen wij met 53 kinderen gekleed in 

regenpakken en laarzen op pad. De weergoden waren ons goed gezind, alleen kwamen we 

van de regen in de drup. Liep je op het open veld regende het niet, liep je onder de bomen 

kwam alle regen toch van boven.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie karren vol met zagen, snoeischaren, links en rechts handige handschoenen (best handig 

als je niet handig bent), EHBO tassen en onder leiding van de leiding gingen ze op pad. Ze 

hebben bomen omgezaagd, rillen gemaakt, hout gesprokkeld voor het kampvuur en stokken 

gezocht voor het broodjes bakken. 



Onderdelen van Veldbiologie waren, het maken van een ril, het uitdunnen van het bos en 

natuurlijk de bomen zagen. Laura was trots op uw kinderen. 

 

Na de lunch en de vrije tijd stond er vanmiddag “hapsen en snapsen” op het programma. 

De vuurkorven gemaakt van oude olievaten 

werden aangestoken.  

Er werden 60 appels geschild in kaneel, suiker 

en rozijnen gerold en gepoft boven het vuur.  

Een ander onderdeel was soep koken, net als 

in de middeleeuwen boven een kampvuur 

met een hele grote ketel. De prei, wortelen en 

bloemkool werden gesneden, gewassen en in 

de pan gedaan. Laat de soep maar even 

pruttelen 

 

Het volgende onderdeel was popcorn 

poffen in speciaal daarvoor gemaakte 

stokken met ijzeren bakjes eraan. De 

kinderen vonden het helemaal 

geweldig. 

 

 

 

 

 



 

 

Ook pannenkoeken werden gebakken op het zelf 

aangemaakte vuur. 6 pakken pannenkoeken….  

Het ging nog op ook! Althans dat dacht ik. 

 

 

 

 

 

 

Daarna vrije tijd, “tijd voor jezelf”. Het zonnetje kwam er ook nog bij en onze dag kon niet 

meer stuk…. er werd gevoetbald, trefbal gespeeld, in het bos hutten gebouwd, bij de vijver 

gespeeld. U leest er is genoeg te doen hier in Apeldoorn. 

 

De kookouders hadden weer heerlijk gekookt! Nou ja, heerlijk?? Wat 

een boer niet kent eet ie niet en wat we zeker niet hadden 

verwacht, dat er zoveel is gegeten…. Penne met spaghettisaus, 

geraspte kaas en als klap op de vuurpijl een toetje van ijs met 

slagroom.. 

Inmiddels werd het echt tijd om uit te buiken.  

 

Corveeploeg aantreden…. Tafels afruimen, schoonmaken, stoelen 

netjes, vloer vegen en hup naar je kamer, opruimen voor 

kamercontrole 

Wist u dat de juryleden ook zomaar even een kijkje nemen op 

de slaapzalen….. u wil niet weten wat ze dan aantreffen…. en 

ja, dat telt allemaal mee voor de einduitslag. Vandaag 

hebben meester Dion en meester Tim een feestje gebouwd tijdens hun jurybezoek. 

De muziekbox ging aan en ze hebben met alle meiden een knalfuif gehouden! 

Polonaise, van links… naar rechts… en de vloer is lava kwamen bijvoorbeeld 

voorbij.  

 

 

Nadat de inspectie is langs geweest, kwamen de kinderen weer naar beneden om hun 

dagverslag in te vullen….. daaaaag verslag! 

Als de mappen mee naar huis komen kunt u daar nog eens in lezen wat ze zoal hebben 

beleefd op een dag. Daarna gezellig spelletjes doen en toen …… 

 

Ja ,………..weer naar buiten natuurlijk. Alles draait hier om het buitenleven in deze werkweek. 

Gisteren hoorden we hier en daar nog wel eens dat iemand zijn iPad mistte of zijn 

spelcomputer!! Vandaag zijn we de hele dag buiten geweest, gewerkt, gespeeld en 



niemand vroeg nog om zijn /haar spelcomputer of telefoon…… wat kan het toch geweldig 

zijn om met zijn allen buiten te zijn en mooie dingen in de natuur te beleven. 

 

  

                                  ….. Inmiddels is het al heel erg donker…… 

     …… de broodjes zijn gebakken en opgegeten…… 
  

De br oodj es  wer den gebakken  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna douchen, haren uit de gel, tandenpoetsen en snel naar beneden voor  

candle light. 

Wat zullen ze slapen, na zo’n intensive, hardwerkende, nat-startende-, natuurbeheer-, later-

zon-opdrogende dag, hap-snaps middagje, kampvuur rokende, vrije tijd uurtje, lekker 

gegeten dinertje,  broodjesbakkende, spannend verhaaltjes 

 

 

Heel langzaam ging bij de meeste kinderen ook het licht uit. Uitzonderingen daargelaten.  

U weet zelf vast wel waar uw kind bij zit, slaapt, ligt, hoort. 

 

 

 

 

 

 

 

U moet de groeten hebben van uw zoon /dochter. Gisteravond hebben we twee heimwee 

pilletjes uitgedeeld. Deze hebben erg goed geholpen. (smintjes, waar ze al niet goed voor 

zijn  ) Vandaag hebben we niemand meer gehoor en liggen ze ondertussen heerlijk te 

snurken.  

 

Voor nu welterusten en 

tot morgen. 


